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دول الخليج بد�أت �إعادة النظر في العالقات مع �أمريكا
م�س��ؤول خليج�ي كبي�ر للجاردي�ان :ل�م نع�د نث�ق ف�ي الوع�ود وااللتزام�ات الأمريكي�ة

تنوي�ع التحالف�ات الدولي�ة والبحث عن م�صادر جديدة لحماي�ة الأمن بعيدا عن �أمريكا
نشرت صحيفة الـجــارديــان
البريطانية تـقــريــرا عــن عالقة
دول الخليج العربية بالواليات
المتحدة األمريكية بعد زلزال
أفغانستان .ونقل محرر الشؤون
الــدبـلــومــاسـيــة بــاتــريــك ويـنـتــور
ع ــن «م ـ ـسـ ــؤول خ ـل ـي ـجــي ك ـب ـيــر»
قوله إن «استيالء طالبان على
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ه ــو زل ـ ـ ــزال مــدمــر
سيشكل الشرق األوسط سنوات
ع ــدي ــدة» ،م ـحــذرا مــن أن ــه «على
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وعـ ـ ـ ــود ال ـج ـم ــاع ــة
بـ ـ ــاالع ـ ـ ـتـ ـ ــدال فـ ـ ـ ــإن الـ ـجـ ـم ــاع ــة
الـمـسـلـحــة ال ت ــزال هــي نفسها
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي ك ـمــا ك ــان ــت في
المرة السابقة في السلطة».
وق ــال ال ـم ـســؤول الخليجي
ال ـ ــذي ط ـلــب ع ــدم ال ـك ـشــف عن
هويته إن «االنسحاب األمريكي
السريع والفوضوي يثير أيضا
ت ـســاؤالت جــديــة ل ــدول الخليج
ح ــول قيمة الــوعــود األمريكية
ب ــاألم ــن خ ــال الـعـشــريــن عــامــا
القادمة».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول أي ـ ـضـ ــا:
«أفغانستان زلــزال ،زلزال مدمر
مدمر ،وهذا سيبقى معنا فترة
طويلة جــدا ج ــدا» .وأض ــاف أن

«ه ـ ــذه ال ـح ــادث ــة ت ـم ـثــل قطيعة
كاملة مع عقيدة كارتر التي عفا
عليها الــزمــن ،وه ــو ال ـتــزام بــأن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة المعتمدة
على النفط ستستخدم القوة
العسكرية للدفاع عن مصالحها

في الخليج».
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب تـ ـ ـس ـ ــاؤل
المسؤول الخليجي عما إذا كان
بإمكان الخليج «االعتماد على
مظلة أمنية أمريكية على مدى
السنوات العشرين المقبلة؟».

ح����������رارة ال����ج����و ت����رف����ع �أ�����س����ع����ار
ال�������ص���اف���ي �إل������ى  5دن���ان���ي���ر ل��ل��ك��ي��ل��و
كتبت نوال عباس:
ارتفعت أسعار األسماك في االسواق المحلية أمس ،وسط شكوى المستهلكين
مــن غـيــاب الــرقــابــة على األس ــواق ،بينما علل البائعون والـصـيــادون ارت ـفــاع أسعار
االسماك بارتفاع درجة حرارة الجو ،وعدم دخول بعض البحارة إلى البحر باإلضافة
إلى هروب األسماك الى الغزير ،ومن ثم وقوع شح في كميات السمك في البحر.
وارتفع سعر ثالجة سمك الصافي الى  240دينارا ،بحيث تــراوح سعر الكيلو
بين  5دنانير و 6دنانير ،باإلضافة الى عدم توافر األنواع األخرى من السمك مثل
سمك الشعري والجنم والكنعد ،بينما االسـمــاك الخارجية تتوافر بشكل يومي
مثل السيباس (بدينارين ونصف الدينار) ،والسبريم (بـ 3دنانير ونصف الدينار)،
والميد العماني (بدينارين) ،والسلمون (بـ 4دنانير نصف الدينار) ،واستقرت أسعار
الروبيان ،ولكن قد ترتفع أسعاره مع انخفاض درجات حرارة الجو.
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وأشـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤول إل ـ ــى أن
« 20عاما مــن الـحــرب التي من
الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـك ــون م ـعــركــة
ض ــد أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن اخـتـطـفــوا
اإلسـ ــام ،لــم تـتــرك أي إرث في
أفغانستان» ،وتوقع أن «استيالء

ف���ع���ال���ي���ات وط���ن���ي���ة ت����ن����وه ب���ت���ع���زي���ز م ��م ��ار� ��س ��ة
ال����ع����م����ل ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي ف������ي ال���م���م���ل���ك���ة
أك ــد ع ــدد م ــن الـفـعــالـيــات الــوطـنـيــة
أن الـبـحــريــن ش ـهــدت ف ــي ظ ــل الـمـسـيــرة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـش ــام ـل ــة ل ـح ـض ــرة صــاحــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى والدعم المستمر
مــن قبل صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ت ـحــوالت نوعية
نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية
والوطنية والحديثة ،القائمة على تفعيل
المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة في
صنع القرار ،وترسيخ دعائم دولة القانون
والـمــؤسـســات ،وبـنــاء منظومة تشريعية

تـد�شــيـن �أول جــهـــاز لـ�سـحــب �أورام الــثـــدي
م��ـ��ن دون ج��ـ��راح��ـ��ة ف���ي «ح��م��د ال��ج��ام��ع��ي»
دش ــن مستشفى الـمـلــك حـمــد الـجــامـعــي أول جهاز
مخصص لسحب واستئصال أورام الثدي الحميدة منها
والخبيثة مــن دون جــراحــة مــع اخـتــاف أحـجــامـهــا ،وهو
أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال ويعتبر األول
من نوعه في مملكة البحرين.
صــرح بذلك الـلــواء طبيب الشيخ سلمان بــن عطية
اهلل آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد ،مشيرا الى أن
ما يميز الجهاز سهولة إدخال اإلبرة تلقائيا إلى منطقة
الثدي واستهداف األورام الصغيرة جدا مع الحفاظ على
األنسجة السليمة المحيطة به باالسترشاد بالموجات
فوق الصوتية أو باستخدام أشعة الماموجرام أو باستخدام
جهاز الرنين المغناطيسي وبــدون ألم وبدقة عالية ،كما
يساعد الجهاز على تقليل وقــت أخــذ الخزعة أو إجــراء
عملية سحب واستئصال الــورم ،ما يسهم بشكل كبير في

ط ــال ـب ــان ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة س ــوف
يثير القلق بين القادة في غرب
إفريقيا ومنطقة الساحل بشأن
ظهور تطرف إسالمي واثق من
نفسه حديثا».
وقـ ــال ال ـم ـســؤول لصحيفة

ال ـجــارديــان «إن ــه مــن المحتمل
أن ُيـنـظــر إل ــى أفـغــانـسـتــان على
أنها انتصار لباكستان وفرصة
ص ـي ـن ـي ــة ،إذ ت ـل ـع ــب ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة دورا ضئيال».
وأضاف أن العديد من دول
الخليج «بدأت بالفعل في إعادة
ضـ ـب ــط س ـي ــاس ـت ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة
ل ـت ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار ت ــراج ــع
اعتماد الواليات المتحدة على
ال ـن ـف ــط وش ـع ـب ـي ــة االن ـع ــزال ـي ــة
المتزايدة للواليات المتحدة»،
مـ ـت ــوقـ ـع ــا اآلن ت ـ ـسـ ــريـ ــع هـ ــذه
الـعـمـلـيــة ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى إع ــادة
االصـ ـطـ ـف ــاف فـ ــي ال ـت ـحــال ـفــات
والرغبة لدى بعض المنافسين
التاريخيين «إلقامة عالقات أكثر
واقعية» .وتوقع في هذا السياق
رؤيــة مزيد من المناقشات بين
السعودية وإيران في المستقبل،
وكــذلــك بـيــن اإلم ـ ــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران ،ك ـم ــا أشـ ــار
ال ـم ـســؤول إل ــى تــوقـيــع اتفاقية
دفاعية بين السعودية وروسـيــا
ك ــإش ــارة إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ع ـصــر ما
بعد الكربون أرادت دول الخليج
تنويع مصادرها األمنية بعيدا
عن الواليات المتحدة.

تقليل الكلفة والوقت وتوفير أعلى فعالية ودقــة ،مؤكدا
أنه يعتبر طفرة جديدة في استئصال البؤر الصغيرة غير
المحسوسة من الثدي بدون جراحة والتكلسات الدقيقة
التي قد تحمل خطورة اإلصابة بسرطان الثدي.
وأف ـ ـ ــاد ال ــدكـ ـت ــور وائـ ـ ــل إب ــراهـ ـي ــم اسـ ـتـ ـش ــاري األش ـع ــة
التشخيصية والتداخلية بمستشفى الملك حمد الجامعي
بأن إجراء الفحص يتم تحت التخدير الموضعي لمعظم
المرضى مــن خــال فتحة صغيرة جــدا بمقاس  3-2مم
يـتــم فتحها الس ـت ـهــداف ال ـبــؤر ال ـم ــراد اسـتـئـصــالـهــا على
شكل شرائح من دون إجــراء أي تغيير لطبيعة األنسجة
المستأصلة ،مــا يتيح الفرصة الكاملة لتحليل العينة
تحليال باثولوجيا دقيقا من دون الحاجة إلى الجراحة.
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وقــانــونـيــة ومــؤس ـســات وطـنـيــة تسهم في
ت ـعــزيــز م ـم ــارس ــة ال ـع ـمــل الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـب ـن ــاء ،وب ـم ــا ي ـح ـقــق األه ـ ـ ــداف الـعـلـيــا
للوطن وتطلعات المواطنين ،ويسهم في
بناء الدولة المدنية الحديثة.
وقـ ــالـ ــوا ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـ ـ ــذي ي ـ ـصـ ــادف الـ ـ ــ15
س ـب ـت ـم ـبــر مـ ــن كـ ــل عـ ـ ــام إن االنـ ـط ــاق ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ـب ـحــريــن تـجـســدت
فــي أبـهــى صــورهــا مــن خ ــال االستفتاء
الشعبي على ميثاق العمل الوطني وما
اشتمل عليه من مشروع إصالحي طموح
ورؤية ملكية هدفها تكريس الديمقراطية

ورفع معدالت التنمية.
وأك ـ ــدوا أن مـمـلـكــة الـبـحــريــن ع ــززت
ركائز الديمقراطية من خالل نشر ثقافة
التسامح وترسيخ قيم السالم والمحبة
والـتــآخــي بـيــن الـجـمـيــع ،وحــرصـهــا على
الحفاظ على حقوق اإلنسان بما يسهم
في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية
وت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـشــام ـلــة،
ورسخت الحريات والمسؤولية ،واحترام
حقوق اإلنسان والحق في التعبير بكل
حرية.
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{ جاللة الملك.

ال���م���ل���ك ي��ب��ع��ث ر����س���ال���ة خ��ط��ي��ة
�إلـى �أخيــه �سـلـطــان عُ مـان ال�شـقـيـقـة
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى برسالة خطية إلى أخيه حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بــن طــارق المعظم سلطان ُعـمــان الشقيقة ،تتعلق
بالعالقات األخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وقــد سلم الرسالة الدكتور عبداللطيف بن راشــد الزياني وزير
الخارجية إلى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب
رئيس ال ــوزراء لشؤون العالقات والتعاون الــدولــي والممثل الخاص
لجاللة السلطان ،خــال استقبال سموه لوزير الخارجية أمــس في
مسقط.
وج ــرى خ ــال الـلـقــاء اس ـت ـعــراض ال ــرواب ــط األخ ــوي ــة التاريخية
الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة ُعمان وما تشهده من تطور
ونمو في مختلف المجاالت ،وأوجه تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق
األهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
أخبار البحرين
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اقـتـــراح نـيـابـي بـ�إ�سـقـاط م�ستحـقـات
ال����ك����ه����رب����اء ع�����ن ال ��م ��ت ��وف ��ي ��ن
تـ ـق ــدم ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـن ــواب
ب ــاقـ ـت ــراح ب ــرغ ـب ــة ي ـه ــدف إل ــى
إسـقــاط مستحقات الكهرباء
والماء عن المتوفين.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب م ـق ــدم ــو
االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح (عـ ـ ـم ـ ــار ع ـ ـبـ ــاس -
مـ ـم ــدوح ال ـص ــال ــح  -مـحـمــود
ال ـب ـح ــران ــي  -ع ـلــي إس ـحــاقــي
 د.ه ـش ــام ال ـع ـش ـيــري) أن ماأثير مؤخرا عن اعتماد وزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء س ـي ــاس ــة
ع ـ ــدم إسـ ـق ــاط ال ـم ـس ـت ـح ـقــات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوفـ ـي ــن
واح ـت ـس ــاب الـمـسـتـحـقــات من
ت ــرك ــة ال ـم ـت ــوف ــى س ـي ـك ــون لــه
العديد مــن التبعات المالية

واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــورثـ ـ ــة،
وب ــاألخ ــص عـنــدمــا يـتـعـلــق االم ــر
باألسر المحدودة الدخل.
وأض ــاف ــوا أن االقـ ـت ــراح يــأتــي
استجابة للتطلعات العامة التي
عبر عنها العديد من المواطنين
عبر مختلف المنصات اإلعالمية
ك ـم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واإلذاع ــة والصحافة ،مــا يستلزم
إعـ ــادة الـنـظــر فــي تـلــك السياسة
التي تتبعها هيئة الكهرباء والماء،
ك ـم ــا أن ال ـم ـق ـت ــرح س ـ ــوف ي ـطــور
آليات تحصيل المستحقات بما
يتناسب مع المستجدات الحالية
ألوضاع الناس المعيشية.

�أح�كام م�ا بي�ن ال�س�جن � 3س�نوات والم�ؤب�د للمتهمي�ن
بمحاول�ة تفجي�ر جه�ازي �ص�راف �آل�ي بالنعي�م وجدحف�ص
كتب إسالم محفوظ:
أص ـ ـ ـ ــدرت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـب ــرى
الجنائية أحـكــامــا مــا بين السجن
 3سنوات والسجن المؤبد على 13
متهما أسسوا خلية إرهابية تابعة
لـتـنـظـيــم س ــراي ــا األش ـت ــر اإلره ــاب ــي
وشــرعــوا في تنفيذ عملية إرهابية
اسـتـهــدفــت تفجير ج ـهــازي صــراف
آلــي بمنطقتي النعيم وجدحفص
فــي فبراير الـمــاضــي ،فيما حكمت
المحكمة ب ـب ــراءة أح ــد المتهمين
مــن تهمة علمه بتنفيذ الجريمة
وعـ ـ ــدم إبـ ـ ــاغ ال ـس ـل ـط ــات الـمـعـنـيــة

قبل وقــوعـهــا ،وذل ــك بعد أن ارتــأت
المحكمة عدم كفاية األدلة إلدانته.
وعاقبت المحكمة  4متهمين
بــال ـس ـجــن ال ـم ــؤب ــد ،وبــال ـس ـجــن 15
سنة  4آخرين وبالسجن  10سنوات
ثــاثــة متهمين ،وتـغــريــم كــل منهم
مــائــة ال ــف دي ـنــار ،وعــاقـبــت أحــدهــم
أيـ ـض ــا ب ــال ـس ـج ــن  5س ـ ـنـ ــوات رف ـقــة
آخــر ،فيما عاقبت متهما بالسجن
ثــاث سنوات وبــرأت متهما ،وقالت
ال ـم ـح ـك ـمــة إن الـمـتـهـمـيــن ان ـت ـمــوا
إل ــى ت ـيــار ال ــوف ــاء اإلس ــام ــي ال ــذي
يتبعه تنظيم ســرايــا األشـتــر الــذي
تــرعــرع أعـضــاؤه على هــدم األوطــان

واعتنقوا الفكر التخريبي واتخذوه
منهجا لهدم الدولة والقضاء على
م ــؤس ـس ــات ـه ــا وإن ـه ــاك ـه ــا م ــن خ ــال
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف م ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا وتـ ــرويـ ــع
اآلم ـن ـيــن ،وت ـنــاســوا تـعــالـيــم الــديــن
وبرروا القتل والتدمير.
وك ــان ــت الـخـلـيــة اإلره ــاب ـي ــة تم
تشكيلها بإشراف من قيادي تنظيم
سرايا االشتر والهارب في إيران ،إذ
استطاع تجنيد عــدد من العناصر
في كل من العراق وإيران في .2019
قضايا وحوادث ص8
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بمنا�سبة اليوم العالمي للديمقراطية

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتلقيان التهاني من رئي�سي مجل�سي النواب وال�شورى
زين���ل :رعاي���ة العاه���ل لل�س���لطة الت�ش���ريعية �ش���كلت نقل���ة نوعي���ة للم�س���يرة الديمقراطي���ة ف���ي البحري���ن

ال�صال���ح :خط���وات البحري���ن لتو�س���يع الم�ش���اركة ال�سيا�س���ية مو�ض���ع �إ�ش���ادة �إقليمي���ة وعالمي���ة
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية تهنئة
من فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس الـنــواب ،رفعت فيها إلــى المقام السامي لحضرة صاحب
الجاللة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف
الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأكــدت رئيسة مجلس النواب
فـ ــي ب ــرق ـي ـت ـه ــا أن مـ ــا ت ـح ـق ــق مــن
إن ـ ـجـ ــازات لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن في
ظــل قـيــادة جاللة الملك المفدى
الحكيمة وبــدعــم ورعــايــة جاللته
الكريمة للسلطة التشريعية منذ
انـ ـط ــاق ــة ال ـم ـس ـي ــرة اإلص ــاح ـي ــة
الـتـنـمــويــة الـشــامـلــة والـمـسـتــدامــة
ش ـ ـكـ ــل نـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـس ـي ــرة
الديمقراطية في مملكة البحرين،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـبـ ـنـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ
الرفيعة الـتــي تـعــزز دول ــة القانون
والمؤسسات ،وبناء أسس دستورية
عصرية وحضارية.
كما أش ــارت زيـنــل فــي برقيتها
إلـ ــى أن م ــا جـ ــاء ف ــي ال ـت ـعــديــات
الــدسـتــوريــة المنبثقة عــن ميثاق
العمل الوطني كان إيذانا بتدشين
عهد جديد من اإلصالح السياسي
والحياة الديمقراطية.
كـ ـم ــا ت ـل ـق ــى ح ـ ـضـ ــرة ص ــاح ــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى برقية
تهنئة من علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس ال ـشــورى ،رفــع فيها
إلى المقام السامي لحضرة صاحب
الـجــالــة الـمـلــك الـمـفــدى خالص
التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى
اليوم العالمي للديمقراطية الذي
ي ـصــادف الـخــامــس عـشــر مــن شهر
سبتمبر من كل عام.
وأعرب رئيس مجلس الشورى
عن عظيم الفخر واالعتزاز بالنهج
الديمقراطي الذي تفضل جاللته
بــوضــع أسـســه ومـبــادئــه المتقدمة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
والمشاركة السياسية منذ انطالق
ال ـم ـس ـي ــرة اإلص ــاحـ ـي ــة ال ـشــام ـلــة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ب ـق ـي ــادة جــال ـتــه،
مؤكدا أن الخطوات التي قامت بها
مملكة البحرين لتطوير مسيرتها
الديمقراطية وتــوسـيــع المشاركة
السياسية أصبحت مــوضــع إشــادة
وتقدير على المستويين اإلقليمي
والعالمي.
وثـ ـم ــن ال ـص ــال ــح م ــا ات ـخــذتــه
ال ـم ـم ـل ـكــة إلت ــاح ــة ال ـم ـج ــال أم ــام
جميع الكفاءات الوطنية المخلصة

لإلسهام في البناء الوطني ،وإرساء
أسس الديمقراطية واحترام حقوق
المواطن وحرياته السياسية.
ك ـمــا أك ــد ب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة أن
ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي
ال ـ ـ ـ ــذي واك ـ ـ ـ ــب مـ ـسـ ـي ــرة ال ـس ـل ـط ــة
التشريعية منذ عــام 2002م بدعم
م ــن ل ــدن جــالــة الـمـلــك الـمـفــدى
ع ــزز وس ــان ــد دور مـجـلــس ال ـشــورى
ومـنـحــه الـصــاحـيــات ال ـتــي مكنت
مــن خــدمــة الــوطــن والـمــواطـنـيــن،
وت ـح ــدي ــث م ـن ـظــومــة ال ـت ـشــري ـعــات
الوطنية.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـصـ ــالـ ــح ب ــرق ـي ـت ــه
م ـعــاهــدا ج ــال ــة ال ـم ـلــك الـمـفــدى
بـ ـم ــواصـ ـل ــة الـ ـعـ ـم ــل بـ ـك ــل أم ــان ــة
ومسؤولية لترسيخ وتعزيز أسس
الــديـمـقــراطـيــة ،ووض ــع السياسات
والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات الـ ـت ــي مـ ــن شــأن ـهــا
مساندة ما تحقق من بناء وتنمية
واسـ ـتـ ـق ــرار ورخ ـ ـ ــاء ف ــي الـمـمـلـكــة،
تـلـبـيــة ل ـل ـط ـمــوحــات ن ـحــو الـمــزيــد
م ــن ال ـت ـطــور وال ـت ـق ــدم ال ـح ـضــاري
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـ ًا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أفـ ـض ــل

{ جاللة الملك.
لألجيال القادمة.
كـ ـم ــا ت ـل ـق ــى صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولــي العهد رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء بــرق ـيــة تـهـنـئــة م ــن فــوزيــة
بنت عـبــداهلل زيـنــل رئيسة مجلس
ال ـن ــواب بـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم الـعــالـمــي
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة الـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــادف
ال ـخــامــس ع ـشــر م ــن سـبـتـمـبــر من
ك ــل ع ـ ــام ،رف ـع ــت ف ـي ـهــا إلـ ــى سـمــوه

{ سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

خالص التهاني والتبريكات بهذه
المناسبة ،مشير ًة إلى أن ما تحقق
من إنجازات لمملكة البحرين في
ظــل الـمـسـيــرة الـتـنـمــويــة الشاملة
لـحـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك
حمد بــن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،والدعم المستمر
م ــن صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي ولــي
العهد رئيس مجلس الوزراء ،أسهم
فــي تحقيق األثــر الـبــارز فــي نجاح

وسير أعمال السلطة التشريعية،
مـ ــا وض ـ ــع م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن فــي
مـ ـص ــاف ال ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـق ــدم ــة مــن
خالل سلسلة المشاريع التطويرية
ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي ت ــم إن ـج ــازه ــا على
مختلف األصعدة.
وأكــدت رئيسة مجلس النواب
حـ ــرص ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى مــواص ـلــة
ال ـت ـعــاون ال ـقــائــم بـيــن السلطتين
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ب ـمــا

المل��ك وول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء يعزي��ان مر�س�وم ملك�ي بتعيي�ن عب�داهلل الدو�س�ري رئي�س�ا
رئي��س وزراء المملك�ة المتح�دة ف�ي وف�اة والدت�ه للبـعـ�ثة الدبـلـومـا�سـ�ية للـبـحـ�رين لـ�دى بلجي�كا
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى برقية تعزية
ومواساة الى بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة
المتحدة الصديقة ،وذلك في وفاة والدته.
أعــرب جاللته في البرقية عن خالص تعازيه
وصادق مواساته له وألسرة الفقيدة ،راجيا جاللته
للفقيدة الرحمة وألسرتها وذويها جميل الصبر

وحسن العزاء.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء
بــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى بــوريــس جــونـســون رئـيــس وزراء
المملكة المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص
راجيا
تعازيه وصادق مواساته له في وفاة والدته،
ً
ألسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

الملك يهنئ ر�ؤ�ساء كو�ستاريكا وال�سلفادور وجواتيمـاال
ون��ي��ك��اراغ��ـ��وا وه��ن��ـ��ـ��دورا���س ب��ذك��رى اال�ستقالل
بـعــث ح ـضــرة صــاحــب ال ـجــالــة الـمـلــك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية
تهنئة إلى فخامة الرئيس كارلوس ألفاردو رئيس
جمهورية كوستاريكـ ــا ،بمناسبة ذك ــرى استقالل
بالده ،أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه
وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
وبـعــث حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية
تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب أبو كيلة رئيس
جـمـهــوريــة ال ـس ـل ـفــادور ،بمناسبة ذك ــرى اسـتـقــال
بالده ،أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه
وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية
تهنئة إل ــى فـخــامــة الــرئـيــس ألـيـخــانــدرو غياماتي
رئ ـي ــس ج ـم ـهــوري ـ ــة ج ــوات ـي ـم ـ ــاال ،ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ــرى

اس ـت ـقــال بـ ــاده ،أع ــرب جــالـتــه فــي الـبــرقـيــة عن
أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة
الوطنية.
وبعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية تهنئة
إلى فخامة الرئيـس دانيـل أورتيغا سافيدرا رئيس
جـمـهــوريــة ن ـي ـكــاراغ ـ ــوا ،بـمـنــاسـبــة ذك ــرى اسـتـقــال
بالده ،أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه
وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية تهنئة
إل ــى فـخــامــة الــرئـيــس خ ــوان أورالن ـ ــدو هيرنانديز
رئـيـ ـ ـ ــس ج ـم ـهــوريــة ه ـن ـ ـ ـ ـ ــدوراس ،بـمـنــاسـبــة ذك ــرى
اس ـت ـقــال بـ ــاده ،أع ــرب جــالـتــه فــي الـبــرقـيــة عن
أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة
الوطنية.

صــدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم ( )96لسنة  2021بتعيين
رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا،
جاء فيه:
المادة األولى
ُيـعـ ّيــن السفير ع ـبــداهلل فيصل جـبــر ال ــدوس ــري رئـيـ ًـســا للبعثة
الدبلوماسية لمملكة البحرين لــدى مملكة بلجيكا بلقب سفير
فوق العادة مف ّوض.
المادة الثانية
ويعمل به من تاريخ
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسومُ ،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدورهُ ،

{ عبداهلل الدوسري.

الملك ي�صدر مر�سوما بتعديل بع�ض �أحكام �إن�شاء �أكاديمية
محم�د ب�ن مب�ارك �آل خليف�ة للدرا�س�ات الدبلوما�س�ية
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم
رقم ( )97لسنة  2021بتعديل بعض أحكام المرسوم
رقــم ( )54لسنة  2019بإنشاء أكاديمية محمد بن
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ،جاء فيه:
المادة األولى
تـحــل ع ـبــارة (مــديــر ع ــام) مـحــل ع ـبــارة (مــديــر
تنفيذي) الواردة في المادة الثالثة ،وعبارة (المدير

ال ـع ــام) مـحــل ع ـبــارة (ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي) الـ ــواردة
فــي الـمــادة الــرابـعــة ،مــن الـمــرســوم رقــم ( )54لسنة
 2019بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة
للدراسات الدبلوماسية.
المادة الثانية
ع ـلــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـمــرســوم،
وينشر في الجريدة
ويعمل به من تاريخ ص ــدورهُ ،
ُ
الرسمية.

«الأعلى للمر�أة» ينظم الن�سخة الثانية من مبادرته «متفوقات البحرين»
{ الشيخة مي تستقبل وزير األشغال.

«الثقـ�افة» و«الأ�شغـ�ال» تبحث�ان االرتقاء
بالم�شهد العمراني في المح ّرق والمنامة
مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة
استقبلت الشيخة ّ
واآلثار أمس المهندس عصام خلف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني.
وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز المشاريع الثقافية
العمرانية في مدينتي المح ّرق والمنامة .وأكــدت الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة أهمية تكامل الجهود ما بين الجهتين لدعم البنية التحتية الثقافية
في المملكة ،مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة األشغال في إنجاح مشاريع هيئة
الثقافة الرامية إلى حفظ المكتسبات الحضارية والعمرانية لمدن البحرين
التاريخية ،من ّوهة بعدد من المشاريع التي تتعاون فيها الجهتان ومنها مشروع
ترميم مبنى بلدية المنامة ،مشروع مدرسة المنامة الثانوية للصناعة ،شارع
الشيخ حمد فــي المنامة ،مـشــروع ســاحــات موقع مسار اللؤلؤ المسجل على
قائمة التراث العالمي .من جانبه توجه المهندس عصام خلف بالشكر إلى هيئة
البحرين للثقافة واآلثــار على بــذل الجهود بشكل مستمر من أجــل الحفاظ
على المالمح التاريخية والعمرانية لمدن مملكة البحرين ،مؤكد ًا استعداده
لدعم كل مشاريع الهيئة بما يرتقي بالصورة األجمل للبحرين على المستويات
اإلقليمية والعالمية.

نظم المجلس األعلى للمرأة النسخة
ال ـثــان ـيــة م ــن م ـب ــادرت ــه ال ـس ـنــويــة «مـتـفــوقــات
الـ ـبـ ـح ــري ــن» ل ــاح ـت ـف ــاء ب ــال ـم ـت ـف ــوق ــات مــن
خ ــريـ ـج ــات الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وذل ـ ـ ــك مــن
خــال تنظيم عــدد مــن الـلـقــاءات التوعوية
وال ـح ــوارات التفاعلية عبر تقنية االتـصــال
المرئي على مدى أربعة أيــام ،كأحد محاور
برنامج اإلرشــاد الوطني للمرأة البحرينية
(-eإرشاد).
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـم ــرأة
ال ـبــرنــامــج م ــن خ ــال اس ـت ـع ــراض مـحـطــات
تــاري ـخ ـيــة تـتـضـمــن ت ــاري ــخ م ـش ــارك ــة ال ـم ــرأة
الـبـحــريـنـيــة ف ــي م ـج ــاالت ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة،
والـ ـتـ ـع ــري ــف ب ــال ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـم ــرأة
واختصاصاته وبــرامـجــه وم ـبــادراتــه ،إضافة
إلــى التعريف بمناسبة وأه ــداف يــوم المرأة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة ( )2021ال ـم ـت ــزام ــن م ــع م ــرور
 20عــام ـ ًا عـلــى تــأسـيـســه ،وإب ـ ــراز دور الـمــرأة
البحرينية في خطة التنمية الوطنية.
كما عمل المجلس على تقديم االرشاد
والتوجيه حول أهمية اتخاذ القرار باختيار
الـتـخـصــص األك ــادي ـم ــي الـ ــذي يـتـنــاســب مع
شغفهن وقــدراتـهــن ،والتعريف بتخصصات
المستقبل الجامعية والـمـهــارات والمعرفة
المطلوبة لتمهيد الطريق نحو بناء مسيرة
مـهـنـيــة م ـت ـم ـيــزة ،م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أهـمـيــة
التك ّيف واستكشاف فرص العمل الجديدة
فــي ظــل تـحــديــات األزم ــة الصحية الراهنة

{ «األعلى للمرأة» ينظم مبادرته «متفوقات البحرين».
وتأثيراتها االقتصادية.
وج ـ ــرى أي ـض ــا خـ ــال ال ـب ــرن ــام ــج تــأكـيــد
أه ـم ـيــة اك ـت ـس ــاب مـ ـه ــارات ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
ك ـطــريــق واع ـ ــد لـلـمـسـتـقـبــل ،وال ـع ـم ــل على
توظيف األف ـكــار وتـعــزيــز االب ــداع واالبـتـكــار،
وت ـس ـج ـي ــل بـ ـ ـ ـ ــراءات االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع م ـ ــن خ ــال
م ـش ــروع ــات نــاج ـحــة وم ـب ـت ـكــرة ،إض ــاف ــة إلــى
التعرف على آثــار تداعيات كوفيد 19-على
قـطــاع ري ــادة األع ـمــال فــي مملكة البحرين
ورسم الخطط المستقبلية واالعتماد على
االب ـت ـكــار واس ـت ـغــال الـتـكـنــولــوجـيــا لضمان
استدامة المشاريع التجارية والتغلب على

الظروف االستثنائية ومواجهة االزمات.
واختتم اليوم األخير للمبادرة أعماله
بتعريف المشاركات بتاريخ العمل التطوعي
بمملكة الـبـحــريــن والـجـمـعـيــات الـنـســائـيــة،
وتــأثـيــر الـعـمــل الـتـطــوعــي الـشـبــابــي فــي رفــع
مستوى الخبرة الشخصية وبناء المجتمع،
ودور المرأة البحرينية في العمل التطوعي
لمكافحة (كوفيد ،)19-إضافة إلى التعريف
بأهمية المشاركة في جوائز العمل التطوعي
محلي ًا وعالمي ًا لرفع اسم مملكة البحرين،
وعـ ــرض ت ـج ــارب تـطــوعـيــة وب ـي ــان أث ــره ــا في
خدمة المجتمع لتعزيز ثقافة التطوع.

ي ـع ــود بــال ـخ ـيــر وال ـن ـم ــاء وال ـت ـقــدم
عـلــى الــوطــن والـمــواطـنـيــن ،داعـيـ ًـة
الـ ـم ــول ــى الـ ـق ــدي ــر أن ي ـن ـعــم عـلــى
س ـمــوه بــالـصـحــة وال ـس ـع ــادة وعـلــى
بمزيد من التقدم
مملكة البحرين
ٍ
واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء
بــرقـيــة تهنئة مــن عـلــي بــن صالح

ال ـصــالــح رئ ـيــس مـجـلــس ال ـشــورى،
ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ـ ــرى الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـ ـ ــذي ُيـ ـص ــادف
الـخــامــس عـشــر مــن شـهــر سبتمبر
من كل عام.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
الشورى عن الشكر والتقدير على
االهتمام والمتابعة والدعم الذي
ي ــول ـي ــه ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـم ـل ـكــي
ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء
ل ـلــدفــع بــال ـمــزيــد م ــن ال ـم ـب ــادرات
والمشاريع التي تعزز مبادئ وقيم
الديمقراطية ،بما ينعكس بشكل
مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
واالزدهـ ــار فــي مختلف القطاعات
والـ ـمـ ـج ــاالت بــال ـم ـم ـل ـكــة ف ــي ظــل
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة
ح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـجــالــة الـمـلــك
حمد بــن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى.
وأك ـ ـ ـ ــد أن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـشـ ــورى
س ـ ـيـ ــواصـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـكـ ــل أمـ ــانـ ــة
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة وإخـ ـ ـ ــاص ل ـت ـكــريــس
أس ـ ـ ـ ــس الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ووض ـ ـ ــع
السياسات والتشريعات المالئمة
من أجــل البناء والتنمية وترسيخ
االستقرار بالمملكة ،داعي ًا المولى
عز وجــل أن يحفظ سموه ويرعاه
وي ـســدد عـلــى طــريــق الـخـيــر خطاه
وي ـح ـق ــق ل ـل ـم ـم ـل ـكــة الـ ـم ــزي ــد مــن
التقدم واالزدهار.

ال����م����ل����ك ي���������ص����در م���ر����س���وم���ا
ب�إعــــادة تـنـظـيــم وزارة الــخــارجـيـة
صــدر عــن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بــن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم ( )98لسنة  2021بتعديل
المادة األولى من المرسوم رقم ( )23لسنة  2021بإعادة تنظيم وزارة
الخارجية ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيستبدل بنصي الفقرتين ً
ً
و(ثالثا) من المادة األولى من
(أول)
المرسوم رقم ( )23لسنة  2021بإعادة تنظيم وزارة الخارجية النصان
اآلتيان:
الفقرة ً
(أول):
ً
أول :رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.
ً
(ثالثا):
الفقرة
ثــالـ ًـثــا :الـمــديــر ال ـعــام ألكــاديـمـيــة محمد بــن م ـبــارك آل خليفة
للدراسات الدبلوماسية (بدرجة وكيل مساعد).
وتتبعه:
 -1إدارة التدريب واللغات.
 -2إدارة شؤون األكاديمية.
 -3إدارة الدراسات والتقييم.
المادة الثانية
(خامسا) وبند جديد
ُيضاف بند جديد برقم ( )7إلــى الفقرة
ً
ـادســا) من المادة األولــى من المرسوم رقم
برقم ( )6إلى الفقرة (سـ ً
( )23لسنة  2021بإعادة تنظيم وزارة الخارجية ،نصاهما اآلتيان:
(خامسا) البند (:)7
الفقرة
ً
 -7رئيس قطاع المنظمات.
(سادسا) البند (:)6
الفقرة
ً
 -6رئيس قطاع الشؤون القانونية.
المادة الثالثة
على وزيــر الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ،و ُيعمل به من تاريخ
صدوره ،و ُينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء ي�صدر قرارا بنقل
�سفير فوق العادة مفو�ض �إلى وزارة الخارجية
صــدر عــن صاحب السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ( )46لسنة 2021
مفوض إلى وزارة الخارجية ،جاء فيه:
بنقل سفير فوق العادة َّ
المادة األولى
تُنقل الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس البعثة الدبلوماسية
البحرينية لدى مملكة بلجيكا إلى وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ويعمل به من تاريخ
ـرار،
ـ
ق
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
تنفيذ
الخارجية
على وزيــر
ُ
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدورهُ ،

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قرارا بتعيين
مديرين في هيئة البحرين لل�سياحة والمعار�ض
صــدر عــن صاحب السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ( )47لسنة 2021
بتعيين مديرين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيعين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض كل من:
ال ـس ـي ــد سـ ـن ــان ع ـل ــي ن ــاص ــر م ـح ـســن مـ ــديـ ــر ًا إلدارة ال ــرق ــاب ــة
والتراخيص ،السيد علي أحمد عبداهلل ضيف مدير ًا إلدارة الموارد
والمعلومات.
المادة الثانية
عـلــى وزي ــر الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة والـسـيــاحــة تنفيذ أح ـكــام هــذا
وينشر في الجريدة الرسمية.
ويعمل به من تاريخ صدورهُ ،
القرارُ ،
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جالل�ة المل�ك يبع�ث ر�س�الة خطية �إل�ى �أخيه �س�لطان ُعمان ال�ش�قيقة
حول العالقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين ال�ش�قيقين
{ �سمو ال�شيخ محمد بن مبارك يلتقي رئي�س ديوان �سمو ولي العهد.

م���ح���م���د ب�����ن م�����ب�����ارك ي�����س��ت��ق��ب��ل
رئ ��ي ��� ��س دي�������وان ���س��م��و ول�����ي ال��ع��ه��د
اسـتـقـبــل سـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن م ـبــارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس ال ــوزراء اليوم معالي
الـشـيــخ سـلـمــان بــن أحـمــد بــن سـلـمــان آل خليفة،
بمناسبة تعيينه رئـيـ ًـســا ل ــدي ــوان صــاحــب السمو

الملكي ولي العهد.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه للثقة الملكية
متمنيا له التوفيق في القيام بمهام هذا
السامية،
ً
المنصب.

بـعــث حـضــرة صــاحــب الجاللة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى رسالة خطية
إلــى أخيه حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طــارق المعظم
س ـل ـطــان ُعـ ـم ــان ال ـش ـق ـي ـقــة ،تتعلق
بالعالقات األخــويــة الوطيدة التي
تربط بين البلدين الشقيقين.
وقـ ــد س ـل ــم ال ــرس ــال ــة ال ــدك ـت ــور
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ب ــن راشـ ـ ــد ال ــزي ــان ــي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى ص ــاح ــب
الـسـمــو الـسـيــد أسـعــد بــن ط ــارق آل
سعيد نــائــب رئـيــس ال ــوزراء لشؤون
العالقات والتعاون الدولي الممثل
ال ـخــاص لـجــالــة الـسـلـطــان ،خــال
اسـتـقـبــال س ـمــوه لــوزي ــر الـخــارجـيــة
أمـ ــس ف ــي م ـس ـق ــط .وج ـ ــرى خ ــال
اللقاء استعراض الروابط األخوية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن مملكة

{ وزير الخارجية ي�سلم ر�سالة جاللة الملك.
الـ ـبـ ـح ــري ــن وس ـل ـط ـن ــة ُع ـ ـمـ ــان وم ــا
تشهده من تطور ونمو في مختلف
ال ـم ـجــاالت ،وأوج ــه تـعــزيــز الـتـعــاون
الـ ـثـ ـن ــائ ــي بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق األه ـ ـ ـ ــداف
وال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـش ـتــركــة لـلـبـلــديــن

والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء بــدر بن حمد بن
ح ـمــود الـبــوسـعـيــدي وزي ــر خــارجـيــة
سلطنة ُع ـم ــان ،والـسـفـيــر الــدكـتــور
ج ـم ـعــة ب ــن أح ـم ــد ال ـك ـع ـبــي سـفـيــر

مملكة البحرين في مسقط.
وكـ ـ ــان ال ــدكـ ـت ــور عـبــدالـلـطـيــف
بــن راش ــد الــزيــانــي وزي ــر الخارجية
قد وصــل أمــس إلــى مدينة مسقط
بسلطنة ُعمان الشقيقة ،وكــان في

استقباله لدى وصوله بدر بن حمد
بن حمود البوسعيدي وزير خارجية
سلطنة ُع ـم ــان ،والـسـفـيــر الــدكـتــور
ج ـم ـعــة ب ــن أح ـم ــد ال ـك ـع ـبــي سـفـيــر
مملكة البحرين في مسقط.

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي�����ش��ي��د ب��ت��ب��وء ال��ب��ح��ري��ن ال��م��رك��ز الأول ع��رب��ي��ا
وال��ث��ان��ي ���ش��رق �أو���س��ط��ي��ا الأق�����ل خ���ط���ورة ف���ي ت��م��وي��ل الإره�����اب
{ وزير العدل خالل الملتقى.

وزي����ر ال ��ع ��دل ي��دع��و �إل����ى ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
لإن���ه���اء ال ��ن ��زاع ��ات ب��ا���س��م ال ��دي ��ن �أو ال��ع��رق
شـ ـ ــارك ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد بــن
ع ـلــي آل خـلـيـفــة وزيـ ــر ال ـعــدل
والشؤون اإلسالمية واألوقــاف
ف ــي ال ـم ـل ـت ـقــى الـ ــدولـ ــي ال ــذي
ع ـق ــدت ــه م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن
بــالـتـعــاون مــع مــؤسـســة العلوم
الــدي ـن ـيــة ف ــي مــدي ـنــة بــولــونـيــا
بالجمهورية اإليطالية.
ويـ ـه ــدف ال ـم ـل ـت ـقــى ال ــذي
ُيـ ـعـ ـق ــد تـ ـح ــت م ـس ـم ــى (وق ـ ــت
الـتـعــافــي) إلــى تحفيز الـحــوار
بـ ـي ــن األديـ ـ ـ ـ ـ ــان وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ق ـيــم
الـتـعــايــش والـتـســامــح ،وكــذلــك
ال ـ ـت ـ ـطـ ــرق إل ـ ـ ــى دور األديـ ـ ـ ــان
والـ ـثـ ـق ــاف ــات فـ ــي دف ـ ــع ت ـفــاهــم
دولـ ــي م ـش ـتــرك يـعـنــى بــإرســاء
السلم والحفاظ على البيئة،
باإلضافة إلى التعارف الثقافي
بـ ـي ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـع ـت ـق ــدات
المختلفة.
وأك ـ ــد وزي ـ ــر الـ ـع ــدل خــال
مشاركته في المحور المتعلق
ب ـ ـ ــدور الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــديـ ـنـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـع ــددي ــة
ال ــدي ـن ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة أه ـم ـيــة
إرسـ ـ ــاء ح ـكــم الـ ـق ــان ــون دون ـمــا

تفرقة بين أصحاب المعتقدات
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،م ـ ـ ــع مـ ـ ــراعـ ـ ــاة
ال ـخ ـص ــوص ـي ــات ال ــدي ـن ـي ــة فــي
المسائل المتعلقة بــاألحــوال
الشخصية ومـمــارســة الـعـبــادة
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـعــايــش واحـ ـت ــرام
اآلخر.
وشــدد على أهمية تضافر
الجهود والتعاون الدولي تجاه
ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـه ــاء ال ـنــزاعــات
القائمة باسم الدين أو األصل
الـ ـع ــرق ــي أو ال ـث ـق ــاف ــي وف ـســح
المجال للدين ومــن يحملون
أمانته مــن أصـحــاب الديانات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـمــل م ـ ًـع ــا مــن
أجل تعزيز التنمية والتعايش
واحترام اآلخر.
وأش ـ ــار إل ــى ال ـج ـهــود الـتــي
تـبــذلـهــا مـمـلـكــة الـبـحــريــن في
تـعــزيــز الـتـعــايــش واإلجـ ـ ــراءات
ال ـتــي ات ـخــذت فــي سـبـيــل ذلــك
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ــداخ ـل ــي
والــدولــي ،منها احتضان حوار
الـ ـحـ ـض ــارات ف ــي ع ــام ــي 2002
منوها بإعالن البحرين
و،2014
ً
الــذي ُأطـلــق فــي  2017وإنشاء

مــركــز ال ـم ـلــك ح ـمــد الـعــالـمــي
ل ـل ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـم ــي ،وك ــذل ــك
كــرســي الـمـلــك حـمــد بجامعة
ســاب ـي ـنــزا اإلي ـط ــال ـي ــة لـتـعــزيــز
الحوار والتعايش.
وأك ـ ــد أن الـ ـن ــزاع ــات الـتــي
تـ ـق ــوم عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس الـ ـعـ ـن ــوان
الديني أو المذهبي أو األصل
كبيرا
الـعــرقــي ُتـشـكــل ت ـهــديـ ًـدا
ً
ليس للسلم والتعايش فحسب
ولكن لإلنسانية فــي مجملها
وكذلك الديانات نفسها ،والتي
يـجــب أن ُتـمـثــل دائ ـ ًـم ــا الـ ُـمـثــل
العليا لإلنسانية.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل فــي
خ ـت ــام م ـشــارك ـتــه« :إن مملكة
البحرين بما تملكه من قيادة
حكيمة وشـعــب منفتح وتــراث
ح ـ ـ ـضـ ـ ــاري ،ف ـ ـقـ ــد م ـ ـكـ ــن ذلـ ــك
لـلـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة أن تجد
ً
أرضا تحتضنها ،وهو ما جعل
البحرين ً
أرضــا للتسامح بين
األدي ـ ـ ــان ي ـش ـعــر ف ـي ـهــا صــاحــب
أي ديــانــة أو مــذهــب أو ثقافة
بحريته فــي مـمــارســة شعائره
وحماية حقوقه».

أش ــاد وزي ــر الـعـمــل والتنمية
االج ـت ـمــاع ـيــة جـمـيــل ب ــن محمد
ع ـل ــي ح ـم ـي ــدان ب ــاإلنـ ـج ــاز ال ــذي
حـقـقـتــه مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن على
صعيد مكافحة تمويل اإلره ــاب
وغ ـســل األمـ ـ ــوال بـتـبــوئـهــا ،للعام
ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ال ـمــركــز
عربيا والثاني على مستوى
األول
ً
الشرق األوســط ،من حيث األقل
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة تـ ـ ـج ـ ــاه ج ــريـ ـم ــة غ ـســل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،وذلــك
وفــق مؤشر بــازل لمكافحة غسل
األمـ ــوال ،ال ــذي حققت المملكة
من خالله  4.5نقاط وفق التقرير
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ال ـم ــؤش ــر الــوح ـيــد
المستقل ال ــذي تـصــدره منظمة
غير ربحية ،وتصنف الــدول وفق ًا
لمخاطر غسل األموال.

وقال حميدان إن هذا اإلنجاز
الذي يؤكد مكانة مملكة البحرين
الــدول ـيــة ال ـمــرمــوقــة ف ــي الـعــديــد
مــن الـمـجــاالت ،مــن بينها جهود
مكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهـ ـ ــاب م ــا كـ ــان لـيـتـحـقــق لــوال
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى،
والتوجيهات السديدة والمتابعة
الحثيثة لصاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
األمر الذي كان له كبير األثر في
تعزيز دور مملكة البحرين على
الصعيدين اإلقليمي والدولي في
مكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلره ـ ــاب ،وف ـق ـ ًا لـلــرؤيــة الوطنية

في هذا الشأن ،منوه ًا في الوقت
ذاتــه بالجهود البارزة والمدروسة
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـف ــري ــق أول ال ـش ـيــخ
راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير
الــداخـلـيــة رئـيــس لجنة مكافحة
التطرف واإلرهاب وتمويله وغسل
األموال ،وكذلك محافظ مصرف
البحرين رشيد محمد المعراج.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل أك ــد
حميدان أن وزارة العمل والتنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة
دع ــم المنظمات األهـلـيــة ،قامت
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـنـ ــوط ف ـ ــي ح ـمــايــة
قـ ـط ــاع ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي مــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال غ ـســل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،وذلــك
م ــن خـ ــال عـضــويـتـهــا وت ـعــاون ـهــا
الـبـنــاء مــع لجنة وض ــع سياسات

ح ـظــر وم ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ــوال
وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ،بــرئــاســة نائب
م ـ ـحـ ــافـ ــظ م ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـبـ ـح ــري ــن
ال ـش ـي ــخ س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـي ـس ــى آل
خليفة ،مـنــوهـ ًا كــذلــك بالتعاون
المثمر مع مدير إدارة التحريات
المالية بوزارة الداخلية الشيخة
مي بنت محمد آل خليفة نائب
رئيس لجنة وضع سياسات حظر
ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهــاب ،األمر الذي حقق نتائج
مميزة ومكن البحرين مــن تبوء
مـ ــراكـ ــز م ـت ـق ــدم ــة ع ــرب ـي ــا وشـ ــرق
اوسطيا في هذا المجال.
وأكد حميدان أن وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ماضية في
تـعــاونـهــا ال ـب ـنــاء مــع كــل الـجـهــات
المعنية لمكافحة غسل األمــوال

{ وزير العمل.
وت ـمــويــل اإلرهـ ـ ــاب ب ـه ــدف تـعــزيــز
جهود حماية المجتمع المدني
وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه مـ ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة دوره
المجتمعي ،والتطوعي ،والخيري
بشفافية وفاعلية.

الإ�س ��كان� :أكث ��ر م ��ن  8744منتفع ��ا م ��ن «مزاي ��ا» حت ��ى �أغ�سط� ��س
ك ـش ـف ــت وزارة اإلسـ ـ ـك ـ ــان عــن
عـ ــدد ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن بــرنــامــج
«مزايا» خالل الفترة من يناير إلى
أغـسـطــس  2021وال ــذي بـلــغ 2233
منتفعا ،بزيادة واضحة في معدل
الـمـنـتـفـعـيــن ع ــن ذات ال ـف ـتــرة من
ال ـع ــام ال ـمــاضــي والـ ــذي بـلــغ 1691
لعام  .2020ليبلغ اإلجـمــالــي نحو
 8744منتفعا منذ عام  2013وصو ًال
إلى أغسطس .2021
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة أن بــرنــامــج
«مـ ــزايـ ــا» ي ـخ ـضــع لـلـتـقـيـيــم بشكل
مستمر سع ًيا إلى طرح المزيد من
الـمـبــادرات والتسهيالت اإلسكانية
ال ـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا ال ـمــواطــن من
أجـ ــل خ ــدم ــات ســري ـعــة م ــا يقلص
قــوائــم االن ـت ـظــار ،حـيــث يــأتــي ذلــك
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
الـمـلـكــي األم ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن حمد
آل خ ـل ـي ـف ــة ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد رئ ـي ــس
مجلس الوزراء ،بشأن سرعة توفير
الـخــدمــات اإلسـكــانـيــة للمواطنين
وتلبية لاللتزامات الواردة ببرنامج
الحكومة.
وذكـ ــرت «اإلسـ ـك ــان» أن النسبة
األكبر من الــوحــدات والشقق التي
قـ ــام ال ـم ـس ـت ـف ـيــدون ب ـشــرائ ـهــا منذ

 2013وح ـتــى أغـسـطــس ع ــام 2021
تركزت في محافظة المحرق بنسبة
 ،%59تليها المحافظة الشمالية
بنسبة  ،%33ثم محافظة العاصمة
بنسبة  ،%5فالجنوبية بنسبة .%3
وبـ ـيـ ـن ــت وزارة اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان أن
نسبة شــراء الوحدات السكنية في
محافظة الشمالية  %86مقارنة
بالشقق التمليك  ،%14وشكلت
مـحــافـظــة ال ـم ـحــرق  %94للفلل

م ـقــابــل  %6لـلـشـقــق ،فـيـمــا كــانــت
نسبة ش ــراء الـبـيــوت فــي محافظة
ال ـع ــاص ـم ــة  ،%100وال ـم ـحــاف ـظــة
ال ـج ـنــوب ـيــة  %78ل ـل ـب ـيــوت مـقــابــل
 %22لـلـشـقــق ،مـشـيـ ًـرا إل ــى توجه
أغلب المتقدمين منذ عــام 2013
وحـ ـت ــى ي ــون ـي ــو  2021إلـ ـ ــى شـ ــراء
وحدات سكنية (فيال) بنسبة %91
مقابل ما نسبته  %9لشراء الشقق
السكنية.

أم ـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن الـ ـعـ ـم ــر ال ـف ـع ـلــي
لـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تــم
وقـ ـ ــع االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن قـبــل
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة
اإلس ـكــان إل ــى أن المنتفعين لهم
حــريــة اخ ـت ـيــار الـمـسـكــن والـمــوقــع
وال ـم ـســاحــة الـمـنــاسـبــة م ــن خــال
الرجوع إلى المطورين المعتمدين
لـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ولـ ــم ت ـت ـج ــاوز تلك
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مــن

ت ـش ـي ـيــدهــا ب ـمــا ي ـش ـكــل م ــا نسبته
بـ %93من إجمال الــوحــدات التي
ت ــم ت ـمــوي ـل ـهــا ،وب ـن ـس ـبــة  %6وق ــع
ع ـل ـي ـهــا االخـ ـتـ ـي ــار لـ ــوحـ ــدات يــزيــد
عمرها االفتراضي عن  10سنوات،
فيما بلغت المساكن التي تتراوح
فترات تشييدها بين  10-5سنوات
ما نسبته  %1فقط ،أي أن النسبة
األكـبــر كانت مــن نصيب الــوحــدات
السكنية حديثة التشييد.

{ اجتماع وزراء التربية بدول مجل�س التعاون.

البحري��ن تتر�أ���س االجتم��اع التح�ضي��ري الجتم��اع
وزراء التربي��ة والتعلي��م ب��دول مجل���س التع��اون
ترأست مملكة البحرين االجتماع التحضيري
لالجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم
بـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،وذلـ ــك ب ـح ـضــور ممثلي
جميع دول المجلس من وكــاء التربية والتعليم
والــوفــود الـمـشــاركــة ،حيث ت ــرأس اجـتـمــاع الــوكــاء
الـتـحـضـيــري ال ــدك ـت ــور مـحـمــد م ـب ــارك ب ــن أحـمــد
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون الـ ـم ــدارس ب ـ ــوزارة الـتــربـيــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ب ـم ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ع ـض ــو الـمـجـلــس
التنفيذي لمكتب التربية العربي لــدول الخليج،
بحضور وفــد مرافق عبر تقنية االتـصــال المرئي
شمل كال من األستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل
وزارة التربية والتعليم للسياسات واالستراتيجيات
واألداء ،واألسـ ـت ــاذة كـفــايــة حـبـيــب ال ـع ـنــزور وكيل
الــوزارة المساعد للخدمات التعليمية ،واألستاذة
لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم،
واألستاذة الشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيس التنسيق والمتابعة بمكتب المدير العام
لشؤون المدارس.
وق ــد اسـتـهــل الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون ال ـمــدارس
رئيس الجلسة بــدايــة االجتماع بكلمة رفــع فيها
باسم جميع األعضاء أسمى آيات الشكر والتقدير
واالم ـت ـنــان ألص ـحــاب الـجــالــة والـسـمــو ق ــادة دول

المجلس ،للتوجيهات والرؤى الحكيمة ذات األثر
ال ـبــالــغ فــي الــدفــع ب ـهــذه الـمـسـيــرة ال ـم ـبــاركــة إلــى
مجاالت أرحب ألبناء دول المجلس في المؤسسات
التعليمية ،كما رحــب الدكتور محمد مـبــارك بن
أح ـم ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون ال ـ ـمـ ــدارس رئـيــس
االجتماع بوكالء التربية والتعليم من جميع دول
مجلس الـتـعــاون والــوفــود الـمـشــاركــة ،مـشـيـ ًـدا بما
يــربــط الـمــؤسـســات التعليمية فــي دول المجلس
مــن عـمــل مـشـتــرك وتـنـسـيــق مـتــواصــل فــي كــل ما
يـخــص ش ــؤون الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،م ــؤك ــد ًا أهمية
هذا االجتماع التحضيري الذي يسبق االجتماع
المرتقب ل ــوزراء التربية والتعليم بــدول مجلس
التعاون لتنسيق بنود جدول األعمال والتوصيات.
وق ــد ت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع اس ـت ـعــراض ج ــدول
األعـمــال المقترح لالجتماع ال ــوزاري ،حيث تمت
مـنــاقـشــة جـمـيــع ب ـن ــوده وال ـتــوص ـيــات الـمـقـتــرحــة،
وذلك في مختلف المواضيع المتصلة بالتنسيق
المشترك في شــؤون التعليم بين وزارات التربية
والتعليم بدول المجلس ،حيث قدم وكالء التربية
والتعليم أعضاء االجتماع مقترحاتهم وتوصياتهم
بـشــأن ج ــدول األع ـم ــال ،كـمــا تــم إق ــرار التوصيات
المدرجة للعرض على االجتماع الوزاري.

بتخدير مو�ضعي من خالل فتحة �صغيرة...

تد�شين �أول جهاز ل�سحب �أورام الثدي من دون جراحة في «حمد الجامعي»
دش ـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى الـ ـمـ ـل ــك
حـمــد الـجــامـعــي جـهــاز (EnCor
Enspire® Breast Biopsy
 )Systemالـمـخـصــص لسحب
واستئصال أورام الثدي الحميدة
منها والخبيثة مــن دون جراحة
مع اختالف أحجامها ،وهو أحدث
م ــا ت ــوص ــل إل ـي ــه ال ـع ـل ــم ف ــي ه ــذا
المجال ويعد األول من نوعه في
مملكة البحرين.
صـ ــرح ب ــذل ــك الـ ـل ــواء طبيب
ال ـش ـي ــخ س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـط ـيــة اهلل
آل خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ق ـ ــائ ـ ــد م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـم ـل ــك حـ ـم ــد ،مـ ـشـ ـي ـ ًـرا إل ـ ــى أن
مــا يـمـيــز الـجـهــاز سـهــولــة إدخ ــال
اإلبـ ـ ـ ـ ــرة ت ـل ـق ــائ ـي ــا إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــدي واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف األورام
الصغيرة جــدا مع الحفاظ على
األن ـس ـج ــة ال ـس ـل ـي ـمــة الـمـحـيـطــة
بــه بــاالسـتــرشــاد بــالـمــوجــات فــوق
ال ـص ــوت ـي ــة أو ب ــاس ـت ـخ ــدام أش ـعــة
الـمــامــوجــرام أو باستخدام جهاز
الــرنـيــن المغناطيسي وم ــن دون

{ اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل.

أل ــم وب ــدق ــة عــال ـيــة ،ك ـمــا يـســاعــد
ال ـج ـه ــاز ع ـلــى تـقـلـيــل وقـ ــت أخــذ
الـخــزعــة أو إج ــراء عملية سحب
واستئصال الورم ما يسهم بشكل
كبير فــي تقليل الكلفة والــوقــت
وتوفير أعلى فعالية ودقة ،مؤكدا
أنه يعد طفرة جديدة الستئصال
الـبــؤر الصغيرة غير المحسوسة
م ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــدي م ـ ــن دون ج ــراح ــة

وال ـت ـك ـل ـســات الــدق ـي ـقــة ال ـت ــي قد
تحمل خطورة اإلصابة بسرطان
الثدي.
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ي ـت ـم ـتــع
ب ـمــرونــة ال ـحــركــة مــا يـسـهــل على
المريض حركته ،بــاإلضــافــة إلى

إم ـك ــان ـي ــة ب ــرم ـج ــة ال ـج ـه ــاز عـلــى
حـســب الـمـنـطـقــة ال ـم ــراد إدخ ــال
اإلبـ ــرة فـيـهــا م ــا يـكـســب الطبيب
المختص الكثير من الوقت مع
زي ــادة الـكـفــاءة والــدقــة بالمقارنة
بالطريقة الجراحية التقليدية
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال أورام ال ـ ـثـ ــدي،
م ـن ــوه ــا إلـ ــى أنـ ــه ق ــد ت ــم تـنـظـيــم
دورة تدريبية ومخصصة للفريق
الطبي المشرف على إدارة الجهاز
لــرفــع كـفــاءتـهــم ومـسـتــوى أدائـهــم
وتـ ــزويـ ــدهـ ــم ب ــالـ ـخـ ـب ــرات الـفـنـيــة
لضمان أفضل مستويات الجودة
والسالمة .ومــن جهة أخــرى أفاد
الدكتور وائــل إبراهيم استشاري
األشعة التشخيصية والتداخلية
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك حـ ـم ــد
ال ـجــام ـعــي بـ ــأن إجـ ـ ــراء الـفـحــص
ي ـتــم ت ـحــت ال ـت ـخــديــر الـمــوضـعــي
لمعظم المرضى من خالل فتحة
صغيرة جدا بمقاس  3-2مم يتم
فتحها السـتـهــداف ال ـبــؤر الـمــراد
اسـتـئـصــالـهــا ع ـلــى ش ـكــل شــرائــح

من دون إجراء أي تغيير لطبيعة
األنـسـجــة المستئصلة ،مــا يتيح
الفرصة الكاملة لتحليل العينة
تحليال باثولوجيا دقيقا من دون
الحاجة إلى الجراحة.
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور وائـ ـ ـ ـ ــل أن
استخدام هــذه التقنية الجديدة
أتــاحــت الـفــرصــة السـتـئـصــال كل
األورام الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن كـشـفـهــا
يمكن
بالفحص اإلكلينيكي ،مــا ِ
الطبيب من استئصال هذه البؤر
بالكامل بالمقارنة بجراحة أورام
ال ـ ـثـ ــدي ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
والتي كانت تعد أحــد التحديات
في عالج أورام الثدي ،مضيفا أن
هذه التقنية مناسبة أيضا لسحب
األورام الحميدة والـصـغـيــرة من
دون جراحة في حالة عــدم رغبة
المريضة فى التعرض للجراحة
المفتوحة والتخدير الكلي مع
الـحـفــاظ على الشكل الخارجي
لـ ـلـ ـث ــدي م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود ت ـش ــوه
جراحي.
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الرئي����س الإ�س���رائيلي يت�س���لم �أوراق اعتم���اد �س���فير البحري���ن
اس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ـي ــس يـتـسـحــاق
هــرت ـســوغ ،رئ ـيــس دولـ ــة إســرائ ـيــل،
أمـ ـ ـ ــس الـ ـسـ ـفـ ـي ــر خ ـ ــال ـ ــد ي ــوس ــف
الجالهمة ،سفير مملكة البحرين
المعين لدى دولة إسرائيل ،الذي
ق ـ ــدم ل ـف ـخــام ـتــه أوراق اع ـت ـم ــاده
س ـف ـي ـ ًـرا لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن لــدى
دولة إسرائيل.
وقـ ــد رحـ ــب ف ـخــامــة الــرئ ـيــس
يتسحاق هرتسوغ بالسفير خالد
ي ــوس ــف الـ ـج ــاهـ ـم ــة ،م ـه ـن ـ ًئ ــا لــه
بمناسبة توليه مهام منصبه كأول
سفير لمملكة البحرين لدى دولة
إس ــرائ ـي ــل ،م ــؤك ــدا دع ــم الـحـكــومــة
اإلسرائيلية له للقيام بمهام عمله
على أكمل وجه ،معر ًبا عن مشاعر
ال ــود واالح ـت ــرام لـحـضــرة صاحب
الـجــالــة الملك حمد بــن عيسى
آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
على خطوته الشجاعة بعقد سالم
مع دولة إسرائيل تحت إطار اتفاق
إبــراه ـيــم ،مـعــر ًبــا فخامته عــن ما
يكنه لجاللة الملك المفدى من
احترام عظيم على هذه الخطوة.

وقد كلف فخامة رئيس دولة
إس ــرائ ـي ــل ال ـس ـف ـيــر خ ــال ــد يــوســف
الجالهمة بنقل تحياته وتقديره
إل ـ ـ ــى ح ـ ـضـ ــرة صـ ــاحـ ــب ال ـج ــال ــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى ،وتمنياته
الطيبة لمملكة الـبـحــريــن ب ــدوام
التقدم والرقي واالزدهار.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
يتسحاق هرتسوغ بمسار العالقات
الدبلوماسية بين مملكة البحرين
ودول ـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـت ــي تــأسـســت
تنفيذً ا لما نص عليه إعالن تأييد
الـســام بين البلدين ،مضيفً ا أن
البحرين نموذج للتعايش السلمي
حـيــث يـتـعــايــش فـيـهــا الـمـسـلـمــون
والـمـسـيـحـيــون وال ـي ـهــود ف ــي ألـفــة
وســام منذ سنين عــديــدة ،مؤكدا
ف ـخــام ـتــه أن م ــا ت ــم إن ـ ـجـ ــازه فــي
م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي يــدل
على اهتمام وحرص البلدين على
الــدفــع بمسار الـعــاقــات الثنائية
إل ـ ـ ــى آف ـ ـ ـ ــاق أشـ ـ ـم ـ ــل بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة لـلـبـلــديــن،

{ الرئي�س الإ�سرائيلي خالل لقاء �سفير البحرين.
متمن ًيا للسفير التوفيق والنجاح
فــي مـهــام عمله الــدبـلــومــاســي في
دولة إسرائيل.
من جانبه ،نقل السفير خالد
ي ــوس ــف ال ـج ــاه ـم ــة إلـ ــى فـخــامــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ت ـح ـي ــات
وتـقــديــر حـضــرة صــاحــب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عــاهــل ال ـبــاد ال ـم ـفــدى ،وصــاحــب
ال ـس ـم ــو ال ـم ـل ـكــي األمـ ـي ــر سـلـمــان
بــن حـمــد آل خـلـيـفــة ،ول ــي العهد
رئيس مجلس الوزراء ،وتمنياتهما
لفخامة الــرئـيــس ب ــدوام التوفيق
والسداد ،ولدولة إسرائيل التقدم

واالزدهار.
وأع ــرب السفير خالد يوسف
الجالهمة عن فخره بما حظي به
مــن لــدن صاحب الجاللة الملك
المفدى ،من شرف كبير بأن يكون
أول سفير لمملكة البحرين لدى
دولة إسرائيل ،بعد إقامة عالقات
دبلوماسية كاملة بين البلدين في
أعقاب التوقيع على إعــان تأييد
السالم ،واتفاق مبادئ إبراهيم في
واشنطن فــي  15سبتمبر 2020م،
وهـ ــي خ ـط ــوة تــاري ـخ ـيــة ش ـجــاعــة،
سوف يكون لها مردودها اإليجابي
ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وع ـلــى
عموم هذه المنطقة التي تتطلع
شعوبها إل ــى ال ـســام واالس ـت ـقــرار
واالزدهار.
وأكـ ــد الـسـفـيــر خ ــال ــد يــوســف
ال ـجــاه ـمــة أن ال ـس ــام ه ــو خـيــار
مملكة الـبـحــريــن االسـتــراتـيـجــي،
وه ــو ن ـهــج حـكـيــم اخ ـت ـطــه جــالــة
ـداد للنهج
الملك الـمـفــدى ،وام ـت ـ ٌ
اإلصــاحــي لجاللته ،وأن مملكة
ال ـب ـحــريــن ت ـه ـتــدي ف ــي عــاقــاتـهــا

ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة بـ ـمـ ـب ــادئ وط ـن ـيــة
راس ـخــة مبنية عـلــى أس ــس ثابتة
وقـ ـ ـي ـ ــم أص ـ ـي ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن ال ــوسـ ـطـ ـي ــة
واالع ـت ــدال وق ـبــول اآلخ ــر ،مــؤكــدا
أن ال ـق ـيــادة الحكيمة فــي مملكة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن م ـم ـث ـل ــة فـ ـ ــي ج ــال ــة
الملك المفدى ،تؤمن أن الحوار
والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ
ســامـيــة وأس ــس رئـيـسـيــة لتحقيق
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن األم ـ ــم وال ـش ـع ــوب،
وقد التزمت بها مملكة البحرين
في عالقاتها مع دول العالم على
امـ ـت ــداد تــاري ـخ ـهــا ال ـع ــري ــق ،وهــي
ماضية في تنفيذ أهدافها الرامية
إل ــى تحقيق االس ـت ـقــرار وال ـســام
واالزدهار لشعوب المنطقة.
وقــال السفير إنني على ثقة
بأن هذه الخطوة التاريخية سوف
أساسا متينًا للعالقات التي
تضع
ً
نتطلع إليها بين البلدين ،والقائمة
على قيم التسامح والتعايش بين
أصـ ـح ــاب ال ـم ـع ـت ـقــدات واألدي ـ ـ ــان،
وتمهد الـطــريــق نحو تـعــاون دائــم
في مختلف المجاالت.

تنفي���ذ  210زي���ارات ميداني���ة للمدار����س ..وعم���ل � 8آالف فح����ص
�س���ريع لمنت�س���بيها ..وتدري���ب � 3آالف عل���ى الإج���راءات االحترازي���ة
تقدم وزارة التربية والتعليم
خــدمــات صحية لــرعــايــة الطلبة
بكل المراحل التعليمية ،وتراعي
تـطـبـيــق اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـج ــائ ـح ــة بـحـســب
ال ـم ـع ـط ـيــات وال ـم ـس ـت ـج ــدات فــي
الــوضــع الـصـحــي ،بالتنسيق مع
الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا كوفيد .19-حيث
أسهمت هذه الخطوات في ضمان
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
خالل هذه الفترة االستثنائية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،استقبل
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ف ــرق
ال ـ ـ ــوزارة ال ـم ـشــرفــة ع ـلــى تطبيق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة فــي
ال ـم ــدارس واإلدارات التعليمية،
م ـش ـيـ ًـدا بــال ـج ـهــود ال ـتــي يبذلها

{ التربية تنظم زيارات ميدانية للمدار�س.
أع ـض ــاء الـ ـف ــرق ،وال ـت ــي أسـهـمــت
فـ ــي نـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي الـ ـصـ ـح ــي فــي
أوسـ ــاط منتسبي الـ ـ ــوزارة ،حيث

تقوم الـفــرق المشكّ لة مــن قطاع
التعليم وقسم الصحة المدرسية
بتنفيذ الــزيــارات الــدوريــة وعمل

ال ـف ـحــوصــات ال ـســري ـعــة وتـقــديــم
ال ـ ــدع ـ ــم لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــدارس عـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد ،فقد تــم تنفيذ ()210
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـ ـف ـ ـقـ ــديـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ب ـه ــدف ال ـت ــأك ــد من
تـطـبـيــق اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
ومـ ـ ـ ــدى م ــاءمـ ـتـ ـه ــا الس ـت ـق ـب ــال
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـتـ ــم م ـت ــاب ـع ــة
أعضاء لجنة الصحة والسالمة
ال ـمــدرس ـيــة ف ــي إج ـ ــراء الفحص
السريع بشكل يــومــي ،حيث بلغ
ع ــدد ال ـف ـحــوصــات ال ـتــي أجــريــت
( 8آالف) ف ـحــص ســريــع يــومـ ًـيــا
لـمـنـتـسـبــي الـ ـم ــدارس م ــن طلبة
وم ـع ـل ـم ـيــن وح ـ ـ ــراس أم ـ ــن وزوار
وأولـيــاء أمــور ،في حين بلغ عدد
الفحوصات الـتــي أجــريــت خالل
العام الدراسي الماضي أكثر من
( 669ألـ ــف) ف ـحــص ،إل ــى جــانــب

تـ ــدريـ ــب ( 3آالف) مـ ــن أع ـض ــاء
لجنة الصحة والسالمة الصحية
بالمدارس خالل العام الماضي،
واالس ـت ـم ــرار فــي تــدريــب الـمــزيــد
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي لــإل ـمــام
بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـف ـح ــص ال ـس ــري ــع،
حـيــث أع ــرب ال ــوزي ــر عــن خالص
الـ ـشـ ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـج ـه ــوده ــم
ال ـم ـث ـمــرة وال ـم ـتــواص ـلــة لتقديم
أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
متمنيا لهم دوام
لألبناء الطلبة،
ً
التوفيق.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
الصحة برصد حاالت المصابين
والمخالطين مــن خــال الخط
الـســاخــن ومجموعات المتابعة،
وذلك إلعطائهم مواعيد لفحص

 ،PCRويتم تزويد الوزارة بنتائج
ال ـ ـف ـ ـحـ ــص يـ ــومـ ـ ًـيـ ــا وع ـ ـ ـ ــدد أيـ ـ ــام
سعيا نحو تقديم أفضل
الحجرً ،
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة لمنتسبي
ال ـق ـطــاع الـتـعـلـيـمــي ،إل ــى جــانــب
الـتـعــامـيــم وال ـن ـش ــرات الـتــوعــويــة
التي أرسلت إلى المدارس ،والتي
تبين وتشرح اإلجراءات الصحية
وضوابط إجراء تلك الفحوصات
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة صـ ـحـ ـيـ ـح ــة وآم ـ ـ ـنـ ـ ــة،
وتـحــث على توعية المجتمعات
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـط ـل ـبــة
والمعلمين على حد سواء.
حـضــرت ال ـل ـقــاءات األس ـتــاذة
كفاية العنزور الوكيل المساعد
للخدمات التعليمية ،واألستاذة
لـ ـطـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـب ـ ــون ـ ــوظ ـ ــة ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـعـلـيــم ،وع ـ ــدد من
المسؤولين في الوزارة.

يوم الديمقراطية..
والعقوبات البديلة
 malmahmeed7@gmail.comمحميد احملميد
تتجلى الـحـكـمــة الـمـلـكـيــة الـســامـيــة ،وال ــرؤي ــة اإلنـســانـيــة
الــرفـيـعــة ،مــن لــدن حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى حفظه اهلل ورع ــاه،
فــي كــل زم ــان وم ـكــان ،ومــع كــل ال ـظــروف والـتـحــديــات ..حكمة
صــائ ـبــة« ..سـنــامـهــا» الـمـصـلـحــة الـعـلـيــا ل ـلــوطــن ،ورؤيـ ــة أبــويــة
شاملة« ..ذروتها» رعاية اإلنسان دائما ..وفق نهج ديمقراطي،
ومسلك إنساني ،في ظل دولــة القانون والمؤسسات ،لتخلق
الشراكة والتقدير ،لكل مواطن مخلص ،وتمنح الفرصة وإعادة
التأهيل ،لكل مــن حــاد عــن ج ــادة ال ـصــواب ،شــرط االسـتـفــادة
والتعلم من كل درس وتجربة.
المرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات البديلة الذي
صدر مؤخرا ،وحالة الفرح والسعادة التي انتابت من شملهم
تطبيق المرسوم ،وانعكاس ذلك على أسرهم وعائالتهم ،وتصدر
تلك الحالة على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم،
تؤكد أن النهج الديمقراطي اإلنساني لــدى العاهل المفدى
أيده اهلل ونصره ،ركيزة أساسية ،وقاعدة صلبة ،راسخة وثابتة،
فــي ظــل المسيرة التنموية الشاملة ،لتنسج قصة بحرينية
رائدة ،فريدة من نوعها ،أمام العالم أجمع.
يتضاعف جمال وروعــة الحالة البحرينية ،الديمقراطية
واإلنسانية ،في تزامن المرسوم الملكي السامي ،مع احتفال
الـعــالــم الـيــوم األرب ـعــاء ،الـمــوافــق  15سبتمبر ،بــالـيــوم الــدولــي
للديمقراطية ،ومملكة البحرين تنعم بــاألمــن واالسـتـقــرار،
وترفل بثوب المحبة والسالم ،والرحمة والوئام ،وتواصل العمل
واإلنجاز ،وتعزيز ثقافة القانون واحترام المؤسسات.
وحتى تكون االستفادة من العقوبات البديلة في أقصى
درجاتها الكريمة ،وتحقيقا ألهدافها في أسمى صورها النبيلة،
ينبغي لمن شملهم هــذا األم ــر ،بــأن يـعــوا ال ــدرس جـيــدا ،وأن
يستفيدوا مما جــرى لهم ،بسبب تجاوزهم القانون ،وتهديد
أم ــن الــوطــن ومـصــالـحــه ،ومـصــالــح شـعـبــه ،وأال يستمعوا وال
يتبعوا أصحاب األجندات التحريضية المسيئة ،مهما حاولوا
الـيــوم مــن إط ــاق دع ــوات مشبوهة ،أو بـيــانــات عنترية ملؤها
التحدي واالسـتـفــزاز ،وتـكــرار الخطأ والجريمة ،فالفرص ال
تعوض ،والوطن قد فتح أبوابه ألبنائه.
وحتى تستثمر مملكة البحرين هــذه الحالة الحاصلة،
وتدعم الجهود الكريمة من مؤسسات الدولة ،خاصة الجهود
المشكورة من وزارة الداخلية ،ينبغي على اإلعالم البحريني،
الــرسـمــي والــوط ـنــي ،أن يــواكــب ال ـحــدث ،وي ـبــرز نتائجه وآث ــاره
اإلي ـج ــاب ـي ــة ،إلـ ــى ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،ب ـل ـغــة تـفـهـمـهــا الـمـنـظـمــات
ال ـح ـقــوق ـيــة ،وال ـم ـجــالــس ال ــدول ـي ــة ،وت ـل ــك م ـســؤول ـيــة وطـنـيــة
تاريخية ،تستوجب مضاعفة التعاون والتنسيق ،بين الجهاز
اإلعــامــي مــع الـسـفــارات والبعثات الدبلوماسية ،البحرينية
واألجنبية معا.
لقد وضعت الرؤية الملكية السامية أمامنا جميعا ،حدثا
وطـنـيــا مـهـمــا ،ومـش ـهــدا مجتمعيا رفـيـعــا ،يـسـتـلــزم مــواكـبـتــه،
ويستوجب حصاد ثـمــاره ،بكل حرفية ومهنية ،من أجــل بيان
حقائق المبادرات والممارسات ،الديمقراطية واإلنسانية ،في
مملكة البحرين.

«ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» ي����ؤك���د �أه���م���ي���ة م��وا���ص��ل��ة
ت ��ع ��زي ��ز ق ��ي ��م ال ��دي ��م ��ق ��راط ��ي ��ة وح����ق����وق الإن�������س���ان
{ اجتماع وكالء التعليم العالي لدول مجل�س التعاون الخليجي.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي تتر�أ�س اجتماع وكالء
التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجل�س التعاون الخليجي
ت ـ ـ ـ ــرأس ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة
ال ـش ـي ـخــة رن ـ ــا ب ـن ــت عـيـســى
بن دعيج آل خليفة األمين
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـلــس ال ـت ـع ـل ـيــم
العالي نائب رئيس مجلس
أمـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـع ـل ـيــم
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،ع ـ ـبـ ــر االتـ ـ ـص ـ ــال
ال ـ ـمـ ــرئـ ــي ،اجـ ـتـ ـم ــاع وك ـ ــاء
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــري
ل ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ـل ـج ـنــة وزراء
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي لـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي.
وفـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة رح ـب ــت
األمين العام وكالء التعليم
ال ـعــالــي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
م ـعــربـ ًـة ع ــن عـمـيــق شكرها
لـحــرصـهــم عـلــى الـمـشــاركــة
فــي هــذا االج ـت ـمــاع ،مــؤكــد ًة
أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ي ـ ــأت ـ ــي فــي
تــوق ـيــت م ـهــم ،ح ـيــث بــدايــة
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـجــديــد
في ظــروف جائحة فيروس
ك ــورون ــا (ك ــوفـ ـي ــد )19-الـتــي
غـيــرت مــن شـكــل ومضمون
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ليس
فـ ــي دول ـ ـنـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،بـ ــل فــي
الـ ـع ــال ــم ب ـ ــأس ـ ــره ،وف ــرض ــت
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وحـ ـل ــول م ـب ـت ـكــرة وتـكـثـيــف

اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
ال ـح ــدي ـث ــة والـ ـتـ ـح ــول نـحــو
م ـن ـص ــات ال ـت ـع ـلــم الــرق ـمــي
م ـ ــن خ ـ ـ ــال «ال ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــم عــن
بعد» لضمان سير العملية
التعليمية بنفس الكفاءة
وال ـجــودة التي كانت عليها
قبل الجائحة ،وبـمــا يكفل
صـحــة وســامــة كــل أط ــراف
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة مــن
طلبة وأكاديميين وإداريين.
وأضــافــت األم ـيــن العام
ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا أن ـ ـ ــه ب ـف ـضــل
دعـ ـ ـ ــم أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـج ــال ــة
والـسـمــو ق ــادة دول مجلس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون ،وق ـ ـ ــراراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ال ـ ـصـ ــائ ـ ـبـ ــة وت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـه ــم
الـ ـس ــدي ــدة ،تـمـكـنــت وزارات
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي وم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي مــن
تحقيق أهدافها باستدامة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـح ـف ــاظ على
ج ـ ــودت ـ ــه ج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى جـنــب
مــع الـحـفــاظ على الصحة
والـســامــة وات ـبــاع اج ــراءات
احترازية واعية ومتكاملة،
في تجربة تستحق الرصد
والـتــوثـيــق ،وتجسد الـقــدرة
ع ـ ـلـ ــى االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـم ـس ـي ــرة
العمل الخليجي المشترك
فــي كــل مـجــاالتــه بـمــا فيها

التعليم ،الذي يعد مرتكز ًا
م ـه ـم ـ ًا ل ـت ـح ـق ـيــق تـطـلـعــات
مواطني دول المجلس نحو
التكامل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت األم ـ ـ ـيـ ـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام أن م ـ ــا ت ـح ـق ــق مــن
ن ـج ــاح ك ـب ـيــر وم ـل ـم ــوس في
مواجهة الجائحة والمضي
بـ ــال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
ومــواصـلــة مسيرتها يعطي
دفـ ـ ـع ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار
والـ ـتـ ـط ــوي ــر ،والـ ـم ــزي ــد مــن
التعاون والعمل المشترك
والتنسيق الجماعي وتبادل
الخبرات والتجارب ،وإنجاز
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـمــن
االرت ـق ــاء بالتعليم العالي
والـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـمــي فـ ــي كــل
م ـ ـ ـجـ ـ ــاالتـ ـ ــه ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة
الـ ـمـ ـثـ ـل ــى م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وتـطـبـيـقــات
الذكاء االصطناعي.
وأع ــرب ــت األم ـي ــن ال ـعــام
عـ ــن ت ـم ـن ـيــات ـهــا لــاج ـت ـمــاع
التوفيق والنجاح والخروج
ب ـ ـ ـتـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات تـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــر ع ــن
روح ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـت ــي نـمــر
ب ـ ـهـ ــا ،وتـ ـلـ ـب ــي ال ـط ـم ــوح ــات
وال ـت ـط ـل ـعــات ف ــي مستقبل
أك ـثــر ازده ـ ـ ــارا وإش ــراق ــا في
م ـ ـجـ ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي
والبحث العلمي والمجاالت
كافة.

ي ـت ـشــرف مـعـهــد ال ـب ـحــريــن للتنمية
الـسـيــاسـيــة بــرفــع أس ـمــى آيـ ــات الـتـهــانــي
وال ـت ـبــري ـكــات إل ــى م ـقــام ح ـضــرة صــاحــب
ال ـج ــال ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خ ـل ـي ـفــة ع ــاه ــل الـ ـب ــاد الـ ـمـ ـف ــدى ،وإل ــى
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء ،وإل ــى أبـنــاء الشعب البحريني،
ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــالـ ـي ــوم ال ــدول ــي
للديمقراطية ،والذي يصادف الخامس
عشر من سبتمبر من كل عام.
ومع التركيز العالمي في احتفاالت
هذا العام على «تعزيز قدرة الديمقراطية
ع ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األزم ـ ـ ــات
ال ـم ـق ـب ـلــة» ،وت ـط ــوي ــر م ـم ــارس ــات الـحـكــم
السليم في حــاالت الطوارئ الصحية أو
البيئية أو المالية ،ال بد من اإلشارة إلى
ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات
وق ـ ـ ـ ــرارات س ــاه ـم ــت فـ ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
تــداعـيــات جائحة كــورونــا على المواطن
والمقيم ،من خالل توفير كل المتطلبات
الصحية والعالجية واللقاحات للجميع،
ولـتـشـمــل أي ـض ـ ًا الـمــواطـنـيــن المقيمين
ف ــي الـ ـخ ــارج ،إل ــى جــانــب حــزمــة الــدعــم

االقتصادي لألفراد والمؤسسات ،والتي
ساهمت بشكل واضح في تخطي تداعيات
هــذه األزم ــة ،إذ حرصت الــدولــة فــي ظل
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة على المحافظة
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـق ــوق األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــواط ــن
والمقيم في التعليم والصحة والعمل،
إل ـ ــى ج ــان ــب اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ــل مــؤس ـســات
ال ــدول ــة وسـلـطــاتـهــا ال ـث ــاث ،التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة ،ح ـفــاظ ـ ًا على
مصالح الوطن والمواطن والتزام ًا بمبدأ
الشفافية في اتخاذ القرارات.
وبهذه المناسبة يؤكد معهد البحرين
للتنمية الـسـيــاسـيــة أهـمـيــة دور وســائــل
اإلعـ ــام ومــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
وك ــاف ــة ال ـش ــرك ــاء م ــن مــؤس ـســات رسـمـيــة
وأهلية في التوعية الديمقراطية بشكل
دائ ــم فــي أوس ــاط المجتمع ،وخصوص ًا
الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء واألطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،ل ـك ــون
ه ــذه الـتــوعـيــة كفيلة بـتــوضـيــح ال ـتــوازن
االيـجــابــي بين الـحـقــوق والــواج ـبــات ،ما
يـخـلــق مـجـتـمـعــا واع ـي ــا ل ـ ــدوره الــوطـنــي
وحاميا إلرادته السياسية وضامن ًا لثقافة
ديمقراطية مستدامة.
كـمــا يــؤكــد الـمـعـهــد ت ـقــديــره الكبير

للعمل الجاد والبناء الذي يقوم به أبناء
إقليميا
البحرين تعزيز ًا لمكانة المملكة
ً
وعالميا ،مع المحافظة على ما تحقق
ً
م ــن إنـ ـج ــازات ومـكـتـسـبــات ديـمـقــراطـيــة،

انعكست عـلــى مختلف مـنــاحــي الحياة
وس ــاهـ ـم ــت فـ ــي ت ـع ــزي ــز روح ال ـم ــواط ـن ــة
وال ــوالء ،تحت رايــة حضرة عاهل البالد
المفدى.

{ اجتماع ممثلو أقسام اإلعالنات في الصحف بمقر جمعية الصحفيين.

ممثلو �أق�سام الإعالنات في ال�صحف يعقدون اجتماعا بمقر جمعية ال�صحفيين
عـقــد ممثلو اق ـســام االع ــان ــات فــي الـصـحــف اليومية
ال ـن ــاط ـق ــة بــال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
الصحفيين البحرينية بـحـضــور رئـيــس الجمعية عيسى
الشايجي ونائب الرئيس عبدالرحمن المدفع.
وفــي بــدايــة االجـتـمــاع رحــب رئـيــس الجمعية بممثلي
صـحــف أخ ـبــار الخليج وااليـ ــام والــوطــن وال ـبــاد وشكرهم
على حضورهم ،كما توجه الشايجي بالشكر والتقدير الى

ادارات الصحف االربع على استجابتهم السريعة وااليجابية
لــدعــوة الجمعية إلــى عقد هــذا االجـتـمــاع ،مــؤكــدا ان ذلك
دليل على حرصهم على تعزيز التعاون بين الصحف فيما
تمر به من ظروف صعبة.
مــن جــان ـبــه ،ن ــوه نــائــب رئ ـيــس الـجـمـعـيــة عـبــدالــرحـمــن
المدفع الى الجولة التي قام بها مجلس ادارة الجمعية في
الصحف وقــال ان الجمعية حريصة على مد جسور قوية

مع الصحف كافة بما يعزز العالقة بينها وبين الجمعية،
مؤكدا اهمية هــذا االجتماع االولــي الــذي ستتبعه سلسلة
اجتماعات تتناول مختلف جوانب التعاون بين الصحف.
وقد عقد ممثلو أقسام االعالنات في الصحف االربع
اجتماعا فيما بينهم للعمل على وضع مقترحات مشتركة
فـيـمــا ي ـخــص ال ـس ــوق االع ــان ــي سـيـتــم رف ـع ـهــا ال ــى ادارات
الصحف للنظر فيها.
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رئي�سا مجل�سي النواب وال�شورى ي�ؤكدان موا�صلة العمل لتكري�س قيم و�أ�س�س الديمقراطية
أشـ ــادت ف ــوزي ــة بـنــت ع ـب ــداهلل زيـنــل
رئيسة مجلس النواب بما تشهده مملكة
الـبـحــريــن فــي ظــل الـمـسـيــرة التنموية
ال ـش ــام ـل ــة ل ـح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـجــالــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى من إنجازات ديمقراطية
وتـ ـ ـط ـ ــور الف ـ ـ ــت ف ـ ــي سـ ـج ــل الـ ـحـ ـق ــوق
والـحــريــات العامة ،ومــا تحظى بــه من
تقدير وإع ـجــاب المنظمات العالمية
والمجتمع الدولي.
وث ـم ـنــت م ــا ت ـح ـقــق م ــن م ـن ـجــزات
لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،بـفـضــل م ــا يــولـيــه
جــالــة الملك المفدى مــن دعــم كبير
ورع ــاي ــة كــري ـمــة لـلـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة
م ـن ــذ انـ ـط ــاق ال ـم ـس ـي ــرة اإلص ــاح ـي ــة
التنموية الشاملة والمستدامة ،األمر
ال ـ ــذي تـ ــرك أث ـ ــره ال ـب ــال ــغ ف ــي تشكيل
نـقـلــة نــوعـيــة لـلـمـسـيــرة الــديـمـقــراطـيــة
في المملكة ،من خــال تبني المبادئ
الرفيعة المعززة لغايات دولــة القانون
وال ـم ــؤس ـس ــات ،وب ـن ــاء أس ــس دس ـتــوريــة
عـ ـص ــري ــة ح ـ ـضـ ــاريـ ــة ،انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ع ـلــى

الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة المنبثقة عن
مـيـثــاق الـعـمــل الــوط ـنــي وال ـت ــي دشـنــت
ع ـهــد ًا جــديــد ًا مــن اإلص ــاح السياسي
الباهر والحياة الديمقراطية الحديثة.
وأكـ ـ ــدت ،بـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم ال ــدول ــي
للديمقراطية الذي يصادف الخامس
ع ـش ــر م ــن س ـب ـت ـم ـبــر م ــن ك ــل عـ ـ ــام ،أن
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
الـعـهــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء كــرســت
جل جهودها في سبيل تهيئة األجــواء
الـعــامــة لتنفيذ الـتــوجـيـهــات الملكية
السامية وإنـجــاح المشروع اإلصالحي
والديمقراطي لحضرة صاحب الجاللة
العاهل المفدى.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
استطاعت أن تواجه تداعيات جائحة
كــورونــا (كوفيد  )19بـجــدارة ،وأن تعزز
قـيــم الــديـمـقــراطـيــة ،واألخ ــذ بـهــا نحو
خـطــوات أكثر تقدم ًا ،بما يدفع مسار
ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة ،نـحــو
االن ـف ـت ــاح ع ـلــى م ـن ـجــزات أوسـ ـ ــع ،وفــي

{ رئيس مجلس الشورى.

{ رئيسة مجلس النواب.
كافة المجاالت الصحية واالقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وغ ـي ــره ــا ،األم ـ ــر ال ــذي
يجعل الـبـحــريــن ن ـمــوذج ـ ًا يـحـتــذى به
فــي حماية وصــون الحقوق والحريات
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف .وأكـ ـ ـ ــدت أن
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة تـ ـح ــرص كــل

الـحــرص على تطوير وتحسين القيم
والمبادئ الديمقراطية ،وال تألو جهد ًا
في سبيل تطوير المنظومة القانونية
والـتـشــريـعـيــة بـصـفــة ع ــام ــة ،وال سيما
م ــا يـتـعـلــق م ـن ـهــا ب ـم ـج ــاالت ال ـح ـقــوق
والحريات العامة ،والحرية المسؤولة

لـ ـل ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر ،وحـ ـق ــوق االنـ ـس ــان،
والتطور الديمقراطي ،الذي يصب في
اتجاه إحراز مزيد من التقدم والرفعة
للوطن والرفاهية للمواطنين.
كـمــا رف ــع عـلــي بــن صــالــح الصالح
رئيس مجلس الشورى خالص التهاني
والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـق ــام ال ـس ــام ــي
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ب ــن ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة ع ــاه ــل ال ـب ــاد
المفدى ،لمناسبة ذكرى اليوم الدولي
للديمقراطية الذي يصادف الخامس
عـشــر م ــن شـهــر سبتمبر م ــن ك ــل ع ــام،
م ـعــرب ـ ًا ع ــن عـظـيــم ال ـف ـخــر واالعـ ـت ــزاز
بــال ـن ـهــج ال ــدي ـم ـق ــراط ــي الـ ـ ــذي أس ـســه
جــال ـتــه وم ـب ــادئ ــه الـمـتـقــدمــة لتعزيز
الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية
م ـن ــذ انـ ـط ــاق ال ـم ـس ـي ــرة اإلص ــاح ـي ــة
الشاملة التي انطلقت بقيادة جاللته.
وأكــد أن الخطوات التي قامت بها
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن لـتـطــويــر مسيرتها
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وت ــوسـ ـي ــع ال ـم ـش ــارك ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أص ـب ـح ــت م ــوض ــع إش ـ ــادة

وت ـقــديــر ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن اإلقـلـيـمــي
والعالمي ،مثمنا ما اتخذته المملكة
إلتاحة المجال أمــام جميع الكفاءات
الوطنية المخلصة لإلسهام في البناء
الــوطـنــي ،وإرس ــاء أســس الديمقراطية
واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق ال ـم ــواط ــن وحــريــاتــه
السياسية .كما أكــد أن ترسيخ وتعزيز
النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة
السلطة التشريعية منذ عــام  2002م
بدعم من لدن جاللة العاهل المفدى
عزز وساند دور مجلس الشورى ومنحه
ال ـصــاح ـيــات ال ـتــي مـكـنـتــه م ــن خــدمــة
الوطن والمواطنين ،وتحديث منظومة
التشريعات الــوطـنـيــة ،مـعــاهــد ًا جاللة
الملك الـمـفــدى على مــواصـلــة العمل
بكل أمانة ومسؤولية لترسيخ وتعزيز
أسس الديمقراطية ،ووضع السياسات
والتشريعات التي مــن شأنها مساندة
مــا تحقق مــن بـنــاء وتنمية واسـتـقــرار
ورخــاء الوطن ،تلبية للطموحات نحو
المزيد من التطور والتقدم الحضاري
وتـحـقـيـقــا لمستقبل أف ـضــل لــأجـيــال

ال ـق ــادم ــة ،داع ـي ــا ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن
يحفظ جاللة العاهل المفدى ويديم
على جاللته موفور الصحة والعافية،
وأن يديم على الــوطــن الغالي التقدم
واالزدهـ ـ ـ ـ ــار واألم ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ــان ف ــي ظــل
قـ ـي ــادة ج ــال ـت ــه ال ـح ـك ـي ـم ــة .ك ـم ــا رف ــع
رئيس مجلس الشورى خالص التهاني
والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
الـعـهــد رئ ـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء ،معربا
لـسـمــوه عــن خــالــص الـشـكــر والـتـقــديــر
على االهتمام والمتابعة والدعم الذي
يــول ـيــه س ـم ــوه ل ـلــدفــع ن ـحــو م ــزي ــد من
المبادرات والمشاريع التي تعزز مبادئ
وقيم الديمقراطية ،بما ينعكس بشكل
مباشر على تحقيق التنمية واالزدهــار
في مختلف المجاالت والقطاعات في
المملكة ،والـتــي كــان لها األث ــر البالغ
في تحقيق اإلنجازات ،والبناء على ما
تحقق من نجاحات في ظل المشروع
اإلص ــاح ــي ال ـك ـب ـيــر ل ـح ـضــرة صــاحــب
الجاللة عاهل البالد المفدى.

فعاليات وطنية وبرلمانية:

العملي���ة الديمقراطي���ة ف���ي البحري���ن م�س���تمرة وعق���ارب ال�س���اعة ل���ن تع���ود �إل���ى ال���وراء

ا�س��تدامة المنج��زات الوطني��ة ُتترج��م ر�ؤى ملكي��ة �س��امية لم�س��تقبل زاخ��ر بالتق��دم والنم��اء
أكـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات وطـ ـنـ ـي ــة
وبرلمانية أنَّ استدامة المسيرة
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أرسـ ـ ــى
قواعدها حضرة صاحب الجاللة
الـ ـمـ ـل ــك حـ ـم ــد ب ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى آل
خـلـيـفــة عــاهــل ال ـب ــاد ال ـم ـفــدى،
أوجدت القاعدة الحيوية للتقدم
َ
واالزدهـ ـ ـ ــار ال ـم ـتــواصــل لمملكة
البحرين ،ومكَّ نتها من مواجهة
مختلف التحديات والمتغيرات
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي ف ــرص الـنـجــاح
الـ ــواعـ ــدة م ـن ـه ــا ،مــوض ـح ـيــن أنَّ
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا (ك ــوفـ ـي ــد )19
أثبتت قــدرة ومــرونــة السلطتين
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فــي
الـ ـتـ ـع ــاط ــي اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ل ـت ـج ــاوز
الجائحة وضمان استمرار عملية
نموذجية
التنمية ،فــي تــرجـمـ ٍـة
ٍ
للعمل الديمقراطي المنشود.
جـ ــاء ذلـ ــك بـمـنــاسـبــة ال ـيــوم
ال ــدول ــي لـلــديـمـقــراطـيــة ،وال ــذي
يـ ـ ـص ـ ــادف ال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ـش ــر مــن
سـبـتـمـبــر ك ــل عـ ــام ،وال ـ ــذي يــأتــي
ه ــذا ال ـعــام تـحــت ش ـعــار« :تـعــزيــز
الـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فــي
مواجهة األزمات المستقبلية».
وأك ـ ــد ج ـم ــال مـحـمــد فـخــرو
ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى ،أن الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ــدولـ ــي
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ي ـم ـثــل مـحـطــة
مهمة لبيان التقدم ،الذي تحرزه
دول العالم في مجال الممارسات
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ع ـل ــى م ـس ـتــوى
األفراد ،والمؤسسات الدستورية،
وال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ــوان ـي ــن الـتــي
تسنَّها الــدولــة ،لــذلــك فــإن بيان
الـنـقـلــة الـنــوعـيــة ال ـتــي حققتها
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن خ ــال الـعـهــد
الزاهر لجاللة العاهل المفدى،
ومــا قــامــت بــه الحكومة برئاسة
ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو ال ـم ـل ـك ــي ول ــي
ال ـع ـهــد رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
من خطوات عززت مسيرة العمل
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ورس ـ ـخـ ــت الـ ـح ــري ــات
والمسؤولية ،يكشف عن مستوى
متقدم من االهتمام الذي توليه
المملكة بتعزيز مبادئ العدالة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،واحـ ـ ـت ـ ــرام ح ـقــوق
اإلنسان والحق في التعبير بكل
حرية.
وأش ــار النائب األول لرئيس
مجلس الـشــورى ،إلــى أن مملكة
البحرين منفتحة على التطور
دائـ ـ ـ ًـمـ ـ ــا ،وهـ ـ ــي ت ـت ـط ـل ــع إلـ ـ ــى أن
تـكــون مــن أع ــرق الديمقراطيات
ال ـع ــري ـق ــة ،ك ـمــا ن ــص ع ـلــى ذلــك
ميثاق العمل الوطني ،مبينًا أن
العملية الديمقراطية ستستمر،
وأن عـ ـق ــارب ال ـس ــاع ــة ل ــن ت ـعــود
إلى الــوراء ،كما أكد ذلك جاللة
العاهل المفدى ،وستستمر في
التقدم والنماء.
وأكـ ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـنـ ـب ــي س ـل ـم ــان
ال ـنــائــب األول لــرئـيـســة مجلس
ال ـ ـنـ ــواب أن م ــا حـقـقـتــه مملكة
ال ـب ـحــريــن خ ــال ال ـع ـهــد الــزاهــر
بقيادة حـضــرة صــاحــب الجاللة
الـ ـمـ ـل ــك حـ ـم ــد ب ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى آل
خـلـيـفــة ،عــاهــل ال ـب ــاد الـمـفــدى
من إنجازات شكلت قفزات نوعية
ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز بـ ـن ــاء دي ـم ـق ــراط ــي
حـقـيـقــي ت ـق ــوم ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة
الشعبية فــي صـنــع ال ـق ــرار ،عبر
م ـج ـلــس م ـن ـت ـخــب ي ـم ـثــل شـعــب
البحرين.
وأشــاد النائب األول لرئيسة
مجلس النواب بالجهود الكبيرة
الـتــي تقدمها الـحـكــومــة بقيادة
صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي األمـيــر
سلمان بن حمد آل خليفة ولي

العهد رئيس مجلس الوزراء ،في
تهيئة األج ـ ــواء الـعــامــة لتنفيذ
ال ـتــوج ـي ـهــات الـمـلـكـيــة الـســامـيــة
وإن ـ ـجـ ــاح الـ ـمـ ـش ــروع اإلص ــاح ــي
والــديـمـقــراطــي لحضرة صاحب
الجاللة العاهل المفدى ،والدفع
بالعمل الـمـشـتــرك مــع السلطة
التشريعية منذ انطالق المسيرة
اإلصــاح ـيــة الـتـنـمــويــة الشاملة
والمستدامة.
وأشار إلى أن احتفاء مملكة
البحرين مع مختلف دول العالم
بــال ـيــوم ال ــدول ــي لـلــديـمـقــراطـيــة،
تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ح ـ ـ ـجـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــزات
والمكتسبات النوعية المتحققة
ل ـل ـم ـس ـي ــرة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فــي
الـمـمـلـكــة ،وال ـع ـمــل ن ـحــو الـبـنــاء
على ما تحقق من نجاح وازدهار
بفضل القيادة الحكيمة لجاللة
الملك المفدى ،وتضافر الجهود
على المستوى الرسمي واألهلي
والمجتمعي في الدفع بتحقيق
هذه التطلعات السامية.
مــن جانبها ،أش ــادت جميلة
علي سلمان النائب الثاني لرئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى ،ب ــاإلنـ ـج ــازات
ال ـم ـتــواص ـلــة وال ـم ـس ـت ـمــرة الـتــي
تشهدها المسيرة الديمقراطية
بمملكة البحرين في ظل العهد
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،والتي تعد
أحــد ثـمــار الـمـشــروع اإلصــاحــي
لجاللته .كما أثـنــت على الــدور
البارز للحكومة برئاسة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء ،في تعزيز أفضل
الممارسات الديمقراطية ،ووضع
الخطط الوطنية التي من شأنها
دع ـ ــم ال ـم ـس ـي ــرة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وتـ ـط ــوي ــره ــا وتـ ـق ــدمـ ـه ــا .وأك ـ ــدت
أن دسـ ـ ـت ـ ــور م ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن
رس ــخ أه ــم ركــائــز الــديـمـقــراطـيــة
َّ
على مستوى الـحــريــات وحقوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان ،وتـ ـ ــأس ـ ـ ـيـ ـ ــس دولـ ـ ـ ــة
ال ـمــؤس ـســات والـ ـق ــان ــون ،وأس ـهــم
ذلك في تحقيق أهداف المسيرة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة ،وك ــذل ــك
تـحـقـيــق تـطـلـعــات ورؤى مملكة
البحرين بما يصب في مصلحة
الوطن والمواطنين.
وأشار النائب علي أحمد زايد
الـنــائــب الـثــانــي لرئيسة مجلس
الـنــواب إلــى أن مملكة البحرين
ع ــززت ركــائــز الــديـمـقــراطـيــة من
خـ ـ ــال نـ ـش ــر ثـ ـق ــاف ــة ال ـت ـس ــام ــح
وتــرس ـيــخ قـيــم ال ـســام والمحبة
والتآخي بين الجميع ،وحرصها
في الحفاظ على حقوق اإلنسان
بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم ف ـ ــي تـ ـق ــوي ــة رك ــائ ــز
المسيرة الديمقراطية وتحقيق
أهداف التنمية الشاملة ،ورسخت
الـحــريــات والـمـســؤولـيــة ،كــل هذا
دلـيــل يــؤكــد الـمـسـتــوى المتقدم
من الدعم واالهتمام الذي توليه
المملكة بتعزيز مبادئ العدالة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،واحـ ـ ـت ـ ــرام ح ـقــوق
اإلنسان والحق في التعبير بكل
حرية ،معربا عن فخره واعتزازه
ب ـ ــاإلش ـ ــادات ال ــدول ـي ــة لمختلف
اإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
المتحققة بمملكة البحرين في
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت الـسـيــاسـيــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة
والحقوقية وغيرها.
م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أك ـ ـ ــدت لـجـنــة
ال ـشــؤون التشريعية والقانونية
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى ،ب ــرئ ــاس ــة
المحامية دالل جــاســم الــزايــد،

{ جمال فخرو.
أنَّ م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وم ـ ـ ــا تـ ـمـ ـت ــاز ب ـ ــه مــن
أحـ ـ ـك ـ ــام مـ ـص ــاغ ــة وف ـ ـ ــق أحـ ـك ــام
ال ــدسـ ـت ــور وم ـل ـب ـي ــة لـمـتـطـلـبــات
الحاجة التشريعية تعد إحــدى
ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة ف ــي تــرسـيــخ
الـمـفـهــوم الـصـحـيــح واإلي ـجــابــي
لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــة أن
االستقرار التشريعي والقانوني،
شــكّ ــل إح ــدى الــركــائــز السـتــدامــة
العملية الديمقراطية ونجاحها،
وإن الـمـنـظــومــة الـتـشــريـعـيــة في
م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن ت ـس ـت ـه ــدف
دومـ ــا ال ـمــواءمــة وال ـمــاءمــة في
ً
ت ـنــاســب ت ـلــك ال ـت ـشــري ـعــات لكل
ال ـظ ــروف ومــواج ـهــة الـتـحــديــات،
وبما يلبي الحاجات المؤسسية
لـ ـل ــدول ــة واألف ـ ـ ـ ـ ــراد فـ ــي تـنـظـيــم
حـقــوقـهــم وواج ـبــات ـهــم والـعــاقــة
بـيـنـهــم ،وإنـ ـف ــاذ س ـي ــادة ال ـقــانــون
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة أمـ ـ ــام الـ ـق ــان ــون فــي
الحقوق والواجبات وترسيخ قيم
ومـبــادئ الديمقراطية والعدالة
والمساواة في شتى المجاالت.
من جانب آخــر ،أكــدت لجنة
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ــدفـ ــاع
واألمــن الوطني ،برئاسة العضو
يوسف بن أحمد الغتم ،أن مملكة
قدما في تطوير
البحرين ماضية ً
المسيرة الديمقراطية فــي ظل
ال ـم ـش ــروع اإلص ــاح ــي لـحـضــرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عــاهــل الـبــاد
ال ـم ـفــدى ،بـمــا يـسـهــم فــي تعزيز
ع ــاق ــات ـه ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
المستويين اإلقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته ،أكدت لجنة
ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة
برئاسة خالد حسين المسقطي،
أنَّ الـيــوم الــدولــي للديمقراطية
ي ـعــد ف ــرص ــة لـلـفـخــر واالعـ ـت ــزاز
بـمــا حـقـقـتــه وتـحـقـقــه المملكة
من إنجازات خالل العهد الزاهر
لـجــالــة عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى،
ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـح ــري ــات
وال ـم ـشــاركــة الـسـيــاسـيــة وترسيخ
مـبــادئ حـقــوق اإلن ـســان فحسب،
ب ــل م ــن خـ ــال م ـم ــارس ــة الـعـمــل
الديمقراطي حتى فــي الجانب
االقـ ـتـ ـص ــادي ،والـ ـ ــذي ي ـعــد أحــد
السمات التي تميز بها المجتمع
البحريني منذ القدم ،من خالل
االسـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ــوج ـه ــاء وال ـت ـج ــار
واألخ ـ ـ ــذ ب ــرأي ـه ــم ف ــي ك ـث ـيــر مــن
ال ـمــوضــوعــات ال ـتــي أسـهـمــت في
ب ـن ــاء االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وهــو
م ــا اسـتـمــر الـعـمــل ب ــه م ــع تـطــور
اآلليات الديمقراطية.
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة بـ ـه ــذه
المناسبة عن تقديرها للجهود
التي تقوم بها الحكومة برئاسة
صاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس ال ــوزراء ،والنجاح
الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـق ـق ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي
للتحديات االقتصادية التي يمر
بـهــا ال ـعــالــم ،مــؤكــدة أن الحزمة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا

{ عبدالنبي سلمان.
المملكة ودعــم المتضررين من
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـت ــواص ــل مع
السلطة التشريعية والتباحث
مـعـهــا ح ــول مـجـمــل اإلجـ ـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ،ي ـع ــد
م ـث ــا ًال واض ـ ًـح ــا لـتـقــدم العملية
الديمقراطية في المملكة.
م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أك ـ ـ ــدت لـجـنــة
الـ ـخ ــدم ــات ب ـم ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى،
بـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــورة ج ـ ـهـ ــاد
عـ ـب ــداهلل ال ـف ــاض ــل ،أن الـسـلـطــة
ـوريــا
التشريعية لعبت دو ًرا مـحـ ً
ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة الـ ـجـ ـه ــود
حكوميا فــي مواجهة
الـمـبــذولــة
ً
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة ك ــوف ـي ــد .19
واتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات لـلـمــواطـنـيــن
والـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد م ــن
تــداعـيــات الجائحة االقتصادية
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ـ ًـة أن
الجائحة أثبتت مرونة وفاعلية
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
األزمـ ـ ـ ــات م ــن خـ ــال ال ـم ـشــاركــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار،
وتــوجـيــه كــل الـمـســاعــي ووجـهــات
النظر لخدمة المصلحة العليا
االقتصادية واالجتماعية.
م ــن جــان ـب ـهــا أش ـ ـ ــادت لـجـنــة
ش ــؤون ال ـمــرأة والـطـفــل بمجلس
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــورة
ابتسام محمد صالح الدالل ،أن
بالدعم الــذي تحظى بــه المرأة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة ف ــي ظ ــل ال ـم ـس ـيــرة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـت ــي تنتهجها
مملكة البحرين ،والتي أسهمت
بشكل كبير في تعزيز دور المرأة
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـشــام ـلــة ،ودف ـع ــت ب ــال ـم ــرأة إلــى
الـمـشــاركــة فــي الـحـيــاة السياسة
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــا ،مــا
جـعــل مـمـلـكــة الـبـحــريــن تحظى
بمكانة دولية في مجال تمكين
المرأة وتقدمها.
ف ـي ـمــا أش ـ ـ ــارت ل ـج ـنــة ش ــؤون
الشباب بمجلس الشورى ،برئاسة
سبيكة خليفة الفضالة إلــى أن
فئة الشباب في مملكة البحرين
ي ـع ـت ـبــرون م ــن أه ــم ال ــرك ــائ ــز في
تـعــزيــز الـمـسـيــرة الديمقراطية،
لذلك حرصت مملكة البحرين
على تحفيزهم وإب ــراز طاقاتهم
وقـ ــدرات ـ ـهـ ــم ودعـ ـمـ ـه ــم مـ ــن أج ــل
صـ ـق ــل إبـ ــداعـ ــات ـ ـهـ ــم فـ ــي جـمـيــع
ال ـم ـجــاالت ومـخـتـلــف األص ـعــدة،
ب ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي م ـشــارك ـت ـهــم في
تحقيق أهداف التنمية الشاملة
في مملكة البحرين.
م ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ــرب ــت
لجنة حـقــوق اإلن ـســان بمجلس
ال ـش ــورى ،بــرئــاســة أح ـمــد مهدي
الـ ـح ــداد ،ع ــن الـفـخــر واالع ـت ــزاز
بـمـنـظــومــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان في
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،ال ـت ــي تشكل
ص ـم ــام األمـ ـ ــان لـتـطـبـيــق أفـضــل
ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة،

{ علي زايد.

{ جميلة �سلمان.
وت ـش ـجــع أفـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع على
أداء دورهــم ،والمساهمة في رفد
المسيرة التنموية والديمقراطية
بمزيد من اإلنجازات ،ورفع اسم
مملكة الـبـحــريــن فــي المحافل
اإلقليمية والدولية.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار أس ــام ــة
أح ـمــد الـعـصـفــور ،األم ـيــن الـعــام
لـمـجـلــس ال ـ ـشـ ــورى ،أن احـتـفــاء
األم ــم الـمـتـحــدة بــالـيــوم الــدولــي
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة الـ ـ ــذي ي ـص ــادف
 15سـبـتـمـبــر م ــن ك ــل ع ـ ــامُ ،يـعــد
ف ـ ــرص ـ ـ ًـة س ــانـ ـح ــة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
ال ـف ـخــر واالعـ ـ ـت ـ ــزاز ب ــاإلن ـج ــازات
الديمقراطية المرموقة لمملكة
ال ـب ـح ــري ــن ،والـ ـت ــي تـحـقـقــت في
الـعـهــد ال ــزاه ــر لـحـضــرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
موضحا أن ما تشهده البالد من
ً
تقدم وتطور ونماء ،ما هو إال ثمرة
رس ـخــه الـمـشــروع اإلصــاحــي
مــا ّ
الكبير من قيم ومبادئ ،انبثقت
منها الممارسات الديمقراطية
ال ـحــدي ـثــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى أســس
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،واحـ ـ ـت ـ ــرام
الحقوق وسيادة القانون ،ضمن

مجتمع مدني متماسك.
وأش ــار أحـمــد صـبــاح السلوم
عـضــو مجلس ال ـنــواب إل ــى وعــي
وإدراك الشعب البحريني لمفهوم
الديمقراطية ومبادئها ويظهر
ذل ـ ــك ج ـل ـ ًـي ــا فـ ــي اإلقـ ـ ـب ـ ــال عـلــى
ممارسة حقوقهم الديمقراطية
ً
بداية من التصويت على ميثاق
العمل الوطني في  2001وموافقة
ال ـش ـعــب بـنـسـبــة  ،%98.4م ـ ــرو ًرا
باالنتخابات البرلمانية والبلدية
التي تتم كل أربع سنوات.
وأردف أنه بعد مرور أكثر من
 20عاما على وجود حياة نيابية
ف ــي الـمـمـلـكــة وم ــع ق ــرب انـتـهــاء
ال ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـخــامــس
للسلطة التشريعية نجد أنفسنا
نسير بخطى ثابتة نحو استمرار
الديمقراطية كجزء أساسي من
ثــوابــت الـحـكــم الــرشـيــد لجاللة
الملك المفدى.
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
عـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـقـ ــاضـ ــي إن م ـم ـل ـكــة
الـبـحــريــن وم ــن خ ــال مسيرتها
الــديـمـقــراطـيــة وب ـق ـيــادة حـضــرة
صــاحــب ال ـجــالــة ال ـم ـلــك حمد
ب ـ ــن ع ـي ـس ــى آل خ ـل ـي ـف ــة ع ــاه ــل

{ هدى �آل محمود.
البالد المفدى ،تمكنت من بناء
ديـمـقــراطـيــة حــديـثــة ت ـقــوم على
المشاركة الشعبية الكاملة في
صنع القرار ،وترسيخ دعائم دولة
القانون والمؤسسات.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ع ـم ــار أحـمــد
الـبـنــاي رئ ـيــس الـلـجـنــة النوعية
الدائمة لحقوق اإلنـســان ،عضو
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بمجلس النواب،
إن م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن ش ـه ــدت
ديمقراطيا حقيقيا بداية
تحوال
ً
االنـ ـط ــاق ــة الـ ـكـ ـب ــرى ل ـل ـم ـشــروع
اإلصــاحــي والتحديث الوطني
ال ـشــامــل الـ ــذي تــرجـمـتــه أف ـعــال
وم ــواق ــف ون ـهــج س ـيــدي صــاحــب
الجاللة الملك ،التي عززت من
مكانة المملكة خليجيا وإقليميا
ودول ـي ــا وأرسـ ــت ثــوابــت الـمـبــادرة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة لـتـنـهــض
بكل المجاالت والميادين وترقى
بمواطنيها لحياة كريمة وبيئة
مستدامة فاعلة تضمن ألجيالها
الـ ـق ــادم ــة ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة سـلـيـمــة
تمكنهم من الوثوب إلى اإلنجاز.
وأكد النائب عيسى الدوسري

{ باقر النجار.
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع واألم ـ ـ ــن
الــوطـنــي أن مــا حققه المشروع
التنموي الشامل لجاللة الملك
ال ـ ـم ـ ـفـ ــدى م ـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات شـكــل
ق ـفــزات نــوعـيــة نـحــو تـعــزيــز بناء
ديـمـقــراطـيــة حــديـثــة ت ـقــوم على
المشاركة الشعبية بشكل كامل
ف ــي ص ـنــع الـ ـق ــرار ،ع ـبــر مجلس
ديمقراطي منتخب يمثل شعب
الـ ـبـ ـح ــري ــن .مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا قــالــت
الـبــاحـثــة االجـتـمــاعـيــة ه ــدى آل
م ـح ـم ــود إن م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
تسير على طريق الديمقراطية
ف ــي ظ ــل قـ ـي ــادة ج ــال ــة ال ـم ـلــك
المفدى ،مشيرة إلــى ما شهدته
المملكة من نهضة تشريعية أتت
كنتاج للنهج الديمقراطي والتي
اع ـت ـن ــت ب ـق ـيــم الـ ـع ــدال ــة وب ـعــض
المنطلقات االجتماعية المهمة
وم ـن ـه ــا قـ ــانـ ــون أح ـ ـكـ ــام األسـ ـ ــرة،
وقانون حماية األسرة من العنف،
وقـ ــانـ ــون الـ ـع ــدال ــة اإلص ــاح ـي ــة،
وقانون الطفل ،وتطوير إجراءات
النفقة ،وقانون العقوبات البديلة
وغيرها الكثير.

ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��د���ش��ن ن��ظ��امً��ا �إل��ك��ت��رون��ي��ا
ً
ج���دي���دا ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة دخ����ول ال��ط��ل��ب��ة �إل����ى ال��ج��ام��ع��ة
نظاما
دشنت جامعة العلوم التطبيقية
ً
جديدا يعتمد نظام الدرع اإللكتروني ،ويتيح
ً
لـلـطـلـبــة ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا ال ــدراس ــة ح ـضــور ًّيــا
ال ــدخ ــول إل ــى ال ـحــرم الـجــامـعــي قـبــل مواعيد
م ـحــاضــرات ـهــم ب ـن ـصــف س ــاع ــة ،ع ـبــر تـسـجـيــل
الدخول إلى نظام الخدمات الطالبية وإبــراز
صــورة الــدرع عند بــوابــات الجامعة ،كما يقدم
النظام خدمات حجز مواعيد مسبقة للطلبة
الس ـت ـك ـمــال ب ـعــض اإلج ـ ـ ـ ــراءات أو ل ـق ــاء أحــد
المسؤولين في الجامعة.
ويأتي تدشين هذا النظام في إطار حرص
الجامعة على تفعيل استخدام التكنولوجيا
ف ــي ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات لـطـلـبـتـهــا واالع ـت ـم ــاد
ع ـلــى ال ـح ـل ــول ال ـم ـب ـت ـكــرة ،وع ـل ــى اس ـت ـحــداث
خدمات ذكية قائمة على التكنولوجيا ،حيث
ـامــا بــالــغً ــا فــي تطويرها مثل هذه
تــولــي اهـتـمـ ً
األنظمة بما يلبي احتياجات وتطلعات الطلبة
ومنتسبي الجامعة .ودشن هذا النظام الدكتور
مـحـمــد يــوســف أح ـمــد نــائــب رئ ـيــس الجامعة
للشؤون اإلداري ــة والمالية وخدمة المجتمع،
بحضور عـبــداهلل الخاجة مدير إدارة الشؤون
اإلدارية والمالية ،واألستاذ رفعت عثمان مدير
إدارة تـقـنـيــة الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت وإدارة
الـمـعــرفــة ورئ ـيــس وح ــدة الــدعــم الـتـقـنــي .من
جــانـبــه أوض ــح الــدك ـتــور محمد يــوســف أحمد
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية
وخ ــدم ــة الـمـجـتـمــع أن تــدش ـيــن ن ـظ ــام ال ــدرع
اإللكتروني يعد إضافة نوعية إلــى الخدمات
المتاحة حال ًيا بالجامعة والمستخدمة بشكل
مشيرا إلى
فعال في نظم معلومات الطلبة،
ً

{ تطبيق نظام إلكتروني جديد لتسهيل دخول الطلبة.
أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجامعة
إل ــى ال ـت ـطــويــر الـمـسـتـمــر وت ــوف ـي ــر ال ـخــدمــات
للطلبة بأعلى المستويات .ولفت إلى تجربة
جامعة العلوم التطبيقية المتميزة فــي ظل
ال ـظــروف االستثنائية الـتــي فرضتها جائحة
ك ــورون ــا ،حـيــث نـجـحــت مـنــذ الـلـحـظــة األول ــى
في ابتكار كل ما هو جديد لتسهيل العملية
التعليمية على طلبتها من خالل سلسلة من
الخدمات الرقمية واإللكترونية التي ساعدت
الـطـلـبــة ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال تـحـصـيـلـهــم العلمي
مشيرا إلى
وتحقيق الفائدة لهم في دراستهم،
ً
أن الجامعة نجحت في توظيف التكنولوجيا
فــي كــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة طلبتها وضـمــان
سالمتهم .وأش ــار الدكتور محمد يوسف إلى
أن الـنـظــام الـجــديــد يــأتــي اسـتـكـمــا ًال لسلسلة
من الخدمات اإللكترونية التي كانت الجامعة
قد دشنتها سابقً ا ضمن جهودها الرامية إلى

التحول اإللكتروني ومواكبة أحدث التطورات
ل ـل ـن ـه ــوض ب ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـب ــرام ــج
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ع ـبــر االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـحـلــول
الـمـسـتــدامــة ،وعـلــى اس ـت ـحــداث خــدمــات ذكية
قائمة على التكنولوجيا ،لمساعدة الطلبة
لمعالجة جوانب متعددة فيما يخص العملية
التعليمية .بدوره أوضح عبداهلل الخاجة مدير
إدارة الشؤون اإلداريــة والمالية أن هذا النظام
مــن شــأنــه أن يـعــزز مــن ســامــة الـطـلـبــة أثـنــاء
وجودهم في الجامعة ،حيث يتوافق مع قرارات
الـلـجـنــة التنسيقية ف ــي ات ـخ ــاذ ك ــل الـتــدابـيــر
االحترازية للحفاظ على صحة الطلبة عند
ال ـق ــدوم إل ــى الـجــامـعــة كـمــا يـجـعــل الـخــدمــات
ال ـجــام ـع ـيــة م ـتــاحــة ل ـل ـطــاب إل ـك ـت ــرون ـ ًّي ــا بما
يتواكب مع المستجدات التي فرضتها جائحة
كورونا والتطورات التكنولوجية واالحـتــرازات
الصحية.
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محافظ الجنوبية :ر�صد احتياجات الأهالي وتح�س���ين جودة الخدمات
ت ــرأس سـمــو الـشـيــخ خـلـيـفــة ب ــن عـلــي ب ــن خـلـيـفــة آل خليفة
محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي اجتماع
المجلس التنسيقي التاسع في دورتــه الثالثة لعام  ،2021وذلك
عبر تقنية االتصال المرئي ،بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري
نائب المحافظ ،وعدد من األعضاء من ممثلي الجهات الحكومية
المختلفة.
فــي مستهل االجتماع رحب
سمو المحافظ بالحضور ،مؤكد ًا
حـ ـ ــرص ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـس ـي ـقــي
وس ـع ـي ــه ال ـم ـس ـت ـمــر فـ ــي ت ـطــويــر
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــي وال ـت ـن ـم ــوي،
الــذي يحظى بتوجيهات ورعاية
كــريـمــة مــن قـبــل حـضــرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى،
ومتابعة صاحب السمو الملكي
األمـ ـ ـي ـ ــر سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ــن حـ ـم ــد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الـ ــوزراء ،منوه ًا سـمــوه إلــى عمل
المحافظة الــدؤوب نحو متابعة
تنفيذ وتحسين جودة الخدمات
المقدمة للمواطنين والمقيمين
بــالـتـعــاون مــع مختلف الجهات
المختصة.
وخــال االجتماع تابع سمو

المحافظ عــرضـ ًا مرئي ًا قدمته
إدارة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة حـ ـ ــول أبـ ـ ـ ــرز ن ـتــائــج
الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة م ــن رصــد
وم ـتــاب ـعــة الح ـت ـيــاجــات األه ــال ــي
خ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوسـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ف ــي
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق ال ـم ـحــاف ـظــة،
ف ـي ـم ــا قـ ــدمـ ــت وزارة األش ـ ـغـ ــال
وش ـ ــؤون ال ـب ـلــديــات والـتـخـطـيــط
الـعـمــرانــي عــرضـ ًا مــرئـيـ ًا اشتمل
ع ـل ــى خ ـط ــة ش ــام ـل ــة الس ـت ـق ـبــال
مــوســم األم ـطــار لـهــذا ال ـعــام من
خالل وضع آلية لتصريف تجمع
مياه األمطار وتوفير الصهاريج
وال ـم ـض ـخــات ال ـخــاصــة بــالـمـيــاه
وفق المعايير الالزمة ،باإلضافة
إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء ال ـص ـي ــان ــة ال ــازم ــة
ل ـش ـب ـك ــات ال ـ ـصـ ــرف وال ـم ـص ـب ــات

{ لقاء محافظ الجنوبية.
الـمــائـيــة فــي مختلف المناطق
الداخلية والمناطق الحيوية في
المنطقة ،كما أوصــى المجلس
الـتـنـسـيـقــي بــات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـج ـنــب ت ـج ـمــع م ـيــاه
األم ـ ـطـ ــار ف ــي م ـخ ـت ـلــف مـنــاطــق
المحافظة.
ون ـ ــوه س ـمــو ال ـم ـحــافــظ إلــى
أهـ ـمـ ـي ــة وضـ ـ ــع خـ ـط ــة م ـش ـتــركــة
ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـجـ ـه ــات األمـ ـنـ ـي ــة وال ـخ ــدم ـي ــة

ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،وذل ـ ـ ــك اسـ ـتـ ـع ــداد ًا
ل ـم ـنــاس ـبــات واحـ ـتـ ـف ــاالت الـعـيــد
الــوطـنــي المجيد خ ــال الفترة
القادمة والتي ستقام في نطاق
ال ـم ـحــاف ـظــة ،م ــن خـ ــال تــزيـيــن
الطرق باإلنارة وإضفاء األجواء
الــوط ـن ـيــة ،وذلـ ــك ت ـن ـف ـيــذ ًا آلراء
ومقترحات األهــالــي باالحتفال
بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا اط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ع ـل ــى ع ـ ــرض مــرئــي

قــدم ـتــه وزارة اإلسـ ـك ــان ،ت ــم من
خ ــال ــه اسـ ـتـ ـع ــراض م ـس ـت ـجــدات
سـيــر عـمــل م ـشــروع وادي السيل
االسكاني ،مبين ًا سمو المحافظ
أن المنطقة تشهد الـعــديــد من
المشاريع التنموية التي تعكس
الـ ـنـ ـم ــو ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي وال ـت ـن ـم ـي ــة
الشاملة في القطاعين الخدمي
واالسكاني بالمتابعة مع الجهات
ذات العالقة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـق ــدم ال ـس ـيــد
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري م ـم ـث ــل
أه ــال ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ب ـخــالــص الـشـكــر
والتقدير للمحافظة الجنوبية
عـلــى دورهـ ــا فــي تـعــزيــز الـشــراكــة
المجتمعية وســرعــة االستجابة
ب ـ ـعـ ــد حـ ـ ـ ـ ــادث الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــذي
ان ــدل ــع ف ــي أحـ ــد ال ـم ـســاجــد في
م ـن ـط ـق ــة عـ ـسـ ـك ــر ،األم ـ ـ ــر ال ـ ــذي
ي ـع ـك ــس ال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
ل ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات األهـ ــالـ ــي،
م ـث ـم ـن ـ ًا ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه جـهــود
رجـ ـ ــال الـ ــدفـ ــاع الـ ـم ــدن ــي وإدارة
األوقـ ـ ــاف الـسـنـيــة ف ــي التنسيق
المشترك مع المحافظة ،إذ أكد
سـمــو الـمـحــافــظ أن المحافظة

حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـفـ ـعـ ـي ــل مـ ـب ــدأ
ال ـشــراكــة األمـنـيــة والمجتمعية
ت ـل ـب ـيــة ل ـت ـط ـل ـعــات األهـ ــالـ ــي فــي
تعزيز األمن والسالمة.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،تــابــع سمو
المحافظ عــرضـ ًا مــرئـيـ ًا شام ً
ال
مــن قـبــل وزارة األش ـغــال وش ــؤون
البلديات والتخطيط العمراني
ح ـ ـ ــول مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ج ـم ـل ــة مــن
المشاريع الخدمية والتنموية،
في نطاق المحافظة ،من ضمنها
مشروع ممشى مدينة زايد الذي
سيلبي احـتـيــاجــات المواطنين
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ــى
تـطــويــر ال ـمــرافــق وال ـحــدائــق في
مختلف مناطق المحافظة قبل
نهاية هذا العام.
مــن جـهـتـهــم ،عـبــر األع ـضــاء
في ختام المجلس التنسيقي عن
شكرهم وتـقــديــرهــم للمحافظة
الجنوبية على التعاون المثمر
والتنسيق المشترك في تحقيق
رؤى وتـ ـطـ ـلـ ـع ــات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن،
م ـث ـم ـن ـيــن الـ ـت ــواص ــل الـمـسـتـمــر
لمناقشة االحتياجات التنموية
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة مـ ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
التنمية الشاملة والمستدامة.

ك�أول م�ؤ�س�سة تعليمية بمملكة البحرين..

معه��د الإم��ام ال�ش��افعي للعل��وم ال�ش��رعية يح�ص��ل
ع��ل��ى ج��ائ��زة ب���رو ت ��وك ��والت ال�����ص��ح��ة ال��دول��ي��ة
أحــرز معهد اإلمــام الشافعي
لـلـعـلــوم الـشــرعـيــة الـمــرخــص من
وزارة العدل والـشــؤون اإلسالمية
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ال ـت ـن ـف ـي ــذ
واالمـتـثــال لـبــروتــوكــوالت الصحة
والـ ـس ــام ــة وال ـن ـظ ــاف ــة ال ــدول ـي ــة
ضــد فـيــروس كــورونــا والـتــي تمنح
ألفضل مؤسسة تطبق اإلجراءات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـح ـســب
المعايير الطبية ()BUREAU
العالمية ،والتي أطلقتها الشركة
ال ـفــرن ـس ـيــة الـمـخـتـصــة بـمـعــايـيــر
الـجــودة العالمية ،ويعد المعهد
ب ــذل ــك أول م ــؤسـ ـس ــة تـعـلـيـمـيــة
بمملكة الـبـحــريــن تـحـصــل على
هذا اإلنجاز.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة أعـ ـ ــرب
م ـشــرف الـمـعـهــد فـيـصــل محسن
ال ـع ــرج ــان ــي ع ــن ش ـك ــره وت ـقــديــره
لتوجيهات وزيــر العدل والشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة واألوق ـ ـ ـ ـ ــاف ،ودع ـم ــه
ال ـ ـ ــامـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ل ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـل ــى
جـ ــاهـ ــزيـ ــة الـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ـش ــرع ـي ــة
وكــافــة اإلج ـ ــراءات واالش ـتــراطــات
والمعايير الوقائية وأخــذ أقصى

{ معهد اإلمام الشافعي يحصل على الجائزة.
درجـ ـ ـ ــات ال ـح ـي ـط ــة وال ـ ـحـ ــذر بـمــا
يضمن سالمة الطالب ومنتسبي
المعاهد ،وتشجيعه للجهود التي
تبذلها المعاهد في مجال حماية
ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة وت ــذل ـي ــل كــافــة
العقبات الستمرار سير العملية
التعليمية لدفع عجلة التطوير
والنماء ،منوه ًا إلى أن الفوز بهذه

الجائزة الدولية الرفيعة يعكس
الـ ـقـ ـف ــزة ال ـن ــوع ـي ــة فـ ــي ال ـج ـه ــود
المقدمة ومــا يتمتع بــه المعهد
م ــن ق ـ ــدرات ف ــي م ـج ــال االرت ـق ــاء
بالعمل ،وتطوير مستويات األداء،
وي ـش ـكــل دافـ ـعـ ـ ًا ل ـب ــذل م ــزي ــد من
الجهود ومواصلة مسيرة العطاء
واإلنجاز.

قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،بزيارة
ميدانية إلى مركز البحرين الدولي للمعارض
والمؤتمرات لرصد مستوى الخدمات الصحية
المقدمة للجميع.
وخ ــال ال ــزي ــارة ،الـتـقــت اللجنة ع ــددا من
أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق ال ــوط ـن ــي ال ـط ـب ــي لـلـتـصــدي
لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وأجرت
مقابالت مع الطواقم الطبية لالطالع على مدى
االلتزام باإلجراءات االحترازية المتبعة ،ومدى
احـ ـت ــرام مـعــايـيــر ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان الـمـنـصــوص
عليها في القوانين والمواثيق الدولية خالل
األزم ــات .كما قابلت اللجنة عــددا مــن األفــراد

الحاصلين على اللقاح بهدف الحصول على
رأي ـهــم فــي اإلج ـ ــراءات الـمـتـخــذة واالطـ ــاع من
ق ــرب ع ـلــى الــرعــايــة الـصـحـيــة ال ـم ـقــدمــة لـهــم،
عند تلقيهم أحد اللقاحات المضادة لفيروس
كورونا.
تأتي هــذه الــزيــارة فــي إطــار ال ــدور الرقابي
للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،واستكماال
لخطتها في متابعة تطبيق المعايير المرتبطة
بحماية وتـعــزيــز حـقــوق اإلن ـســان فــي إج ــراءات
ال ـف ـحــص والـ ـع ــزل وال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ف ــي ظل
جائحة كورونا ،وإعداد التقارير والتوصيات ذات
الصلة بــأوضــاع حـقــوق اإلن ـســان وإرســالـهــا إلى
الجهات المعنية.

قـ ــرر رئ ـي ــس ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
الــدك ـتــور خــالــد بــن عـبــدالــرحـمــن العوهلي
ت ـك ـل ـيــف األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي ق ـس ــم عـ ـل ــوم الـبـيـئــة
والـمــوارد الطبيعية بكلية الــدراســات العليا
األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر ليكون
نائب ًا لرئيس الجامعة للشؤون االكاديمية
والبحث العلمي.
وأشاد رئيس الجامعة بمسيرة الدكتور
الناصر العلمية واألكاديمية المليئة بالعطاء

ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ـم ـح ـلــي وال ـخ ـل ـي ـجــي،
وبإسهاماته الكثيفة والمتواصلة في ميدان
ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ،وبــاه ـت ـمــامــاتــه الـعـمـلـيــة
الـمـتـعــددة الـتــي تشمل الـفـيــزيــاء والـطــاقــة
ال ـم ـت ـجــددة والـبـيـئــة وال ـف ـلــك ،وغ ـيــرهــا من
ال ـح ـقــول الـعـلـمـيــة والـمـعــرفـيــة ،م ــؤك ــد ًا أنــه
«مكسب علمي وأكاديمي للجامعة».
من جانبه ،أعرب الدكتور وهيب الناصر
ع ــن ب ــال ــغ ش ـك ــره لــرئ ـيــس جــام ـعــة الـخـلـيــج

الـعــربــي عـلــى تـقــديــره ودع ـمــه المستمرين
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وتوفير
بيئة أكــاديـمـيــة حــاضـنــة ومـشـجـعــة للبحث
العلمي ،وقــال« :نهدف في جامعة الخليج
العربي إلى أن نكون مركز ًا أكاديميا وبحثي ًا
متميزا على المستويين اإلقليمي الدولي»،
معبر ًا بهذا المناسبة عــن فخره ومنتسبو
جامعة الخليج العربي من أعضاء الهيئتين
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـحـ ـص ــول رئ ـي ــس

الـجــامـعــة الــدك ـتــور خــالــد بــن عبدالرحمن
العوهلي على ثقة قيادات مجلس التعاون
ل ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة لـ ـل ــدورة الــراب ـعــة
لــرئــاســة ال ـجــام ـعــة ،وذلـ ــك ت ـق ــدي ــر ًا ألدائ ــه
الــرفـيــع ولـعـطــائــه الـمـبــارك لــارتـقــاء ب ــأداء
الجامعة منذ تكليفه برئاستها منذ عام
 ،2008لتكون بفضل جهوده المخلصة في
مصاف الجامعات المرموقة والعريقة على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

تج�ار ي�ش�يدون باتفاقي�ات التع�اون ومذكرات التفاه�م بين البحري�ن وقبر�ص
أ ّك ــد ع ــدد مــن الــتُ ـ ّـجــار األهـمـيــة االقـتـصــاديــة لتوقيع حكومة
مملكة الـبـحــريــن وحـكــومــة جـمـهــوريــة قـبــرص مــذكــرة تـفــاهــم في
ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـقـنــي ،مـشـيــريــن إل ــى أن ـهــا ستسهم في
تحقيق دفعة لألمام للمشروعات االستثمارية بين كال البلدين في
المجاالت الحيوية.
وفي هذا السياق ،أ ّكد رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية
خالد الزياني أنّ توقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول
يسهم في فتح األبواب للقطاع الخاص لتطوير أعماله من جهة
وتعزيز العالقات بين البلدان من جهة أخرى.
وتـ ــابـ ــع ال ــزي ــان ــي أن تــوق ـيــع
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
االقـتـصــادي والفني بين مملكة
البحرين وجمهورية قبرص يعتبر
م ــؤش ــر ًا واض ـح ـ ًا ع ـلــى ال ـعــاقــات
الــوث ـي ـقــة وال ـق ــوي ــة ال ـت ــي يتمتع
بها البلدان ،متوقع ًا تقوية متانة
أواصــر الصداقة بينهما ،وتعزيز
ال ـع ــاق ــات والـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري،
وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ــراءات الجمركية
الستيراد وتصدير البضائع بين
الجانبين ،متطلع ًا إلــى المزيد
م ــن ه ــذه ال ـم ــذك ــرات ال ـتــي تـعــود
بالمنفعة على الجميع.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت رئـيـســة

إنّ التوسع فــي تطبيق
نظام العقوبات البديلة في
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن يـعـكــس
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام س ـ ـ ـيـ ـ ــدي ج ــال ــة
ال ـم ـلــك ال ـم ـف ــدى بـتــرسـيــخ
م ـبــادئ حـقــوق اإلن ـســان في
الـمـمـلـكــة ،وح ــرص جاللته
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــج اإلص ـ ــاح ـ ــي
ل ـل ـم ـح ـك ــوم ـي ــن ،وم ـن ـح ـهــم
الفرصة األبو ّية المتحضرة
واإلن ـس ــان ـي ــة ل ــان ــدم ــاج في
نسيج المجتمع ،متجاوزين
بقلم:
بــذلــك ع ـثــرات ـهــم الـســابـقــة،
إبرهيم املناعي
متسلحين بــاألمــل والـثـقــة
الممنوحة لهم.
وكـ ـ ـ ــان جـ ــالـ ــة ال ـم ـلــك
حـفـظــه اهلل ورعـ ـ ــاه -ق ــد أصـ ــدر مــرســوم ـ ًا مـلـكـيــا كــري ـم ـ ًا يــومالخميس الماضي  9سبتمبر  2021رقم ( )24بتعديل المادة
( )13م ــن ال ـقــانــون رق ــم ( )18لـسـنــة  2017ب ـشــأن الـعـقــوبــات
والتدابير البديلة ،جاء فيه:
المادة األولى:
ُيستبدل بنص الـمــادة ( )13من القانون رقــم ( )18لسنة
 2017بشأن العقوبات والتدابير البديلة النص اآلتي:
أن تطلب من
(ي ـجــوز للجهة المعنية بـ ــوزارة الــداخـلـيــة ْ
أن يستبدل بالعقوبة األصلية المحكوم
قاضي تنفيذ العقاب ْ
بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص
عليها فــي الـمــادة ( )2مــن هــذا الـقــانــون ،بشرط أال يكون في
ذلك خطر على األمن العام ،وأن يكون المحكوم عليه قد أدى
االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية
ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها).
شكر ًا لجاللة الملك المفدى هذا التوجه الكريم لترسيخ
مـبــادئ حقوق اإلنـســان ،وتكريس معاني التسامح والتعايش
الكريم بين الحاكم والمحكوم ،ومنح الفرصة لمن أخطأ في
اإلصالح والبدء من جديد في العمل والفالح.
شكر ًا لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل..
أن أش ــاع أج ــواء الـفــرح والبهجة فــي مختلف مــدن وقــرى
بيت في البحرين ،داعين
البحرين ،ونتمنى أن يزور الفرح كل ٍ
سدد خطاه.
وي ّ
اهلل العلي العزيز أن يحفظ جاللته ُ

{ زيارة ميدانية للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
الـبـحـريـن تـ�ؤكـد �أن الــ�ســالم الــعـادل
«الوطنية لحقوق الإن�سان» تقوم بزيارة ميدانية لـ«مركز وال�شامل �أف�ضل �ضمانة لم�ستقبل المنطقة
البحرين الدولي» لر�صد م�ستوى الخدمات ال�صحية المقدمة
شارك السفير جمال فارس الرويعي ،المندوب الدائم لمملكة

وه����ي����ب ال���ن���ا����ص���ر ن���ائ���ب���ا ل���رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج
ال���ع���رب���ي ل���ل�������ش����ؤون الأك���ادي���م���ي���ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي

{ د .وهيب الناصر.

����ش���ك���را ج�ل�ال���ة ال���م���ل���ك..
ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ب��دي��ل

ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة أحـ ـ ــام
جناحي أنّ توقيع مذكرة التفاهم
في التعاون االقتصادي والتقني
يـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االقتصادي والفني واالستثماري
بين البلدين الصديقين ،والذي
سيكون له أبلغ األثــر في تعميق
ال ـعــاقــات الطيبة بـيــن البلدين
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـت ــد عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
التجاري واالستثماري إلى قرابة
 40عام ًا.
وتــاب ـعــت جـنــاحــي قــائ ـلــة :إنّ
توقيع الـمــذكــرة االقـتـصــاديــة مع
جمهورية قـبــرص الصديقة من

{ خالد الزياني.
شأنه أن يخدم مصالح البلدين،
وأن ه ــذا الـتـعــاون سـيــوفــر فــرصـ ًا
متعددةلمشاركة وتبادل الخبرات
والـتـجــارب فــي مختلف القضايا
االقتصادية والتجارية ،وسيسهم
ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــولالـ ــازمـ ــة
لمواجهة التحديات االقتصادية
التي تواجهها المنطقة ،وزيــادة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
خ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ــل ل ـل ـش ـبــاب فــي
ك ــا ال ـب ـلــديــنوتـحـسـيــن الــوضــع
االقتصادي للمواطنين.
وقالت سيدة األعمال سوسن

{ أحالم جناحي.
أبو الحسن إن مذكرات التفاهم
التجارية واالقتصادية بين الدول
تعتبر جزء ًا من اتفاقيات التجارة
الـحــرة ،وتظهر كـصــورة مــن صور
التكامل في االقتصاد العالمي،
مشير ًة إلــى أنــه مــن المتوقع أن
تسهم مــذكــرة الـتـفــاهــم للتعاون
االقـتـصــادي والفني بين مملكة
البحرين وجمهورية قبرص في
ت ـعــزيــز ال ـت ـج ــارة ب ـيــن الــدولـتـيــن
مـ ــن خ ـ ــال إزال ـ ـ ــة ك ــاف ــة ال ـق ـيــود
الجمركية وغير الجمركية على
الـتـجــارة فــي الـسـلــع والـخــدمــات،

وذل ـ ـ ــك ل ـ ــزي ـ ــادة ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االق ـت ـص ــادي بـيــن الــدول ـت ـيــن في
العديد من المجاالت.
ولـ ـفـ ـت ــت أب ـ ـ ــو الـ ـحـ ـس ــن إل ــى
أن م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم س ـتــدعــم
ب ـ ـ ــا ش ـ ـ ــك م ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــودات الـ ـنـ ـم ــو
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ،وس ـت ـس ـت ـج ـي ــب
للمتغيرات اإلقليمية والعالمية
ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى رفــع
ت ـن ــاف ـس ـي ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق وتـ ـك ــري ــس
م ـبــادئ االق ـت ـصــادات المفتوحة،
مـشــددة على أهم ّية مراجعة ما
يـتــم تـطـبـيـقــه ق ـيــاس ـ ًا ب ــاأله ــداف
المرجوة بصورة دورية.
ب ـ ــدوره ،أشـ ــاد رج ــل األع ـمــال
ع ـمــر الـ ـخ ــان ب ـم ــذك ــرة الـتـفــاهــم
ال ـم ــوقّ ـع ــة ب ـي ــن ح ـك ــوم ــة مـمـلـكــة
ال ـب ـح ــري ــن وحـ ـك ــوم ــة ج ـم ـهــوريــة
قـ ـ ـب ـ ــرص ،م ـ ـ ــؤ ّك ـ ـ ــد ًا أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـكــس
األهمية االقتصادية لمثل هذه
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا قـصــص
نـجــاح فــي الـمـجــال االسـتـثـمــاري
والسياحي والتجاري.
وق ــال عمر الـخــان إن توقيع
الـ ـبـ ـح ــري ــن م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم مــع
ق ـبــرص ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة يحمل

داللة إيجابية على عبور مرحلة
جائحة كورونا من أجل االنطالق
إلـ ــى مــرح ـلــة مـقـبـلــة واعـ ـ ــدة من
الـعـمــل والـنـشــاط بـعــد استئناف
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة مـ ـ ـج ـ ــراه ـ ــا ال ـط ـب ـي ـع ــي
وبخاصة ما يتعلق بعودة السفر
والنقل والشحن.
ولفت إلى أنّ ما يميز قبرص
وجود خصائص تشابه البحرين
من ناحية مساحة البلد وتعداد
الـ ـسـ ـك ــان ،وه ـ ــو م ــا ي ـج ـع ـل ـهــا فــي
توأمة مع البحرين في مختلف
الـمـجــاالت المشتركة ،مب ّين ًا أنّ
ال ـمــذكــرة الـ ُـمــوقّ ـعــة سـتـسـهــم في
تـبــادل الخبرات والـتـجــارب ،ومن
ال ـمــؤكــد أن ــه سـيـكــون لـهــا م ــردود
اقتصادي نافع لكال البلدين.
وذكر الخان أن تجار البحرين
أمـ ـ ــام ف ــرص ــة واع ـ ـ ــدة الس ـت ـث ـمــار
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى م ــذك ــرة ال ـت ـعــاون
واس ـت ـك ـش ــاف ف ـ ــرص االس ـت ـث ـمــار
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
المختلفة والمتبادلة وبخاصة
أن ال ـب ـح ــري ــن ل ــدي ـه ــا تـسـهـيــات
كـثـيــرة لــاسـتـثـمــار بالنسبة إلــى
غير البحرينيين.

البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك ،في االحتفال بالذكرى
السنوية األولى لتوقيع اتفاقيات السالم التاريخية مع دولة إسرائيل،
إلــى جانب السفيرة النــا زكــي نسيبة ،المندوبة الدائمة لــإمــارات
العربية المتحدة في نيويورك ،والسفير عمر هالل ،المندوب الدائم
للمملكة المغربية في نيويورك ،والسفير جلعاد إردان ،المندوب
الدائم لدولة إسرائيل في نيويورك ،وبحضور السفيرة ليندا توماس
غرينفيلد ،المندوبة الدائمة للواليات المتحدة األمريكية.
وخالل االحتفال ،أكد السفير جمال فارس الرويعي نهج مملكة
البحرين ،بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،عاهل البالد المفدى ،وبدعم صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،القائم
على أن السالم في المنطقة يستند إلــى قيم التعايش واالحترام
منوها بتلك القيم التي اتسمت بها
المتبادل والتعاون الحقيقي،
ً
مملكة البحرين وشعبها على امتداد قرون من خالل انفتاحها على
العالم وتنوع مجتمعها الذي يحتضن كل الديانات والمعتقدات في
مجددا تأكيد التزام مملكة البحرين بالسالم كخيار
ســام ووئــام،
ً
استراتيجي لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة.
وأشــاد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة
فــي نيويورك بما تشهده العالقات الثنائية بين مملكة البحرين
مشيرا إلى التوقيع
ودولة إسرائيل من تطور مستمر وتقدم ملحوظ،
ً
على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجاالت التي تؤسس
لتعاون مثمر وواعــد يسهم إيجا ًبا في عملية السالم والتنمية في
الـمـنـطـقــة ،مـضـيــفً ــا أن وص ــول سفير مملكة الـبـحــريــن ل ــدى دولــة
إسرائيل واالفتتاح الرسمي المرتقب لسفارة مملكة البحرين في
تل أبيب يشكالن عالمة بارزة أخرى في العالقات الثنائية المتنامية،
ومواصلة الجهود المشتركة لترجمة رؤية وأهداف اتفاقيات السالم
على أرض الواقع.
وأعرب السفير جمال فارس الرويعي عن تقديره لدور الواليات
المتحدة األمريكية في المضي بهذه الخطوة التاريخية على طريق
مشددا
السالم واألمــن واالزده ــار الحقيقي والــدائــم في المنطقة،
ً
على حرص مملكة البحرين على النهوض بقيم التعايش والتسامح
واالنسجام من أجل خير البشرية ،خاصة في ظل مواجهة جميع
الــدول لجائحة كوفيد 19-التي تذكّر بالحاجة الماسة إلى تنحية
معا في روح من االحترام والثقة المتبادلة
الخالفات جان ًبا والعمل ً
للتغلب على التحديات المشتركة.
وأك ــد الـسـفـيــر ج ـمــال ف ــارس الــروي ـعــي أن ــه ان ـطـ ً
ـاقــا مــن إيـمــان
مملكة البحرين بــأن الـســام ال ـعــادل والـشــامــل هــو أفـضــل ضمانة
لمستقبل ش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،ف ــإن الـمـمـلـكــة س ـتــواصــل الـعـمــل مع
شركائها الدوليين لتحقيق السالم المنشود وتلبية تطلعات الشعوب
لألمن واالستقرار واالزدهار.

بصمات نسائية
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{ صناعة الحلوى.

{ تنسيق طاولة بلمساتها.

{ سلة من منتجاتها.

� ُ
بحرينية تطلق ح�سابًا �إلكرتون ًّيا يخت�ص بالتجمعات وكل ما يتعلق بها..
أول
ٍ
�سيدة الأعمال والبلوجر ال�شهرية مرمي حممد حمادة لـ«�أخبار اخلليج»:

أجرت احلوار:
هالة كمال الدين

أحدث ما فجرته دراسة دولية مهمة هو أن المرأة ،ذلك الكائن الرقيق والمشهور بضعفه
أكثر قوة وقدرة على التحمل من الرجل ،فهي تستطيع التكيف مع ضغوط الحياة ،والقيام
بأكثر من مهمة في آن واحد ،كما أنها أكثر نجاحا في إدارة األعمال.
هذا ما أثبتته بالفعل تجربة هذه المرأة الموهوبة والمبدعة التي تمتلك قوة خارقة،
وقدرة هائلة على تحمل المسؤوليات ،حتى أنها أصيبت بمرض متالزمة النفق الرسغي بسبب
كثرة الضغوط التي تعرضت لها من وراء مشروعها الذي تنفذه بمفردها من األلف إلى الياء،
األمر الذي أجبرها على التوقف فترة ،إال أنها عادت بكل إصرار للمواصلة والنجاح ،وقد كان
لها ما أرادت!
مــريــم محمد حـمــادة زوج ــة وأم ومــوظـفــة وسـيــدة أع ـمــال ،أطلقت أول حـســاب مــن نوعه
يختص بالتجمعات ،وكل ما يتعلق بها ،حيث جمعت بين مواهب الفن والديكور والتجارة
والطبخ في مشروع واحد ،لتترك لها بصمة خاصة في عالم سيدات األعمال.
المشوار لم يكن سهال ،والدرب كان مليئا بالعثرات والتحديات ،لكنها أبت إال أن تنتصر
لصالح المرأة ،لتقدم لنا تجربة نموذجية يقتدى بها ،نستعرض تفاصيلها في الحوار التالي:

متى بدأت عالقتك بالتجارة؟
عالقتي بعالم التجارة بدأت مبكرا للغاية ،فمنذ طفولتي عشقت
العمل التجاري بشدة ،وكان يسري في دمي ،حتى انني مارسته فعليا
منذ أن كنت طالبة في المرحلة االبتدائية ،إذ كنت أقــوم ببيع بعض
المنتجات لزميالتي في المدرسة كطالء األظافر على سبيل المثال،
وق ــد كـنــت دائ ـمــا طفلة حــالـمــة ،وأرى نفسي صــاحـبــة م ـشــروع تـجــاري
خ ــاص ،وم ــع الــوقــت ت ـطــورت الـمــوهـبــة ،وص ــرت أص ـنــع قــوالــب الكيك
المختلفة ودهن الشعر وغيرها من المنتجات وأتاجر فيها ،وقد اخترت
التخصص الدراسي الجامعي الذي يتناسب مع ميولي.
وماذا كان تخصصك الدراسي؟
قررت دراسة التسويق بالجامعة األمريكية بنيويورك ،وقد جمعت
بين الدراسة والعمل في تلك المرحلة ،وكنت أسوق جيدا لمنتجاتي
المختلفة ،إلى أن وجدت شغفي في مجالي الديكور والتنسيق ،فعزمت
على إطــاق مشروعي الــذي دمجت فيه بين مواهب عديدة هي الفن
والديكور والتجارة والطبخ الذي أعشقه كذلك منذ الصغر.
وكيف كانت بداية مشروعك؟
مشروعي كان األول من نوعه حين أطلقته ،وهو عبارة عن حساب
إلكتروني يهتم بكل ما يتعلق بالتجمعات ،ولوازمها ،من تنسيق ومواد
وأغــذيــة متنوعة ،وكــم كنت أتمنى دراس ــة تخصص الــديـكــور فــي ذلك
الوقت ولكن لألسف الشديد لم يكن هذا التخصص متوافرا في ذلك
الوقت .وقد كان رد الفعل ايجابيا بشدة ،وكنت أعمل عليه بمفردي،
إلى جانب كوني زوجة وأما وموظفة وسيدة أعمال ،األمر الذي أوقعني
تحت ضغوط شديدة فاقت قوة تحملي ،ما أدى إلى إصابتي بمرض
اضطررت إلى إجراء عملية جراحية بسببه.
وماذا كان ذلك المرض؟
أصبت بمرض متالزمة النفق الرسغي بسبب الجهد الكبير الذي
كــان يتطلبه مـشــروعــي ،فتوقفت عــن العمل ش ـهــورا ،وأجــريــت عملية
جراحية في عصب اليد ،وبعد شفائي قررت العودة بقوة وحماس أكبر
من ذي قبل ،خاصة مع دعــم االهــل والمقربين وزوجــي ،وفــي البداية
ركــزت عملي على نطاق مـحــدود ،ثــم توسعت بعد ذلــك ،وكــان الهدف
من العودة تحقيق شغفي وليس بسبب الدخل المادي ،حتى أنني أذكر
انــه فــي حفل خطوبتي ،قمت بــإعــداد وتجهيز وتنسيق كــل مــا يتعلق
بالمناسبة بمفردي مــن دون مساعدة مــن أحــد ،وكــذلــك قمت بطهي
مختلف أنواع االطعمة التي أشاد بها جميع الحضور ،والتي صنعتها
بكل حب.
متى بدأ عملك كبلوجر؟
مع مــرور الوقت ،بــدأت أقــدم نصائح وإرشــادات لمتابعيني ،وأرشح
لهم نوعيات ومواد قمت باستخدامها واستفدت منها ،وكانوا يسعدون
بذلك كثيرا ،كما كنت أقوم بشراء
ال ـم ــواد ،وم ــن ثــم عــرضـهــا عليهم،
وشيئا فشيئا تحولت إلــى بلوجر
وذاع صيتي ،وأصبحت لي منتجاتي
الخاصة.
تحد واجهك؟
أهم
ما
ٍ
أه ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ـ ٍـد واج ـ ـه ـ ـنـ ــي خ ــال
م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــي كـ ـ ـ ــان ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــق ب ـيــن
م ـس ــؤول ـي ــات عـ ــديـ ــدة ،ك ــزوج ــة وأم
وموظفة وصاحبة بيزنس خاص،
لكن بفضل دعــم وتشجيع كل من
حولي خاصة زوجــي وأمــي تمكنت
من تحقيق الموازنة بين كل ذلك،
وعموما ،أنــا دائما أسير بخطوات
حثيثة ،وال أستعجل األم ــور ،وقــد جــاءت جائحة كــورونــا لتترك أثــرا
كبيرا على أعمالنا.
وكيف كان تأثير كورونا على عملك؟
لقد أثرت جائحة فيروس كورونا على التجمعات إلى حد كبير ،ومن
ثم على مشروعي الــذي يقوم أساسا على هذه التجمعات ،ومع ذلك
يمكن القول بأن هذه األزمة قد أنعشت بشكل عام المشاريع المنزلية
التي أصبحت في حاجة شديدة إلى ضوابط ،وأنا أشعر بسعادة بالغة
كوني أتعاون مع صاحبات مشاريع أخريات في مجاالت متعددة وأقدم
لهن الدعم من خالل عملي خاصة المتعلق بإعداد السالل الموسمية
التي يمتزج فيها مشروعي بمشروعات أخرى متميزة.
متى تفشل المرأة؟
أعتقد أن الـمــرأة تفشل إذا تعرضت ألي إحباطات ممن حولها،
وخاصة المقربين لها ،وهذا وهلل الحمد لم يحدث معي ،ألنني حصلت

�أ�صب�ت بمتالزم�ة النـ�فق الر�س�غي ب�س�بب
تحمـلـ�ي مـ�س�ؤولـيـ�ة م�شروعي بمـفـ�ردي

ال���ت���ج���ارة ت ��ج ��ري ف���ي دم����ي وم��ار���س��ت��ه��ا م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة
دمج�ت بي�ن مواه�ب الف�ن والتج�ارة والديك�ور والطب�خ ف�ي م�ش�روع واح�د

�أدع�م الكثي�ر م�ن �صاحبات الم�ش�اريع و�أتع�اون معه�ن لإنجاحهن
�أنجزت كل ما يتعلق بحفل خطوبتي من الألف �إلى الياء بنف�سي
كورون�ا �أنع��ش الم�ش�اريع المنزلي�ة لكنه�ا بحاج�ة �إل�ى �ضواب�ط
ط��م��وح��ي �أن �أدر�������س ف���ن ال��ط��ب��خ وال��ت��و���س��ع ف���ي م�����ش��روع��ي
العي�ن ت��أكل قب�ل الف�م لذل�ك �أهت�م كثي�را ب�أ�س�لوب التقدي�م والتن�س�يق
على دعم وتشجيع من إخواني وزوجــي بشكل كبير ،صحيح أن زوجي
في البداية كان غير مستوعب مسألة انشغالي الشديد بعملي الخاص،
ولكن مع الوقت آمــن بشغفي وأصبح من أكثر الداعمين لــي ،ويمكن
القول بأن المرأة قد تنجح بمفردها ،لكن حين يدعمها الرجل يكون
هناك فرق كبير معها.
أهم إنجاز؟
من أهم اإلنجازات التي حققتها عبر مسيرتي هو مساعدة غيري
من صاحبات المشاريع المختلفة والمتنوعة ،وإبــراز مشاريعهن من
خالل مشروعي ،ومن ثم أصبحت من أسباب نجاح أناس آخرين ،فهذا
شعور جميل يسعدني كثيرا وأفخر به بشدة ،هــذا فضال عن تميزي
بأسلوب تنسيق الطاوالت بصورة أساسية وهو أمر مهم اليوم ،فأسلوب

التقديم مهم للغاية ،ألنني أؤمــن بــأن العين تأكل قبل الفم أحيانا،
لذلك أحرص على دمج الموسيقى مع طريقة العرض في الفيديوهات
التي أقوم بتصويرها بنفسي ،وهو من األمور المطلوبة بصورة كبيرة
خاصة في عصر السوشيال ميديا الذي نعيشه اليوم.
تعرضت لمنافسة غير شريفة؟
هل
ِ
حــروب المنافسة موجودة وهو أمر واقــع لكل أصحاب المشاريع،
لكنني اعتدت على عدم التوقف عندها ،وأن أنظر إليها على أنها دليل
على تميزي ونـجــاحــي ،فحين يقلدني أحــد ال أسـتــاء مــن ذلــك بقدر
شعوري بالفخر ،وعموما أنا أفضل السير ببطء وخطوة خطوة ،ودائما
أرتب أولوياتي ،وال شك أن أبنائي دائما يكونون في قمة تلك األولويات،
وليس عملي ،حتى أنني احيانا أرفــض بعض الطلبات إذا شعرت بأن

�أ�سـو�أ العـادات
الغذائية اليوم
اتباع الحميات
ال���خ���اط���ئ���ة

{ مريم محمد حمادة.
األمر سيأتي على حسابهم أو على حساب صحتي.
حرصت على تعليمها ألبنائك؟
ما أهم القيم التي
ِ
أح ــرص دائ ـمــا عـلــى تعليم أبـنــائــي قـيـمــة االع ـت ـمــاد عـلــى النفس
واالستقاللية ،صحيح أنني كنت طفلة مدللة ،ولكن ليس بإفراط،
وهــذا مــا أفعله مــع أطفالي ،بشكل عــام أشعر باإلشفاق على الجيل
الحالي الذي عاش فترات صعبة أهمها جائحة كورونا وما ترتب عليها
من تحديات ،خاصة تحدي التعليم أون الين الذي يشكل صعوبة كبيرة
عليهم وعلى األمهات بشكل خاص.
هل الموهبة أهم من الدراسة في مجالك؟
نعم ..أرى أن الموهبة أوال ثم الدراسة ،وهذا عن تجربة شخصية،
وم ــا أطـمــح إلـيــه حــالـيــا هــو الـتــوجــه نـحــو دراسـ ــة فــن الـطـبــخ ،إلشـبــاع
لدي ،وأتمنى
وتطوير هذه الموهبة ّ
أن أصبح من ضمن أشهر الشيفات
مـثــل نــايـجـيــا لــوســن البريطانية
ص ــاح ـب ــة ب ــرن ــام ــج ف ـتــاف ـيــت ال ــذي
أعـ ـشـ ـق ــه ،وت ـع ـل ـم ــت ال ـك ـث ـي ــر م ـنــه،
م ــع ال ـع ـلــم بــأن ـنــي تـعـلـمــت الـطـبــخ
بـجـهــودي الــذات ـيــة ،وأح ــرص دائما
على أن يكون في أي صنف نوع من
التميز ،خاصة فيما يتعلق بأسلوب
التقديم الذي عادة ما يكون جذابا
بشكل الفت.
أسوأ العادات الغذائية اليوم؟
أس ـ ـ ـ ـ ــوأ الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
المنتشرة بكثرة اليوم هو االنجرار
وراء اتباع الحميات الخاطئة التي تأتي عن طريق السمع أو التقليد،
ويـتــم تناقلها بين الـنــاس مــن دون اللجوء إلــى المختصين فــي هذا
الشأن ،صحيح أن هناك نوعا من االهتمام بالطعام الصحي بشكل
كبير ،إال أننا يجب أن نلتزم بآراء ذوي العلم في هذا الشأن وعدم السير
وراء الـهــوجــات أو الـصــراعــات المنتشرة على وســائــل الـتــواصــل حاليا
بصورة صارخة في أحيان كثيرة.
ما طموحك القادم؟
ال شك أن طموحاتي بال سقف ،فمع كل يوم تتولد بداخلي الكثير
من االحــام واآلم ــال ،ومــا أسعى إليه اليوم هو التوسع في مشروعي
ليصبح أكثر شمولية ،بحيث يهتم بتنظيم وتنسيق الموائد الخاصة
بالتجمعات والمناسبات ،على أن أقوم بصناعة كل المواد المستخدمة
وكذلك األطعمة المقدمة عليها بنفسي.

حروب المناف�سة
تعـنـ�ي نجـ�احي

وتمــيـــ�زي وال
�أتوق�ف عنـ�دها

{ «أخبار الخليج» تحاور مريم.
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{ «أخبار الخليج» تشهد فرحة أهالي المفرج عنهم.

«�أخبار الخليج» ت�شهد فرحة تطبيق «العقوبات البديلة» على  30نزيال

الأه�����ال�����ي ي ��� ��ش ��ي ��دون ب���ال���م���ب���ادرة الإن�������س���ان���ي���ة ل ��ج�ل�ال ��ة ال��م��ل��ك
المف��رج عنه��م ي�ش��كرون المل��ك وول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء عل��ى �إتاح��ة الفر�ص��ة للع��ودة �أف��رادا �صالحي��ن بالمجتم��ع
كتب فاضل منسي:
تصوير :محمود بابا
في تحديث المنظومة التشريعية
تـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة
واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات وال ـم ــواث ـي ــق الـمـتـعـلـقــة
بـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،وبـ ـت ــوجـ ـي ــه أبـ ــوي
وإنـســانــي مــن حـضــرة صــاحــب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،قامت وزارة الداخلية
بتطبيق مرسوم بقانون بتعديل قانون
العقوبات البديلة ،الذي يجيز للجهة
المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من
قــاضــي تنفيذ الـعـقــوبــات أن يستبدل

بالعقوبة األصلية المحكوم بها قبل
البدء في تنفيذها عقوبة بديلة.
«أخ ـبــار الـخـلـيــج» شـهــدت اسـتـفــادة
 30ن ــزي ــا تـ ــم اإلف ـ ـ ـ ــراج ع ـن ـه ــم م ـســاء
ي ــوم االثـنـيــن بـعــدمــا استكملوا جميع
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــذلــك ،بـحـضــور ذوي ـه ــم ،وأشـ ــرف على
ت ـس ـل ـيــم ال ـ ـنـ ــزالء إل ـ ــى األهـ ــالـ ــي أف ـ ــراد
وزارة الــداخ ـل ـيــة وس ــط تـنـظـيــم مميز
واستثنائي ،كما حرصت وزارة الداخلية
على إقــامــة مـحــاضــرة تــوعــويــة ألهالي
المفرج عنهم إلطالعهم على القانون
الجديد وتوعيتهم بجميع االجــراءات
المتعلقة بذلك.
وتوجه أحد المفرج عنهم بقانون

العقوبات البديلة بالشكر إلــى جاللة
الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى إت ــاح ــة ال ـفــرصــة لـلـعــودة
أفرادا صالحين بالمجتمع واالنخراط
فيه ،فيما قال آخر :إنه شعور ال يوصف
ب ـعــد سـنـتـيــن م ــن ف ـ ــراق األهـ ـ ــل ،أشـكــر
جاللة الملك على ما عمله لنا واألمر
الــذي حدث من قبل لن يتكرر ،وشكرا
على هذه الفرصة السعيدة.
كما عبر عــدد مــن الـمـفــرج عنهم
عن شكرهم وتقديرهم لجاللة الملك
الـ ـمـ ـف ــدى وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد رئ ـيــس
مجلس الـ ــوزراء ووزي ــر الــداخـلـيــة على
إتــاحــة الـفــرصــة لـهــم لـخــدمــة الــوطــن،
مـعــاهــديــن الـجـمـيــع ب ــأن ي ـكــونــوا عونا

لهذا البلد.
وم ــع اخ ـت ــاط ال ـفــرحــة بــالــدمــوع،
قال األهالي لـ«أخبار الخليج» إن القرار
األبوي واإلنساني لجاللة الملك جسد
معاني القيم اإلنسانية ،ويعكس الروح
األب ــوي ــة مــن ل ــدن جــالـتــه فــي تعامله
مــع أبنائه المواطنين ،ويبين حرصه
على تماسك نسيج األســرة البحرينية
وحفظ كيانها من خالل لم شمل أفراد
العائلة.
وأض ـ ــاف ـ ــوا أن م ــرس ــوم ال ـع ـقــوبــات
والـتــدابـيــر الـبــديـلــة يحمل فــي طياته
مـ ـع ــان ــي إنـ ـس ــانـ ـي ــة ن ـب ـي ـل ــة م ـ ــن خ ــال
م ــراع ــات ــه لـ ـظ ــروف ال ـم ـح ـك ــوم عـلـيـهــم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واألسـ ـ ــريـ ـ ــة ،وي ـس ـه ــم فــي

تـحـفـيــز الـمـحـكــوم عـلـيـهــم عـلــى إع ــادة
االن ـ ــدم ـ ــاج فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،مـشـيــريــن
إلــى أن التوسع فــي العقوبات البديلة
سيؤدي إلى تعزيز وتطوير المنظومة
القانونية في المملكة.
أه ــال ــي ال ـم ـفــرج عـنـهــم ع ـب ــروا عن
فرحتهم باحتضان أبنائهم متوجهين
بالشكر لجاللة الملك وسمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء على عودة أبنائهم
إليهم ،إذ قالت والدة أحد المفرج عنهم
إن ابنها قد ولد من جديد ،وهذه فرصة
لــه ألن يبدأ حياة جــديــدة ويــرجــع إلى
مقاعد الدراسة لتحقيق أحالمه ،فيما
توجه آخر بالشكر لجاللة الملك على
إصدار هذا القانون الذي يفتح صفحة

جديدة ألبنائنا ونرجو أن يعم الفرح
جميع أبـنــاء البلد ،فيما دعــا آخــر من
المفرج عنهم إلــى استكمال دراستهم
وتحصيلهم العلمي من أجل الحصول
على مستقبل مشرق والعمل على بناء
الوطن بسواعد أبنائه.
وب ّين األهالي أن هذه القرارات من
ملك اإلنسانية حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى تأتي استمرارا لنهجه
فــي احـتـضــان أبـنــائــه المواطنين التي
دائ ـمــا مــا ي ـكــون األث ــر عـلــى المجتمع
البحريني بهدف إشــراك جميع أبنائه
في استمرارية مبادرات البناء والتنمية.
م ــن جــان ـبــه ،أث ـنــى ال ـنــائــب أحـمــد

الدمستاني عضو مجلس النواب على
المرسوم بقانون رقم  ،2021/24متوجه ًا
بالشكر لجاللة الملك المفدى وسمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
معتبرا أن القانون أثلج صــدور اآلبــاء
واألم ـه ــات وه ــو بمثابة رســالــة إل ــى كل
المواطنين والمقيمين بــأن البحرين
بخير وبانت الصورة للجميع وحقوق
االن ـس ــان مـصــونــة فــي الـبـلــد ،مضيفا:
وال أنسى معالي وزيــر الداخلية الذي
أس ـهــم بـشـكــل فـعـلــي وســريــع فــي تلبية
ه ـ ــذا الـ ـم ــرس ــوم ،ووجـ ـ ــه رجـ ـ ــال األم ــن
بــال ـم ـبــادرة ال ـســري ـعــة لـتـهـيـئــة أبـنــائـهــم
الذين سينخرطون بحياتهم الجديدة
وهم مثمنين هذه المكرمة.

ال�����س��ج��ن ���� 6س���ن���وات ل��م��ت��ق��اع��د ا���س��ت��ق��دم
ع�����ام��ل��ات م���ن���زل���ي���ة ب������������أوراق م������زورة
eslammahfoouz@hotmail.com

تقدمي:إسـالم مـحفوظ

�أح�����ك�����ام م����ا ب���ي���ن ال ��� ��س ��ج ��ن ���� 3س���ن���وات وال����م�����ؤب����د ل��ل��م��ت��ه��م��ي��ن
ب ��م ��ح ��اول ��ة ت��ف��ج��ي��ر ج����ه����ازي �����ص����راف �آل������ي ب��ال��ن��ع��ي��م وج�����د ح��ف�����ص
المحكمة :المتهمون اعتنقوا الفكر التخريبي واتخذوا هدم الأوطان منهجا لهم
أصـ ـ ــدرت الـمـحـكـمــة الـكـبــرى
الجنائية أحكاما ما بين السجن
 3سنوات والسجن المؤبد على 13
متهما أسسوا خلية إرهابية تابعة
لتنظيم ســرايــا األشـتــر اإلرهــابــي
وشرعوا في تنفيذ عملية إرهابية
استهدفت تفجير جهازي صراف
آلي بمنطقتي النعيم وجدحفص
في فبراير الماضي ،فيما حكمت
المحكمة ببراءة أحد المتهمين
من تهمة علمه بتنفيذ الجريمة
وعـ ــدم إبـ ــاغ الـسـلـطــات المعنية
قبل وقوعها ،وذلك بعد أن ارتأت
ال ـم ـح ـك ـم ــة عـ ـ ــدم ك ـف ــاي ــة األدلـ ـ ــة
إلدانته.
وعاقبت المحكمة  4متهمين
بــال ـس ـجــن الـ ـم ــؤب ــد ،وم ـع ــاق ـب ــة 4
آخــريــن بــالـسـجــن ل ـمــدة  15سنة
وال ـ ـس ـ ـجـ ــن  10سـ ـ ـن ـ ــوات ل ـث ــاث ــة
متهمين وتغريم كــل منهم مائة
ألـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ومـ ـع ــاقـ ـب ــة أح ــده ــم
اي ـضــا بــالـسـجــن  5س ـن ــوات رفـقــة
آخر ،والسجن ثالث سنوات آلخر
وبـ ــراءة متهم مــن االش ـت ــراك في
ال ــواقـ ـع ــة ،وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إن
المتهمين انتموا إلى تيار الوفاء
اإلس ــام ــي الـ ــذي يـتـبـعــه تنظيم
س ــراي ــا األشـ ـت ــر الـ ـ ــذي ت ــرع ــرع ــوا
فيه على هدم األوطــان واعتنقوا
الفكر التخريبي واتخذوه منهجا
ل ـض ــرب الـ ــدولـ ــة والـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
مــؤسـســاتـهــا وإن ـهــاك ـهــا م ــن خــال
اسـ ـتـ ـه ــداف مــؤس ـســات ـهــا وت ــروي ــع
اآلمـنـيــن ،وتـنــاســوا تعليم الــديــن
وبرروا القتل والتدمير.
وكانت أوراق قضية قد كشفت
عن ضلوع إرهابي هارب في إيران
ومـ ـ ـ ـ ــدرج عـ ـل ــى ق ـ ــوائ ـ ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب
الدولية في تشكيل تنظيم إرهابي
حــاول من خالله تنفيذ عمليات
إره ــاب ـي ــة ف ــي مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن،
وكـ ـ ــان إحـ ـب ــاط وزارة الــداخ ـل ـيــة
لعمليتين إرهابيتين استهدفتا
تفجير جـهــازيــن لـلـصــراف اآللــي
تــابـعـيــن ألح ــد ال ـب ـنــوك الوطنية
في منطقتي النعيم وجدحفص
بمحافظة العاصمة مطلع العام
ال ـح ــال ــي خ ـيــط ال ـب ــداي ــة لكشف
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وإحـ ـ ـب ـ ــاط
مخططه وقــد بلغ عــدد أعضائه

 14متهما بينهم  4هاربون.
ودل ــت الـتـحــريــات أن الخلية
اإلرهــاب ـيــة تــم تشكيلها بــإشــراف
م ــن ال ـق ـيــادي ف ــي تـنـظـيــم ســرايــا
االش ـ ـتـ ــر الـ ـ ـه ـ ــارب فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،إذ
استطاع تجنيد عدد من العناصر
ف ــي ك ــل م ــن الـ ـع ــراق وإي ـ ـ ــران في
 2019وتمكنوا بــدورهــم مــن ضم
آخ ــري ــن لـلـتـنـظـيــم وق ــد خـطـطــوا
الس ـت ـه ــداف عـ ــدد م ــن الـمـنـشــآت
ال ـعــامــة واألم ـن ـي ــة ف ــي الـبـحــريــن
ع ــن ط ــري ــق ت ـل ـقــي ت ــدريـ ـب ــات فــي
الخارج واستالم عبوات متفجرة
وت ـل ـق ــي دع ـ ــم م ــال ــي ب ــاس ـت ـخ ــدام
البريد الميت ،فيما استأجر أحد
المتهمين أحد االسطبالت ليكون
مخزنا للعبوات المتفجرة ومكانا
الجتماع وتدريب أعضاء التنظيم
وإعداد خططهم اإلرهابية.
وح ـ ـ ـ ــاول اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي ال ـ ـهـ ــارب
خـ ـ ــارج ال ـب ـح ــري ــن ت ــوس ـي ــع دائ ـ ــرة
اس ـت ــام ال ـم ـعــدات واألمـ ـ ــوال عن
طــريــق عــرض البحر إذ قــام أحد
المتهمين بشراء قارب مخصص
لـتـلــك ال ـع ـم ـل ـيــات ،ك ـمــا تـبـيــن أن
الـمـتـهـمـيــن ف ــي ال ـب ـحــريــن تـلـقــوا
تعليمات من قيادات التنظيم في
إيـ ــران بــاسـتـهــداف ص ــراف ــات آلية
تــاب ـعــة ألح ــد ال ـب ـنــوك الــوطـنـيــة،
وت ــم إعـ ــداد عـبــوتـيــن متفجرتين
وتشكيل فريقين ،األول تخفى في
مالبس نسائية ووضع حقيبة بها

عبوة متفجرة بجوار صــراف إلى
تــابــع ألح ــد ال ـب ـنــوك فــي منطقة
النعيم فجر يــوم الــواقـعــة بينما
تولى الفريق الثاني وضع حقيبة
أخرى بجوار صراف إلى بمنطقة
جدحفص.
واعترف المتهمون بتفاصيل
الواقعة إذ أقــروا بتلقي تدريبات
على استخدام األجهزة المشفرة
واستخدام الهواتف والعديد من
عمليات تصنيع وتركيب العبوات
ال ـم ـتـفـجــرة ورب ـط ـهــا بــالـصــواعــق
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ـ ــن ط ــري ــق
البريد الميت ونقلها إلى عوائل
عناصر إرهابية من المحكومين
والهاربين المطلوبين باإلضافة
إلـ ـ ــى ت ــواصـ ـلـ ـه ــم م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادات
اإلرهابية الهاربة خارج البحرين
ع ــن طــريــق سـفــرهــم إل ــى ك ــل من
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وإي ـ ـ ـ ـ ــران ب ـ ـهـ ــدف ت ـل ـقــي
التكليفات.
وأق ـ ــر ال ـم ـت ـه ـمــون بـتـفــاصـيــل
م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــر ج ـ ـهـ ــازيـ ــن
للصراف اآلل ــي بمنطقة النعيم
وجدحفص حيث أشاروا إلى أنهم
ق ـس ـم ــوا أن ـف ـس ـهــم مـجـمــوعـتـيــن،
األول ـ ــى تــوج ـهــت إل ــى جــدحـفــص
حيث تخفى أفــرادهــا في مالبس
نـســائـيــة ووض ـع ــوا عـبــوة متفجرة
ب ــداخ ــل ح ـق ـي ـبــة ي ــد ت ــم وضـعـهــا
بـجــانــب ج ـهــاز الـ ـص ــراف ،وتكفل
ك ـ ــل عـ ـض ــو ب ـم ـه ـم ــة سـ ـ ـ ــواء ع ـلــى

مستوى المراقبة او وضع العبوة
المتفجرة او حمل جهاز التفجير
ع ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ،وبـ ـنـ ـف ــس الـ ـخـ ـط ــوات
كــانــت الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة تـقــوم
بالجريمة في منطقة النعيم.
وك ـش ـفــت تـحـقـيـقــات الـنـيــابــة
أنــه ثبت فــي تقرير شعبة مسرح
ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـبـ ـح ــث
الـ ـجـ ـن ــائ ــي أن ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن هــم
م ـص ــدر ال ـخ ــاي ــا ال ـمــرفــوعــة من
على بعض المقتنيات واألدوات
الـتــي تــم اسـتـخــدامـهــا فــي اع ــداد
ال ـع ـب ــوة ال ـم ـت ـف ـجــرة والـ ـت ــي عـثــر
عليها بــأحــد ال ـم ـنــازل ال ـتــي كــان
يـلـتـقــي ب ـهــا الـمـتـهـمــون لــإعــداد
ل ـل ـج ــري ـم ــة ل ـت ـج ـه ـي ــز الـ ـعـ ـب ــوات
المتفجرة باإلضافة إلى اسطبل
خـيــل اس ـتــأجــره أح ــد المتهمين
ليكون مكانا آخر للقاء والتدريب
عـ ـل ــى ارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة ،ك ـمــا
كشفت سجالت المحادثات بين
المتهمين عن إعــدادهــم الرتكاب
الواقعة فيما كــان أحــدهــم يسأل
عن مدة العقوبة.
أسندت النيابة إلى المتهمين
أنهم في غضون  2019حتى 2021
بـ ــدائـ ــرة أم ـ ــن م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
وخارجها مــن األول حتى الرابع
تولوا قيادة جماعة إرهابية (خلية
إره ــاب ـي ــة تــاب ـعــة ل ـس ــراي ــا األش ـتــر
الجناح العسكري لتيار الــوفــاء)
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل

أحـكــام الــدسـتــور ومـنــع مؤسسات
الدولة من ممارسة أعمالها ،وكان
اإلرهــاب احــدى الوسائل التي تم
استخدامها لتحقيق مصالحهم
وقــامــوا بتجنيد آخــريــن وح ــددوا
أنـشـطـتـهــم عـبــر اس ـتــام األم ــوال
وال ـ ـع ـ ـبـ ــوات ال ـم ـت ـف ـج ــرة وتـ ــولـ ــوا
الـتـنـسـيــق وال ـت ـخ ـط ـيــط ألع ـمــال
الجماعة اإلرهابية بهدف إسقاط
وتعطيل عمل مؤسسات الــدولــة،
كـمــا أس ـنــدت إل ــى المتهمين من
الـ ـخ ــام ــس ح ـت ــى ال ـ ـحـ ــادي عـشــر
والثالث عشر تهمة االنضمام إلى
الجماعة اإلرهــاب ـيــة واالن ـخــراط
ف ــي أع ـم ــال ـه ــا ،وإل ـ ــى الـمـتـهـمـيــن
مــن الـســابــع حتى الـتــاســع حــازوا
وص ـ ـن ـ ـعـ ــوا ال ـ ـم ـ ـفـ ــرق ـ ـعـ ــات بـ ـش ــأن
ت ـع ــري ــض حـ ـي ــاة الـ ـن ــاس لـلـخـطــر
وزراعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــوات ال ـم ـت ـف ـج ــرة
بقصد إزه ــاق أرواح رج ــال األمــن
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف األمـ ـ ــاكـ ـ ــن الـ ـع ــام ــة
وحـ ـي ــازة أس ـل ـحــة ن ــاري ــة وع ـب ــوات
متفجرة ،كما أسـنــدت إلــى باقي
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ت ـه ــم الـ ـ ـت ـ ــدرب عـلــى
استعمال األسلحة والمتفجرات
وجـمــع أم ــوال وتسليمها لصالح
جماعة إرهابية وحيازة مفرقعات
واالش ـت ــراك فــي الـتـحــريــض على
ارت ـكــاب جــرائــم وح ـيــازة زجــاجــات
مـ ــولـ ــوتـ ــوف ألغـ ـ ـ ـ ــراض إره ــابـ ـي ــة
واالشتراك في تجمهر في أماكن
عامة.
وأس ـ ـ ـنـ ـ ــدت إل ـ ـ ــى ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
ال ـ ـخـ ــامـ ــس وال ـ ـسـ ــابـ ــع والـ ـث ــام ــن
والتاسع عشر ،الخامس والتاسع
إح ـ ــداث تـفـجـيــر إره ــاب ــي إذ قــامــا
ب ـ ـ ـ ــزرع عـ ـ ـب ـ ــوة مـ ـتـ ـفـ ـج ــرة ب ـق ـصــد
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف مـ ـنـ ـش ــأة اق ـت ـص ــادي ــة
تنفيذا لغرض إرهــابــي ،كما شرع
الـ ـس ــاب ــع وال ـ ـثـ ــامـ ــن ف ـ ــي إحـ ـ ــداث
تفجير إرهــابــي وقــامــا بــزرع عبوة
متفجرة بقصد استهداف منشأة
اقتصادية تنفيذا لغرض إرهابي،
كما أسـنــدت إلــى العاشر والثاني
عـشــر وال ــراب ــع عـشــر أن ـهــم علموا
بــال ـجــري ـمــة وم ـخ ـطــط ارت ـكــاب ـهــا
ولم يبلغوا السلطات العامة ،كما
أسـنــدت إلــى المتهم الــرابــع عشر
أنه أخفى بنفسه متهما بجناية
(المتهم الثامن) مع علمه بذلك.

حكمت المحكمة الكبرى
الجنائية على متقاعد ستيني
بالسجن  6سنوات في واقعتي
تــزويــر بـيــانــات لجلب عــامــات
منزلية حيث عاقبته المحكمة
بالسجن  3س ـنــوات عــن واقـعــة
وأمـ ـ ــرت ب ـم ـص ــادرة ال ـم ـح ــررات
المزورة.
وت ـع ــود تـفــاصـيــل القضية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ـ ــى تـ ـلـ ـق ــي ش ــرط ــة
ال ـعــاص ـمــة ب ــاغ ــا م ــن شخص
يـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـق ـ ـيـ ــام ش ـ ـخـ ــص آخـ ــر
ب ـتــزويــر أوراق رس ـم ـيــة بــاسـمــه
تتعلق بجلب خــادمــة مــن دون
علمه وأن المتهم قــام بتزوير
أوراق رسـمـيــة مـقــدمــة لـشــؤون
الجوازات مزورة باسمه.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه اكـ ـتـ ـش ــف
ال ــواقـ ـع ــة ب ـع ــد أن ق ـ ــدم طـلـبــا
إلدارة ال ـ ـج ـ ــوازات الس ـت ـق ــدام
خــادمــة فــأخـبــروه بــأنــه بالفعل
لديه خادمة وال يمكن استقدام
أخرى وعندما أكد لهم أنه أول
مرة يستقدم خادمة اطلع على
جميع اإلثباتات التي تؤكد أنه
جلب خادمة من قبل وبفحص

األوراق تبين أنها مــزورة فحرر
محضرا بالواقعة.
وتمكنت الجهات األمنية
عن طريق تحرياتها من ضبط
ال ـم ـت ـهــم ال ـ ــذي أن ـك ــر الــواق ـعــة
وقـ ـ ــال إن ـ ــه ال ي ـع ـلــم أي ش ــيء
ع ــن ال ــواق ـع ــة ول ــم ي ـقــم بجلب
مشيرا
خــادمــات إلــى البحرين
ً
أن ـ ــه م ـن ــذ ع ـ ــدة سـ ـن ــوات أث ـن ــاء
م ــا ك ــان يـجـلــس عـلــى المقهى
ال ـش ـع ـب ــي م ــع ال ـم ـج ـن ــي عـلـيــه
كونه صديقه كان يقدم أحيانا
مـعـلــومــات ع ــن مـكــاتــب الـخــدم
لمن أراد استقدام خدم ،إال أن
تقرير التزييف والتزوير أثبت
ت ــورط ــه ف ــي م ـهــر الـمـسـتـنــدات
محل الواقعة.
وك ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـعـ ـ ــود تـ ـف ــاصـ ـي ــل
القضية الثانية أيضا إلى آخر
الستقدام خادمة فأخبروه بأنه
بالفعل لديه خادمة وإقامتها
منتهية وطـلـبــوا منه تصحيح
أوض ــاع ـه ــا إال أن ــه أن ـك ــر علمه
بــاسـتـقــدامـهــا وبــاطــاعــه على
األوراق تبين أن كــل البيانات
المسجلة باسمه غير صحيحة

وأن توقيع منسوب إليه موجود
على االس ـت ـمــارات ،حيث تبين
مــن الـتـحــريــات أن المتهم هو
من وراء الواقعة.
ح ـ ـيـ ــث أس ـ ـ ـنـ ـ ــدت ال ـن ـي ــاب ــة
العامة إلى المتهم أنه اشترك
مـ ــع م ــوظ ــف ب ـح ـس ــن ن ـي ــة فــي
ارتكاب واقعة تزوير في محرر
رسـ ـم ــي وه ـ ــي اسـ ـتـ ـم ــارة طـلــب
توظيف خدم لطلب الحصول
ع ـلــى ال ـتــأش ـيــرة واإلق ــام ــة من
شـ ــؤون ال ـ ـجـ ــوازات ب ــاس ــم آخ ــر،
ووض ـ ــع عـلـيـهــا تــوق ـي ـعــا مـ ــزورا
منسوبا ص ــدوره إل ــى المجني
عـلـيــه وذل ــك بـنـيــة استعمالها
كمحرر صحيح.
كما أنــه استعمل المحرر
ال ـ ـمـ ــزور ف ـي ـم ــا زور مـ ــن أج ـلــه
م ــع ع ـل ـمــه بـ ـت ــزوي ــره بـ ــأن ق ــدم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى الـ ـم ــوظ ــف
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــص ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ش ـ ـ ــؤون
ال ـج ــوازات واإلق ــام ــة مــع علمه
بـتــزويــره فـتــم اعـتـمــاده ووقـعــت
الـجــريـمــة ،وعاقبته المحكمة
عــن كــل واقـعــة بالسجن مــدة 3
سنوات.

البيوت المهجورة ب�ؤرة خطر تهدد �أمن المواطنين
كتب محمد القصاص:
تـشـكــل ال ـب ـيــوت ال ـم ـه ـجــورة ال ـتــي غــادرهــا
أصحابها ،ربـمــا لعوامل النهضة العمرانية
والسكن بعيدا عن ضوضاء التلوث والزحام
السكاني؛ بؤرة خطر تهدد األمن االجتماعي،
حـيــث تـصـبــح مــرتـ ًـعــا ل ـل ـق ــاذورات والـنـفــايــات،
فضال عن كونها بيئة خصبة ألرباب السوابق
إن أهملت ،األمر الذي يستدعي من الجهات
المعنية إزالتها ،أو تسكيرها ،بحيث يصعب
دخــول ـهــا ف ــي ح ــال تصنيفها ض ـمــن األبـنـيــة
التراثية ،أو ارتباطها بالورثة والميراث.
وهذا ما عملت عليه أمانة العاصمة في
عالج هذه الظاهرة ،حيث قامت مؤخرا بدعوة
م ــاك ال ـع ـقــارات إل ــى الـتـعــاون وال ـم ـبــادرة في
اتـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة لتصحيح أوضــاع
ع ـقــارات ـهــم ،وت ـســويــرهــا بـشـكــل يـلـيــق بمكانة
العاصمة ،ويحفظ جمالية المنطقة ويحمي

المارة ومرتادي المنطقة من أي أخطار قد ال
يحسب عقباها.
ويـتـمـنــى األه ــال ــي ال ـقــري ـبــة بـيــوتـهــم من
ال ـب ـي ــوت ال ـم ـه ـج ــورة ،هـ ــدم ت ـلــك ال ـب ـي ــوت ،أو
إغالقها بطريقة يصعب الدخول إليها ،بغية
تفادي مخاطرها؛ والجرائم التي قد تحدث
في داخلها.
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«م�صارف البحرين» تثمن جهود «الداخلية» و«المركزي» في مكافحة غ�سل الأموال
ثـ ـمـ ـن ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة م ـ ـصـ ــارف
الـبـحــريــن ال ـج ـهــود ال ـتــي يبذلها
م ـ ـصـ ــرف الـ ـبـ ـح ــري ــن الـ ـم ــرك ــزي
بالتعاون مع وزارة الداخلية في
مكافحة غسل األمـ ــوال ،وهــو ما
أثـمــر عــن تـبــوء مملكة البحرين
ولـ ـلـ ـع ــام الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
المرتبة األول ــى عــربـ ًيــا ،والثانية
على مستوى دول الشرق األوسط،
مـ ــن ح ـي ــث األق ـ ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة إزاء
جــريـمــة غـســل األمـ ـ ــوال ،وتـمــويــل
اإلره ــاب ،وذلــك وفــق مؤشر بــازل
لمكافحة غسل األموال.
ون ـ ـ ــوه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الـجـمـعـيــة ع ــدن ــان أح ـمــد يــوســف
ب ـه ــذا اإلنـ ـج ــاز ال ــدول ــي الـجــديــد
الــذي يبرهن على تقدم القطاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي وي ـ ـع ـ ـكـ ــس األسـ ـ ــس
الـ ــراس ـ ـخـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ع ـل ـي ـهــا
الصناعة المصرفية في البحرين،
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص ب ـج ـهــود
مـصــرف الـبـحــريــن ال ـمــركــزي من

{ عدنان أحمد يوسف.
خالل لجنة وضع سياسات حظر
ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهــاب ،وهو ما أسهم في إحراز
البحرين  4.5نقاط وفــق تقرير
بــازل الــذي يعد المؤشر الوحيد
المستقل ال ــذي تـصــدره منظمة
غير ربحية ،ويصنف الدول وفقً ا
لمخاطر غسل األموال.

{ د .وحيد القاسم.
وق ــال إن ه ــذا اإلن ـج ــاز يؤكد
أن م ـص ــرف ال ـب ـحــريــن ال ـمــركــزي
يعطي أولــويــة رئيسية إلجــراءات
مكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهـ ـ ــاب ،وي ـحــرص عـلــى تطوير
التشريعات واألنظمة والمعايير
ال ـنــاظ ـمــة ،وأكـ ــد األس ـت ــاذ عــدنــان
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام م ـخ ـت ـل ــف الـ ـم ــؤسـ ـس ــات

المالية والمصرفية في البحرين
بالقوانين والتشريعات المحلية
وال ــدولـ ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة بحظر
ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ــواكـ ـب ــة الـ ـتـ ـط ــورات
الدولية ذات العالقة للمحافظة
ع ـل ــى س ـم ـع ــة م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
كـ ـم ــرك ــز م ـ ــال ـ ــي ،وت ـ ــرح ـ ــب دائـ ـم ــا
بالمفتشين المتخصصين من
قبل مـصــرف البحرين المركزي
والذين يقومون بزيارات تفتيش
ميدانية وتحليل أيــة اسـتـمــارات
لتحويالت مالية مشبوهة.
وص ـ ــرح ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للجمعية الدكتور وحيد القاسم
ب ــأن مـحــافـظــة مـمـلـكــة الـبـحــريــن
ع ـلــى م ـكــان ـت ـهــا ف ــي صـ ـ ــدارة دول
العالم في مجال مكافحة غسل
األمـ ـ ـ ــوال ي ــؤك ــد أه ـم ـي ــة ال ـج ـهــود
الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ومـصــرف البحرين الـمــركــزي في
هــذا اإلط ــار ،ويـبــرز دور المملكة

ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـم ـج ـت ـم ــع
الــدولــي لمكافحة غسل األم ــوال
وتمويل اإلرهــاب ،وبالشكل الذي
يمنع الـمـتــورطـيــن فــي األنشطة
اإلجــرامـيــة مــن اسـتـغــال سالمة
النظام المالي الدولي واستقراره.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ج ـ ـم ـ ـعـ ـيـ ــة
م ـ ـصـ ــارف الـ ـبـ ـح ــري ــن عـ ـل ــى دع ــم
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـص ـع ـيــد ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك مــواكـبــة
ال ـت ـطــورات الـحــاصـلــة فــي مجال
التكنولوجيا الـمــالـيــة وعالقتها
بالمخاطر الناجمة عن عمليات
غسل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب،
مشيرا إلى أن الطبيعة العالمية
ً
لـ ـلـ ـتـ ـط ــورات ف ـ ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـمــالـيــة ،وال ـتــي لـهــا تــأثـيــر عابر
للحدود ،تستوجب أن يكون هناك
المزيد من التنسيق بين الهيئات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وات ـ ـخـ ــاذ
ن ـهــج أك ـثــر تـنـسـيـقــا ف ــي مــواجـهــة
التحديات الناشئة.

«المناق�صات والمزايدات» ي�شيد ب�صدور المر�سوم رقم ( )84ل�سنة 2021
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
المناقصات والمزايدات ،الشيخ
نـ ــايـ ــف ب ـ ــن خـ ــالـ ــد آل خ ـل ـي ـفــة،
ب ـ ـصـ ــدور ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم رقـ ـ ــم ()84
لسنة  2021عــن حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ،عاهل البالد المفدى
حفظه اهلل ورعاه بتعديل بعض
أحـ ـ ـك ـ ــام الـ ــائ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
لـ ـق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـن ــاق ـص ــات
والمشتريات الحكومية الصادرة
بالمرسوم رقم ( )37لسنة .2002
وأكــد أن هــذا التعديل يأتي
تنفيذً ا للتوجيه الملكي السامي
لحضرة صاحب الجاللة عاهل
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
ب ـت ـطــويــر ال ـت ـشــري ـعــات لـمــواكـبــة
متطلبات التنمية المستدامة
لصالح المواطنين ،وذلك ضمن

حزمة من التشريعات التي أقرها
مجلس ال ــوزراء برئاسة صاحب
الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــر سلمان
بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء حفظه
اهلل بما يسهم في تعزيز صيانة
الحقوق وسيادة القانون ومواكبة
متطلبات التنمية المستدامة.
ونــوه األمين العام لمجلس
المناقصات والمزايدات ،الدكتور
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــي ب ـ ـ ـهـ ـ ــزاد ب ـ ـصـ ــدور
المرسوم رقــم ( )84لسنة 2021
عـ ــن حـ ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـج ــال ــة
الـ ـمـ ـل ــك حـ ـم ــد ب ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى آل
خـلـيـفــة ع ــاه ــل ال ـب ــاد الـمـفــدى
حـ ـفـ ـظ ــه اهلل ورع ـ ـ ـ ـ ــاه ،ب ـت ـعــديــل
بعض أحكام الالئحة التنفيذية
لـ ـق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـن ــاق ـص ــات
والمشتريات الحكومية الصادرة

{ د .محمد بهزاد.
بالمرسوم رقم ( )37لسنة .2002
مــؤكــدا أن مملكة الـبـحــريــن في
ظــل الـقـيــادة الحكيمة لحضرة
ص ــاح ــب ال ـج ــال ــة م ـلــك ال ـبــاد
المفدى حفظه اهلل ورعاه تسعى

{ الشيخ نايف بن خالد.
باستمرار إلى تطوير التشريعات
لمواكبة حركة تطور المجتمع
ون ـ ـمـ ــائـ ــه عـ ـل ــى ك ـ ــل األصـ ـ ـع ـ ــدة،
وال ـع ـم ــل ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـشــراكــة
ب ـ ـيـ ــن الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي

والخاص بما يسهم في تحقيق
التكامل بين مختلف القطاعات
التنموية.
وأكـ ــد أن ــه ان ـط ـ ً
ـاق ــا م ــن دور
المجلس المحوري في تحقيق
رؤية البحرين االقتصادية 2030
الــرامـيــة إلــى خلق اقتصاد أكثر
تنافسية واسـتــدامــة وفــق مبادئ
ال ـش ـف ــاف ـي ــة وال ـم ـه ـن ـي ــة وت ـكــافــؤ
الـ ـف ــرص وال ـم ـنــاف ـســة ال ـع ــادل ــة،
يــواصــل المجلس تنظيم وإدارة
المناقصات الحكومية وفق أرقى
الـمـمــارســات بما يسهم فــي رفع
الكفاءة االقتصادية في المملكة
وضمان االستغالل األمثل للمال
الـعــام ،ليكون نموذجا رائ ـ ًـدا في
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات
والـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة عـلــى
مستوى المنطقة.

«م��رك��ز ن��ا���ص��ر ل��ل��ت���أه��ي��ل» ي��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م��ع «درا����س���ات»
وقــع مركز ناصر للتأهيل والتدريب
ال ـم ـه ـنــي وم ــرك ــز ال ـب ـح ــري ــن ل ـل ــدراس ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة والـ ـط ــاق ــة
«دراس ــات» مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة
فـ ــي مـ ـج ــال ت ـط ــوي ــر اب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ــذك ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات بـيــن
الجانبين.
وتنص االتفاقية على إتاحة مرافق
«م ـ ــرك ـ ــز نـ ــاصـ ــر ل ـل ـب ـح ــوث والـ ـتـ ـط ــوي ــر»،
الـ ُـمـتـخـصــص فــي ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي،
أمـ ـ ـ ـ ــام ُمـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــي «دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات» بـ ـغ ــرض
االستفادة من جهود وخبرات أكاديميين
وم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ف ــي أبـ ـح ــاث وابـ ـتـ ـك ــارات
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،فــي مـجــال تقديم
اإلرشـ ـ ـ ــادات ل ـ ــذوي ال ـك ـف ــاءات وأص ـح ــاب
الخبرة .وسيضمن مركز ناصر للبحوث
والتطوير في الذكاء االصطناعي دراسة
ُمتطلبات البحث والـتـطــويــر مــن خالل
توفير المرافق والمبادئ التوجيهية.
ب ـ ـ ـ ــدوره أشـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

ال ــدكـ ـت ــور عـ ـب ــداهلل ب ــن ن ــاص ــر الـنـعـيـمــي
بــالـسـمـعــة الـ ُـمـتـمـيــزة لـمــركــز «دراسـ ـ ــات»،
ورؤيته التكاملية في التعاون والتنسيق
مــع ُمـخـتـلــف الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة من
القطاعين العام والـخــاص ،والنجاحات
التي حققها المركز على األصعدة كافة.
وأكـ ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور ع ـ ـبـ ــداهلل بـ ــن نــاصــر
ال ـن ـع ـي ـمــي أه ـم ـيــة االت ـف ــاق ـي ــة الـ ُـم ـبــرمــة
ـاق
لـتـحـقـيــق ش ــراك ــة ُت ـس ـهــم ف ــي ف ـتــح آف ـ ٍ
جديدة لتعظيم اإلسهامات في االقتصاد
ٍ

الوطني ،من خالل العمل على خلق بيئة
جاذبة للشباب والشابات في مملكة
عمل
ٍ
ٍ
مجاالت نوعية.
البحرين في
ٍ
وذكر الدكتور حمد إبراهيم العبداهلل
شراكة
أن مركز «دراسات» يتطلع إلى عقد
ٍ
اسـتــراتـيـجـيـ ٍـة مــع مــركــز نــاصــر للتأهيل
وال ـت ــدري ــب الـمـهـنــي ،لـتــوفـيــر ُمـتـطـلـبــات
السوق البحرينية من الكفاءات المهنية،
التي تستطيع أن تنتقل بالمملكة إلى
جديدة ،من خالل استثمار العنصر
آفاق
ٍ
ٍ

البشري في ترجمة رؤية حضرة صاحب
ال ـج ــال ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خليفة ،عاهل البالد المفدى حفظه اهلل
ورع ــاه ،فــي االرتـقــاء بإمكانيات ومـهــارات
مرتبة
الشباب البحريني ،بما يضعهم في
ٍ
تقدمة على المستوى العالم العربي.
ُم
ٍ
وأضـ ــاف الــدك ـتــور ال ـع ـبــداهلل «يـهــدف
مركز «دراس ــات» من خــال هــذه الشراكة
إل ـ ــى ال ـت ـك ــام ــل م ــع جـ ـه ــود م ــرك ــز نــاصــر
لـلـتــأهـيــل والـ ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـنــي ،وتـنـفـيــذ
المتصلة بتطوير
ٍ
مجموعة من األبحاث ُ
الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي لـ ـ ــدى ال ـش ـب ــاب
البحريني ،والنظر في احتياجات السوق
ـصــي ال ــفُ ــرص ال ـمــوات ـيــة
ال ـم ـح ـل ـيــة ،وت ـقـ ّ
لتعزيز مكانة البحرين وتنافسيتها في
منطقة الخليج العربي».
وب ّين أن االتفاقية ستصب في الجهود
الــوط ـن ـيــة لـتـطــويــر االب ـت ـك ــار ف ــي مـجــال
الذكاء االصطناعي في المملكة ،وصوال
إل ــى ال ـه ــدف األس ـم ــى لـجـعــل الـبـحــريــن
إقليميا للذكاء االصطناعي.
مركزً ا
ً

حــرارة الجــو تـرفـع �أ�سعــار ال�صـافــي �إلـى  5دنـانيــر للكيلــو
كتبت :نوال عباس
ارتفعت أسعار االسماك في
االس ــواق المحلية أم ــس ،وسط
ش ـك ــوى الـمـسـتـهـلـكـيــن م ــن عــدم
م ـقــدرت ـهــم ع ـلــى ال ـ ـشـ ــراء وع ــدم
وج ــود رقــابــة مــن وزارة الـتـجــارة
ع ـ ـلـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ع ـلــل
البائعون والصيادون بأن من اهم
أسباب ارتفاع أسعار االسماك هو
شح األسماك من األسواق بسبب
ارتفاع درجة الحرارة وعدم نزول
الصيادين الى البحر.
ويقول القالف علي حبيب:
«ارت ـف ـع ــت اس ـع ــار ال ـس ـمــك امــس
بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو،
وعــدم دخــول بعض البحارة الى
ال ـب ـح ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ه ــروب
األسماك الى الغزير ومن ثم شح
كميات السمك في البحر ،فقد
ارتفع سعر ثالجة سمك الصافي
ال ــى  240دي ـن ــارا ،بينما ي ـتــراوح
س ـعــر الـكـيـلــو ب ـيــن  5دنــان ـيــر و6

دنانير ،باإلضافة الى عدم توافر
األنواع االخرى من السمك مثل
سمك الشعري ،بينما االسماك
الـخــارجـيــة تـتــوافــر بشكل يومي
مـثــل كـيـلــو الـسـيـبــاس بــديـنــاريــن
ون ـصــف الــدي ـنــار ،والـسـبــريــم بــ3

دنــانـيــر ونـصــف الــديـنــار ،والميد
الـعـمــانــي بــديـنــاريــن ،والـسـلـمــون
بــ 4دنانير نصف الــديـنــار ،ولكن
أسـعــار الــروبـيــان مستقرة ،ولكن
قد ترتفع اسعارها مع انخفاض
درجات حرارة الجو.

وأضاف« :كثير من األجانب
يبيعون أنواعا من السمك على
ان ـه ــا اسـ ـم ــاك ب ـحــري ـن ـيــة ول ـكــن
يـ ـج ــب ان يـ ـع ــرف ال ـم ـس ـت ـه ـلــك
ان ه ـن ــاك أن ــواع ــا م ـعــروفــة من
األسـمــاك ال تتوافر فــي مملكة

البحرين» ،متوقعا ان تنخفض
اسـ ـع ــار ال ـس ـمــك مـسـتـقـبــا مع
تحسن حرارة الجو.
بينما حسن إبراهيم (بائع
ال ـس ـم ــك) ع ـلــق ق ــائ ــا« :ت ـعــانــي
أسواق السمك في المملكة من
ك ـســاد مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة وذلــك
بـسـبــب ارتـ ـف ــاع درجـ ــة الـ ـح ــرارة،
وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـس ـمــك ال ــذي
أدى ال ــى هـ ــروب الــزبــائــن حيث
وصل سعر كيلو سمك الصافي
ال ـ ــى  5دن ــان ـي ــر وك ـي ـل ــو الـكـنـعــد
الــى  5دنــانـيــر ،بينما ال تتوافر
أنــواع من السمك مثل الفسكر
وال ـج ـن ــم وال ـش ـع ــري وال ـه ــام ــور،
وذلك بسبب عدم قدرة السمكة
على العيش فــي ح ــرارة البحر،
وع ــدم خــروجـهــا لـتــأكــل ،مــا أدى
الــى عــدم الـقــدرة على صيدها،
بينما هناك أنواع مستوردة من
ال ـس ـم ــك ت ـت ــواف ــر ف ــي األسـ ـ ــواق
بأسعار مناسبة مثل السيباس،
والسبريم والسلمون والبرطام
والميد العماني.

«ال��ب��ح��ري��ن ال���م���رك���زي» ي��ت��ر�أ���س اج��ت��م��اع
ر�ؤ������س�����اء ه���ي���ئ���ات الأ������س�����واق ال��م��ال��ي��ة
ش ـ ــارك م ـص ــرف الـبـحــريــن
الـمــركــزي فــي أعـمــال االجتماع
الثالث والعشرين للجنة رؤساء
ه ـي ـئــات األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة (أو
م ــن ي ـع ــادل ـه ــم) ب ـ ــدول مـجـلــس
التعاون لدول الخليج العربية،
أم ـ ــس األول ،ب ــرئ ــاس ــة الـسـيــد
رشيد محمد المعراج محافظ
مـ ـص ــرف ال ـب ـح ــري ــن ال ـم ــرك ــزي
والسيدة عبير الشيخ إبراهيم
آل س ـع ــد م ــدي ــر إدارة مــراق ـبــة
األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي مـصــرف
البحرين المركزي ،عبر تقنية
االتصال المرئي.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ال ـ ــدوري بـيــن الـ ــدول األع ـضــاء،
لمتابعة تنفيذ ق ــرارات اللجنة
الــوزاريــة فــي اجتماعها األخير
ب ــأب ــري ــل الـ ـم ــاض ــي ،وم ـنــاق ـشــة
الـمـسـتـجــدات وال ـت ـط ــورات بين
ال ـج ـه ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ــأس ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة .وتـ ـ ـ ــرأس االج ـت ـم ــاع
مـ ـح ــاف ــظ م ـ ـصـ ــرف ال ـب ـح ــري ــن
المركزي ،وتطرق االجتماع إلى
ع ــدة م ــواض ـي ــع ،مـنـهــا مناقشة
نـتــائــج اج ـت ـمــاعــات فــريــق عمل
اسـتــراتـيـجـيــة ت ـكــامــل األسـ ــواق
الـمــالـيــة ،والـنـظــر فــي االق ـتــراح
الـمـقــدم بــإعــداد إط ــار تنظيمي
للترخيص البيني للمنتجات
ال ـمــال ـيــة ( )passportingبين
ال ـج ـه ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ــأس ــواق
المالية بــدول مجلس التعاون
وم ـتــاب ـعــة ع ـمــل ال ـف ــري ــق بـشــأن
ال ـن ـم ــوذج ال ـمــوحــد لمتطلبات
ف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
«اع ـ ـ ـ ــرف ع ـم ـي ـل ــك « KYCب ـع ــد
تحديثه ،وذلك العتماده بصفة

{ رشيد المعراج.
اسـتــرشــاديــة للجهات الرقابية
ال ـم ـع ـن ـيــة بـ ــأسـ ــواق الـ ـم ــال فــي
دول الـمـجـلــس .حـيــث تضمنت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أيـ ـ ـ ًـضـ ـ ــا ت ــوص ـي ــة
فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى اع ـت ـم ــاد
طـ ـ ــرف ثـ ــالـ ــث ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـ
 ،KYCوفقً ا إلج ــراءات مكافحة
غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب
ال ـص ــادرة مــن مـجـمــوعــة العمل
المالي .FATF
ك ـمــا ت ــم االطـ ـ ــاع ع ـلــى ما
قــام به فريق عمل المختصين
بالتواصل وتوعية المستثمرين
بــال ـج ـهــات الـمـنـظـمــة لــأســواق
الـمــالـيــة ،وفــق نتائج الحمالت
الخليجية المشتركة للتوعية
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـجـ ـل ــس،
وأي ـ ًـض ــا ت ــم اس ـت ـعــراض بــرنــامــج
م ــوح ــد ل ـل ـتــوع ـيــة بــاالس ـت ـث ـمــار
فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة بـ ــدول
المجلس .إضافة إلى ذلك تمت
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى ع ـقــد بــرنــامــج

{ عبير آل سعد
تــدريـبــي للمختصين بــاإلعــام
وال ـت ــوع ـي ــة ف ــي ه ـي ـئ ــات أسـ ــواق
المال.
واستعرضت اللجنة تقرير
نتائج وآثار الحمالت التوعوية
الـخـلـيـجـيــة الـمـشـتــركــة ،حملة
الـ ـت ــوعـ ـي ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة (ح ــوك ـم ــة
ف ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــة ..أس ـ ـ ـ ـ ــاس ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة) الـ ـ ـت ـ ــي ق ــام ــت
بـ ـه ــا ه ـي ـئ ــة األوراق ال ـم ــال ـي ــة
والـ ـسـ ـل ــع بـ ـ ــاإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وحـ ـمـ ـل ــة ال ـت ــوع ـي ــة
ال ـخــام ـســة (اخـ ـت ــار االس ـت ـث ـمــار
ال ـص ــح) ال ـتــي ق ــام بـهــا مـصــرف
البحرين الـمــركــزي ،واعتمدت
ال ـخ ـط ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة لـلـهـيـئــة
الـعــامــة لـســوق ال ـمــال بسلطنة
عـمــان حــول الحملة التوعوية
الـ ـس ــادس ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتــوعـيــة
ط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات
وال ـ ـمـ ــرأة وال ـش ـب ــاب ف ــي ك ــل ما
ي ـخ ــص االس ـت ـث ـم ــار ب ــاألس ــواق
المالية.

ح���دي���ق���ة «ب���ت���ل���ك���و» ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة
ت�����س��ت��ع��د لإن���ت���اج ط���اق���ة م��ت��ج��ددة ون��ظ��ي��ف��ة
َوجه عدد من كبار مسؤولي قسم الشبكات
ت ّ
وقـســم االت ـص ــاالت المؤسسية فــي شــركــة بتلكو
لزيارة موقع حديقة بتلكو للطاقة الشمسية في
رأس أبــو جرجور ،لالطالع على تـطـ ّورات العمل
بــالـمـشــروع ال ـجــديــد الـ ُـم ـحــاذي لمحطة بتلكو
األرضية ومركز بيانات «.»RJR
بــدأت أعمال مشروع حديقة بتلكو للطاقة
الشمسية فــي شهر فـبــرايــر  ،2021ومــن المقرر
أن ُينجز الـمـشــروع بالكامل خــال شهر أكتوبر
مــن ه ــذا ال ـع ــام .وع ـنــد ان ـت ـهــاء الـعـمــل وتــدشـيــن
الـحــديـقــة سـيـتــم اس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة الشمسية
المولَّدة بالحديقة لتشغيل مركز بيانات «»RJR
ُ

التابع لبتلكو.
وباشر أعضاء فريق عمل بتلكو تفقد موقع
الـمـشــروع ،وتمت الجولة بقيادة مدير مشاريع
قدم
قسم الشبكات نادر أحمد لدى بتلكو ،حيث ّ
وافيا من المعلومات والتفاصيل
للحضور موجزً ا ً
عن المشروع.
جزءا
وتُعد حديقة بتلكو للطاقة الشمسية ً
أس ــاس ـ ًـي ــا م ــن ج ـه ــود وم ـن ـج ــزات ال ـش ــرك ــة لــدعــم
أيضا في دعم
االستدامة ،وتسهم هذه الحديقة ً
مـســاعــي بتلكو لتصبح شــركــة صــديـقــة للبيئة،
وذلــك مــن خــال إنـتــاج طاقة متجددة ونظيفة
لتشغيل عمليات الشركة.

«�أثينا» يح�صل على �شهادة مركز التوحد المعتمد
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم مـ ــركـ ــز
أث ـي ـنــا ال ـمــركــز الـمـتـمـيــز في
تــوف ـيــر ال ـب ــرام ــج الـتــأهـيـلـيــة
واألكاديمية والمهنية للفئات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة (مـ ـ ــن س ـ ــن 45-2
عاما) ،حصوله على تصنيف
«مـ ــركـ ــز م ـع ـت ـمــد ل ـل ـت ــوح ــد»،
م ــن قبلThe International
Board of Credentialing
and Continuing Education
 ،)Standards (IBCCESوهــو
ث ــان ــي م ــرك ــز فـ ــي ال ـب ـحــريــن
يحصل على هذا التصنيف.
ل ـت ـل ـب ـيــة م ـت ـط ـل ـبــات ال ـمــركــز
ال ـم ـع ـت ـم ــد ل ـل ـت ــوح ــد ،أك ـمــل
م ــوظ ـف ــو الـ ـم ــرك ــز بــرنــام ـجــا
تـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم
عـ ـل ــى ضـ ـم ــان حـ ـص ــول ذوي
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ــال ـت ــوح ــد عـلــى
نتائج تعليمية مثالية.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــاء
سليمان وهــي مدير تنفيذي
لــدى مجموعة جي إف اتش
وع ـض ــو مـجـلــس إدارة مــركــز
أثـ ـيـ ـن ــا ل ـل ـت ــرب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة:
«هــدف ـنــا هــو أن ن ـكــون مــركــزً ا
مـتـمـيــزا ل ــذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة ،حيث يمكننا تلبية
توقعاتهم ومساعدتهم على
تحقيق أهدافهم .نحن نلتزم
ب ــأن ــه م ــن ح ــق ك ــل ط ـف ــل أن
يتم تعليمه وتدريبه ،وللقيام

{ مايرون.

ب ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـلـ ـت ــزم م ــوظ ـف ــون ــا
الـ ـ ـم ـ ــدرب ـ ــون تـ ــدري ـ ـبـ ــا ع ــال ـي ــا
لتلبية االحتياجات المحددة
لـ ـه ــؤالء األط ـ ـفـ ــال م ــن ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة .إن
كوننا مركز ًا معتمد ًا للتوحد،
يـضـمــن لـمـجـتـمــع اآلب ـ ــاء أن
يتم تعليم وتأهيل أطفالهم
فـ ــي أفـ ـض ــل م ــرف ــق تـعـلـيـمــي
خ ـ ــاص ف ــي ال ـب ـح ــري ــن .يـتــم
تــدريــب الموظفين فــي أثينا
ع ـلــى ت ـحــديــد االح ـت ـيــاجــات
وإدارة أف ـ ـضـ ــل الـ ـت ــدخ ــات
المتاحة للطالب المصابين
بــال ـتــوحــد ف ــي بـيـئــة مــاءمــة
وآمنة».
ويـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ــركـ ـ ــز أثـ ـيـ ـن ــا
مـ ـ ــع مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
األكاديمية ،من األطفال في
س ــن م ــا ق ـبــل ال ـم ــدرس ــة إلــى

{ هيفاء سليمان.

طــاب مــا بعد  16حتى سن
ـام ــا .يــركــز الـمــوظـفــون
 45ع ـ ً
على بــرامــج ال ـقــراءة والفهم
وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ب ـ ــرام ـ ــج ت ـع ـل ـي ـم ـيــة
فـ ــرديـ ــة بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واإلن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة .كـ ـم ــا ي ـق ــدم
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب بـ ــرامـ ــج
إضافية ،بما في ذلك العالج
الطبيعي وال ـعــاج السلوكي
وع ـ ـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــق وال ـ ـ ـعـ ـ ــاج
المهني.
وقــال مــايــرون بينكومب،
رئيس مجلس إدارة :IBCCES
«يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر IBCCESال ـع ـم ــل مــع
مــركــز أثـيـنــا ،إن مهمتنا هي
تــوفـيــر ال ـتــدريــب وال ـش ـهــادات
الـمـتـخـصـصــة ح ـتــى يتمكن
المعلمون من االستمرار في
مـســاعــدة األف ــراد المصابين
بالتوحد على التطور.
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ال�سي�سي ي�ستقبل رئي�س الـبـرلـمـان الـلـيـبي وخليفة حفتر
القاهرة ( -أ ف ب) :استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثالثاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة
صالح والمشير خليفة حفتر ،الرجل النافذ في شرق ليبيا ،بحسب ما أفادت الرئاسة المصرية .ونشر المتحدث
باسم الرئاسة المصرية بسام راضــي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «الرئيس عبدالفتاح السيسي
يستقبل كال من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ،والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات
المسلحة الليبية ،وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة».
ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الزيارة .وأفاد حساب السفارة األمريكية في ليبيا على موقع تويتر بأن حفتر
زار القاهرة الشهر الماضي والتقى السيسي ومبعوث الواليات المتحدة في لبيبا ،في إطار التحضير لالنتخابات
البرلمانية والرئاسية المقررة بنهاية العام الجاري .وتعد مصر منذ سنوات أحد أبرز الداعمين للمشير حفتر ،في
ظل حالة من الفوضى عاشتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في عام .2011

لبنان �سيوقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غ�ضون �أيام
بيروت – (رويترز) :قال غازي
وزنــي وزيــر المالية فــي الحكومة
المنصرفة أمس الثالثاء إن لبنان
س ـي ــوق ــع عـ ـق ــدا جـ ــديـ ــدا إلج ـ ــراء
تــدقـيــق جـنــائــي للبنك الـمــركــزي
في غضون بضعة أيام مع ألفاريز
ان ــد م ــارس ــال ف ــي إش ـ ــارة جــديــدة
لتنفيذ أحــد مطالب المانحين
الرئيسيين .وتحدث وزنــي خالل
حفل التسلم والتسليم في الوزارة
مع وزيــر المالية الجديد يوسف
خـلـيــل وه ــو عـضــو ف ــي الـحـكــومــة
ال ـتــي ت ــم تشكيلها ي ــوم الجمعة
ويقع على عاتقها معالجة واحدة
مــن أســوأ االنـهـيــارات المالية في
التاريخ.
وق ـ ـ ـ ــال وزن ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ش ـ ــارك
فـ ــي مـ ـح ــادث ــات ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
ال ــدول ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي إنـ ــه لم
يعد هناك معارضة داخــل لبنان
لبرنامج صـنــدوق النقد الــدولــي
وأن ال ـج ـم ـي ــع ي ـن ـظ ــر اآلن إل ــى
ال ـم ـفــاوضــات عـلــى أن ـهــا حتمية.
وتـ ــوق ـ ـفـ ــت م ـ ـفـ ــاوضـ ــات صـ ـن ــدوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
عندما شكك سياسيون والقطاع
ال ـم ـصــرفــي ف ــي ح ـجــم الـخـســائــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ف ـ ــي خـطــة

الـتـعــافــي ال ـمــالــي ال ـتــي وضعتها
الحكومة.
ومـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك ال ـح ـي ــن تـعـمــق
االنـهـيــار المالي فــي لبنان حيث
أص ـ ـبـ ــح أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ثـ ــاثـ ــة أربـ ـ ــاع
السكان يعيشون تحت خط الفقر
وفقدت العملة المحلية أكثر من
 90بــالـمـئــة مــن قيمتها وأصـيــب
الـ ـبـ ـل ــد ب ــالـ ـشـ ـل ــل بـ ـسـ ـب ــب ن ـقــص
الوقود .وقال وزني ال مخرج لهذه
الحكومة من أزمتها إال من خالل
بــرنــامــج ص ـنــدوق الـنـقــد .عندما
بــدأنــا المفاوضات مــع الصندوق
في آذار  2020كانت األغلبية ضد
هذا األمــر والجميع اليوم يعتبر
أن التفاوض معه أمر ال بد منه.
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا :أوقـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــا
التفاوض مع صندوق النقد في
آخ ــر /يــول ـيــو /ألس ـب ــاب داخـلـيــة.
قدمت حكومتنا للصندوق خطة
الـتـعــافــي االق ـت ـص ــادي واعـتـبــرهــا
إيجابية وصالحة وجـيــدة بغض
الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن أي ت ـع ـل ـي ــق .وي ـ ــوم
الجمعة الماضي تم االتفاق على
تشكيل حـكــومــة جــديــدة برئاسة
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد
عــام مــن التناحر السياسي على
مـقــاعــد وزاريـ ـ ــة .وتـعـهــد ميقاتي

معهد علمي �أمريكي:

�إي��������ران ت�����س��ت��ط��ي��ع ام���ت�ل�اك
ق��ن��ب��ل��ة ن����ووي����ة خ��ل��ال ���ش��ه��ر

بإحياء الـمـحــادثــات مــع صندوق
النقد الدولي.
وكــان وزيــر المالية الجديد
يــوســف خليل مـســؤوال كبيرا في
البنك الـمــركــزي وهــو مـقــرب من
حاكمه المخضرم رياض سالمة.
كما ش ــارك فــي اجتماعات لبنان
مع صندوق النقد الــدولــي العام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وخـ ـلـ ـي ــل مـ ـث ــل وزنـ ــي
عين في منصبه بموافقة رئيس
المجلس النيابي نبيه بري أحد
أقوى السياسيين في لبنان.
وواجهت خطة التعافي التي
ت ـش ـكــل م ـط ـل ـبــا رئ ـي ـس ـيــا لـلـبـنــان
لتأمين مساعدات خارجية حيوية
عقبة في نوفمبر عندما انسحبت
ش ــرك ــة اي ان ـ ــد أم االس ـت ـش ــاري ــة
إلعادة الهيكلة قائلة إنها لم تتلق
الـمـعـلــومــات ال ـتــي تـحـتــاجـهــا من
البنك المركزي.
ووص ــل الـتــدقـيــق وه ــو شــرط
رئـ ـيـ ـس ــي لـ ـحـ ـص ــول لـ ـبـ ـن ــان عـلــى
م ـس ــاع ــدات أجـنـبـيــة ح ـيــويــة إلــى
ط ــري ــق مـ ـس ــدود الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
ح ـي ــن ان ـس ـح ـب ــت ش ــرك ــة ت ـقــديــم
استشارات إعــادة الهيكلة ألفاريز
ان ــد م ــارس ــال ف ــي نــوفـمـبــر قــائـلــة
إن ـهــا ل ــم تـتـلــق الـمـعـلــومــات الـتــي

ال�سعودية تحظر بع�ض واردات
ال��ل��ح��وم م��ن ال��ب��رازي��ل بعد
اكـتـ�شـاف �إ�صابتين بجنون البقر
ســاو بــاولــو – (روي ـتــرز) :قالت صحيفة فــالــور اكونوميكو يوم
االثـنـيــن نقال عــن وزارة الــزراعــة البرازيلية ان الـسـعــوديــة علقت
واردات لحوم االبقار من خمسة مصانع لتعبئة اللحوم بالبرازيل
بعدما رصدت البالد حالتين شاذتين من حاالت االصابة بمرض
جـنــون البقر هــذا الشهر .وأضــافــت الصحيفة أن مصانع تعبئة
الـلـحــوم الخمسة تقع فــي والي ــة ميناس جـيــرايــس حيث تأكدت
احدى حالتي االصابة.
ورصـ ــدت الـحــالــة االخـ ــرى فــي والي ــة مــاتــو ج ــروس ــو .وتــابـعــت
أن السعودية أبلغت الـبــرازيــل بـقــرارهــا فــي التاسع مــن سبتمبر.
كانت الـبــرازيــل أكبر مصدر للحوم االبـقــار فــي العالم قــد علقت
مؤقتا شحناتها إلى الصين أكبر عميل لها بعد تأكيد االصابتين
الشاذتين امتثاال لبروتوكول صحي وقعه البلدان .ولم ترد وزارة
ال ــزراع ــة الـبــرازيـلـيــة عـلــى طـلــب تعقيب قــدمـتــه روي ـت ــرز .ول ــم تــرد
جمعيتان تمثالن شركات لحوم األبقار على طلبات تعقيب.

التايـمـز :جـدل في الإمارات بعد
{ وزني (يمينا) يصافح خلفه وزير المالية اللبناني الجديد يوسف خليل( .رويترز)
تحتاجها من البنك المركزي.
وفـ ـ ـ ــي أبـ ـ ــريـ ـ ــل ق ـ ــال ـ ــت وزارة
الـ ـم ــالـ ـي ــة إن الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي

واف ــق على تسليم الــوثــائــق التي
طلبتها ألفاريز اند مارسال .وقال
خليل أم ــس الـثــاثــاء إن الفشل

فــي منصبه الجديد ليس خيارا
مضيفا أن ــه مــن شــأنــه أن يفاقم
مشاكل لبنان.

دع�����وات �إل����ى ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ان��ت��ه��اك��ات
ح���ق���وق الإن���������س����ان ف����ي �أف��غ��ان�����س��ت��ان

التفكير في تغيير العطلة الأ�سبوعية
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن جدال يدور في اإلمارات،
بسبب تفكير السلطات في تغيير العطلة األسبوعية من الجمعة
وال ـس ـبــت ،إل ــى الـسـبــت واألح ـ ــد ،لـكــي تـتـســق مــع مــواع ـيــد الـســوق
العالمية.
وقالت الصحيفة إن جعل أيام العمل األسبوعية من االثنين
إل ــى الـجـمـعــة ه ــو ج ــزء م ــن اإلص ــاح ــات ال ـتــي أعـلـنـتـهــا الــدولــة
الخليجية في العام الماضي ،وفــي صيف العام الحالي سمحت
دبي للمطاعم بالعمل أثناء شهر رمضان.
ويعيش فــي اإلمـ ــارات عــدد كبير مــن األجــانــب .وأدى مقترح
تغيير العطلة من الجمعة إلــى السبت إلــى ردود متباينة ،ونفت
الحكومة أنها غيرت القوانين بعد الجدل الذي ثار على منصات
التواصل االجتماعي ،لكن التفكير موجود.
وأعرب األكاديمي اإلماراتي المعروف عبدالخالق عبداهلل عن
معارضته لهذا التوجه ،وقال« :العطلة األسبوعية من الجمعة إلى
السبت كانت ناجحة وقدمت نتائج».

منذ توليها السلطة في  15أغسطس ،حاولت طالبان إقناع
السكان والمجتمع الــدولــي بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون
أقل وحشية من السابق بين عامي  1996و .2001عندما منعت
النساء من العمل أو الدراسة.
لكن إسالميي طالبان لـجــأوا إلــى القمع بعنف ثــم منعوا
تـظــاهــرات نُظمت فــي عــدة مــدن كبرى فــي الـبــاد شــاركــت فيها
العديد من النساء للمطالبة بالتمكن من االستمرار في العمل.
وق ــال نــاصــر أحـمــد أنــديـشــا «أقـسـمــت طــالـبــان على احـتــرام
حقوق اإلنسان لكن يتم إسكات أصوات النساء» و«تحد حرياتهن
بينما يستمر العنف والتمييز بحقهن».
اقـتــرح األمـيــن الـعــام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
استخدام المساعدات اإلنسانية في البالد رافعة الحترام حقوق
اإلنسان في المباحثات مع طالبان.
من ناحية أخرى قال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبـ ـ ــي جــوزيــب بــوريــل أم ــس إن الـتـكـتــل لـيــس أمــامــه خيار
ســوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان
وأن بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومات الــدول األعضاء
لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول.
وق ــل بــوريــل لـلـبــرلـمــان األوروبـ ـ ــي فــي س ـتــراس ـبــورج «األزم ــة
األفغانية لم تنته بعد...ولكي تكون لدينا أي فرصة للتأثير
على األحداث فال خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان».
وح ــدد وزراء خــارجـيــة االت ـحــاد األوروب ـ ــي شــروطــا لـمـعــاودة
المساعدات اإلنسانية والعالقات الدبلوماسية مع طالبان منها
احترام حقوق اإلنسان وال سيما حقوق المرأة.

الــربــاط(-أ ف ب) :أعلنت السلطات المغربية أمس الثالثاء
تفكيك «خلية إرهابية» موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
وتوقيف ثــاثــة مشتبه فيهم .وج ــاء فــي بـيــان للمكتب المركزي
لــأبـحــاث القضائية ،الـتــابــع للمديرية الـعــامــة لمراقبة الـتــراب
الوطني ،نشرته وكالة األنباء المغربية أن المشتبه فيهم الثالثة
الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البالد يبلغون
من العمر  37و 27و 21سنة .وأوضح أنهم كانوا يخططون «الرتكاب
جنايات ضد األشـخــاص بخلفية إرهابية ،حيث تم اختيار أحد
الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق
ذات منفعة عامة».
ومكنت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم ومتجر أحدهم
«من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة،
ومالبس شبه عسكرية ،ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد
وأخرى مطبوعة من اإلنترنت تحرض وتمجد العمليات اإلرهابية».
وأوضح البيان أن المشتبه فيه الرئيسي «كان ينشط في التجنيد
واالستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية».

الأ�سرى الفل�سطينيون في �سجون االحتالل ي�ستعدون لإ�ضراب جماعي عن الطعام

بغداد ت�ستعد الحت�ضان م�ؤتمر دولي
حـول ا�سـتـرداد الأموال الـمـنـهـوبـة

قــال معهد أمريكي إن إي ــران فــي طريقها للحصول على كمية من
اليورانيوم المخصب ،بما يكفي لصنع قنبلة نووية ،مقدرا الوقت الذي
يفصل طهران عن هذا األمر بشهر واحد فقط.
وذكـ ـ ــر م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم واألم ـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي ومـ ـق ــره واشـ ـنـ ـط ــن ،أن ـ ــه فــي
أس ـ ــوأ ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ،ف ــإن إي ـ ــران ق ـ ــادرة ف ــي غ ـض ــون ش ـهــر واح ـ ــد على
إنتاج يورانيوم مخصب تكفي إلنتاج قنبلة نووية واحدة على األقل .وفي
غضون  3أشهر ،فيمكنها صنع سالح ثان وفي  5أشهر سيكون في وسعها
إن ـتــاج س ــاح ن ــووي ث ــال ــث .وتـمـتـلــك إيــران بــالـفـعــل نـحــو  200غ ــرام من
اليورانيوم المخصب ،وهو عنصر أساسي في إنتاج األسلحة النووية.
وال يعني التقرير الذي أصدره المركز ،اإلثنين ،بأن إيران ستستخدم
الـســاح الـنــووي على الـفــور ،ألن ذلــك يتطلب إتـمــام مهام أخــرى تتصل
بعملية التفجير والتسليم ،لكنه يعني في الوقت ذاتــه أن طهران على
عتبة المرحلة النووية ،وكل ما تحتاجه المسألة هو قرار سياسي.
وتــزامــن الـتـقــريــر األمــريـكــي مــع االن ـت ـقــادات الـتــي وجهتها الــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ،رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن
مراقبة المنشآت النووية.
ولم يوقف االتفاق عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60
بالمئة ،وهي نسبة تزيد بأضعاف كثيرة عما هو مسموح لها في االتفاق
النووي عام .2015
ومنذ أبريل الماضي ،رفعت إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم من 5
في المئة إلى  20بالمئة ،واآلن في حدود  60بالمئة ،وبقي أمام إيران 30
بالمئة لتصل إلى مستوى إنتاج السالح النووي.
وخلص التقرير إلى أن كل التحركات اإليرانية في هذا المجال تهدف
إلــى الضغط على الــواليــات المتحدة لتقديم تـنــازالت فــي المفاوضات
الـنــوويــة الـتــي تـعـثــرت ،ثــم توقفت تماما مــع انـتـخــاب الــرئـيــس اإليــرانــي
الجديد إبراهيم رئيسي.

ال ـ ـب ـ ـيـ ــرة – ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاالت :ق ــال
رئـ ـ ـي ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة ش ـ ـ ـ ــؤون األس ـ ـ ــرى
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ق ـ ــدري أبـ ــو بكر
أمــس إن االس ــرى الفلسطينيين
في سجون اإلحتالل اإلسرائيلية
ع ـ ــازم ـ ــون عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ إضـ ـ ــراب
ج ـمــاعــي ع ــن ال ـط ـع ــام ب ـ ــدءا من
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
تــردي أوضــاعـهــم عقب فــرار ستة
منهم من سجن جلبوع األسبوع
الماضي.
ووصــف أبــو بكر الوضع بأنه
«سيئ جدا داخل السجون».
وأكد أبو بكر «انخراط 1380
أسـ ـ ـي ـ ـ ًـرا م ــوزعـ ـي ــن ع ـل ــى ث ـمــان ـيــة
سـ ـج ــون فـ ــي اإلضـ ـ ـ ــراب ك ـخ ـطــوة
أولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى أن ي ـن ـض ــم إل ـي ـهــم
الثالثاء مئات آخرين».
وقبل أكثر من أسبوع فر ستة
أس ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيـيــن م ــن سجن
جلبوع عبر فتحة أحدثوها أسفل
مغسلة داخل حمام زنزانتهم.
ويلجأ االسرى الفلسطينيون
بين الفينة واألخرى إلى اإلضراب
ع ــن ال ـط ـع ــام كــوس ـي ـلــة لتحقيق
مطالبهم الحياتية أو احتجاجا
على اعتقالهم االداري.
ون ـظــم ع ـش ــرات الـمـســؤولـيــن
وأه ــال ــي االسـ ــرى الفلسطينيين

أمس اعتصاما أمام مقر اللجنة
ال ــدول ـي ــة لـلـصـلـيــب األحـ ـم ــر في
م ــديـ ـن ــة رام اهلل تـ ـض ــامـ ـن ــا مــع
أبنائهم.
وح ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ــي
االع ـت ـصــام ص ــور االسـ ــرى الستة
الذين تمكنوا من الفرار ،وهتفوا
لهم.
وكــانــت الـلـجـنــة الــدول ـيــة قد
أخبرت نادي األسير الفلسطيني
األسبوع الماضي بتوقف زيــارات
األهالي ألبنائهم ثالثة أيام.
وف ــي وق ــت الح ــق أم ــس ،أكــد
ال ـنــاطــق بــاســم الـلـجـنــة الــدولـيــة
لـ ـلـ ـصـ ـلـ ـي ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر فـ ـ ــي بـ ـي ــان
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف «بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ــزي ـ ــارات
العائلية للمحتجزين ...ابتداء
مـ ــن ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد الـ ـم ــواف ــق »19
سبتمبر« ،وفــق البرنامج المعلن
سابقا».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،عـ ـ ّب ــر أب ــو
ب ـكــر ع ــن ق ـلــق فـلـسـطـيـنــي حـيــال
مـصـيــر االسـ ـ ــرى األربـ ـع ــة الــذيــن
فـ ــروا وأع ـي ــد اعـتـقــالـهــم وخــاصــة
بعد تمديد توقيفهم استكماال
للتحقيق وف ــي ظــل منعهم من
لقاء محاميهم.
وقـ ـ ــال أب ـ ــو بـ ـك ــر« :ي ــرف ـض ــون
زي ــارتـ ـه ــم م ــن ق ـبــل م ـحــام ـيــن أو

جنيف – الوكاالت :دعا الدبلوماسي الذي عينته الحكومة
األفغانية السابقة لــدى األمــم المتحدة فــي جنيف وال ــذي ال
ي ــزال فــي منصبه ،المنظمة الــدولـيــة أمــس إلــى التحقيق في
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها حركة طالبان.
ك ـمــا دع ــت ال ـم ـفــوضــة الـعـلـيــا ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي األم ــم
المتحدة ميشيل باشليه واالتحاد األوروبــي في األيام األخيرة
أمــام مجلس حقوق اإلنـســان إلــى إنـشــاء آلية لرصد انتهاكات
حقوق اإلنسان في أفغانستان.
أمس كرر ناصر أحمد أنديشا الذي ال يزال يمثل أفغانستان
في األمم المتحدة في جنيف  -بما أن طالبان لم تطلب حتى
اآلن تمثيلها في األمم المتحدة  -هذا المطلب أمام المجلس
الذي يعقد دورته العادية حتى  8أكتوبر.
وقال «من الواضح اآلن أنه مع تطور وضع حقوق اإلنسان
في أفغانستان ،أصبحت الحاجة إلى المراقبة واتخاذ إجراءات
إلحاحا».
ملموسة من قبل هذا المجلس أكثر
ً
ودع ــا الـمـجـلــس إل ــى «إي ـف ــاد ف ــورا بعثة لتقصي الحقائق
للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها» ال سيما في
وادي بانشير حيث انتفضت حركة مقاومة ضد طالبان.
ويمكن البت في هذا التحقيق في نهاية الجلسة عندما يتم
التصويت على القرارات .لكن عدة دول منها باكستان ،أعربت
عن رفضها لهذا االحتمال ،خالل اجتماع استثنائي للمجلس
بشأن أفغانستان عقد في  24أغسطس.
وقــال ناصر أحمد أنديشا «الـيــوم ال يمكن وال يجب على
العالم أن يظل صامتا في حين يخشى ماليين األشخاص على
حياتهم وحقوق اإلنسان ومن تطور أزمة إنسانية في البالد».

{ احتجاج تضامني مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل برام اهلل( .أ ف ب)
ال ـص ـل ـي ــب األح ـ ـمـ ــر أو أي جـهــة
أخرى».
وبـحـســب أب ــو بـكــر ف ــإن «هــذا
يولد مخاوف لتعرضهم للضرب
وللتعذيب وهـنــاك خـطــورة على
حـيــاتـهــم ،وخ ــاص ــة أن ـنــا شــاهــدنــا
صور الزبيدي وآثار الضرب على
وجهه».

ورأى أب ـ ــو ب ـك ــر فـ ــي حــدي ـثــه
لوكالة فرانس برس أن «التعتيم
اإلعــامــي ومنع الــزيــارة لألسرى
مؤشر خطر ،وهــذا ينعكس على
السجون».
بـحـســب نـ ــادي األسـ ـي ــر ،ثمة
 4650اسـ ـ ـي ـ ــرا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا فــي
سجون االحتالل بينهم نحو 200

طفل وقاصر.
وشهدت األيام األخيرة توترا
بينهم وبين حراس المعتقالت.
وأقـ ـ ـ ــدم االسـ ـ ـ ــرى فـ ــي سـجــن
الـنـقــب ال ـص ـحــراوي عـلــى إح ــراق
عدد من غرف الزنزانات الخاصة
بهم كما وقعت اشتباكات باأليدي
ب ـي ــن االس ـ ـ ــرى وال ـس ـج ــان ـي ــن فــي

سـجــن جـلـبــوع ال ــذي ه ــرب منهم
االسرى الستة على ما أكد نادي
األسير.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـن ــادي أيـ ـض ــا ف ــإن
الـتــوتــر م ــرده إل ــى قـيــام مصلحة
ال ـس ـج ــون ب ــإج ــراء ت ـن ـقــات بين
االس ـ ــرى وتـفـتـيـشــات ف ــي أع ـقــاب
عملية الفرار.
وتـنــاقــل نـشـطــاء عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي من بينهم
ي ـح ـيــى ال ــزبـ ـي ــدي ش ـق ـيــق زك ــري ــا
معلومات عن تردي حالة األخير
الـصـحـيــة خ ــال الـتـحـقـيــق معه
ونقله مرتين إلى المستشفى.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــا لـ ـبـ ـث ــت م ـص ـل ـحــة
ال ـس ـجــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة أن نفت
مساء اإلثنين في بيان «اإلشاعات
الـكــاذبــة» .وأض ــاف البيان« :نؤكد
أنه لم يتم إسعاف السجين زكريا
الــزبـيــدي للعناية المكثفة وهو
يوجد حاليا في المعتقل الذي
تم احتجازه فيه».
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــدن
الفلسطينية تظاهرات تضامنية
م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــن ،ت ـخ ـل ـل ـت ـه ــا
مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي،
س ـج ـل ــت خ ــالـ ـه ــا إصـ ـ ــابـ ـ ــات فــي
صفوف الفلسطينيين.

تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داع�ش
فـي الـمـغـرب وتـوقـيـف � 3أ�شـخـا�ص

بغداد ( -د ب أ) :تنطلق في بغداد اليوم األربعاء وقائع المؤتمر
الدولي السترداد األموال المنهوبة ،وذلك بمشاركة جامعة الدول
العربية .وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة العراقية أن المؤتمر،
ال ــذي يستمر على م ــدار يــومـيــن ،سيعقد بــرعــايــة رئـيــس ال ــوزراء
مصطفى الكاظمي ،وبمشاركة أمين الجامعة العربية أحمد أبو
الـغـيــط ،وع ــدد مــن وزراء الـعــدل ورؤس ــاء مجالس قـضــاء وأجـهــزة
رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية
وأكاديمية وإعالمية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد.
وأوض ــح الـبـيــان أن المؤتمر سيعالج مــواضـيــع مهمة تتعلق
بقضايا اس ـتــرداد األم ــوال المنهوبة واألص ــول الـمـهــربــة ،وإيـجــاد
السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها ،ومنع توفير البيئات
والمالذات اآلمنة لها .وتتولى هيئة النزاهة االتحادية ووزارة العدل
مهمة تنظيم المؤتمر ،الــذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة
وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي
تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة اسـتــرداد المدانين
واألصول واألموال التي تهرب خارج حدود بلدانها ،وماهية الحلول
والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك
األموال واألصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات االتفاقيات
األمـمـيــة والـقــوانـيــن والـمــواثـيــق واألعـ ــراف الــداعـيــة للتعاون في
إعادتها إلى بلدانها األصليـة.
ويأمل القائمون على تنظيم المؤتمر في الخروج بجملة من
المقررات والتوصيات والنتائج والـمـبــادرات التي تحض البلدان
المشاركة على التعاون وإب ــداء المساعدة القانونية فيما بينها
السـتــرداد األم ــوال المهربة ،وتأليف تحالفات وجماعات ضغط
ضد البلدان التي توفر البيئات اآلمنة والجنات الضريبية لها.
وك ــان الرئيس الـعــراقــي بــرهــم صــالــح كشف مــؤخــرا عــن أن حجم
األموال العراقية المنهوبة من العراق إلى الخارج تصل إلى 150
مليار دوالر.
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ب���وت���ي���ن ي��ل��ت��ق��ي الأ�����س����د وي��ن��ت��ق��د ال���ق���وات
الأم����ري����ك����ي����ة وال����ت����رك����ي����ة ف�����ي ����س���وري���ا وماذا نتوقع من مجرم حرب؟!
موسكو  -الــوكــاالت :استقبل
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
الرئيس السوري بشار األســد في
مــوسـكــو اإلث ـن ـيــن ألول م ــرة منذ
عـ ــام  2018وان ـت ـق ــد وج ـ ــود ق ــوات
أجنبية في سوريا من دون إذن أو
تفويض مــن األمــم المتحدة في
توبيخ للواليات المتحدة وتركيا.
وق ـ ـ ــال ال ـك ــرم ـل ـي ــن أمـ ـ ــس إن
ب ــوتـ ـي ــن أب ـ ـلـ ــغ األسـ ـ ـ ــد أن وج ـ ــود
الـقــوات األجنبية فــي ســوريــا دون
ق ــرار مــن مجلس األم ــن الــدولــي
«ي ـت ـع ــارض ب ــوض ــوح م ــع ال ـقــانــون
الدولي» .وأضاف أن هذا «يقوض
القدرة على بذل قصارى الجهود
لـتــوحـيــد الـبـلــد وتـعــزيــز التعافي
بـ ــوت ـ ـيـ ــرة م ـم ـك ـن ــة إذا س ـي ـط ــرت
الـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة ع ـلــى البلد
بأكمله».
وم ــا زالـ ــت أج ـ ــزاء كـبـيــرة من
األراض ــي الـســوريــة خ ــارج سيطرة
الدولة إذ تنتشر قــوات تركية في
شمال البالد وشمالها الغربي آخر
معقل كبير للمعارضة المسلحة
ال ـم ـنــاه ـضــة ل ــأس ــد ك ـمــا تنتشر
قوات أمريكية في المنطقة التي
يسيطر عليها األكــراد في الشرق
والشمال الشرقي.

وتعد سوريا القوات األمريكية
والتركية محتلة في حين تنتشر
القوات الروسية وفصائل مسلحة
مــدعــومــة م ــن إي ـ ــران ب ــدع ــوة من
الحكومة.
ون ـق ــل ب ـي ــان ل ـل ـكــرم ـلـيــن عن
بوتين القول «اإلرهابيون تكبدوا
أضــرارا بالغة وتسيطر الحكومة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ب ــرئ ــاس ـت ـك ــم عـ ـل ــى 90
بالمئة من األراضي».
وق ـ ــال ال ـكــرم ـل ـيــن ك ــذل ــك إن
األسد شكر الرئيس الروسي على
ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة لـســوريــا
وعـ ـل ــى ج ـ ـهـ ــوده ل ــوق ــف «ان ـت ـش ــار
اإلرهاب».
وأشـ ـ ـ ــاد ب ـم ــا وصـ ـف ــه ب ـن ـجــاح
ال ـج ـي ـش ـي ــن ال ـ ــروس ـ ــي وال ـ ـسـ ــوري
فــي «تـحــريــر األراضـ ــي المحتلة»
بسوريا.
ك ـمــا وص ــف ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ف ــرضـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول ع ـلــى
سوريا بأنها «غير إنسانية» و«غير
شرعية».
وشـ ــددت ال ــوالي ــات المتحدة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي قــائـلــة إن ـهــا ت ـهــدف إلــى
الضغط على األسد لوقف الحرب
واالتفاق على حل سياسي.

السيد زهره

{ بوتين لدى استقباله األسد في قصر الكرملين بموسكو( .رويترز)
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ــوري ــة لــأن ـبــاء إن الــرئـيـسـيــن
بـحـثــا «ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بين
جـ ـيـ ـش ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب واس ـت ـك ـم ــال
ت ـحــريــر األراضـ ـ ــي ال ـتــي م ــا زال ــت

ت ـخ ـض ــع ل ـس ـي ـط ــرة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية».
وك ـ ــان االج ـت ـم ــاع م ــع األس ــد
االثـ ـنـ ـي ــن آخـ ـ ــر ن ـ ـشـ ــاط مـ ـع ــروف
لـبــوتـيــن قـبــل أن يـعـلــن أم ــس أنــه
عزل نفسه كإجراء احترازي بعد

إص ــاب ــة ع ــدد م ــن أف ـ ــراد حاشيته
بفيروس كوفيد.19-
وت ـعــافــي األسـ ــد وزوج ـت ــه من
كوفيد 19-في وقت سابق من هذا
العام.

محققون بالأمم المتحدة :الو�ضع لي�س �آمنا في �سوريا لعودة الالجئين
ج ـن ـي ــف ( -رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز) :ق ــال
محققو جــرائــم الـحــرب تابعون
ل ـ ــأم ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أمـ ـ ـ ــس ان
ســوريــا مــازالــت غير آمـنــة لعودة
الالجئين بعد مرور عشر سنوات
على بدء الصراع ،ووثقوا تزايدا
فــي الـعـنــف وان ـت ـهــاكــات لحقوق
االنسان بما في ذلــك االعتقال
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـس ـ ـفـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ي ـ ـ ــد ق ـ ـ ــوات
الحكومة.
وقالت لجنة التحقيق بشأن
سوريا التابعة لألمم المتحدة ان
الوضع بشكل عام يــزداد قتامة،
مـشـيــرة ال ــى أع ـمــال قـتــالـيــة في
عدة مناطق من الدولة الممزقة
وان ـ ـه ـ ـيـ ــار اقـ ـتـ ـص ــاده ــا وجـ ـف ــاف
أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش).
وقـ ــال ب ــاول ــو بـيـنـيــرو رئـيــس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اص ـ ـ ــدار
تقريرها الرابع والعشرين« :بعد
ع ـشــر سـ ـن ــوات مـ ــازالـ ــت أطـ ــراف
ال ـ ـصـ ــراع تــرت ـكــب ج ــرائ ــم حــرب
وجرائم ضد االنسانية وتتعدى
على حقوق االنـســان االساسية
للسوريين».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ع ـلــى
المدنيين الـســوريـيــن مستمرة،
ومـ ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ع ـل ـي ـه ــم إيـ ـج ــاد
األمــن أو الـمــاذ اآلمــن فــي هذا
البلد الذي مزقته الحرب».
وقـ ـ ــال ال ـت ـق ــري ــر ان ح ــاالت
االع ـت ـق ــال الـتـعـسـفــي والـحـبــس
بـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن الـ ـع ــال ــم عـ ـل ــى يــد
القوات الحكومية مستمرة.
وذكر بيان صحفي« :تواصل
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ــوثـ ـي ــق لـ ـي ــس ف ـقــط
التعذيب والعنف الجنسي رهن
االعتقال ،بل أيضا حاالت وفاة
أثناء االحتجاز وحاالت اختفاء
قسري».

ماذا نتوقع من مجرم حرب وإبادة؟
ه ــذا مــا خـطــر بـبــالــي ف ــورا بـمـجــرد ق ــراءة ما
قاله قبل أيام توني بلير رئيس الوزراء البريطاني
األسبق.
بلير مـجــرم ح ــرب وف ــق أي مـعـيــار للقوانين
الــدول ـيــة بسبب ال ـجــرائــم الـتــي ارتـكـبـهــا فــي غــزو
الـعــراق وافغانستان أيضا .هــذا أمــر يجمع عليه
الكل .البريطانيون أنفسهم يطالبون بمحاكمته..
وتـقــريــر لـجـنــة تشيلكوت عــن غ ــزو ال ـع ــراق أدان ــه
بوضوح وبال مواربة ،واعتبره كاذبا مخادعا مضلال
للبريطانيين وب ـخــرق الـقــانــون الــدولــي فــي غــزو
العراق.
ول ــوال أن ال ـعــدالــة الــدول ـيــة مـيــزانـهــا مختل،
ولــوال أن الـقــوى الغربية الكبرى تفرض إرادتـهــا
وسطوتها على مؤسسات العدالة الدولية ،لكان
بلير ،ومعه بالطبع المجرم األكبر جــورج بوش،
قابعا اليوم في سجن يحاكم كمجرم حرب.
قـبــل أيـ ــام ،ت ـحــدث بـلـيــر فــي مـعـهــد لــأبـحــاث
السياسية فــي بريطانيا بمناسبة م ــرور عشرين
عــامــا على هجمات  11سبتمبر فــي أمــريـكــا .لم
يـجــد مــا يـتـحــدث عـنــه فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ســوى
أن يهاجم اإلســام وإن تظاهر بأنه يقصد فقط
اإلســام ـي ـيــن الـمـتـطــرفـيــن ..ف ـت ــارة يـتـحــدث عن
«اإلس ــام السياسي» وت ــارة يتحدث عــن «اإلس ــام
الراديكالي».
بلير اعتبر ان «اإلســام السياسي» ســواء من
ناحية العقيدة أو العنف هو أكبر تهديد أمني من
الدرجة األولى لألمن العالمي.
وح ــرض بلير «كــل الـقــوى العالمية» على ان
تتحد وتعتمد استراتيجية مشتركة في مواجهة
اإلسالم السياسي.
وذهب بلير أبعد من هذا ..وقال« :يجب عدم
فقدان الثقة في استخدام القوة العسكرية دفاعا
عن القيم» ..أي انه يدعو الى تكرار تجارب الغزو
واالحتالل للدول تحت نفس مزاعم الدفاع عن
القيم ،كما حدث في أفغانستان والعراق.
م ــن ال ــواض ــح ان ب ـل ـيــر رغـ ــم ال ـج ــرائ ــم الـتــي
ارتكبها ورغم إدانته في بريطانيا وخارجها ورغم

النتائج الكارثية المروعة على أمن العالم بسبب
ما فعله ،مازال أعمى البصيرة حين يتحدث عن
األمن العالمي وما الذي يهدده.
ال يــريــد بلير أن ي ــدرك مــا أدرك ــه العالم كله
منذ سنين طويلة من أن عــدوان الــدول الغربية
عـلــى عــديــد م ــن دول وش ـع ــوب ال ـعــالــم والتنكيل
بشعوبها وتــدمـيــر مجتمعاتها هــي أكـبــر تهديد
لألمن واالستقرار في العالم.
وال يــريــد بـلـيــر ان ي ــدرك وه ــو يـتـظــاهــر بــأن
األل ـ ــم يـعـتـصــره بـسـبــب اإلره ـ ـ ــاب ،ال ـ ــذي يـعـتـبــره
إسالميا فقط ،انه هو شخصيا وبــاده بريطانيا
وأمــريـكــا هــم أكـبــر مــن أطـلـقــوا غــول اإلرهـ ــاب في
منطقتنا خصوصا وفــي العالم عموما .ال يريد
ان يعترف بــأن الجرائم المروعة التي ارتكبوها
في العراق وأفغانستان مثال دشنت عصرا ذهبيا
للقوى والجماعات االرهــابـيــة ..هــذا مــن دون أن
نتحدث عن التواطؤ الفعلي مع جماعات إرهابية
واستخدامها أداة لتحقيق أجندات غربية.
وبـ ـلـ ـي ــر ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــدث عـ ــن االي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
اإلســامـيــة الـتــي تـغــذي الـعـنــف واإلره ـ ــاب ،لـمــاذا
ال ي ـت ـحــدث ع ــن االي ــدي ــول ــوج ـي ــة ال ـم ـت ـطــرفــة في
أمريكا وبريطانيا والــدول الغربية عموما والتي
تتبناها عشرات من القوى والجماعات اليمينية
المتطرفة والعنصرية واإلرهابية في داخــل هذه
الدول؟
ولـمــاذا ال يتحدث عــن مسؤولية الحكومات
الغربية عــن استفحال ظــاهــرة «االسالموفوبيا»
واستشراء الكراهية والعداء لالسالم والمسلمين
وال ـتــي تـقــود فــي حــد ذات ـهــا ال ــى تـغــذيــة التطرف
والعنف واإلرهاب؟
الحقيقة انه من العبث ان نستمر في الحديث
عــن بلير ومناقشة أفـكــاره على هــذا النحو ،فهو
شخص فقد أي صلة بالواقع ومــازال يعيش في
قمقم األفكار العنصرية المتطرفة التي يتبناها.
ومــع وجــود أمـثــال بلير فــي الـغــرب بأفكارهم
هذه ،ليس للعالم أن يتوقع أمنا وال استقرارا ،وال
أي نجاح في المواجهة مع االرهــاب والجماعات
اإلرهابية.

المحكم�ة الأوروبي�ة لحق�وق الإن�س�ان تدي�ن
تركي�ا لالحتج�از غي�ر المب�رر لرئي��س بلدي�ة

{ الالجئون السوريون تعرضوا لضغوط في عدة دول للعودة إلى ديارهم.
وتسببت الحرب التي نتجت
عن انتفاضة ضد حكم الرئيس
ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ـ ــد ف ـ ــي أك ـ ـبـ ــر أزم ـ ــة
الجئين في العالم .وتستضيف
الـ ــدول ال ـم ـج ــاورة ل ـســوريــا نحو
 5.6م ــاي ـي ــن الج ـ ــئ فـ ــي حـيــن
تستضيف الدول األوروبية أكثر
من مليون آخرين.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ــاج ـ ـ ـئـ ـ ــون فــي
ع ــدة دول لـضـغــوط لـلـعــودة إلــى
ديارهم.
وقـ ـ ــال ه ــان ــي م ـج ـلــي عـضــو
اللجنة ان هناك «عودة لتكتيكات
الحصار وما يشبه الحصار» في

جنوب غرب سوريا ،وهي منطقة
شـ ـن ــت ف ـي ـه ــا قـ ـ ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن روسـ ـي ــا حـمـلــة
للقضاء على جيب للمعارضة
المسلحة في مدينة درعا.
وأشــار التقرير الــذي يغطي
فترة عام حتى نهاية يونيو الى
ت ــزاي ــد االع ـ ـمـ ــال ال ـق ـتــال ـيــة فــي
الشمال الغربي قائال ان األسواق
والمناطق السكنية والمنشآت
الطبية تقصف من الجو والبر
«غالبا بشكل عشوائي ما يتسبب
فــي سقوط العديد مــن القتلى
والجرحى المدنيين».

وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـتـ ـق ــري ــر أن 243
ش ـخ ـصــا ع ـل ــى األقـ ـ ــل ق ـت ـل ــوا أو
شـ ــوهـ ــوا فـ ــي س ـب ـع ــة ت ـف ـج ـيــرات
بـ ـسـ ـي ــارات م ـل ـغــومــة ف ــي بـلــدتــي
ع ـف ــري ــن ورأس ال ـع ـي ــن الـلـتـيــن
ت ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـم ـع ــارض ــة
الـمـسـلـحــة ش ـمــالــي ح ـلــب ،لكن
العدد االجمالي أكبر بكثير.
وانـ ـتـ ـق ــد ال ـت ـق ــري ــر ج ـمــاعــة
هيئة تـحــريــر ال ـشــام االســامـيــة
التي تسيطر على إدلب لفرضها
قيودا على االعــام وعلى حرية
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ق ــائ ــا ان ـه ــا اعـتـقـلــت
ت ـع ـس ـف ـي ــا نـ ـشـ ـط ــاء إع ــام ـي ـي ــن

وصحفيين بينهم نساء.
وانـتـقــدت كــذلــك االحـتـجــاز
غ ـيــر ال ـق ــان ــون ــي آلالف ال ـن ـســاء
واألطفال لالشتباه في صلتهم
بـتـنـظـيــم داع ـ ــش ف ــي مـخـيـمــات
بـمـنــاطــق تـسـيـطــر عـلـيـهــا ق ــوات
سوريا الديمقراطية المدعومة
م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة قــائــا
ان اع ـت ـقــال ـهــم ل ـيــس ل ــه أس ــاس
قانوني.
وأضاف التقرير أنهم «تركوا
للدفاع عن أنفسهم في ظروف
رب ـمــا ت ـصــل ال ــى ح ــد الـمـعــامـلــة
الوحشية أو الالإنسانية».

ستراسبورغ (-أ ف ب) :دانت
ال ـم ـح ـك ـمــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة لـحـقــوق
اإلن ـس ــان أم ــس ال ـثــاثــاء تركيا
لـسـجـنـهــا رئ ـي ــس ب ـلــديــة كــرديــا
بسبب أنشطته وتصريحاته ،في
ما رأت أنه إجــراء «غير ضروري
في مجتمع ديمقراطي».
واتهمت السلطات التركية
تــونـجــر بـكـيــرهــان رئ ـيــس بلدية
مــدي ـنــة س ـي ــرت ال ـت ــي ت ـعــد 130
أل ـ ــف ن ـس ـمــة وتـ ـق ــع فـ ــي ج ـنــوب
شرق البالد ،بأنه «قام بالدعاية»
لحزب العمال الكردستاني و«أنه
عضو» فيه .وتصنف أنقرة هذه
المنظمة على أنها «إرهابية».
انتُ خب بكيرهان عام 2014
ت ـح ــت م ـس ـم ــى «ح ـ ـ ــزب ال ـس ــام
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» وهـ ـ ــو ح ــزب
معارض ،وأودع السجن من دون
محاكمة وأعفي من مهامه في
نوفمبر  .2016و ُأط ـلــق ســراحــه
في أكتوبر  .2019لكن محكمة
ال ـج ـن ــاي ــات ف ــي س ـي ــرت حكمت
عليه بالسجن  10سـنــوات و18

رو�����س����ي����ا ت����وا�����ص����ل ح���م���ل���ت���ه���ا ع����ل����ى ع��م��ال��ق��ة
الإن����ت����رن����ت ع�����ش��ي��ة االن���ت���خ���اب���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة
م ــوس ـك ــو ( -أ ف ب) :ف ـ ــرض ال ـق ـضــاء
الروسي أمس الثالثاء غرامات جديدة على
ف ـي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر وسـ ــط ح ـم ـلــة تـسـتـهــدف
شـ ــركـ ــات اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت األم ــريـ ـكـ ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
التهامها بصورة خاصة بالتدخل مع اقتراب
موعد االنتخابات التشريعية هذا األسبوع.
فــروس ـيــا تـسـعــى مـنــذ بـضـعــة أش ـهــر لتشديد
الضغط على شبكات التواصل االجتماعي
األجنبية حيث تحظى حركة المعارض األول
للكرملين أليكسي نافالني بـعــدد كبير من
المتابعين.
وب ـعــد إدانـتـهـمــا مـ ــرارا لــرفـضـهـمــا حــذف
م ـح ـت ــوي ــات رغ ـ ــم ط ـل ـب ــات م ــوسـ ـك ــو ،فــرضــت
مـحـكـمــة ف ــي مــوس ـكــو أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء على
فـيـسـبــوك وتــويـتــر غــرامــة بقيمة  21مليون
روب ــل و 5مــايـيــن روب ــل عـلــى ال ـتــوالــي (245
ألف يــورو و 58200يــورو) .أما تطبيق تلغرام
الذي أسسه الروسي بافيل دوروف المقيم في
الخارج فحكم عليه بغرامة قدرها  9ماليين
روبل ( 105آالف يورو).
وتـتـهــم روس ـيــا شــركــات فـيـسـبــوك وتويتر
وغوغل األمريكية بالسماح بنشر محتويات
تشيد بالمخدرات أو باالنتحار ،وبعدم حجب
منشورات تدعو إلى التظاهر دعما للمعارضة
وبـعــدم تخزين بيانات مستخدميها الــروس
في روسيا .اشتدت الحملة مع اقتراب موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ال ـم ـق ــررة ب ـيــن 17
و 19سبتمبر فــي روس ـيــا وال ـتــي لــن يـشــارك
فيها نافالني المسجون منذ يناير وحلفاؤه
المستبعدون من الترشيحات أو المرغمون
على البقاء في المنفى بعد تصنيف حركتهم

بأنها «متطرفة».
إزاء هذا الوضع ،يدعو المعارضون إلى
«تصويت ذكــي» فيوصون ال ــروس بالتصويت
ف ــي ك ــل دائ ـ ــرة لـلـمــرشــح األوف ـ ــر ح ـظــا لـهــزم
مــرشــح السلطة ،أيــا كــان توجهه السياسي.
وحققت هــذه السياسة بعض النجاح خالل
انـتـخــابــات محلية منذ  2019وال سيما في
موسكو .وردت السلطات بمنع الدخول إلى
الموقع الــذي ينظم هذا «التصويت الذكي»
وطــالـبــت غــوغــل وآب ــل بـحــذف التطبيق من
متجريهما ،وهو طلب لم تمتثل له الشركتان
على ما يبدو.
وعلى اإلثر ،اتهمت موسكو يوم الجمعة
غوغل وآبل بـ«التدخل في االنتخابات» مهددة
الشركتين األمريكيتين بمالحقات جنائية.
مــن جهته أف ــاد مـصــدر فــي وزارة الخارجية
الروسية مساء اإلثنين وكــالــة فــرانــس برس
بــأن حملة «الـتـصــويــت الــذكــي» على ارتـبــاط
بـ«أجهزة االستخبارات األمريكية» ألن المطور
الروسي للتطبيق يعمل أيضا لحساب شركة
للصناعات الفضائية بعض مديريها كانوا
مسؤولين سابقين كبارا في البنتاجون.
ب ـيــن االنـ ـكـ ـم ــاش االقـ ـتـ ـص ــادي وف ـضــائــح
الـ ـفـ ـس ــاد ،ت ــراج ـع ــت ش ـع ـب ـيــة حـ ــزب الــرئ ـيــس
فــاديـمـيــر بــوتـيــن «روس ـيــا ال ـمــوحــدة» وأظـهــر
اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي أجـ ـ ــراه م ـع ـهــد «ف ـت ـس ـيــوم»
القريب من السلطات الروسية أنه ال يجمع
سوى  %27.3من اآلراء المؤيدة .غير أنه من
المتوقع أن يفوز في االنتخابات التشريعية،
وال سـيـمــا بـعــد إق ـصــاء األص ـ ــوات المنتقدة
للسلطات -الـتــي كــان بإمكانها اغـتـنــام هذا

يوما في الشهر نفسه .وال تزال
اإلجراءات بحقه جارية.
وتلحظ المحكمة األوروبية
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان «أن م ـقــدم
ال ـط ـل ــب ق ــد ُحـ ـ ــرم م ــن حــري ـتــه
مــدة عامين و 11شـهـ ًـرا تقري ًبا،
منها أكثر مــن عامين وثمانية
أشـهــر فــي ظــل نـظــام االحتجاز
السابق للمحاكمة .وترى أنه لم
تكن هـنــاك دواف ــع كافية لألمر
بحرمانه من حريته في انتظار
المحاكمة».
«بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـمـحـكـمــة
ف ــإن األن ـش ـطــة ال ـمــزعــومــة ضد
الـ ـم ــدع ــي ذات ط ــاب ــع س ـيــاســي
واضـ ـ ــح» ع ـلــى ح ــد قـ ــول ال ـ ــذراع
القضائية لمجلس أوروب ــا ،في
ستراسبورغ .وأضافت المحكمة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
«بالنظر إلى الطبيعة األساسية
لـحــريــة ال ـن ـقــاش الـسـيــاســي في
مـجـتـمــع دي ـم ـقــراطــي ل ــم تجد
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة أي س ـ ـبـ ــب م ـق ـنــع
لتبرير جدية اإلج ــراء موضوع

الشكوى».
واعتبرت أن «حرمان مقدم
الطلب ممثل الشعب المنتخب،
من حريته لهذه الفترة الزمنية
بـسـبــب أنـشـطـتــه الـسـيــاسـيــة هو
بمثابة تدخل ال يتناسب بشكل
واضــح مع األه ــداف المشروعة
المطبقة .الحرمان من الحرية
ل ــم ي ـكــن بــال ـتــالــي ض ــروري ــا في
مجتمع ديمقراطي».
ويـ ـت ــم إدان ـ ـ ــة ت ــرك ـي ــا بـشـكــل
م ـن ـت ـظ ــم مـ ــن قـ ـب ــل ال ـم ـح ـك ـمــة
األوروب ـي ــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،ال
س ـي ـمــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـس ـجــن
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــامـ ــي .وبـ ـ ـم ـ ــا أن ـه ــا
انتهكت الـمــادتـيــن ( 5.3الـحــق
فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن) و10
(حــريــة التعبير) مــن المعاهدة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،فإن
ال ـم ـح ـك ـمــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة لـحـقــوق
اإلن ـس ــان تــأمــر تــركـيــا بــدفــع 10
آالف يــورو لمقدم الطلب لقاء
ضرر معنوي ،وثالثة آالف يورو
مقابل التكاليف والنفقات.

الـ�صـيـ�ن تـ�سـ�ارع للقـ��ضاء عل�ى بــ��ؤرة
جدي�دة لكوفي�د بي�ن تالمي�ذ المدار��س
بكين(-أ ف ب) :أغلقت السلطات في مدن جنوب الصين المدارس وأمرت
بإجراء فحوص لماليين األشخاص أمس الثالثاء ،في مسعى حثيث لوقف
تفش جديد لكوفيد .19-أثار مخاوف من انتشار العدوى بين التالميذ غير
الملقحين .وأم ــرت مدينة بــوتـيــان ،الـبــالــغ عــدد سكانها  3.2ماليين نسمة
والــواق ـعــة فــي مقاطعة فــوجـيــان الـســاحـلـيــة ،أم ــس الـثــاثــاء بــإجــراء فحوص
لجميع المواطنين ،بعد تسجيل إصابات بالمتحورة دلتا ،نسبت إلى شخص
عائد من سنغافورة تفشت في أنحاء المقاطعة لتطال أكثر من مائة شخص.
وتشهد الصين حاليا انتشارا للمتحورة دلتا شديدة العدوى ،بعد القضاء
على أول موجة من الفيروس العام الماضي .والبؤرة في فوجيان هي األكبر
منذ أسابيع وتأتي بعد إعالن السلطات الصينية السيطرة على تفش للوباء
ناجم عن المتحورة دلتا ،ما يمثل اختبارا لمساعي الصين الهادفة للتوصل
إلى «صفر إصابات» .وأفادت الصين الثالثاء عن  59إصابة انتقلت محليا ،غداة
 22إصابة قبل يوم ،وجميعها في مقاطعة فوجيان.

�أك����ث����ر م����ن  80ق��ت��ي�لا ح�����ص��ي��ل��ة
م��و���س��م ال��ف��ي�����ض��ان��ات ف��ي ال�����س��ودان

{ موسكو تتهم جوجل وآبل بالتدخل في االنتخابات( .رويترز)
االستياء -من االقتراع.
كما عــززت السلطات الروسية سيطرتها
عـلــى اإلن ـتــرنــت ،آخ ــر مـســاحــة كــانــت ال تــزال
مـتــوافــرة لمنتقدي الكرملين للتعبير عن
آرائ ـ ـهـ ــم ب ـح ــري ــة ن ـس ـب ـ ًـي ــا .وح ـج ـب ــت مــوسـكــو
مــؤخــرا الشبكات االفتراضية الخاصة (في

بي إن) المستخدمة لاللتفاف على الرقابة
المفروضة على مواقع المعارضة.
وفي مــوازاة ذلــك ،تطور السلطات شبكة
«إنـ ـت ــرن ــت س ـ ـيـ ــادي» م ــوض ــع ج ـ ــدل سـتـسـمــح
مستقبال بعزل اإلنترنت الروسي من خالل
فصله عن الخوادم العالمية الكبرى.

ال ـخــرطــوم ( -أ ف ب) :أعـلـنــت الـسـلـطــات ال ـســودان ـيــة أم ــس اإلث ـنـيــن أنّ
ودمرت
الفيضانات الموسمية في البالد خلّفت هذا العام أكثر من  80قتي ًال ّ
كلّي ًا أو جزئي ًا آالف المنازل .وقــال عبدالجليل عبدالرحيم المتحدث باسم
اإلدارة العامة للدفاع المدني إنّ « 84شخص ًا لقوا مصرعهم وأصيب  67آخرون
بجروح في إحدى عشرة والية بالسودان منذ بداية موسم األمطار» .وأوضح
المتحدث أنّ القتلى لقوا مصرعهم غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائي أو من
ّ
دمرت حوالي  8400منزل وألحقت
الفيضانات
وأضاف
منازلهم.
انهيار
ج ّراء
أنّ
ّ
أضرار ًا بأكثر من  72ألف منزل في سائر أنحاء البالد .ويشهد السودان سنويا
بين يونيو وأكتوبر أمطارا غزيرة غالب ًا ما تؤ ّدي إلى فيضانات تتس ّبب بتدمير
او تض ّرر ممتلكات وبنى تحتية وبإتالف محاصيل زراعية .ووفق ًا لتقديرات
األمم المتحدة فإنّ أكثر من  100ألف شخص تض ّرروا من هذه األمطار الغزيرة
والفيضانات منذ يوليو.
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�إيران نووية وتكاذب دولي!

«الأخ�ضر» يقودنا �إلى الحياة الطبيعية
لحسن الحظ أن يبدأ العام الدراسي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ( )2022-2021ف ـ ــي ظ ـ ــروف
صـحـيــة مــائـمــة أف ـضــل مـمــا كــانــت عليه
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،لـيــس ألن وزارة التربية
والتعليم اتخذت ما يكفي من اإلجراءات
االحترازية للحفاظ على صحة وسالمة
أبـنــائـهــا الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات ،فـمـثــل هــذه
اإلجـ ـ ــراءات ليست بـجــديــدة عـلــى الـ ــوزارة
منذ أن ظهرت وانتشرت جائحة فيروس
«ك ــورون ــا» فــي الـبـحــريــن وغـيــرهــا مــن دول
العالم ،وإنما ألن العام الدراسي الجديد
بــدأ عقب إع ــان الفريق الوطني الطبي
لـلـتـصــدي لـفـيــروس ك ــورون ــا (كــوف ـيــد)19-
االنتقال إلى المستوى األخضر بدءا من
يــوم الجمعة الموافق  3سبتمبر الجاري
وف ـقــا آلل ـيــة اإلشـ ـ ــارة الـضــوئـيــة لمستوى
انتشار فيروس كــورونــا ،األمــر الــذي يعني
تخفيف الكثير من اإلجراءات االحترازية
التي يوصي بها الفريق ومختلف الجهات
ذات الصلة.
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ــوى األخ ـض ــر
س ـمــح بـ ـع ــودة أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن الـطـلـبــة
والـ ـط ــالـ ـب ــات إل ـ ــى ف ـص ــول ـه ــم ال ــدراسـ ـي ــة،
ك ـمــا س ـمــح ل ـمــوظ ـفــي مـخـتـلــف الـ ـ ــوزارات
والمؤسسات الحكومية بالعودة ومزاولة
أعمالهم المباشرة ،كما كان عليه الحال
قبل انتشار الفيروس ،وهذا يعطي مؤشرا
على مدى النجاح الذي حققته البحرين،

حتى اآلن في جهودها للتصدي للفيروس
ومحاصرته ومن ثم القضاء على أخطاره،
حيث إن أعداد اإلصابات المسجلة يوميا
ال تتعدى أعداد المتعافين ،وفي كثير من
األحيان أقل منها ،وإن تجاوزتها ،فإن هذا
التجاوز ليس بالكبير ،أي أننا نمر اآلن
بفترة تسطيح للوضع الصحي المرتبط
بانتشار الفيروس.
م ـ ــن ال ـ ـسـ ــابـ ــق ألوان ـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ،أو
حتى التكهن بموعد الـعــودة إلــى الحياة
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي س ـب ـقــت ظ ـه ــور وتـفـشــي
فـ ـ ـي ـ ــروس «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن خـطــر
الفيروس ال يزال قائما نظرا إلى تحوراته
المتواصلة وظهور ،بين الفينة واألخــرى
ســاالت أكثر خـطــورة وأس ــرع انـتـشــارا من
سابقاتها ،لهذا فــإن الـعــودة إلــى ممارسة
الحياة الطبيعية سيكون من خالل «طريق
األلـ ـ ــوان» ،أي االن ـت ـقــال مــن مـسـتــوى إلــى
آخر وفقً ا آللية اإلشارة الضوئية لمستوى
انتشار فيروس كورونا ،والذي يمثل اللون
األخضر آخر مستوياتها ،لكن هذا اللون
ال يعني الوصول إلــى دائــرة األمــان التام،
أي الحياة الطبيعية السابقة للفيروس.
فعندما ننتقل إل ــى ال ـلــون األخـضــر،
وننجح فــي اسـتـمــرار الــوجــود فــي الــدائــرة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ،ف ـ ـهـ ــذا ف ـ ــي ح ـ ــد ذاتـ ـ ـ ــه ي ـعــد
تـطــورا نوعيا مهما فــي الـحــرب على هذا
الـفـيــروس ،ويمكن وصــف ذلــك بالخطوة

المهمة ج ــدا نـحــو االنـتـقــال إل ــى الحياة
الطبيعية التي كنا نعيشها ونمارسها قبل
ظـهــور وان ـت ـشــار الـجــائـحــة ،لـكــن الــوصــول
إلى هذه النتيجة والحفاظ على الوجود
فــي ال ــدائ ــرة ال ـخ ـضــراء لــه اش ـتــراطــات ال
يمكن ،من دون االلتزام بها ،أن نتحدث عن
قــرب العودة إلــى ما يطمح إليه الجميع،
وهو الحياة الطبيعية ،وفي مقدمة ذلك
مواصلة االلتزام التام بجميع اإلجراءات
االحترازية في كل مستويات آلية «اإلشارة
الضوئية» ،بما في ذلك اإلشارة الخضراء،
وأخــذ التطعيم والجرعة المنشطة مثل
مــا يؤكد ذلــك الفريق الوطني للتصدي
للفيروس.
ص ـح ـيــح أن ت ــدن ــي أعـ ـ ــداد اإلص ــاب ــات
وت ـس ـط ـيــح ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ذي الـصـلــة
بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،يـعــد إن ـج ــازا إيجابيا
كبيرا ونقلة نوعية تعكس نجاحا ملموسا
تحققه المملكة ،إال أنه يجب أال ننخدع
ب ـمــا يـسـمـيــه ال ـفــريــق الــوط ـنــي للتصدي
لـفـيــروس «ك ــورن ــا» ب ــ«األم ــان ال ـك ــاذب» ،ألن
االنتقال إلى اللون األخضر ال يعني زوال
وانـتـهــاء الخطر ال ــذي يشكله الـفـيــروس،
كما أن اسـتـمــرار تسجيل إصــابــات يومية
بــال ـف ـيــروس ،حـتــى وإن كــانــت قـلـيـلــة ،فــإن
احتمالية التطور السلبي للوضع الصحي
يـبـقــى قــائ ـمــا ،وخ ــاص ــة ك ـمــا س ـبــق ال ـقــول
وأكــدت ذلك جميع المصادر الطبية ،من

أن الـفـيــروس ال ي ــزال ق ــادرا على التحور
وإظهار المزيد من السالالت ،والتي ثبت
حتى اآلن أنها خطيرة وسريعة االنتشار.
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن
الـ ـ ــوضـ ـ ــع خـ ــال ـ ـهـ ــا يـ ـسـ ـي ــر فـ ـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه
الصحيح ،فهناك سيطرة ملموسة على
انتشار الفيروس ،وهذا النجاح تقف وراءه
عدة عوامل ،منها ارتفاع نسبة المتلقين
للقاح والذي وفرت منه الدولة عدة أنواع
وأتــاحـتــه اختياريا أم ــام الجميع ،وهناك
أيـ ـض ــا ال ــوع ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي الـ ـ ــذي أث ـبــت
فعاليته خــال المناسبات التي عــادة ما
ترتفع خاللها أعداد اإلصابات بسبب عدم
التقيد باإلجراءات االحترازية ،بشكل عام
يمكن الـقــول إننا نعيش حالة نجاح في
ال ـحــرب ضــد ه ــذا ال ـف ـيــروس ،وم ــن المهم
جدا عدم التفريط بذلك.
ف ــال ــوص ــول إلـ ــى الـ ــدائـ ــرة ال ـخ ـض ــراء،
أي االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى ال ـم ـس ـتــوى األخ ـض ــر،
وإن ك ــان يـعــد نـجــاحــا نــوعـيــا ال شــك فيه
على اإلط ــاق ،فــاالنـتـقــال إلــى المستوى
األخضر إنجاز مهم ،إال أن األهم من ذلك
هو االستمرار في البقاء في هذا المستوى
والعمل على االنتقال إلى المستوى األكثر
أهمية ،أي االنتقال إلى الحياة الطبيعية،
فتحقيق النجاح شــيء مـهــم ،لكن األهــم
مــن ذلــك هــو الـحـفــاظ على هــذا النجاح
وتطويره.

االن�س�حاب من �أفغان�ستان ..وم�صداقية الحليف الأمريكي
فــي أع ـقــاب سـقــوط «ك ــاب ــول» فــي أي ــدي طــال ـبــان ،ازداد
ال ـجــدل بـيــن ال ـخ ـبــراء والمحللين الـغــربـيـيــن ح ــول ال ــدور
المستقبلي للواليات المتحدة في «الحرب على اإلرهاب»،
وتدخلها في الــدفــاع واألمــن بالعديد من ال ــدول ،وخاصة
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،بـمــا ف ــي ذل ــك دول الـخـلـيــج ،وذل ــك
عـنــد وضـعـهــم فــي االع ـت ـبــار خططها الـمــوضــوعــة مسبقً ا
لخفض مـسـتــويــات ال ـقــوات وأنـظـمــة األسـلـحــة فــي جميع
أنحاء المنطقة.
وبالنسبة إلــى دول الخليج ،فــإن المسار المستقبلي
للتدخل األمــريـكــي فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،يحظى بأهمية
كبيرة العتباراتها األمنية وتخطيطها على المدى الطويل.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن االن ـس ـحــاب الـمـتـســرع كـمــا ح ــدث في
أفـغــانـسـتــان ،ال يـتــوقــع حــدوثــه فــي الـخـلـيــج ،إال أن حالة
ع ــدم الـيـقـيــن ب ـشــأن م ــا يـمـكــن أن تـفـعـلــه «واش ـن ـط ــن» ،في
المنطقة ،بعد حربين فاشلتين في فيتنام والعراق ،ينبغي
أن يثير مخاوف بشأن إرادتها السياسية لمواصلة وجودها
الـعـسـكــري عـلــى نـحــو دائـ ــم ،وخــاصــة مــع انـشـغــالـهــا بشكل
متزايد بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتتعلق أهــم عوامل حالة عــدم اليقين بالضربة التي
تلحق بسمعة أمريكا كجهة فاعلة خارجية قوية ،وحليف
عـسـكــري ودب ـلــومــاســي ،واالح ـت ـم ــال الـمـتـجــدد ب ــأن تصبح
تشجع إيران
أفغانستان «مالذا آمنا» لإلرهابيين ،وتداعيات
ّ
على الـتــدخــل ،حيث ستسعى إلــى االسـتـفــادة مــن األزم ــة،
خاصة مع تمتعها بعالقات ودية مع طالبان على حدودها
الشرقية.
ومن هنا ،ثار جدل بين المحللين ،حول ما إذا كان مأزق
واشنطن األخير في أفغانستان ،وانهيار الحكومة الحليفة
لهاُ ،ينذر بإضعاف مستمر للقوة العسكرية والدبلوماسية
لها في الشرق األوســط ،ومــا إذا كانت ال تــزال هناك إرادة
لــديـهــا عـلــى مــواصـلــة االل ـت ــزام بــوجــود ال ـقــوات والـتـمــويــل؛
لحماية حلفائها فــي المنطقة .والح ـظــت «لـيــز س ــاي»،
من صحيفة «واشنطن بــوســت» ،كيف أن استيالء طالبان
على كــابــول ،قــد «أث ــار قلقً ا عالم ًّيا» ،وأع ــاد الشكوك حول
«مصداقية وعــود السياسة الخارجية للواليات المتحدة»،
حـتــى مــن أق ــوى حـلـفــائـهــا اإلقـلـيـمـيـيــن .فــي حـيــن تـســاءل
«مارفين كالب» ،من «معهد بروكنجز»« ..هل أمريكا لم تعد
ً
موثوقا به؟» ،وهل ما زالت «قادرة على حشد العالم
حليفً ا
لتحقيق أهداف مشتركة ومرغوبة؟».
أما داخل دول الخليج ،فقد تمت اإلشــارة مباشر ًة إلى
القلق بشأن مستقبل أمريكا في المنطقة .ونقلت صحيفة
«واشنطن بوست» ،عن «ريــاض قهوجي» ،من شركة «إنجما
لالستشارات األمنية» فــي اإلم ــارات ،قــولــه« :مــا يحدث في
أف ـغــان ـس ـتــان ي ــدق أج ـ ــراس اإلنـ ـ ــذار ف ــي ك ــل م ـك ــان ،ك ـمــا أن
مصداقية الــواليــات المتحدة كحليف كــانــت مــوضــع شك
منذ فترة».
تقترن هــذه المخاوف بواقع قيام اإلدارات األمريكية
المتعاقبة بتحويل المزيد من االهتمام االستراتيجي إلى
ش ــرق آسـيــا فــي ظــل تسجيل انـخـفــاض فــي أع ــداد الـقــوات
وال ـم ـع ــدات بمنطقة ال ـش ــرق األوس ـ ــط مـنــذ رئ ــاس ــة ب ــاراك
أوباما .عــاوة على ذلــك ،يمكن اعتبار قــرار بايدن بسحب
ال ـقــوات مــن أفغانستان ،وت ــرك الجيش األفـغــانــي ليواجه
جزءا من نمط تخلي واشنطن ببطء عن الحلفاء
مصيرهً ،
اإلقليميين ،مع سحب الدعم األخير لكابول ،والذي يماثل
وقف إدارة ترامب دعم الفصائل الكردية التي تقاتل داعش
عام .2019
وبالفعل ،شرعت واشنطن في تقليص وجودها العسكري
فــي الـشــرق األوس ــط قبل االنسحاب مــن أفغانستان .ففي
يــونـيــو  .2021ذك ــرت صحيفة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ،أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة «تـخـفــض بـشـكــل ح ــاد ع ــدد أنظمتها
المضادة للصواريخ في الشرق األوسط» ،كجزء من عملية
إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم رئ ـي ـس ـيــة» .وي ـش ـمــل ذلـ ــك س ـحــب ب ـطــاريــات
بــاتــريــوت ال ـم ـضــادة لـلـصــواريــخ مــن ال ـس ـعــوديــة ،وال ـكــويــت،
واألردن ،والعراق .كما خفضت نشر قواتها في العراق إلى
 2500جندي فقط ،على ما يبدو العتقادها في تشابه وضع
البالد مع أفغانستان ،حيث ُيمكن أن يؤمن الجيش العراقي
البالد .وبحسب الصحيفة ،فإن هذه القرارات ،قد اتُخذت
بسبب المفاوضات النووية الجارية مع طهران ،حيث «يرى
ً
انخفاضا في خطر نشوب الحرب بعد
مسؤولو البنتاجون
أن استخدمت حملة الضغط القصوى إلدارة ترامب سياسة
حافة الهاوية العسكرية مع طهران بشكل أكبر».
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن الـ ـق ــدرات
المستقبلية لـلــواليــات الـمـتـحــدة- ،وبــالـتــالــي ال ـغــرب -في
المخزي حتى اآلن على
الشرق األوسط لم يساعدها الرد ُ

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية
انـتـصــار طــالـبــان .وعـلـقــت مجلة «اال يـكــونــومـيـســت» ،على
سياسة «التأثير المعتدل» ،التي حــددهــا وزيــر الخارجية
الـبــريـطــانــي« ،دومـيـنـيــك راب» ،بــاسـتـخــدام عــامـلـيــن؛ هما
المساعدة واالع ـتــراف الــدولــي ،حيث «مــن غير المحتمل
أن ي ـكــون أي مـنـهـمــا فـ ـع ــا ًال ،وخ ــاص ــة أن روس ـي ــا والـصـيــن
«تستمتعان بـ ــإذالل أمــري ـكــا ،وهـمــا اآلن أكـثــر صــداقــة مع
طالبان دبلوماس ًّيا مما كانا عليه في السابق».
ومـ ــع ذل ـ ــكُ ،رفـ ـض ــت هـ ــذه ال ـم ـخ ــاوف م ــن ق ـبــل بعض
المحللين ،بما فــي ذلــك «جــريـجــوري ج ــوس» ،مــن جامعة
حاليا «مؤشر
«تكساس أيه .أند إم» ،الذي قال :إنه ال يوجد
ً
على رغـبــة إدارة بــايــدن باالنسحاب مــن ال ـعــراق ،أو تغيير
الهيكل األساسي لقواعدها فعل ًّيا في الخليج» .مضيفا ،أن
دائما متداخلة مع المصالح األمريكية
«أفغانستان كانت ً
طويلة الـمــدى فــي الخليج ،كما أن الــوجــود العسكري في
رادعا محتم ًال ألي أعمال إرهابية مستقبلية».
الخليج يوفر ً
وفي الواقع ،لم يكن لسقوط أفغانستان -حتى اآلن-
تــأثـيـ ٌـر كبير عـلــى اإلج ـ ــراءات األمــريـكـيــة الـفــوريــة لتأمين
منطقة الخليج .فال يــزال األسـطــول الخامس رابـ ًـضــا في
منطقة الـخـلـيــج .وكــالـمـعـتــاد ،تــواصــل ال ـب ــوارج وحــامــات
ال ـطــائــرات الـتــابـعــة لــه الـقـيــام بــدوريــات ـهــا .وبــال ـتــالــي ،فــإن
القضية التي تشغل بــال ال ــدول الخليجية تتعلق بإعادة
انتشار الـقــوات األمريكية واالنـتـقــال التدريجي للمعدات
الدفاعية من الشرق األوسط إلى مواقع أخرى في العالم
يرى البيت األبيض أنها تحظى بأولوية أمنية كبرى.
وعلى المدى القصير ،يشكل خطر تصعيد التهديدات
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن «ال ـ ـمـ ــاذ اآلمـ ـ ـ ــن» ،ال ـج ــدي ــد فــي
خطيرا على دول الشرق األوسط.
أمنيا
أفغانستان
خطرا ً
ً
ً
وفــي ظل غياب الــوجــود األمريكي ،أو الناتو لــردع طالبان
عــن االن ـخ ــراط مــع ال ـج ـهــات اإلرهــاب ـيــة الــدول ـيــة ،يمتلك
مقاتلون من مجموعات ،مثل القاعدة ،وداعش القدرة على
السفر إلى أفغانستان ،وإعادة بناء قواعد قوتهم وشبكاتهم
الــدول ـيــة .وف ــي حـيــن يـتـبــدى خـطــر واض ــح ل ـحــدوث نشاط
إرهــابــي مـتـســارع فــي ســوريــا وال ـعــراق ،إال أنــه بالنسبة إلى
أيضا
دول أخرى ،مثل األردن ومصر ،يجب أن تكون هناك ً
مـخــاوف مــن أن الجهاديين ســوف يسعون للحصول على
التمويل والتدريب في أفغانستان لتنفيذ أعمال التدمير
اإلقليمية والدولية.
بــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،ال يـمـكــن الـتـقـلـيــل م ــن انـتـصــار
الدعاية لكل من طالبان والجماعات المتطرفة العنيفة
األخرى في سقوط أفغانستان .وكتب «مايكل يانسن» ،في
صحيفة «ذا ايــريــش تــايـمــز» ،أن «انـتـصــار طالبان عــزز من
ال ــروح المعنوية والتصميم عـلــى االس ـت ـمــرار فــي المهمة
أراض جــديــدة ،وفــرض ممارسات وقوانين
الجهادية لغزو
ٍ
دينية صــارمــة» .مضيفا ،أنــه «مـنــذ رفــض طــالـبــان احـتــرام
االت ـفــاق مــع إدارة تــرامــب لــوقــف أنشطة الـقــاعــدة وداعــش
فــي األراض ــي الــواقـعــة تحت سيطرتها ،مقابل االنسحاب
الكامل للقوات األمريكية ،ال يمكن توقع أن تكبح الحركة
حلفاءها» ،وبد ًال من ذلك يمكن للمسلحين منحهم حرية
«تدريب وتصدير المقاتلين إلى ساحات القتال في العراق
وســوريــا واليمن وليبيا «مــن بين وجـهــات أخــرى محتملة.
وبالمثل ،قــال «حـيــان دخ ــان» ،مــن جامعة «ســانــت أن ــدروز»،
إن «مـشــروع الخالفة الفاشل لــداعــش فــي ســوريــا والـعــراق
سيشجع إحـيــاؤه مــا يعتبر هزيمة للواليات المتحدة في
أفغانستان».
وفــي إطــار هــذا الــواقــع ،فــإن أي جهد تقوده الواليات
المتحدة اآلن لكبح مثل هــذه األع ـمــال مــن أفغانستان
سـيـكــون ُمـ ـح ــدودا؛ ن ـظ ـ ًـرا إل ــى اف ـت ـقــارهــا إل ــى أي قــاعــدة
عسكرية قريبة .وبالفعل ،أشارت مجلة «اال يكونوميست»،
إلى أن أي عمل من هذا القبيل ،وباألخص توجيه ضربة
جوية ضــد طالبان ،أو المتطرفين فــي الـبــاد «ال يمكن
أن يحدث من دون تجاوز إيران ،وهو احتمال غير مرجح
الستحالة رجوع واشنطن إليها في هذا الشأن ،أو تجاوز
حتى باكستان ،بإذن منها أو من دونها» ،ما يجعل مثل هذه
أمرا بعيد المنال في الوقت الراهن.
الضربات ً
مــن ناحية أخ ــرى ،ال يمكن تجاهل المكاسب التي
ستعود على إي ــران جــراء اإلطــاحــة بحكومة أفغانستان،
وذلـ ــك ع ـنــد مـنــاقـشــة مـسـتـقـبــل ال ـتــدخــل األم ــري ـك ــي في
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،وأم ــن الـخـلـيــج .وبــالـنـظــر إلــى
االختالفات الدينية بين كال الطرفين -لكون إيران شيعية،

وطالبان سنية ،قد يفترض أن التعاون بين كليهما سيكون
نظرا إلى أن الواقع السياسي يؤكد أن
مستحيال .ولكنً ،
كالهما يعارضان بشدة الوجود األمريكي في أفغانستان،
فــربـمــا ه ــذا ال ـت ـعــاون غـيــر المحتمل قــد يـحــدث بالفعل
مستقبال.
وبهذا المعنى ،كان هناك دعم إيراني سري لطالبان،
والــذي تــراوح -وفقً ا لما أكده ضابط الجيش البريطاني
الـســابــق «مــايــك مــارتــن»« -مــن تقديم األمـ ــوال الطائلة،
إل ــى إم ــداد الـحــركــة بــاألسـلـحــة ،وط ــرق وأســالـيــب تهريب
ال ـم ـخ ــدرات» ،عـلــى األق ــل خ ــال الـعـقــد ال ـمــاضــي ،وعلى
األرجــح بدأ هذا الدعم بعد وقت قصير من الغزو الذي
قــادتــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـ ـ ــام .2001فـضــا عــن توفير
«م ــاذات آمـنــة» ،لشخصيات رئيسية مــن كــل مــن طالبان
والقاعدة .وفي هذا الصدد ،أوضحت «شيلي كيتلسون»،
في مجلة «فورين بوليسي» ،أن «عددا من عناصر القاعدة
وطالبان ،قد عبروا منذ فترة طويلة إلى إيران وعملوا من
أراضيها» .وفي عام  .2021أعلنت «الخارجية األمريكية»،
أن «ياسين ال ـســوري» ،أحــد كـبــار داعـمــي تنظيم القاعدة
ماد ًّيا ،ال يزال يعيش في طهران ويحميه النظام هناك.
ـضــا
واس ـت ـنــد دع ــم إي ـ ــران غ ـيــر الــرس ـمــي ل ـطــال ـبــان أيـ ً
إلـ ــى ب ـعــض ال ـح ـقــائــق ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة .وأشـ ـ ــار «روزبـ ـي ــه
بــارســي» ،مــن «الـمـعـهــد الـســويــدي لـلـشــؤون الــدولـيــة» ،إلى
أنه «لبعض الوقت»« ،قبلت إيــران أن طالبان لن تختفي
وس ـت ـقــوى شــوك ـت ـهــا ،وأن ـ ــه ال يـمـكــن ألي طـ ــرف خــارجــي
إلـحــاق الهزيمة بهم عـسـكــر ًّيــا» .كما أض ــاف «مــارتــن» ،أن
النظام في طهران «أنشأ روابط وثيقة على مدى سنوات
عديدة مع جماعات مسلحة داخل مقاطعة هلمند جنوب
اعتمادا على
أفغانستان» ،وقد «يتغير هذا الدعم اإليراني
ً
مــن لــه الـيــد العليا فــي تلك المقاطعة ت ـحــديـ ًـدا» .وفي
غضون ذلك ،أكدت «كيتلسون» ،أن «أحد األسباب الرئيسية
للدعم اإليــرانــي لطالبان ،هــو حاجة األول ــى إلــى المياه
التي تتدفق إلى البالد عبر الحدود».
ومــع ذل ــك ،فــإن التعايش السلمي والـتـفــاهــم الــودي
بين طالبان وط ـهــران ،ليس أم ـ ًـرا مـفــروغً ــا مـنــه .وأوضــح
«بارسي» ،أن العالقات المستقبلية بين الطرفين «تتوقف
على مــدى براجماتية طالبان» ،في تعاملها مع السكان
الشيعة في أفغانستان .كما أشارت «أسلي أيدينتاسباس»،
أيضا إذا
من «المجلس األوروبي» ،إلى أن «إيران ستخسر ً
عــادت طالبان إلــى أساليبها القديمة ووفــرت مــاذً ا آمنًا
للجهاديين».
وتكمن الفائدة االستراتيجية القصوى لطهران من
وراء وجــود طالبان على حــدودهــا الشرقية فــي إزال ــة أية
مخاوف إيرانية بشأن الوجود األمريكي في هذه المنطقة،
وبالتالي ،تحويل االنتباه غر ًبا .ولعل هذا النقطة تحديدا،
ستكون مصدر قلق رئيسي لدول الخليج ،وسيزداد الوضع
ـوءا مــن الناحية األمـنـيــة إذا لــم يكن هـنــاك ضمانات
سـ ً
بتوفير الدعم األمريكي الالزم .وكما أوضحت «كيتلسون»،
فإنه «سواء أكان الهدف من الدعم اإليراني لطالبان ،هو
ضمان إمــدادات المياه عبر الحدود ،أو ألسباب دينية ،أو
كــان يتم استخدامه كوسيلة لإلطاحة بحكومة أفغانية
كان ُينظر إليها على أنها حليفة للواليات المتحدة»؛ يبدو
في النهاية أن طهران «تعتقد أنها ستستفيد من سيطرة
طالبان على مقاليد األمور في أفغانستان».
على العموم ،ال يمكن التقليل من تداعيات سقوط
ك ــاب ــول ع ـلــى مـسـتـقـبــل ال ـت ـحــركــات وال ـج ـه ــود الـسـيــاسـيــة
األمريكية الدولية ،سواء في الشرق األوسط أو خارجه.
ومــع ذل ــك ،فــإن اإلجـ ــراءات الـتــي ستتخذها إدارة بايدن
خالل األشهر المقبلة ستظهر ما إذا كانت هذه الكارثة
ال ـع ـس ـكــريــة األمــري ـك ـيــة األخـ ـي ــرة س ـت ــؤدي إل ــى تـغـيـيــرات
جوهرية فــي المنطقة بشكل عــام ،ودول الخليج بشكل
خ ــاص ،كـمــا أن الـنـتــائــج الـمـبــاشــرة لـسـقــوط أفغانستان
بالنسبة إلى الشرق األوسط ستظل مقلقة للغاية ،وذلك
مليا في مخاطر تجرؤ إيــران على توجيه
عند التفكير ً
أنشطتها العدائية غر ًبا في المنطقة.
ع ــاوة على ذل ــك ،فــإن هــذه الـكــارثــة مــن المرجح أن
تــؤدي إلى تدفق جديد لالجئين األفغان إلى المنطقة.
وفي حين أن العديد من الدول الغربية قد تعهدت بالفعل
باستقبال اآلالف من طالبي اللجوء الفارين من طالبان؛
ف ــإن احـتـمــال ف ــرار مـئــات اآلالف منهم إل ــى دول الـشــرق
ـدادا كبيرة من النازحين
األوســط ،التي تــأوي بالفعل أعـ ً
ـديــا أمـنـ ًّيــا
مــن ص ــراع ــات أخـ ــرى ،يمثل فــي حــد ذات ــه تـحـ ً
كبيرا آخر.
وإنسان ًّيا ً

بسياسته
ـرب
ِ
ـوات كـتـبـنــا أن ال ـغ ـ َ
{ ق ـبـ َـل س ـن ـ ٍ
المفضوحة تجاه اإلرهــاب اإليراني ومنه الملف
ِ
ال ـ ـنـ ــووي وت ـن ــاق ـض ــات م ــواق ـف ــه وت ـصــري ـحــاتــه في
تـهــديــدات فــارغــة ،إنـمــا هــو يهيئ الــوعـ َـي العالمي
لـ(إيران نووية)! وحتى التصريحات اإلسرائيلية
ُ
تحمل فــي طياتها العج َز أو اإليحاء
ضــد إي ــران
بالعجز فــي مــواجـهــة العنجهية اإليــران ـيــة التي
كانت يحتكرها الكيانُ الصهيوني على مستوى
العالم!
بـ ـع ــد أطـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـغ ــرب ـي ــة
واإلسرائيلية حول الخطر اإليراني والتهديدات
اإليرانية لم نجد إال دوران دول االتفاق النووي
في دائرة الفراغ بما يخص برنامج إيران النووي،
ومن التصريحات األخيرة اتفاق غربي/إسرائيلي
لخصه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن (إيران وصلت
إلى مرحلة متقدمة من برنامجها النووي) وأنها
باتت على وشك إنتاج السالح النووي أو القنبلة
النووية بما يثبت أن برنامجها غير سلمي! طيب
عرفنا ..فما الحل؟!
{ على مــدار أكثر من أربعة عقود والموقف
الغربي ومنه األمريكي ي ــراوح مكانه بما يخص
نظام الماللي! تصريحات بعد تصريحات فيما
التمدد اإليــرانــي ي ــزداد اتساعا على حساب دول
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وف ـي ـمــا ال ـت ـخ ــادم اإلي ــران ــي
األمـ ــري ـ ـكـ ــي والـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ي ـ ـجـ ــري دائ ـ ـمـ ــا تـحــت
ال ـطــاولــة ،فــي م ـحــاولــة بــاتــت مـكـشــوفــة لتحقيق
النهايات المطلوبة للتعملق والتهديد اإليراني
ل ــدول الـمـنـطـقــة ،وه ــذه ال ـمــرة بــامـتــاك الـســاح
ال ـنــووي! وبـعــد أن يتحقق الـهــدف المطلوب من
هـ ــذا الـتـعـمـلــق اإليـ ــرانـ ــي ف ــا بـ ــأس ف ــي الـقـضــاء
أجــل وأكبر
على النظام الثيوقراطي الــذي قــدم ّ
الخدمات للمشروع الشرق األوسطي الذي يهدف

إلى تمزيق الدول العربية!
{ لــو كــانــت أمــريـكــا أو الـكـيــان الصهيوني أو
الغرب بدوله الكبرى جادة في تخليص المنطقة
وال ـعــالــم مــن الـتـهــديــد اإلي ــران ــي وت ـطــرف نظامه
ال ـث ـيــوقــراطــي وخ ـط ــره اإلرهـ ــابـ ــي ،ل ـتــم ذل ــك من
دون مـمــاطــات وال تـصــريـحــات نــاريــة ،وال دوران
ف ــي (دائ ـ ــرة عـجــز مـفـتـعــل) وكـلـنــا نــذكــر م ــا فعله
الكيان الصهيوني حين ضرب عسكريا (المنشآت
النووية األولى للعراق) في ظرف عدة ساعات! أما
فيما يخص إيــران فالمطلوب أن ينتهي نظامها
اإلرهـ ــابـ ــي م ــن أداء الـ ـ ــدور ك ــام ــا ف ــي اس ـت ـنــزاف
دول المنطقة ،وأن يكون العدو المتربص وعبر
وكالئه للسعودية والخليج والمنطقة وأن يمتلك
ال ـســاح ال ـنــووي لتحقيق الـمــزيــد مــن اسـتـنــزاف
الدول العربية وإطالق شاحنة التنافس النووي!
ألن الهدف من تقوية إيــران (مرحليا) وإضعاف
الـعــرب بشكل دائــم منذ بــدايــات الـقــرن العشرين
هو الهدف ذاته الصهيوني/الماسوني الذي جعل
المنطقة الـعــربـيــة جــالـســة عـلــى بــرمـيــل ســاخــن،
وهذه المرة على برميل نووي لتحقيق األهداف
ذاتها والغايات االستعمارية القديمة الجديدة!
أما صراع اللصوص على الحصص والغنائم
ما بين األطــراف اإلقليمية وعلى رأسها الطرف
اإليراني وما بين األطــراف والقوى االستعمارية
ـراع م ـح ـســوبـ ٌـة مــوازي ـنــه
ال ـك ـب ــرى ف ـهــو بـ ـ ــدوره صـ ـ ـ ٌ
ومـعــادالتــه وحـســابــات الــربــح والـخـســارة فـيــه ،بما
يـجـعــل «الـعـنـجـهـيــة اإلي ــران ـي ــة» ف ــي الـنـهــايــة دورا
إيرانيا مسرحيا مطلوبا ومسموحا به في لعبة
األمم! وعلى العرب أن يفيقوا من (دور المتفرج)
واالنـتـقــال إلــى دور (الـفــاعــل) الــذي يغير األدوار
التي جميعها ترسم نهاياتها للمزيد من التدهور
والضعف في الوضع العربي المأزوم!

دور ال��ـ��ت��ع��ل��ي��م والإع����ـ��ل�ام فـــــي
م��ك��اف��ح��ة ال���ك���راه���ي���ة وال ��ت ��ط ��رف
في اجتماع وزراء الخارجية
اإلس ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي خ ـط ــرا
في مقر جامعة الدول العربية
فكريا أو ماديا على األمة.
( 9سبتمبر  )2021ق ـ َّـدم وزيــر
في أعمال القمة العالمية
الخارجية الدكتور عبداللطيف
األولـ ـ ـ ــى ل ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب
الزياني توصيفا للوضع العربي
(لالتحاد البرلماني الدولي،
وما يواجهه من تحديات فقال
م ـ ـك ـ ـتـ ــب األمـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
إن الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي «ي ــواج ــه
ل ـم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب) وال ـت ــي
ت ـ ـحـ ــديـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
شــاركــت فيها الـبـحــريــن بوفد
متعددة وظــروفــا صعبة ،األمــر
ب ــرل ـم ــان ــي ي ـس ـعــى إل ـ ــى إق ـ ــرار
الذي يستدعي منا عمال عربيا
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة دولـ ـ ـي ـ ــة «ل ـت ـج ــري ــم
م ـش ـتــركــا أك ـث ــر ف ـعــال ـيــة ،وإن ـنــا
خـ ـط ــاب الـ ـك ــراهـ ـي ــة الــدي ـن ـيــة
مطالبون بـتـبـني استراتيجية
والطائفية والعنصرية» ،تطرق
ع ــرب ـي ــة مـ ـ ـشـ ـ ـتــركــة تـ ـج ــاه ه ــذه
المؤتمر إلى منع تكوين بيئة
بقلم:
إن
ال ـم ـت ـغ ـي ــرات وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات.
خـصـبــة حــاضـنــة لـنـمــو األف ـكــار
الكويتي
عيسى
محمد
د.
ـدول
م ــا ي ـحــدث ف ــي ع ــدد م ــن ال ـ
المتطرفة ،أو تجنيد الشباب،
ـزن
ـ
ح
ال ـعــرب ـيــة الـشـقـيـقــة أم ــر مـ
ودحر األسس الفكرية المغذية
ومــؤلــم ،ال استقرار وال أمــن وال
للعمليات اإلرهابية «وتصويب
سلم ،والجئون ومهجرون يعانون قـسـوة العيش
الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة» ،لكنه
والحياة ،وقلة المساعدات اإلنسانية التي تخفف
ما اآلليات لهذا التصويب؟
عنهم معاناتهم ،وال حـلــول سياسية فــي األفــق
ه ـ ــذا ي ـح ـتــم االهـ ـتـ ـم ــام ب ـم ـنــاهــج الـتـعـلـيــم
إلنهاء الحروب والصراعات الدامية التي تسببت
وطرق التدريس من جهة ولكن األهم االهتمام
في سفك الدماء الزكية وتدمير الـمـدن والـقـرى
ب ـ ــاإلع ـ ــام وت ــوجـ ـي ــه خـ ـط ــاب م ـخ ـت ـلــف يــرفــض
والبنى التحتية ،وتهـدد األمن القومي العربي».
ال ـ ـ ــرأي الـ ــواحـ ــد ويـ ـك ــرس ال ـت ـع ــددي ــة ال ـف ـكــريــة
المجتمع
ال شــك أن هـنــاك مسؤولية على
وقـ ـب ــول االخـ ـت ــاف واحـ ـت ــرام ــه .ان ـت ـشــر الـفـكــر
ـؤون
ـ
ش
ـي
ـ
ف
الــدولــي ومسؤولية على دول تتدخل
المتطرف عن طريق بعض وسائل اإلعالم منذ
التحليل
في
الدول العربية وتعتدي عليها .لكن
السبعينيات ولذلك لن يكون دحره إال بحمالت
في
العربية
األمة
األخير المسؤولية األكبر على
إعالمية تدفع في اتجاه التغيير الفكري .وهذا
شملها
ـم
ـ
ل
و
كلمتها
أن تـضــع الـحـلــول لتوحيد
يعني إفـســاح المجال فــي المحطات الرسمية
وأسباب
اإلرهاب
ومنابع
ومعالجة جذور الخالف
لـلـتـيــارات الــديـنـيــة األخ ــرى بــالـظـهــور والتركيز
حذر
فقد
بمجتمعاتها.
الـصــراعــات الـتــي تضر
عـلــى الـتـعــدديــة الـتــي كــانــت ســائــدة فــي الـقــرون
وزي ــر الـخــارجـيــة مــن أن «اإلرهـ ــاب يشكل خطرا
األولى من اإلسالم .فقد كانت التفاسير متعددة
مستمرا على أمن واستقرار الــدول العربية» ،ما
ومختلفة ،ومدارس النقل والعقل متعددة وكتب
يتطلب مواجهة التطرف بجميع أشكاله بما فيه
الـفـقــه واآلراء حــولـهــا م ـت ـعــددة ،وك ــان الـنـقــاش
اإلرهاب الفكري والمادي ومن أي مصدر كان.
مـحـتــدمــا ب ـيــن ك ـب ــار ال ـم ـحــدث ـيــن والـمـفـســريــن
هناك محاوالت وجهود عربية إسالمية تبذل
وكتاب السيرة ،وبين المدارس المختلفة ،هذا
لمنع تـحــول أفغانستان إلــى مــرتــع للمنظمات
الغنى الفكري توقف تدريجيا بعد القرن الرابع.
اإلره ــابـ ـي ــة ،ف ـهــي م ـســؤول ـيــة عــرب ـيــة وإســام ـيــة
ارتفعت وتيرة التشدد منذ القرن السابع عشر،
ومصلحة قومية .وينهي وزيــر الخارجية كلمته
لــم تتمكن النهضة التي قــادهــا الشيخ محمد
بــأن «ذلــك يضع مسؤولية علينا لمعالجة تلك
عبده واألفغاني ومن بعدهم الشيخ عبدالمتعال
التحديات والتعامل معها بكل حكمة وعزيمة
الـصـعـيــدي والـمـفـكــر طــه حسين وخـيــر الــديــن
ل ـح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي وم ـص ـل ـحــة
التونسي وكتاب كثر في االستمرار فتعثرت.
األمــة وحــق شعوبها في الحياة الكريمة اآلمنة
اآلن ه ـن ــاك ن ـخ ـبــة ج ــدي ــدة ن ـ ــذرت نفسها
المستقرة والمزدهرة» .نتفق مع تحليل الوزير
للتجديد وإعادة الحيوية التي بدأ بها اإلسالم،
بــأن هــذه مصلحة قومية عربية وإسالمية ،كما
ه ــذه النخبة ت ـنــادي بــإعــادة الـنـظــر فــي الـتــراث
أنها واجب يحتمه عليها إيماننا بسماحة اإلسالم
الغني في اإلسالم وإعادة قراءته بعيون العصر
وقبوله التعددية في األفهام وفي االجتهاد.
وبمعارف العصر وتقنيات العصر ونبذ اإلرهاب
تتزايد تصريحات المسؤولين حول محاربة
الـفـكــري واح ـت ـكــار الـمـعــرفــة ،مــن ه ــؤالء م ــازال
اإلرهاب ،ويرتفع مستوى التمثيل في اجتماعات
ينشط في الفضائيات الخاصة وبعضهم اختاره
ت ـت ـحــدث ع ــن م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف ،أو
اهلل ،منهم الدكتور محمد شحرور (توفي في 21
مـ ـح ــاوالت ف ــي ت ـكــريــس ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ونـشــر
ديسمبر  )2019الذي نذر حياته لقراءة عصرية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة والـ ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وف ـتــح
للقرآن أنتج ما يزيد على عشرة كتب ،أحدها
مـ ـج ــاالت ال ـت ـن ـم ـيــة ،ف ـيــرت ـفــع م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاؤل
«تجفيف مـنــابــع اإلره ـ ــاب» ،أص ــاب وأخ ـطــأ كما
فــي المجتمعات العربية .هــذه مـبــادرة إيجابية
يقر هــو نفسه ،أثــابــه اهلل على مــا أصــاب وغفر
ومــدعــاة للتفاؤل لكنها ليست بــالــزخــم الكافي
لــه فيما أخـطــأ ،أي أن محاربة اإلره ــاب فكريا
إلحداث التحوالت المطلوبة معرفيا واقتصاديا
تقتضي جـهــدا إعــامـيــا عــربـيــا يفتح المجال
وسياسيا واجتماعية وفكريا ،وال تستنفد األدوات
للنقاش وال ـحــوار لهذه النخب المستنيرة في
المتاحة إلحداث التغيير.
الفضائيات الرسمية.
ف ـم ـثــا ت ـم ـك ـنــت دول م ـث ــل م ـص ــر وت ــون ــس
األق ـ ــوال ال ـتــي تتفق مــع مـحـكـمــات ال ـقــرآن
والمغرب من هزيمة أحزاب اإلسالم السياسي؟
تبقى وتنتج فكرا حرا مستنيرا وما يتنافى مع
لكن هــل هــي فعال رســالــة لــرفــض آيديولوجية
القرآن من أفكار البشر سوف يندثر تلقائيا ،أو
أحادية تكرس االنقسام في األمة .وهل مثل هذا
كما يقول الدكتور المفكر يوسف الصديق «ال
التحول يكفي لمعالجة القضايا التي ذكرها
ك َي ْض ِر ُب َّ ُ
يبقى دقيقة واحــدة»َ « ،كذ َِل َ
ْحقَّ
وزي ــر الـخــارجـيــة؟ األم ــر يـتـعــدى تغيير أح ــزاب
الل ال َ
َاء َوأَ َّما َما َينف َُع
سياسية وقـيــادات فــرديــة ،مهما كانت الوسيلة،
َوا ْل َب ِ
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ويحتاج إلى تغيرات فكرية تحارب اإلرهاب من
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ال ْم َث َ
جــذوره وتعالج التصدعات والصراعات وسفك
ال ( »)17سورة الرعد.
drmekuwaiti@gmail.com
الــدمــاء الـتــي ذكــرهــا الــوزيــر ،وحينها لــن يمثل
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Vacancies Availa ble
YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700711 or jeong.dongjin.0102@gmail.com

VINS
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33410009 or malmeer@batelco.com.bh

LOTUS HOTEL
has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17251444 or namalco@batelco.com.bh

MADAN FITNESS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TRAINER
suitably qualified applicants can contact
39831380 or madhanan_77@yahoo.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636640 or hanankhalaf84@gmail.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17710271 or hrvp@alghalia.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

ALMOAYYED SECURITY
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

ALSAFWAH DOCUMENTS CLEARING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33433533 or ahmedrmk@live.com

ASKAR VILLAGE SALE AUTO SPARE PARTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36644473 or ayshaal89@gmail.com

ALMAMOORAH CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
39881193 or a.salam86@hotmail.com

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17718033 or bhabani.mishra@raymon.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33367000 or a_1999_a@hotmail.com

ARKAN ITIHAD DEVELOPMENT CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
13300444 or hrofficer@aimsbahrain.com

BAWARCHI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
33332444 or greentreebh@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

BELL RACING HELMETS INTERNATIONAL CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17839999 or ay@bellhelmet.bh

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

TOY STORY
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
33493182 or toytoybh@gmail.com

HERITAGE HOME CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
has a vacancy for the occupation of
CIVIL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact
17693986 or hunter73@windowslive.com

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN
has a vacancy for the occupation of
TEACHER
suitably qualified applicants can contact
39939929 or naseem.latif@yahoo.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ALJARRADI TRADING EST.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17000882 or aljarradifahad882@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

NORTH BAHRAIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37797176 or nbcontracting@hotmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700711 or jeong.dongjin.0102@gmail.com

V - MARINE
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33366615 or wael@v-marine.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

FAWZEYA JAAFAR MOHAMED MATAR
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33403902 or maso0oma.alsayed@hotmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

WHITE MOUNTAIN ICEKREEM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17344780 or baher-co@hotmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700711 or jeong.dongjin.0102@gmail.com

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
17422011 or nader.salman00@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

WALKMAN CLEANING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13691113 or sabt001@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

SEEZAROS GENERAL TRADING
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39555152 or karamhhadad@hotmail.com

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com

TANGO PHONES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39995669 or tangophone8@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MAQ MARINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
36266658 or maqmarine@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or downtown@batelco.com.bh

AKRAM GARAGE
has a vacancy for the occupation of
PAINTER(METAL SPRAYER)
suitably qualified applicants can contact
17280720 or akramhussain22@hotmail.com

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FUEL STATION ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

UM ZAINAB BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39379127 or faisalafridi11@hotmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MOHSAN IQBAL CONSTRUCTION CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33718787 or mohsin_iqbal111@yahoo.com

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FUEL STATION ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(CONTROL CENTRE)
suitably qualified applicants can contact
17704040 or recruitment@bapco.net

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

FUTURE COLORS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33371978 or s.noor.almarzooq@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ALNOOR GLASS AND MIRRORS SHOROOM
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17682561 or s.saloon@hotmail.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17564981 or ashokrma@gmail.com

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED
has a vacancy for the occupation of
CHEMIST
suitably qualified applicants can contact
17704040 or recruitment@bapco.net

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

SERBA DINAMIK INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17231030 or fabio@e-serbadk.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17717730 or alazzamgroup@yahoo.com

SECURE ME W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17749697 or secure.me@live.com

SANTORINI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17745060 or seema77.gov@gmail.com

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
17830801 or hr@ramsis.com.bh

NOOH TOWER CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
35350637 or noohrealestate786@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ABU NAWAL ABAYAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33578505 or usmanbah46@gmail.com

SADEQ ALI ABDULAZIZ / ALDAYRANI 3 - 10580
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35519506 or alisadiq799@gmail.com

SANTORINI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17745060 or seema77.gov@gmail.com

ORIENTA INTRNATIONAL FOR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
33322402 or ste_1@hotmail.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17710271 or hrvp@alghalia.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

PHOENICIA TOWER HOTEL
has a vacancy for the occupation of
RESTAURANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17295544 or jemaortizapac@gmail.com

R M H A FOR ADVERTISING AND MARKETING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
33849766 or ragabhafez27@gmail.com

E TECH SOLUTIONS
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
17731040 or munirsiddiq@gmail.com

MEXICO CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17550720 or mexicocleaning@gmail.com

HEND DREAM VEG AND FRUITS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33761989 or hebasla.bh@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

KHALAF CARGO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
34002222 or ameena.khalaf@khalafcargo.com

MAL ALLAH GARAGE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33334003 or nadia65090@gmail.com

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or jobcfmbah@gmail.com

DREAM MARBLE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DESIGNER(INTERIORS)
suitably qualified applicants can contact
17410208 or mzah_80@hotmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

RAZIA BIBI OPERATION AND
MANAGEMENT OF GENERAL WAREHOUSES
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
77344423 or rtco.bh@gmail.com

ALMUHWAR KITCHEN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39879441 or alnoaimihassan@yahoo.com

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39665753 or saharaluminum@gmail.com

AL RAYAH FOR SAFETY ITEMS WLL
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17712700 or rasheed@securicore.bh

ALTAYBEEN BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33226601 or almuqahwi83@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MASHKOOL COOOL CAR WASHING AND POLISHING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33677996 or faisal4eversss@gmail.com

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
39665753 or saharaluminum@gmail.com

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CO-ORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

GOOD SHEPHERD CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17229787 or taheraabdulmahdi@gmail.com

SULTANA STAR LAUNDRY.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66950555 or yousafabdullah95@gmail.com

SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or hrguards@securicore.bh

ALAMEERI AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39119449 or alameerii.a39@gmail.com

AAAC GULF TRADING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
37220124 or bahrain3316@yahoo.com

ASMA STATIONERY AND PHGTO COPYING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33842320 or asmahidd@gmail.com

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39944412 or abuthar1975@gmail.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
17466776 or tahera@kingodm.bh

ALDIRAZ BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33976637 or tariqbah52@gmail.com

BLACK SCREEN MOBILE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33203336 or hasan.khamis@hotmail.com

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33348168 or alahaly67@gmail.com

SUKOON FLOWERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39395796 or sukoon2015@gmail.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33040002 or smalco.bh@hotmail.com

LAHORE DARBAR RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17535123 or sayedkhalidgillani@gmail.com

LAMAT HABAYEB CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
17677855 or moozarashed9@gmail.com

NAFFCO BAHRAIN W L L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39466545 or bahrain4040@hotmail.com

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17466770 or h.almatrook@adco.bh

MASHTAN CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36668870 or s.mashtan@yahoo.com

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345569 or alyamama@batelco.com.bh

HOLLYWOOD REAL ESTAT & DOCUMENT CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17234265 or e-yassin@hotmail.com

ECO CITY FOR PEST CONTROL AND SPRAYING CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33080006 or mohd.j.almurbati@gmail.com

DAG AYOOSH RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17226588 or ahashe@gmail.com

BINT AL NOOR FOR SWEET WATER
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17760036 or alamazoon2009@gmail.com

AL JOOD TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33699931 or mmka86m@gmail.com

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES
has a vacancy for the occupation of
FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS)
suitably qualified applicants can contact
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

HAKIM ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39654527 or hakimbhelect@gmail.com

GOLDEN GROUP CONTRACTORS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17533125 or goldengroupbahrain@gmail.com

INFOCORP BUSINESS SOLUTIONS CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
35531722 or infocorpb@gmail.com

JAFFAR ABDULNABI HASAN TRADING CO.
has a vacancy for the occupation of
WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL
suitably qualified applicants can contact
17210061 or admin@adelsadiq.com

MANAF HAMZA ENGINEERING AND SURVEYING S P C
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
17178612 or manaf@manafhamza.com

303SECURE SHIELD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY MAN
suitably qualified applicants can contact
17727676 or aqeel@basma.com.bh

JANITEX CLEANING SOLUTIONS
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33232111 or amoosa@tala-amwaj.com

SHABAN LINE ABAYAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33862221 or usmanbah46@gmail.com

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
17312220 or ahcgloble@batelco.com.bh

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
NURSE(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17823703 or mahmood@ibnalnafees.com

EAT STATION RESTAURANT S.P.C
OWNED BY ABDULHADI NABEEL MOHAMED DAWANI
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
39111313 or info@boxitbh.com

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34668999 or tufail@technogroup.co

MARZIYA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33910754 or ahadbloch71@gmail.com

FAST _TRACK CARGO
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
36009661 or ameen2255@gmail.com

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17877184 or zbcsunil@batelco.com.bh

ALMOAYYED AIR CONDITIONING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

KURIYAN WELDING, BLACKSMITH, AND
FABRICATION WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33213178 or dilazak786@gmail.com

LINE SPACE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or linespacebh@gmail.com
QABLI SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or qabliservicesbh@gmail.com

NAYAP BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
34665196 or cengizhan.dastan@nayap.com.tr

OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLERK FILE
suitably qualified applicants can contact
17343981 or mubarak@olympic.bh

11 STARS SWIMMING POOL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39752900 or 11starpool@gmail.com

ALMOAYYED AIR CONDITIONING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

ALMERIA CENTER FOR SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17683512 or isaalrashid@gmail.com

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY DESIGN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33229242 or br.hn@hotmail.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or rasheed@securicore.bh

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE)
suitably qualified applicants can contact
13105035 or younis-dms@hotmail.com

DAYTON ELECTRICAL EQUIPMENTS EST
has a vacancy for the occupation of
GRAPHIC DESIGNER
suitably qualified applicants can contact
32328874 or uniquestone01@gmail.com

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
36312382 or khalifanar@yahoo.com

KAFETERIA BAIT ALKEBDA
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
33388807 or baitalkebda@gmail.com

CAPABLE MEN TAILORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39238077 or 87aqeel87@gmail.com

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33225414 or ameerabh144@gmail.com

ARABIAN PEARL GULF SCHOOL
has a vacancy for the occupation of
TEACHER
suitably qualified applicants can contact
17403666 or malaali@batelco.com.bh

SECOND WIFE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
39312875 or isam.siddique204@gmail.com

OASIS PALACE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39459723 or rashid_t_2311@hotmail.com

RAJPOT BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39888023 or chshafiq581@gmail.com

MALIBU RESTAURANT COFFEE SHOP MANAGEMENT CO W L L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (MARKETING)
suitably qualified applicants can contact
33339529 or golii2004@mail.ru

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36491411 or murtazawali100@gmail.com

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17797998 or hanan.karim@secureservices.bh

KOTO BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39710107 or alhadafkh@hotmail.com

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17701711 or lmra@kecc.me

SALON MR. BARBER
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
33203336 or hasan.khamis@hotmail.com

SAVEURS DE CHOCOLATIER FACTORY
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (FACTORY)
suitably qualified applicants can contact
36791017 or sws740900sws@gmail.com

NOOR AL-BURAQ UPHOLSTERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36367476 or mahdiyaebrahim7@gmail.com

TAIBA BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
33768768 or taiba.saloon@gmail.com

OLIVE HOTEL
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39655474 or namalco@batelco.com.bh

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17701711 or lmra@kecc.me

BLUE TOP TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33203336 or hasan.khamis@hotmail.com

RUWAD ALBAHRAIN ADVERTISING SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33909150 or aliqasim2012@yahoo.com

KNOOZ AL ARDH TRADING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33254668 or pmsharief@hotmail.com

AHLI UNITED BANK B.S.C.
has a vacancy for the occupation of
HEAD OF DIVISION
suitably qualified applicants can contact
17585778 or girish.menon@ahliunited.com

DIVA HOTEL
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants can contact
17251444 or buahmed101@hotmail.com

FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39033464 or loord211@hotmail.com

BLACK SCREEN MOBILE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33203336 or hasan.khamis@hotmail.com

STAR WORLD ELECTRONICS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17442208 or hameedbrn786@gmail.com

INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES B.S.C (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
DIR, PROJECTS
suitably qualified applicants can contact
17516000 or ebrahim.janahi@ips.com.bh

RAZIA TOWERS PERSONAL EVENTS PLANNERS
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
39724681 or rtco.bh@gmail.com
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Vacancies Availa ble
AREEJ WORLD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33476741 or y3mk22@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /GAZI ALBIHAR - 10158
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33511889 or bu.nasser888@gmail.com

B.F.G. COMMERCIAL SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39629600 or taghrid.wanous@bfginternational.com

HIND JEWELLERY
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17277918 or bud34555@hotmail.com

WAZIRISTAN PACKING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39955271 or sadikrahman77@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI ( BAYRUT / 6687 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17340518 or mamdalnoaimi@gmail.com

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17742427 or alburj@batelco.com.bh

GULF GATE HOTEL
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33500974 or rilwan25@gmail.com

ARABIAN INTERNATIONAL CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CO-ORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
39677780 or awalserv@batelco.com.bh

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

NIDUKKI TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17456218 or operations@nidukki.bh

ALSABAH LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39463363 or ebrahim.hiji@gmail.com

NAZAR SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
66636230 or shkrkr@live.com

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

HAMAD ABDULAZIZ SHAIKH MOHAMED ALAAZMI ( WALD
AL-QASASIR / 2119 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33100099 or salmanba90009@gmail.com

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17631232 or faisalashoor@gmail.com

ARAB SIGN ADVERTISING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17836983 or mohammed@arabsigns.com

RELATION GIFTS AND FLOWERS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33207945 or abd.awan90@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ARAB SIGN ADVERTISING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17836983 or mohammed@arabsigns.com

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
39824032 or abutty.kiliyanni@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17559999 or jaafar@alhassanainco.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39824032 or abutty.kiliyanni@gmail.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33040002 or smalco.bh@hotmail.com

GHANI COMPUTER REPAIR
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
36608663 or ghaniswar@gmail.com

SECURE ME W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17749697 or secure.me@live.com

IBRAND TRADING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17224145 or hidayath.ta@gmail.com

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17270140 or alialtmimi@yahoo.com

DOSE CAFE FOOD & BEVERAGE SERVICE ACTIVITIES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants can contact
17000990 or beshara.bh@gmail.com

BURGER ZOOM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
17001720 or burgerzoombh@gmail.com

THE FIRST TECHNOLOGY HOME W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
66905668 or tariq400@hotmail.com

SPEED WORLD CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17233123 or speedworld-swc@hotmail.com

AYAT AHMED ABDULLA
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34128860 or ayatahmedbh066@gmail.com

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17621168 or neewll@batelco.com.bh

MCDONALDS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17220000 or hr@fakhro.com

THE PROMO POINT MARKETING AND ADVERTISING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
66608111 or yasir.07bh@gmail.com

HOME DECORATION FOR HANDICRAFTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33332679 or salem43641@gmail.com

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND
YOUSIF SNOS OF ALI AHMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500331 or eraprojects@batelco.com.bh

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES
has a vacancy for the occupation of
A/C MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17786599 or alsabah.airconditioning@gmail.com

MCDONALDS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
17220000 or hr@fakhro.com

BASHARAT BUILDING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39581507 or bahlove6@gmail.com

ALKHAIR VALLEY FISH & MEAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17877098 or hassan@mircle-its.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

AL MINAR CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36651823 or ebrahimmasud90@gmail.com

LAZER ZONE
has a vacancy for the occupation of
CAR WASHER/CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17711333 or hassan@emaar.bh

BRILLIANZ EDUCATION W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
17404812 or info.brillianzbahrain@gmail.com

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
77022223 or blackjewel.consruction@gmail.com

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER SYSTEMS ANALYST
suitably qualified applicants can contact
17727375 or william@itpeoplegulf.com

PYRAMID CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33269729 or miftikhar087@gmail.com

LAZER 1 AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CAR WASHER/CLEANER
suitably qualified applicants can contact
36383555 or hassan@emaar.bh

AL SABBAGH TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33447742 or anwrooo@gmail.com

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000011 or hr@alsaadoon.com

HOLIWOOD CAR HIRING
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17637220 or geagle@hotmail.com

ALSENYAR COLDSTORES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
38864703 or ahmbh506@gmail.com

BAHRAIN ENTERPRISES CO. LTD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17737381 or bahrainenterprises@batelco.com.bh

ISMCO COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17820974 or ismcobh@gmail.com

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

SOQOOR ALKHALEJ ALTHAHABYA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
39466545 or s.jaffar1963@hotmail.com

MARINZ SALON
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39465075 or ebahimm@batelco.com.bh

BABA SUNFOOR PASTRIES
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39682220 or shiakha.b59@hotmail.com

MERCURY CONTRACTING CENTRE
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17742858 or mjmh69@hotmail.com

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33795726 or alanjomalzahera@gmail.com

MERCURY CONTRACTING CENTRE
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17742858 or mjmh69@hotmail.com

AL JASSRAH BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39891620 or cat.vip.2@hotmail.com

ALWATYA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17791518 or baqer137@gmail.com

ZAWRAQ ALALWAN FOR DECORATION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17250878 or a_kgroup@hotmail.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

SWAN BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
33388844 or am.353@hotmail.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

BAHRAIN NATONAL PLASTIC CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17831114 or banapco@batelco.com.bh

JANAT ALKHULD MARKET0
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252502 or sayedwood@gmail.com

GULF TAXI FOR TAXI
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR FOR SERVICES
suitably qualified applicants can contact
33320004 or sadiqnema@gmail.com

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39621070 or m.waqas2112@gmail.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700888 or nasserab@batelco.com.bh

MAKKI ALNASSER CAR SERVICES EST.
has a vacancy for the occupation of
GARAGE MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
36699818 or isaramadan90@gmail.com

DAEAT COLDSTOUR
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17735574 or abuhassans600@gmail.com

ALYOUSUF EXCHANGES & MONEY TRANSFERS B.S.C. CLOSED
has a vacancy for the occupation of
COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER
suitably qualified applicants can contact
36844148 or hr@alyex.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
MACHINIST
suitably qualified applicants can contact
17703404 or usmc@batelco.com.bh

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17213003 or alezzco1@gmail.com

KHALAIFAT CO . W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39444982 or ahmed@khalaifat.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17703404 or usmc@batelco.com.bh

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17213003 or alezzco1@gmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17703404 or usmc@batelco.com.bh

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17213003 or alezzco1@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
17786500 or careers@kcbahrain.com

ALMIRAJ RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66614441 or samarkandpalace@gmail.com

DEPAQ FOR JEWELLERY DESIGN
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17342474 or shaker@depaj.com

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17877209 or hanan.ali@alhelli.com

COMPUTER WORLD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS)
suitably qualified applicants can contact
17561842 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

MARTINIZING LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (LAUNDRY)
suitably qualified applicants can contact
17297676 or hr@azcsbh.com

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17877209 or hanan@alhelli.com

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
INVESTMENT SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17727662 or personnel@intercol.com

HAVELOCK ONE INTERIORS WLL
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39628077 or contracting.ebtehal@gmail.com

JAMEEL JASSIM MOHSIN SALEH
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34651634 or jameeljassim.ms@gmail.com

AL WED RESTURENT
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
39462005 or gulfcenter_sms@yahoo.com

AL ENMA HOUSE FOR SECURITY SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
36574740 or admin@enmabh.com
AL NOOR SPECIAL EDUCATION
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39987882 or nooralsharaf.bh@gmail.com
668 CAFE
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33113352 or 668.bhr@gmail.com

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000011 or hr@alsaadoon.com
ADNAN CARGO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or adnan11031995@gmail.com
MOHAMED MOHSEN ALI ABDULHUSAIN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17643970 or mohammedza869@gmail.com

ADAWIYA MARKET
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36331016 or alihasancafe@gmail.com

KENZA ACCOUNTING & CONSULTANCY
BAHRAINI PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17305720 or bahrainkenza@gmail.com

SUN NIGHT FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR
MANAGMENT OFFICES CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33869900 or e.bra5058@yahoo.com

MALANADU TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
34008839 or pzameelm@gmail.com

ALQASSIM LOGISTICS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33904186 or kasimali697@gmail.com
CHICKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35114403 or dpasif@yahoo.com
STARK TRADING AND CONTRACTING
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66301366 or rajendrakumarnair@yahoo.com
AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17784584 or info@amjassim.com
CITY GLASSES W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17874492 or acityglass@yahoo.com
ISMCO COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17820974 or ismcobh@gmail.com
AL KOBRA CLEANING EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17232500 or hr@alkobragroup.com
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MALANADU TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
34008839 or pzameelm@gmail.com
NEW SHAHIN CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33207045 or mnabeelahmed00@gmail.com
AL HOBAIL CLEANING & MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33004690 or alhobailcleaning@gmail.com
HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33615001 or bittusandhu530@gmail.com
WESAL GENERAL TRADING AND MOTOR AUTO PARTS
BAHRAINI PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33230652 or wisalgulbahrain@gmail.com
ROAD X EXPRESS SHIPPING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
66757111 or ayman.h.almutawa@gmail.com
AARBA CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39923170 or 786.sff@gmail.com
GHAFER INTERIOR DECORATION CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35100286 or ghafer.bh@gmail.com
MOTO POINT TRADING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33774734 or info@motopointarabia.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

DAR AL AQSA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
DIRECTOR OF ADMINISTRATION &
FINANCIAL AFFAIRS
suitably qualified applicants can contact
39505033 or lkma2012@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ISA ALAMDAR EBRAHIM ZAINAL ( SAQR ALHEJAZ - 8191 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17675062 or zainal.essa@gmail.com

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500331 or abdulha@batelco.com.bh
URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com
URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
ROAD GRADER OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
suitably qualified applicants can contact
17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com
BAHRAIN WORKSHOP CO.
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN WORKSHOP
suitably qualified applicants can contact
17700798 or bwceng@batelco.com.bh
MOHAMED MAHMOOD ALKOOHEJI TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17701701 or mmkooheji@yahoo.com
ALAMIN GARDENS
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact
17732220 or aralamin@batelco.com.bh
ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17531235 or galibalmoosa@yahoo.com
GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com
GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com
BRIDGE INDUSTRIAL SERVICES CO B.S.C. CLOSED
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17810509 or hr1@bis.com.bh
JAPANESE RESTAURANT KEI
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17534777 or keibah@batelco.com.bh
RENDEZVOUS
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17258900 or karima@cineco.net

KANSARA JEWELLERS
has a vacancy for the occupation of
APPRAISER(JEWELLERY)
suitably qualified applicants can contact
17229560 or kkansara@hotmail.com
VISTAS MECHANICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39830867 or abdulrahmankooheji@gmail.com
ALBURHAN ELECTRICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17675055 or alburhanworkshop@gmail.com
ARABIAN PEARL GULF SCHOOL
has a vacancy for the occupation of
TEACHER
suitably qualified applicants can contact
17403666 or malaali@batelco.com.bh
ARABIAN PEARL GULF SCHOOL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17403666 or malaali@batelco.com.bh
JANAT FOODSTUFF & SWEET WATER
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
34026338 or iqbalchilwan@hotmail.com
MOHAMED EBRAHIM ALAFAIN TRADING EST.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact
17262249 or m.aljaloot@gmail.com
SABAH BEAUTY SALOON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
33344533 or sabah973@hotmail.com
SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17401013 or santec.glorvs@gmail.com
HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)
suitably qualified applicants can contact
17537742 or recruitment.bh@heston.net

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING)
suitably qualified applicants can contact
17564981 or ashokrma@gmail.com
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or hrd1@macbh.com
SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or hrguards@securicore.bh
DEAL GARAGE
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17230101 or ceo@eatcorp.com
DEAL GARAGE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17230101 or ceo@eatcorp.com
MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17290666 or mburwaih@gmail.com
MOTOROX RESTAURANTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17253030 or motorox17@gmail.com
PALM COAST CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33445560 or aamirbh@gmail.com

TANIA&JINIA TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39710107 or terdoc12@gmail.com
ABDULGHANI LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
PRESSER (HAND)
suitably qualified applicants can contact
36711335 or najeeba68@gmail.com
ARKAN ITIHAD DEVELOPMENT CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SERVICES HELPER
suitably qualified applicants can contact
13300444 or hrofficer@aimsbahrain.com
NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39890033 or abdulhusainmansoori@gmail.com
INDIAN ACADEMY SEMINARS SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICER (ADMINISTRATIVE)
suitably qualified applicants can contact
36391000 or elam63@gmail.com
SEVEN STARS SALON
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
33233083 or younisaleker@gmail.com
CITY PALACE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17612716 or alareenspices@yahoo.com
BOSS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
66661666 or m.66661666@gmail.com
FATEMA AHMED JUBARA ALNOAIMI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17673092 or alahamedthenai@gmail.com

هاتف القسم الرياضي17628423 :

16

البريد اإللكتروني
aaknews9@gmail.com
ali988@gmail.com
العدد ( - )15881السنة السادسة واألربعون  -األربعاء  8صفر 1443هـ  15 -سبتمبر 2021م

منتخب الطائرة يخ�سر من
قطر ..وي�ضيع فر�صة الت�أهل

اقـــرأ
الملحق الرياضي

نادي الرفاع للتن�س ينظم الن�سخة
الأولى لـ«بطولة الرفاع المفتوحة»

ص2

في الموقع اإللكتروني

مي�سي يفتتح باكورة
مبارياته القارية مع باري�س

ص3

ص4

البكرة ت�شاكيل والقعود �أ�سد يف املركز الأول يف �سباق الهجن ب�أبوظبي

نا�صر بن حمد :رعاية جاللة امللك لريا�ضات املوروث ت�سهم يف حتقيق الإجنازات
تغطية – المكتب اإلعــامــي :أكــد سمو الشيخ نــاصــر بــن حمد آل
خليفة مـمـثــل جــالــة الـمـلــك لــأعـمــال اإلنـســانـيــة وشـ ــؤون الـشـبــاب أن
ريــاضــات ال ـم ــوروث الشعبي تعتبر تــاريــخ وهــويــة تـتــوارثـهــا األج ـيــال في
المملكة بفضل الرعاية الفائقة والدعم الذي تحظى به هذه الرياضات
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،حيث تشكل هذه الرعاية مكانة بارزة في إبراز الموروث
الشعبي البحريني في المشاركات الخارجية وتسهم في تحقيق مختلف
اإلنجازات.
وأعــرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بتحقيق
الـبـكــرة تـشــاكـيــل الـمــركــز األول لـلـشــوط األول حـقــايــق أب ـكــار فــي سباق
الـحـقــايــق لهجن أص ـحــاب الـسـمــو الـشـيــوخ فــي م ـيــدان ســويـحــان بــدولــة
اإلمارات العربية المتحدة ،والقعود «أسد» التي حققت المركز األول في
الشوط الثاني حقايق جعدان.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضات الموروث
تحظى باهتمام من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلــى أن إنجاز البكرة
تشاكيل والقعود أسد أسهم في إبراز الجوانب التراثية المشتركة وعمقها
الخليجي والـعــربــي واإلس ــام ــي ،وه ــو نــابــع مــن اهـتـمــام دول ــة االم ــارات
العربية المتحدة الشقيقة في مواصلة إبراز رياضات الموروث الشعبي
والمحافظة على تراثها العريق الممتد منذ عصور ماضية ،مبين ًا سموه

{ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

{ القعود أسد

{ البكرة تشاكيل

أن سباقات الهجن تعتبر من أقوى وأعرق رياضات الموروث الشعبي.
وأشــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي
بذلتها مختلف لجان البطولة والتي أسهمت في إبــراز السباق بشكل
مميز يعكس مدى اهتمام دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة في
إنجاح كل الفعاليات الخاصة برياضات الموروث الشعبي.

وفي سباق شوط الحقايق لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان
سويحان جاءت في المركز األول البكرة تشاكيل ملك سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة في الشوط األول حقايق أبكار بتوقيت قدره (دقيقتان
و 56ثانية).
وفي شوط سباق الحقايق لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان

سويحان للشوط الثاني ،المركز األول القعود أســد ملك سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،حيث سجلت أفضل توقيت في فئة الحقايق
ج ـعــدان ،لتسجل البحرين إن ـجــازا جــديــدا فــي سـبــاقــات الهجن بفضل
رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الهادفة إلى مواصلة حصد
اإلنجازات الخارجية.

�أ�شاد بعطاء الناديني و�إ�سهامهما يف النهو�ض بقطاع الريا�ضة
قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية ،أمس «الثالثاء»
ال ـمــوافــق  14سبتمبر الـ ـج ــاري ،ب ــزي ــارة ن ــادي
ال ـب ـحــريــن لـلـتـنــس ونـ ـ ــادي ال ـن ـصــر الــريــاضــي
والـثـقــافــي ،الـتــي يــواصــل فيها سـمــوه سلسلة
زي ــارات ــه لــأنــديــة الــوط ـن ـيــة ،ض ـمــن الـسـيــاســة
التي انتهجها سموه في تعزيز التواصل ودعم
وم ـســانــدة الـجـهــات الــريــاض ـيــة ،ب ـهــدف تنفيذ
الخطط والبرامج التي تتوافق مع سياسات
الهيئة العامة للرياضة ،لإلسهام في االرتقاء
بالقطاع الرياضي.
وق ــد حـضــر ال ــزي ــارة سـمــو الـشـيــخ سلمان
ب ــن م ـح ـمــد آل خـلـيـفــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـهـيـئــة
العامة للرياضة ،والرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للرياضة د .عبدالرحمن صادق عسكر،
والدكتور علي محمد فخرو الرئيس الفخري
لنادي البحرين للتنس.
والـتـقــى سـمــو الـشـيــخ خــالــد بــن حـمــد آل
خليفة خــال الــزيــارة برئيس نــادي البحرين

خالد بن حمد يزور نادي البحرين للتن�س ونادي الن�صر

{ جانب من زيارة سموه لنادي البحرين للتنس
للتنس خميس محمد المقلة ،ورئـيــس نــادي
ال ـن ـصــر ع ـبــداألم ـيــر عـطـيــة جــاســم وعـ ــدد من
أعضاء الناديين.
وأش ــاد سموه بجهود الناديين ،مــن خالل
إق ــام ــة األن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات وف ـتــح األبـ ــواب

{ جانب من زيارة سموه لنادي النصر الرياضي والثقافي
الحـتـضــان وتشجيع الـشـبــاب البحريني على
م ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة وم ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ال ـفــرق
الرياضية ،والمشاركة كذلك في المسابقات،
بــال ـصــورة ال ـتــي تـسـهــم ف ــي تـطــويــر الــريــاضـيــة
البحرينية.

واسـتـمــع سمو الشيخ خــالــد بــن حمد آل
خليفة إلــى إيـجــاز مــن رئيسي الناديين حول
الـخـطــط المستقبلية الـتــي يسعى الـنــاديــان
لتنفيذها خ ــال الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،لضمان
استمرار الجهود بهدف تطوير الكوادر االدارية

وال ـف ـن ـيــة ورفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـف ــرق ومـنـتـسـبـيـهــا،
لضمان المواصلة في المشاركة الحقيقية في
بناء وتقدم القطاع الرياضي.
وقال سموه« :نشيد بالجهود الكبيرة لنادي
البحرين للتنس ونــادي النصر في المشاركة

الفاعلة ومساهمتهما فــي النهوض بالقطاع
ال ــري ــاض ــي ،م ــن خـ ــال ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي تسهم
فــي تطوير الـفــرق وتنمية ق ــدرات الرياضيين
وإكسابهم المهارات وثقافة التنافس والفوز،
وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات المحلية
وتمثيل المنتخبات ،متطلعين إلى أن يواصل
الـ ـن ــادي ــان ع ـطــاءه ـمــا بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي يحقق
المزيد من النجاحات للرياضة في المملكة».
مــن جانبهما ،عبر رئيس نــادي البحرين
للتنس خميس محمد المقلة ورئـيــس نــادي
الـنـصــر الـسـيــد عـبــداألمـيــر عطية جــاســم عن
سعادتهما بالزيارة التي قــام بها سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة للناديين ،مقدرين
الجهود المميزة التي يبذلها سموه في خدمة
تطوير وارتقاء الرياضة بالمملكة ،مؤكدين أن
هذه الزيارة ستدعم بشكل واضح العمل على
تنفيذ كل الخطط والبرامج التي من شأنها
تطوير الجوانب اإلداري ــة والفنية بالناديين،
بالصورة التي تدفعهما إلى مضاعفة الجهود
لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة
البحرينية.

يف انطالق دوري زين لكرة ال�سلة

الأهلي يكت�سح النويدرات  ..واحلالة يجتاز �سماهيج
كتب :أحمد الذهبة
بـ ــدأ ف ــري ــق األهـ ـل ــي ح ـم ـلــة ال ــدف ــاع عن
اللقب بـفــوز كبير على منافسه الـنــويــدرات
بنتيجة  51/94في اللقاء الذي جمعهما يوم
أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في
انطالق منافسات دوري زيــن البحرين لكرة
السلة للموسم الحالي .2022-2021
ولـ ــم ي ـج ــد األهـ ـل ــي ص ـع ــوب ــة ف ــي ف ــرض
سـيـطــرتــه مـنــذ بــدايــة ال ـل ـقــاء ،وأن ـهــى الــربــع
األول متقدم ًا بنتيجة  ،6/18واصــل األهلي
األفضلية والسيطرة في باقي الفترات وخرج
منتصر ًا في النهاية ،وكانت النتيجة منطقية
ومتوقعة في ظل فــارق االمكانيات والخبرة
والنجوم بين الفريقين.
وأستغل أحمد جــان مــدرب األهلي هذه
المواجهة في منح معظم الالعبين الشباب
ال ـف ــرص ــة بــال ـم ـشــاركــة م ــن أجـ ــل االح ـت ـكــاك
واكتساب الخبرة ،ولم يشارك محمد قربان
وميثم جميل
وجـ ـ ــاءت ن ـتــائــج الـ ـفـ ـت ــرات( ،)6/18 ( :
 ،)13/31 ( ،)19/25 ( ،)20:13وك ــان أفضل
الـمـسـجـلـيــن م ــن األهـ ـل ــي أح ـم ــد ح ـســن 22
نقطة واألمريكي أنتوني ماكالين  21نقطة

وه ـشــام ســرحــان  16نقطة ومـحـمــد كــويــد 8
نـقــاط وصـبــاح حسين  6نـقــاط ،بينما تألق
محترف النويدرات األمريكي أنتوني والكر
بتسجيله  25نقطة في ظهوره األول ،فيما
سجل حسين حسن  12نقطة وحسن عباس
 11نقطة.

احلالة يحقق فوزه األول
وفي اللقاء األول يوم أمس حقق فريق
الحالة فوزه األول في دوري زين حيث تغلب
ع ـلــى م ـنــاف ـســه س ـمــاه ـيــج بـنـتـيـجــة ،68/78
وتحكم الحالة في مجريات اللقاء مستفيد ًا
من بدايته القوية وخروجه من الفترة األولى
متقدم ًا بفارق  16نقطة.
وجـ ـ ـ ــاءت نـ ـت ــائ ــج ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات،)6/22 ( :
(  ،)34/14 ( ،)10/28 ( ،)18/14وب ــرز من
الحالة األمريكي أمير ويليامز بتسجيله 22
نقطة والسيدكاظم ماجد  19نقطة وأحمد
خليفة  11نقطة وال ــواث ــق عـلــي  11نقطة،
بينما كــان أفـضــل المسجلين مــن سماهيج
األمــريـكــي جيريل مــارتــن  30نقطة وأحمد
فـتـيــل 13ن ـق ـطــة وأح ـم ــد مـحـمــد جـعـفــر 11
نقطة وباسل عادل  7نقاط.
اليوم مباراتان
وتقام اليوم األربعاء مباراتان على صالة
اتـحــاد السلة بــأم الحصم لحساب الجولة
األولـ ـ ــى ،حـيــث يـلـتـقــي ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ــى
المنامة وسـتــرة فــي تمام الساعة الخامسة
وال ـن ـصــف ،وتـلـيـهــا ع ـنــد ال ـســاب ـعــة والـنـصــف
ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة ال ـتــي تـجـمــع بـيــن فريقي
النجمة والبحرين.

ختام اجلولة الأوىل لدوري الدرجة الثانية

ال�شباب واالحتاد يتعادالن واالتفاق يكت�سح الت�ضامن و�سرتة وقاليل حبايب
كتب :جميل سرحان  -التصوير :عبداألمير السالطنة
تعادل الشباب مع منافسه االتـحــاد بهدفين لمثلهما وذلــك في
الـمـبــاراة الـتــي جمعت الفريقين على ملعب مدينة حمد فــي ختام
الجولة األولــى من دوري الــدرجــة الثانية ،ورفــع الشباب رصيده إلى
نقطة وكذلك الحال بالنسبة إلى االتحاد.
سجل للشباب:قاسم حبيب وسامر عماد الدين ،ولالتحاد:فيكتوري
وجابرييل مونتيرو.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد بونفور
وساعده على الخطوط عبدالرحمن محي الدين وعلي سعد والحكم
الرابع حسين الشويخ.
وفــي المباراة التي أقيمت على ملعب الـنــادي األهلي بالماحوز
وكبيرا على حساب التضامن بنتيجة 6/1
حقق االتفاق فــوزا مهما
ً

وحصد بهذا االنتصار أول ثالث نقاط في مشواره بالمسابقة.
سجل لالتفاق:جوماي (هدفين) ،دانييل اسانتي ،ناصر محمد
وعلي عبداإلله ،حسان ماكيالله .وللتضامن:دستني.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة راشد الخشرم
وسـ ــاعـ ــده ع ـل ــى ال ـخ ـط ــوط نـ ـ ــواف ش ــاه ـي ــن وم ـح ـم ــد غـ ـ ــازي وال ـح ـكــم
الرابع محمد خالد.
وفــي المباراة الثالثة التي أقيمت على ملعب نــادي الرفاع خرج
فريقا سترة وقاللي بنتيجة التعادل بهدف لمثله وحصد كل فريق
نقطة واحدة.
سجل لقاللي:ستيفن ،ولسترة:أندريه لوكاس.
أدار الـلـقــاء طــاقــم تحكيم مـكــون مــن حـكــم الـســاحــة عبدالعزيز
شريدة وساعده على الخطوط صالح جناحي وأحمد سيف والحكم
الرابع خالد علي.
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خالد بن حمد ي�ستقبل رئي�س منظمة «متحدون من خالل الريا�ضة»
الـ ــرفـ ــاع  -ال ـم ـك ـتــب اإلعـ ــامـ ــي لسمو
الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:
اسـتـقـبــل سـمــو الـشـيــخ خــالــد بــن حـمــد آل
خـلـيـفــة ال ـنــائــب األول لــرئ ـيــس المجلس
األع ـلــى للشباب والــريــاضــة رئـيــس الهيئة
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية
الـبـحــريـنـيــة رئ ـيــس منظمة مـتـحــدون من
خــال الرياضة ()United Through Sport
نائب رئيس  GAISFاألمين العام لالتحاد
الدولي للمواي تاي السيد ستيفن فوكس،
الذي يزور مملكة البحرين حاليا.
وقد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان
بــن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني
لــأل ـعــاب الـقـتــالـيــة ،والــرئ ـيــس التنفيذي
للهيئة الـعــامــة للرياضة د .عبدالرحمن
صادق عسكر ،وأمين عام اللجنة األولمبية
البحرينية محمد حسن النصف ،ومستشار
سمو رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
محمد شاهد ،ورئيس االتـحــاد البحريني
للكيك بوكسينغ أحمد خالد الوزان.
ورحــب سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة برئيس منظمة United Through
 Sportنــائــب رئ ـيــس  GAISFاألم ـيــن الـعــام
لالتحاد الدولي للمواي تاي ،مشيدا سموه
بالجهود المميزة الـتــي يبذلها لالرتقاء
بـمـسـتــوى ريــاضــة ال ـم ــواي ت ــاي الـعــالـمـيــة،

{ خالد بن حمد يتسلم كتابا من رئيس منظمة «متحدون»
وتسخير الرياضة لتطوير مهارات وقدرات
الناشئة والشباب وخدمة المجتمع.
وق ــد بـحــث س ـمــوه م ــع الـسـيــد ستيفن
فوكس سبل التعاون والتنسيق المشترك
والـمـضــي بـهــا قــدمــا نـحــو آف ــاق أرح ــب من
التنمية والتطوير في المجال الرياضي،
مـ ــؤكـ ــدا سـ ـم ــوه أهـ ـمـ ـي ــة ت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات

{ جانب من االستقبال

واالسـتـفــادة مــن الـتـجــارب الناجحة ،التي
من شأنها أن تسهم في االرتقاء بالحركة
الرياضية بالمملكة.
من جانبه ،أكد رئيس منظمة United
 Through Sportنائب رئيس  GAISFاألمين
العام لالتحاد الدولي للمواي تاي السيد
ستيفن فوكس أن ما تشهده مملكة البحرين

من نهضة رياضية هو دليل واضح على ما
تــولـيــه ال ـق ـيــادة ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن من
حــرص واهـتـمــام لدعم القطاع الرياضي،
مضيفا أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة لعب دورا مهما في تطوير الرياضة
الـبـحــريـنـيــة ،م ــن خ ــال ال ـج ـهــود الـكـبـيــرة
وإطــاقــه الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات الـهــادفــة،

ال ـتــي اسـهـمــت ف ــي تـحـقـيــق ن ـقــات نوعية
وال سيما على صعيد األل ـعــاب القتالية،
الـتــي ت ـبــوأت مــن خــالـهــا الـبـحــريــن مكانة
متقدمة آسيويا ودولـيــا ،مبديا في الوقت
ذات ــه اس ـت ـعــداده ال ـتــام للعمل والمساهمة
في دعــم الجهود البحرينية لما فيه خير
وتقدم الرياضة بالمملكة.

وقـ ــد جـ ــرى ع ـلــى ه ــام ــش هـ ــذا ال ـل ـقــاء
توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة األولمبية
ال ـب ـحــري ـن ـيــة وم ـن ـظ ـمــة United Through
 ،Sportبـ ـه ــدف ت ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون
المشترك بين اللجنة والمنظمة لتأكيد
دور الرياضة فــي تحقيق أه ــداف التنمية
المستدامة.

اجلهاز الفني والهجوم الطائ�ش م�س�ؤوالن

منتخبنا يخ ّيب الآمال وي�ض ّيع فر�صة الت�أهل �إىل الدور الثاين �آ�سيويا
متابعة :علي ميرزا

{ جانب من اللقاء

محافظ العا�صمة ي�ستقبل
البروفي�سور في�صل المال
استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ
محافظة العاصمة ،البروفيسور فيصل حميد المال األستاذ
بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين ورئيس
مجلس اآلباء والمعلمين بمدرسة عبدالرحمن كانو الدولية،
حـيــث أه ــدى معاليه نسخة مــن كـتــابــه الـجــديــد «مــدخــل إلــى
البحث العلمي في علوم التربية البدنية والرياضة».
وأعـ ـ ــرب م ـحــافــظ ال ـعــاص ـمــة خـ ــال ال ـل ـق ــاء ع ــن ت ـقــديــره
للبروفيسور الـمــا على هــذا اإله ــداء وب ــاإلص ــدارات العلمية
المتميزة ،وبما تضمنه الكتاب من معلومات مهمة عن مناهج
البحث العلمي في علوم التربية البدنية والرياضة ،مؤكدا أن
هذا الكتاب سيشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية وسيمثل
مــرجـ ًـعــا مهما لجميع الـبــاحـثـيــن ،متمني ًا للمال مــزيــدا من
التوفيق والنجاح في مسيرته األكاديمية والعملية.
من جهته ،ع َّبر البروفيسور فيصل المال عن خالص شكره
وتقديره لمحافظ محافظة العاصمة على دعمه وتشجيعه
لـلـكـتــاب والـبــاحـثـيــن الـبـحــريـنـيـيــن والـ ــذي يـعــد بـمـثــابــة داف ــع
لتقديم المزيد من المؤلفات.

اتحاد الكرة ي�ؤجل مباراة
المحرق والخالدية
تنفيذً ا لتوجيهات
الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
للشباب والرياضة رئيس
الهيئة العامة للرياضة
رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة،
قرر مجلس إدارة االتحاد
الـبـحــريـنــي ل ـكــرة ال ـقــدم
ت ــأجـ ـي ــل مـ ـ ـب ـ ــاراة ن ــادي ــي
الـ ـمـ ـح ــرق والـ ـخ ــال ــدي ــة،
ضمن الجولة  3لــدوري
ناصر بــن حمد الممتاز { شعار االتحاد البحريني لكرة القدم
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي
 ،2022-2021وال ـم ـقــررة
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وج ــاء تــأجـيــل ال ـم ـبــاراة تـنـفـيــذً ا لـتــوجـيـهــات سـمــو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة لمنح التسهيالت الالزمة لألندية
التي تمثل المملكة في المحافل الخارجية ،إذ يأتي التأجيل
إلعطاء الفترة الكافية لممثل الوطن نادي المحرق لإلعداد
لمباراته أمام نادي العهد اللبناني في نصف نهائي غرب آسيا
لكأس االتحاد اآلسيوي  ،2021والتي ستلعب يوم  20سبتمبر
الجاري.
ويؤكد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم دعمه
الكامل لألندية األعـضــاء فــي استحقاقاتهم الخارجية ،كما
يـهـيــب بــاألنــديــة إمـكــانـيــة طـلــب تــأجـيــل ال ـم ـبــاريــات المحلية
قبل مباريات البطوالت الخارجية بما يمنح الفرق الفرصة
لالستعداد األمثل لالستحقاق الخارجي.

خ ّيب منتخبنا الوطني للكرة الـطــائــرة اآلم ــال بعد
أن أضاع فرصة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة آسيا
للرجال  21المقامة فــي الـيــابــان حتى  19سبتمبر بعد
(وأي خسارة) من منتخب قطر بثالثية نظيفة
الخسارة ّ
 24-26 .20-25 .19-25في لقاء الجولة الثالثة من الدور
التمهيدي للمجموعة الثالثة التي يتصدرها اليابانيون،
وبهذه النتيجة تأهل القطري الشقيق إلى الدور الثاني،
بينما بات على منتخبنا خوض المباريات الترتيبية من 9
حتى  16والتي تستهل غدا.
وفـ ـ ـ ّرط الـمـنـتـخــب ب ـغــرابــة ف ــي فــرصــة جـ ـ ّر ال ـم ـبــاراة
إلــى شــوط رابــع عندما تقدم زمــاء محمود حسن قائد
المنتخب في الشوط الثالث  16-20غير أنّ القطريين
أدركوا التعادل  22-22بجهدهم م ّرة وبالكرة الطائشة من
المتألق محمد عنان مرة أخرى ،ورغم أنّ الفرص ال تأتي
مرتين ،إال أنها عادت لمنتخبنا من جديد ليتقدم 22-24
غير أنّ ثالث كرات من محمد يعقوب طائشات أنهت نزاع
القوم على الشوط لصالح قطر.
ويبدو أنّ الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرازيلي

يتحمل مسؤوليته الخاصة نسي أو
(ماركو كويروغا) الذي
ّ
تناسى أنّ منتخبنا موجود في بطولة قارية رسمية نمنّي
تعد وال تحصى ،ومن األبجديات
النفس فيهاء بأشياء ال ّ
التي يحفظها المدربون عن ظهر قلب أثناء االستعداد
ألي استحقاق هو البحث عن إيجاد تشكيل أساس ،غير
ّ
أننا على مدار المباريات الثالثة التي خاضها المنتخب
لــم نشهد اسـتـقــرار المنتخب على تشكيل مع ّين ،حتى
أننا استشعرنا كأن المنتخب يستعد لبطولة أخــرى من
كثرة التغييرات ،حتى صرنا ال نعرف التركيبة الرئيسة
للمنتخب ،وإذا كــان الجهاز الفني قــد استثمر الـبــدالء،
غير أنّ هذا االستثمار قد جاء مقلوبا ،ولم يكن ناجعا.
وذهب المتابعون في تفاؤلهم بعيدا بعد األداء القوي
الــذي قدمه المنتخب أمــام اليابان ،غير أنّ تفاؤلهم قد
ذهب هــدرا مع الرياح ،فلقاءات المنتخبات القريبة من
بعضها الـبـعــض ،ال تحسمها الفنيات وال الـخـبــرات وال
األسماء ،وإنما تكون الكلمة فيها للطرف األكثر صالبة
ذهنية ،وهــذه الصالبة كانت حاضرة لدى القطريين في
جزئيات مــن الـشــوط الثالث ،وغـيــاب هــذه الصالبة وراء
أخطاء الهجوم الطائش من العبينا في التوقيت الذي
يكون فيه الخطأ ممنوعا.

{ جانب من لقاء المنتخب أمام قطر

فريق خالد بن حمد للريا�ضات الإلكرتونية
يفوز ببطولة ببجي يف �إفريقيا

{ صورة جماعية بعد التعاقد مع الالعبين

باربار يجدد لعلي حممد ويعيد ح�سن ال�صفار
جــدد ن ــادي بــاربــار الــريــاضــي لنجم الفريق
األول لـكــرة الـيــد بــالـنــادي الــاعــب علي محمد
ع ـل ــي رجـ ـ ــب ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي أعـ ـ ــاد ف ـي ــه إل ــى
الـفــريــق العـبــه الـســابــق حسن منصور الصفار،
وبهذا التجديد واالستقطاب الذكي يكون رجب
والـصـفــار ضمن تشكيلة الـفــريــق ال ــذي ينتظر
أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بعد
خمسة أيام.
ويواجه فريق نادي باربار في أولى مبارياته
فــي الـمــوســم الـجــديــد  2022-2021فــريــق نــادي

النجمة فــي م ـبــاراة ك ــأس الـســوبــر المقرر
لها أن تقام في  20سبتمبر الـجــاري ،كما
يستعد بــاربــار وصـيــف الـبـطــل لمنافسات
دوري الــدرجــة األول ــى لـكــرة الـيــد للموسم
الجديد الذي ينطلق في  2أكتوبر القادم
بـنـظــامــه الـتـقـلـيــدي ال ـســابــق م ــن دوريـ ــن،
ويتطلع بــاربــار مــن خــال ضــم أو تجديد
عقود نجومه البارزين إلى العودة بقوة إلى
معانقة األلقاب سواء على مستوى السوبر
أو الدوري أو مسابقة الكأس.

أع ـل ـن ــت م ــؤس ـس ــة خ ــال ــد بــن
ح ـمــد ل ـلــريــاضــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
( )KHKeSportsفــوز فريقها في
قارة إفريقيا ببطولة لعبة ببجي
أللعاب الهواتف النقالة (PUBG
 )MOBILEال ـ ـقـ ــاريـ ــة ،ل ـي ـتــأهــل
ال ـف ــري ــق ل ـب ـطــولــة الـمـحـتــرفـيــن
لمنطقة أوروبا والشرق األوسط
وإفــريـقـيــا .وقــد أسهمت النتائج
التي حققها أعضاء فريق خالد
بن حمد للرياضات اإللكترونية
و
و،LUiS
،JAiRB0T12sz
و304izu2044
،P3nnyWise
و Snurraفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع الـ ـف ــري ــق
ض ـم ــن أفـ ـض ــل ف ـ ــرق ال ــري ــاض ــات
اإللكترونية في العالم في لعبة
ببجي أللعاب الهواتف النقالة.
وتعتبر هذه النتيجة إضافة
أخـ ــرى ل ـلــريــاضــات اإللـكـتــرونـيــة
في مملكة البحرين ،التي تأتي
ضمن مبادرة سمو الشيخ خالد
ب ــن ح ـمــد آل خـلـيـفــة لتحقيق
اإلنـ ـج ــازات الـمـخـتـلـفــة لمملكة

الـ ـبـ ـح ــري ــن ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم.
يـحـجــز م ـق ـعــده ف ــي بـطــولــة
العالم
وق ــد تـمـكــن فــريــق خــالــد بن
ح ـمــد ل ـلــريــاضــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
في إفريقيا من التغلب على كل
مــن  ،4KT SLIMEوTemper G3

و YUNG THUNDERل ـل ـفــوز
باللقب القاري من بين  33فريقا
مشاركا في البطولة.
وسيشارك الفريق في بطولة
ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ل ـم ـن ـط ـقــة أوروبـ ـ ــا
والشرق األوسط وإفريقيا ،التي
مــن المتوقع أن تشهد مشاركة
 27فريقا من عدة قارات.

�أكاديمية «ب�ست لل�سباحة» تكرم الم�شاركين في فعالياتها

{ صورة جماعية

برعاية كريمة من الشيخ محمد بن دعيج رئيس اللجنة البارالمبية
البحرينية قامت أكاديمية «بست للسباحة» بتكريم المشاركين في برنامج
األكاديمية مــن المصابين بطيف التوحد وسباحي األولمبياد الخاص
والسباحين البارالمبيين والمدربين القائمين على البرنامج ،بحضور
الـشـيــخ خــالــد ب ــن حـمــد آل خـلـيـفــة نــائــب رئ ـيــس الـلـجـنــة ورئ ـي ــس اتـحــاد
الدراجات.
وقد أشار رئيس اللجنة البارالمبية أن هذه الدورة تعمل على إحداث عملية
التطوير واالرتقاء برياضة ذوي العزيمة ألعلى المراتب الممكنة وتذليل كل
العقبات أمام الالعبين والمدربين وتهيئتهم للمشاركة في المحافل المحلية
واإلقليمية والعالمية من أجل تحقيق اإلنجازات ورفع اسم مملكة البحرين في
شتى المحافل على مستوى العالم.
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يف درا�سة «ماج�ستري» بجامعة «�أك�س مار�سيليا» الفرن�سية حول «نظام بنايات»

�إ�شراك القطاع الخا�ص في ت�صاريح البناء
رفع ترتيب البحرين دوليا في مجاالت عدة
«بنايات» جنح يف حتويل اجلهات احلكومية املعنية من مزود للخدمة �إىل منظم و�شريك
يدعم «الر�ؤية االقت�صادية» ..ويقل�ص �إ�صدار الرتاخي�ص من  115يوما �إىل � 5أيام فقط
أك ــدت دراس ــة بحثية أن تجربة نـظــام «بـنــايــات» فــي البحرين
أثـبـتــت أن ـهــا تـحـقــق الـتـكــامــل م ــع ال ــرؤي ــة االق ـت ـصــاديــة لمملكة
البحرين لعام  .2030والتي تتبنى مبادئ االستدامة والتنافسية
واإلن ـص ــاف .كما أن سير عمل نـظــام بـنــايــات أسـهــم بشكل فعال
في التحويل المطلوب من «مقدم للخدمة إلى منظم للخدمة
وشريك» من خالل أتمتة العمليات والشراكة مع القطاع الخاص
لمراجعة طلبات تصاريح البناء والموافقة عليها ،من خالل إطار
قانوني رفع ترتيب البحرين في مختلف المجاالت ،وخاصة تقرير
«ممارسة أنشطة األعمال» الصادر عن مجموعة البنك الدولي».
فضال عــن أن عملية إع ــادة التغيير المطبقة فــي البرنامج من
خــال سياسة تحويلية يوفر أقصى قــدر من الفوائد الملموسة
من خالل نظام آلى وشفاف معاد هندسته».
وك ــان الـقــائــم بــأعـمــال مــديــر إدارة ال ـثــروة السمكية ،ورئـيــس
الــرقــابــة والتفتيش فــي أمــانــة الـعــاصـمــة الـمـهـنــدس عـمــار ياسر
عبدالكريم قــد أنـهــى أطــروحــة الماجستير حــول أثــر تغيير دور
الحكومة (من مقدم للخدمة إلى منظم للخدمة وشريك) على
رضا العمالء مستعينا بنظام «بنايات لتراخيص البناء» كنموذج.
وأوض ــح المهندس عـمــار ال ــذي حصل على الماجستير من
جامعة أكس مارسيليا من فرنسا «أن نظام بنايات ،الذي يطبق
عملية إعادة تغيير دور حكومة مملكة البحرين من مزود للخدمات
إلى منظم وشريك يساعد على تقديم خدمات تراخيص البناء.
مشيرا إلــى أن عملية إعــادة التغيير المطبقة في البرنامج من
ً
خــال سياسة تحويلية يوفر أقصى قــدر من الفوائد الملموسة
من خالل نظام آلى وشفاف معاد هندسته».
وأك ــد الـمـهـنــدس ع ـمــار يــاســر أن ال ــدراس ــة خـلـصــت إل ــى «أنــه
لــم يكن هناك ارتـبــاط وعــاقــة بين معرفة السياسة التحويلية
و(أ) الفعالية التشغيلية للسياسة التحويلية و(ب) فوائدها
المتوقعة من السياسة التحويلية .ومع ذلك ،كانت هناك عالقة
كبيرة بين التكنولوجيا المستخدمة (نـظــام بـنــايــات) لتطبيق
السياسة التحويلية و(أ) الفوائد المتوقعة للسياسة التحويلية

و(ب) الفعالية التشغيلية لعملية ترخيص الـبـنــاء .باإلضافة
إلى ذلك ،كان للفوائد المتوقعة من السياسة التحويلية عالقة
كبيرة بالفعالية التشغيلية والفعالية التشغيلية والرضا العام
للعمالء».
وأكـ ــد ي ــاس ــر أن «الـ ـغ ــرض م ــن ه ــذا ال ـب ـحــث ه ــو تـقـيـيــم رضــا
أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالفعالية التشغيلية للسياسة

التحويلية واالس ـت ـخــدامــات التكنولوجية لـنـظــام بـنــايــات حيث
استطالعا لجمع آراء مهندسي القطاع العام
استخدم البحث
ً
والشركات االستشارية الخاصة ومطوري العقارات والمستثمرين
في البحرين».
وقال «تعد خدمة تصاريح البناء خدمة أساسية من الخدمات
الحكومية والـتــي يتم تنظيمها مــن قبل وزارة األشـغــال وشــؤون
ال ـب ـلــديــات والـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي بالتنسيق مــع ال ـج ـهــات ذات
مزودا لهذه الخدمة ،ما أسهم
العالقة ،حيث كان القطاع الخاص
ً
في تحسين االقتصاد وزيادة االستثمارات في البحرين».
وأردف «يجمع النظام بين أكثر من  15جهة داخــل الجهات
الـعــامــة وقـطــاعــات خــاصــة م ـحــددة لتقديم وإك ـمــال دورة خدمة
تراخيص البناء ،حيث تم تقليل عدد معدل أيام إصدار تراخيص
ال ـب ـنــاء م ــن  115يــومــا إل ــى  5أي ــام عـمــل ف ـقــط ،وس ـهــولــة إص ــدار
التراخيص في ظل جائحة كورونا (كوفيد.»)19-
وتابع «يتماشى هذا التكامل مع الرؤية االقتصادية لمملكة
البحرين لعام  .2030والتي تتبنى مبادئ االستدامة والتنافسية
واإلنصاف عالوة على ذلك ،طبق سير عمل نظام بنايات عملية
التحويل من خالل أتمتة العمليات والشراكة مع القطاع الخاص
لمراجعة طلبات تصاريح البناء والموافقة عليها .يتم تنظيم

اليوم ..ندوة حول �إدارة المدن والعقارات الذكية الم�ستدامة

{ م .حسن الشيخ.

{ د .الشيخة في آل خليفة.

{ د .بيجان مجيدي.

تنظم جمعية البحرين للمدن الذكية اليوم األربعاء ندوة عبر
مساء تحت عنوان
وسائل االتـصــال المرئي في الساعة الخامسة
ً
«نبني لمجتمع ذكــي وشــامــل لــوطـنـنــا» .وسـتـكــون ال ـنــدوة مفتوحة
للجميع من خالل تطبيق الزوم( ،الرابط.)3yBVpJs/link: bit.ly :
وستتناول الندوة ثالثة محاور يقدمها كل من المهندس حسن
الشيخ حول جمعية البحرين للمدن الذكية ،ويسلط الضوء على
رؤيــة وأه ــداف الجمعية .فيما تستعرض الدكتورة الشيخة في آل
خليفة موضوع «العقارات الذكية المستدامة :كيف يمكن تحقيق
الربحية واالستدامة من خالل تقسيم المناطق الجوية».
وس ـي ـغ ـطــي ال ــدك ـت ــور ب ـي ـجــان م ـج ـيــدي ف ــي ع ــرض ــه «تـخـطـيــط
وإدارة الـمــدن الــذكـيــة الـتــي تــركــز على الصحة والـســامــة والتنقل
واالستدامة».

على الرغم من «كورونا» 12.8 ..مليار دوالر حجم عقود
الإن�شاءات العقارية بالخليج في الن�صف الأول من هذا العام
على الرغم من الظروف التي أفرزتها جائحة
كورونا والتي أعاقت إنجاز الكثير من المشاريع بما
فيها اإلنشائية والعقارية ،إال أن القطاع العقاري
في منطقة الخليج حقق في النصف األول من عام
 2021أرقاما الفتة تنبئ بالتعافي التدريجي مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته (سي ان بي سي) ،فإن قطاع
اإلنـشــاءات في المنطقة الخليجية شهد انتعاشا
ملحوظا وال سيما مع وضــوح الــرؤى االقتصادية،
وال ـج ـه ــود ال ـتــي بــذلـتـهــا دول الـمـنـطـقــة م ــن أجــل
التحسن االقـتـصــادي وإع ــادة فتح االقـتـصــاديــات.
كما أن اسـتـمــرار الـحـكــومــات فــي إع ــان المشاريع
التنموية والبنى التحتية ،أسهم في إنعاش توقعات
الخبراء والعاملين في القطاع بالنسبة إلى ارتفاع
الطلب على المدى القريب والمتوسط وبالرغم
من استمرار جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن عقود المقاوالت في دول
مجلس التعاون سجلت خــال النصف األول من
عام  2021نحو  55مليار دوالر.
وتــوزعــت العقود على خمسة قطاعات رئيسة
هــي الـنـفــط وال ـتــي اس ـت ـحــوذت عـلــى حـصــة األســد
بنسبة ت ـجــاوزت  %51وبقيمة  28مليار دوالر .ثم
قـطــاع ال ـع ـقــارات فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة بنسبة %23
بعد أن سجل قيمة عقود مبرمة بلغت نحو 12.8
مليار دوالر.

{ م .عمار ياسر

العملية برمتها من خالل إطار قانوني عملي وجديد رفع ترتيب
البحرين في مختلف المجاالت ،وخاصة تقرير «ممارسة أنشطة
األعمال» الصادر عن مجموعة البنك الدولي».
وأكــد المهندس عمار ياسر أن «البحث ق َّيم مستويات رضا
أصحاب المصلحة المعنيين (العمالء) فيما يتعلق بالفعالية
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـت ــي حـقـقـتـهــا س ـيــاســة ال ـت ـح ــول واالس ـت ـخ ــدام ــات
مشيرا إلــى أن ذلــك «يتحقق من
التكنولوجية لنظام بـنــايــات».
ً
خالل تسليط الضوء على العالقات بين أصحاب المصلحة في
إعادة التعريف هذه ،وخاصة الصلة بين السياسة والتكنولوجيا
المستخدمة وتأثيراتها على الفعالية التشغيلية».
وتــابــع «كـمــا يشير البحث إلــى سـيــاســات الــرؤيــة االقتصادية
لمملكة البحرين  .2030وخطة العمل الحكومية كسياسة تحولية.
وأك ــدت السياسة التحويلية فــي البرنامج الحكومي إع ــادة رسم
«دور القطاع العام كمحرك رئيسي للتنظيم والشراكة لتطوير
اإلجراءات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومة،
حيث كــان نظام بنايات أحــد مخرجات السياسة التحويلة من
مقدم إلى منظم للخدمة منذ عام  .2018والغرض منه هو إعادة
رسم وتنظيم خدمة تصاريح البناء في البحرين من خالل منصة
وطنية متكاملة تصدر طلبات تراخيص البناء وتؤثر في مختلف
القضايا ذات الصلة مثل االقتصاد واإلدارة والحوكمة وغيرها».
كما «سـلــط البحث على بعض الـتــوصـيــات لتحقيق الــرؤيــة
االقتصادية لمملكة البحرين  2030المطبقة في أهــداف خطة
العمل الحكومية للحصول على بعض التصورات حول الفعالية
التشغيلية وتطوير نظام بنايات وتقييم مستويات رضا أصحاب
المصلحة.
وتابع عمار «كذلك أجاب البحث عن بعض التساؤالت حول ما
إذا كانت إعادة التعريف هذه تلبي احتياجات أصحاب المصلحة،
ومــا الثغرات الموجودة في تطبيق هــذه السياسة ،ومــا إذا كانت
التكنولوجيا المستخدمة تؤثر في الفعالية التشغيلية للقطاع
العام».

النهضة العقارية

بحرنة قطاع العقار 2-2
تـطــرقـنــا ف ــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي إلــى
أهمية توطين وبـحــرنــة قـطــاع الـعـقــارات
في المملكة ،ودور هــذا القطاع في دعم
االقتصاد الوطني وإبراز البحرين كوجهة
سياحية وحضارية جاذبة.
واليوم نناقش الجانب األمني لسالمة
األسـ ــواق الـعـقــاريــة مــن عمليات النصب
واالحـتـيــال عبر بحرنة قطاع العقارات.
بــاخـتـصــار يـمـكــن ال ـقــول أن بـحــرنــة هــذا
القطاع له انعكاساته المباشرة في الحد
من عمليات النصب واالحتيال التي تقوم
بها بعض الشركات الخارجية الوهمية،
والتي تتفنن في كسب ثقة زائفة للعمالء،
وبعد فترة يكتشف العميل الضحية أن
الشركة أغلقت أبوابها ،وأنه وقع ضحية
استثمارات وهمية غير حقيقية.
ش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ـط ــورا
كبيرا فــي الـجــوانــب الــرقــابـيــة والحماية
بفضل اهلل وفـضــل الـســواعــد البحرينية
فــي مؤسسة التنظيم الـعـقــاري .وأصبح
ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري تـحــت إش ـ ــراف عــدســة
دقيقة مــن الــرقــابــة والتنظيم .وال شك
أن جهود بحرنة قطاع العقارات ستأتي
ثمارها بالمنفعة العامة وال سيما فيما
يتعلق بالجانب الترويجي والتسويقي
وال ــرق ــاب ــي وال ـث ـقــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـقــارات
لنهضة االقتصاد الوطني.
جميعا أم ــام مسؤولية
وال ـيــوم نحن
ً
وت ـ ـحـ ـ ٍـد ك ـب ـي ــر وال س ـي ـم ــا وزارة ال ـع ـمــل
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
القطاع بشكل يـبــرز الهوية البحرينية.
وهــذه الجهود تكون متزامنة ومتناسقة
م ــع ال ـج ـهــود ال ـتــي ت ـبــذل ب ـهــدف تطوير
القطاع العقاري بالمملكة والــذي يتجه
إلى البحرنة بشكل دؤوب كما هو واضح،
بــل بــات أص ـحــاب الـشــركــات والمؤسسات
يـتـجـهــون إل ــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة ول ــو بشكل
ال إرادي .ول ـك ــن م ــا يـنـقـصـنــا ه ــو ق ــرار

بقلم جاسم الموسوي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح

مــن وزارة العمل يهدف إلــى حماية هذا
القطاع الوطني وتحديد بعض المفاصل
والوظائف في هذا القطاع لتكون حكرا
عـلــى الـمــواطـنـيــن انـسـجــامــا مــع طبيعة
الـقـطــاع والـمـهــن الـعـقــاريــة الـتــي يفضل
أن يقدمها بحرينيون مــؤهـلــون .فكثير
من المعامالت ال يتقنها غير أهل البلد
خاصة أولئك الذين يمارسون هذه المهنة
منذ سنوات كثيرة ولديهم الخبرة الكبيرة
النظرية والميدانية والعلمية والمعرفية،
وهؤالء أيضا يتحملون مسؤولية بحرنة
هذا القطاع الحيوي .وهو أمر بات حتميا
بشكل تدريجي .وكما أسلفنا ،فإن جهود
البحرنة هــذه ال بد وأن تدعمها قــرارات
رسمية .وهــذه دعــوة مفتوحة للمعنيين
ب ـب ـحــرنــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،ب ـ ـضـ ــرورة الـعـمــل
الـســريــع لــدعــم بـحــرنــة قـطــاع ال ـع ـقــارات،
واتخاذ ما يرونه مناس ًبا في هــذا الشأن
حتى تتحقق أه ــداف البحرنة وأه ــداف
التنمية المستدامة.
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جعفر عباس

التقيت قبل أيــام صديقا شكا لي من فصل ابنه من جامعة
أمريكية لعام دراسي كامل بعد ضبطه وهو يغش في االمتحانات
بطريقة «بلدية» ،وهــي البرشام المكتوب بحروف صغيرة باليد،
وتذكرت أول وآخر محاولة لي للغش في امتحان ،وكان ذلك وأنا
طالب جامعي ،وكــان مسموحا لنا وقتها بالتدخين داخــل قاعة
االمتحان ،ربما ألن سجائر ذلك الزمان لم تكن تحوي النيكوتين،
وربما ألن احتراق التبغ لم يكن ينشأ عنه ثاني أوكسيد الكربون،
فـفــي امـتـحــان األدب الـعــربــي كتبت عـلــى علبة الـسـجــائــر «رؤوس
أقــام» أي الكلمات األوائــل من قصيدة معينة كنت أتوقع أن أكون
مطالبا باالستشهاد بما ورد فيها من أبيات ،وجلست ممسكا بعلبة
الـسـجــائــر الـمـلـغــومــة ،وع ـجــزت عــن فـتــح قبضة ي ــدي ،وباختصار
فقد كنت المريب الذي يكاد يقول «خذوني» وعجنت العلبة حتى
تحولت الى فتافيت لم أتخلص منها اال بعد نهاية االمتحان.
وتذكرت أيضا حكاية كتبت عنها هنا من قبل وتدور وقائعها في
بلدة العند في اليمن وبالتحديد في مدرسة اسمها دار السالم..
فخالل أحد مواسم االمتحانات ،جلس رئيس مركز االمتحانات
ومساعدوه من المراقبين يشربون الشاي قبل ان يقرع الجرس
إيــذانــا بـبــدء االمـتـحــانــات ..ثــم تــوزعــوا على قــاعــات االمـتـحــانــات،
ليراقبوا الـطــاب وهــم يجيبون عــن األسئلة فــي ضــوء الضوابط
المتعارف عليها ،ولكنهم ب ــدأوا يشعرون بالنعاس واالسـتــرخــاء،
بل منهم من أعطاها نومة مصحوبة بزفير وشخير .وانتبه رئيس
المركز الى ان طالبين شربا الشاي مع المراقبين من نفس اإلناء
(الدلة) أصيبا أيضا بالنعاس ،فجرجر أقدامه وأبلغ مدير مكتب
التربية بالمحافظة بحالة النوم والنعاس الوبائي الــذي اجتاح
المدرسة فتحركت الشرطة ،وصــادرت إبريق الشاي المشتبه فيه،
وتم فحص محتوياته في مختبر طبي ،واتضح انها تحوي حبوبا
مــأخــوذة مــن شـجــرة تسمى محليا «ال ـب ـنــج» ،لكونها ذات خــواص
تخديرية تماثل البنج المستخدم في العمليات الجراحية ..وتولت
الشرطة القضية بعد ان اتضح أن مجموعة ما عمدت إلى تخدير
واد آخر.
مراقبي االمتحانات حتى يكونوا في ٍ
«واد» والطالب في ٍ
وخ ــال س ـنــوات عملي بــالـتــدريــس فــي المرحلة الـثــانــويــة في
السودان ،لم يكن الغش ظاهرة مقلقة ،بل كان في معظمه يقتصر
على مد العنق لرؤية ما يكتبه المتفوقون .وفــي ذات عــام أبلغنا
ح ــارس الـمــدرســة ان طالبين يــأتـيــان بــانـتـظــام ال ــى الـمــدرســة في
األمسيات ثم يتسلالن الــى دورة مياه معينة بالتناوب ..توجهنا
الــى دورة المياه تلك أنــا وزم ــاء لــي مــن هيئة التدريس ووجدنا
عليها قفال (طبلة) رخيصا من النوع الذي يمكن فتحه بعطسة
قــويــة ..وأدرك ـنــا ان المسألة فيها «إنَّ » ..نجحنا فــي فتح القفل
بـسـهــولــة ،وفــوجـئـنــا ب ــدورة مـيــاه تـشــرح ال ـص ــدر ..جــدرانـهــا مطلية
بكفاءة واحتراف ومغطاة بالخرائط والقصائد ومعادالت الكيمياء
وال ــري ــاض ـي ــات ..يـعـنــي ت ـحــول ال ـح ـمــام ال ــى بــرشــام أث ــري تـتــوارثــه
األجـيــال كما النقوش التي في المباني التاريخية ..واستنتجنا
ما كان يرمي إليه الطالبان (يفوت على الطالب الذين يمارسون
الغش أن المدرسين الذين يراقبونهم كانوا طالبا يوما ما ،وحتى
لو لم يمارسوا الغش وهــم على مقاعد الــدراســة ،فإنهم يعرفون
أساليب الغش التي كان يمارسها زمالؤهم في المدرسة) ..المهم،
بدأت االمتحانات وعيوننا على الطالبين اللذين حوال دورة المياه
الى موسوعة أكاديمية ..وبعد نحو نصف ساعة من بداية االمتحان
األول طلب أحدهما اإلذن للذهاب الى الحمام ،وبكل براءة قلنا له:
تفضل ،وكما جرت العادة أمرنا أحد الفراشين بمتابعته حتى باب
الحمام ..كنت انظر اليه من بعيد ..أخــرج المفتاح وفتح القفل
ثم خــرج مسرعا ،ثم دخــل وخــرج من كل الحمامات وهــو يتصبب
عــرقــا ..وعــاد الــى قاعة االمـتـحــانــات ،ووجـهــه يلعن قـفــاه ،وبعدها
بدقائق طلب زميله اإلذن بالذهاب الى الحمام فكان له ما أراد،
فدخل وخرج من عدة حمامات وهو مصاب بالذهول ..وما حدث
هــو أننا قبل بــدء االمتحانات بساعات قليلة قمنا بــإعــادة طالء
ارتدت جدرانه الى األمية ،أي أننا مسحنا
الحمام «المثقف» حتى ّ
كل ما عليها من معلومات ورسومات بطالء جديد ..وبعد االمتحان
حدثناهما بـ«الحكاية» ..فشعرا بالخجل ..والغريب في األمــر أن
كليهما نجح فــي االمـتـحــان ألن الجهد ال ــذي ب ــذاله فــي تسجيل
المعلومات في المرحاض أسفر عن ترسب بعض المعلومات في
رأسيهما.

ق ــام رئـيــس مجلس إدارة مـســرح الــريــف عقيل
الماجد ،بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وعدد غفير
من أعضاء الجمعية العمومية واألصدقاء ،بافتتاح
المقر الجديد لمسرح الريف ،الكائن في منطقة
دمستان ،مساء الثالثاء ( 7سبتمبر 2021م).
وفــي بــدايــة الحفل ألـقــى عقيل الماجد كلمة
ترحيبية بالحضور ،وشكر اهتمامهم ودعمهم الدائم
ط ــوال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،كما أكــد أن لــدى مجلس
اإلدارة ف ــي عـمـلــه خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة رغ ــم وج ــود
الجائحة طموحا عاليا إلعــادة تحقيق اإلنجازات
بإبداع جميع الريفيون ،حيث إن الداعم األساسي
هم أعضاء الجمعية العمومية وجميع األصدقاء
الــذيــن يـجـســدون لغة الـحــب والـعـطــاء واإلخ ــاص
دائما بمواقفهم النبيلة.
كما تقدم بخالص االمتنان لجميع من أسهم
في افتتاح المقر الجديد ،مؤكدا أن هــذا التغيير

سيكون لــه أث ــره اإليـجــابــي الكبير فــي المستقبل.
وفــي ختام كلمته أعــرب الماجد عن خالص شكره
وتـقــديــره لجميع األع ـضــاء العاملين فــي اللجان
الفرعية ،كما تــوجــه بالشكر إلــى لجنة المشاريع

بوابة المرف�أ ت�ست�ضيف معر�ض جرافيتي تحت عنوان «المادة الكونية»
ت ـس ـت ـض ـي ــف ب ـ ــواب ـ ــة ال ـم ــرف ــأ
م ـع ـ ً
ـرض ــا ج ــدي ـ ًـدا ض ـمــن سلسلة
الـ ـف ــن فـ ــي الـ ـم ــرف ــأ ،الـ ـت ــي الق ــت
رواجـ ـ ـ ــا وإقـ ـ ـب ـ ـ ًـال ش ــدي ــدي ــن عـلــى
ً
مدى السنوات الخمس السابقة.
وتـعــرض النسخة السادسة لهذه
الـ ـسـ ـن ــة تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «الـ ـ ـم ـ ــادة
الـ ـك ــونـ ـي ــة» لـ ـفـ ـن ــان ال ـج ــراف ـي ـت ــي
الهندي جويل فيرنانديس.
وي ـ ـ ـضـ ـ ــم م ـ ـ ـعـ ـ ــرض «الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة» ثـ ـ ـ ــاث مـ ـجـ ـم ــوع ــات
مختلفة ومــا مجموعه  15لوحة
فنية .تـصــور مجموعة «األبـطــال
الخارقين» مجموعة من األبطال
ذوي القوى الخارقة مثل الرجل
ال ـم ــائ ــي (أكـ ـ ــوا م ـ ــان) ووول ـف ــري ــن
وفالش والرجل العنكبوت (سبايدر
م ـ ـ ـ ــان) ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـ ــدور م ـج ـمــوعــة
«ديزني» حول شخصيات خيالية
مثل األســد الملك (لـيــون كينغ)
ومليفيسنت والجميلة النائمة
وبيتر بان ،في حين أن مجموعة

األك ــوان المتعددة مستوحاة من
فيلم «ثــور» وهي تركز على طاقة
األبـعــاد التي تسمح بالسفر عبر
العوالم التسعة.
فــرنــانــديــس ف ـنــان جــرافـيـتــي
تـعـلــم ال ـفــن بنفسه وه ــو يـمــارس
الفن منذ عام  .2018يتبع جويل
مدرسة الفن المعاصر ،وتتمحور
مــواض ـيــع لــوحــاتــه ح ــول عناصر
الـكــون مـمــزوجـ ًـة بمجالت ديزني
ومــارفــل ودي ســي ،كما أنــه يحب
ابـتـكــار أشـيــاء مختلفة ومتميزة
طــوال الــوقــت .وعبر فيرنانديس
قــائــا :إن الـعـمــل عـلــى مــواضـيــع
م ـت ـنــوعــة وال ـ ـخـ ــوض ف ــي ت ـجــارب
ج ــدي ــدة م ــع األلـ ـ ـ ــوان أمـ ــر رائـ ــع،
وأعـ ـتـ ـب ــر أن الـ ـف ــن أحـ ـ ــد أف ـض ــل
الطرق العالجية التي يجب على
الجميع تجربتها.
تـقـيــم ب ــواب ــة ال ـمــرفــأ سلسلة
دعما للفنانين في
المعارض هذه ً
مملكة البحرين من خالل توفير

م�صر تعيد افتتاح مقبرة الملك زو�سر لل�سياح بعد ترميم ا�ستغرق  15عاما
أعادت مصر أمس افتتاح مقبرة الملك زوسر الجنوبية
التي يرجع تاريخها إلى  4700سنة أمام السياح في منطقة
هرم سقارة بعد أعمال ترميم استغرقت  15عاما.
وت ـقــع الـمـقـبــرة جـنــوبــي ال ـقــاهــرة بــالـقــرب مــن الـهــرم
المدرج الشهير أقــدم بناء حجري كبير في مصر والــذي
يعود لعصر االسرة الثالثة وكان قد أغلق كذلك للترميم
حتى مارس من عام .2020
وقال مصطفى وزيري االمين العام للمجلس االعلى
لآلثار ان المقبرة الجنوبية التي بنيت بين عامي 2667
و 2648ق ـبــل ال ـم ـيــاد رب ـمــا ت ـكــون خــاصــة بـحـفــظ أوان ــي
االحشاء الداخلية لزوسر أو أنها قبر رمزي للملك.
وت ـحــرص مـصــر عـلــى إن ـعــاش الـسـيــاحــة بـعــد جائحة
ك ــوف ـي ــد 19-وكـشـفــت ال ـن ـقــاب ع ــن ع ــدة اك ـت ـشــافــات أثــريــة
وافتتحت متحفا جديدا في االشهر القليلة الماضية.

وف�����اة ����ش���ارل���وت ج��ون�����س��ون
وال������دة ب��وري�����س ج��ون�����س��ون
توفّ يت الرسامة شارلوت جونسون وال ،والدة رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون الذي وصفها ذات م ّرة بـ«السلطة العليا» في العائلة ،عن
 79عاما ،وفق منشور صدر في صحيفة «ذي تايمز» أمس.
وتوفّ يت شارلوت جونسون وال التي كانت تعاني من مرض باركينسون
منذ األربعين من العمر «بشكل مباغت» لكن «بسالم» في مستشفى سانت
ماري في وسط لندن ،وفق ما أفادت عائلة جونسون.
وكانت والدة ألكسندر الذي ُعرف منذ شبابه باسمه الثاني بوريس
والصحفية ريتشل والعالم البيئي ليو وجــو وزيــر الخارجية المحافظ
السابق.
ّ
الموظفين البريطانيين في
وكــان ستانلي والــد بــوريــس مــن أوائ ــل
المفوضية األوروبية وعضوا في كلّ من المفوضية والبرلمان األوروبي.
وكــان مــن معارضي بريكست سنة  2016قبل أن يـبـ ّـدل موقفه فجأة في
العام التالي.
درســت شــارلــوت ،ابنة المحامي جيمس فوسيت الــذي تــو ّلــى رئاسة
اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان في السبعينيات ،اإلنكليزية في جامعة
أكسفورد العريقة حيث تع ّرفت على ستانلي جونسون وتز ّوجت منه سنة
.1963

الفنية برئاسة الفنان محمد الحجيري لمبادرتهم
في إقامة الجلسات الريفية األسبوعية ،التي تعزز
م ــن ال ـعــاقــة األخ ــوي ــة الـمـســرحـيــة ل ــدى األع ـضــاء
واألصدقاء.

{ بوريس جونسون مع والدته الراحلة.
وأوقفت دراستها لالنتقال مع زوجها إلى الواليات المتحدة قبل أن
تعود إلى بريطانيا إلكمال الجامعة.
وبعد طالقها من والد بوريس جونسون في  ،1979كسبت عيشها من
وعرفت خصوصا برسم البورتريهات.
بيع أعمالها الفنيةُ .
وف ــي ع ــام  1988ت ــز ّوج ــت م ــن األك ــادي ـم ــي األمــري ـكــي ن ـي ـكــوالس وال
واستق ّرت معه في نيويورك حيث بدأت برسم مشاهد حضرية .وشكّ لت
أعمالها محور معرض في عام  2004نفدت كلّ تذاكره .وعادت إلى لندن
بعد وفاة زوجها في .1996

مساحة للفعاليات ومنصة لعرض
مــواه ـب ـهــم ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن
كمساهمة فــي المجتمع ،ويأتي

ه ــذا ال ـم ـعــرض لـيـشـكــل الـحـلـقــة
التاسعة واألربـعـيــن تحت مظلة
هذه السلسلة.

بعدها ،بدأت أولى الجلسات الريفية في المقر
ال ـجــديــد ،وك ــان ض ـيــوف ه ــذه الـجـلـســة ه ــم :جاسم
العالي ،يثرب الخزاعي ،علي مرهون ،وأحمد علي،
وقام بإدارة الجلسة الفنان محمد الحجيري.
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طفلة اخلليفة

البحرين بلد االلتزام؛ االلتزام بالقوانين
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة وك ــل مــا تــوقــع عليه من
مواثيق والتزامات.
وفي إنجاز دولي جديد ،يؤكد مكانة مملكة
البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم
وللعام الثاني على التوالي ،تبوأت البحرين
المرتبة األولــى عربيا والثانية على مستوى
الشرق األوسط من حيث إنها أقل خطورة إزاء
جريمة غسل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،وفق
مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال.
وأوضــح نائب محافظ مصرف البحرين
الـمــركــزي رئـيــس لجنة وضــع سـيــاســات حظر
ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب أن
البحرين أحرزت  4.5نقاط وفق التقرير الذي
يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره
منظمة غير ربحية وتصنف فيه الــدول وفقا
لمخاطر غسل األموال.
وأض ــاف أن البحرين ج ــاءت فــي المرتبة
الثانية بعد دول ــة اســرائـيــل بين دول الشرق
االوس ــط فــي مـجــال مكافحة غـســل األم ــوال،
وثـ ـ ّـمـ ــن ن ــائ ــب مـ ـح ــاف ــظ مـ ـص ــرف ال ـب ـحــريــن
المركزي الدعم والمساندة من وزير الداخلية
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة م ـكــاف ـحــة ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ــاب
وتمويله وغسل األموال ،ودور مملكة البحرين
وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم
غ ـســل االم ـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل االره ـ ـ ــاب وتـجـفـيــف
منابعه.
إن النجاح في مواجهة غسل األم ــوال ال
يـحـتــاج فـقــط إل ــى االل ـت ــزام األخ ــاق ــي وإنـمــا
أي ـض ــا إلـ ــى الـ ـق ــدرة ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الالزمة والمتابعة المستمرة لتنفيذ األحكام،
وكل ذلك قامت به البحرين على أكمل وجه.

�إيـطـالـي يـ�ضـرب �شـرطـيـا
كـي يـدخـل ال�سجن بدال من
الإقامة الجبرية مع حماته!
حتى ال يكون مع حماته ،هــرب أحــد سكان
مدينة «أستي» اإليطالية من اإلقامة الجبرية،
وحاول أن يجبر الشرطة على اعتقاله ،بحسب
ما أفادت به صحيفة «ليبيرو» .وكشفت الصحيفة
أن «رجال يبلغ من العمر  52عاما حكم بالسجن
م ــدة عــامـيــن وشـهــريــن ،بـعــد أن طـلــب نقله إلــى
نظام االعتقال ،كي ال يبقى باإلقامة الجبرية
مع حماته».
هـ ـ ــذا ورفـ ـ ـض ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات طـ ـل ــب ال ــرج ــل
«الغريب» ،ما دفعه إلــى الهروب من منزله ،في
حـيــن أن ع ـم ـل ـيــات بـحــث ال ـشــرطــة ل ــم تستغرق
الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت ،إذ ظـهــر «الـ ـه ــارب» ب ــإرادت ــه
الحرة في الثكنات» ،وقــال« :لقد هربت ،وها أنا
هنا لتسليم نفسي ..اآلن يمكنك إلقاء القبض
علي» ،وفق الصحيفة.
بــاإلضــافــة إل ــى مــا سـبــق ،لــم يكتف الــرجــل
بــال ـهــروب ،فــرجــال الـشــرطــة لــم تــرضــخ لطلبات
الرجل المستمرة باعتقاله ،لذلك أقدم على ركل
ول ـكــم أح ــده ــم ،عـنــدهــا تــم تــوجـيــه االت ـه ــام إلــى
الــرجــل بــالـعــدوان على مـســؤول عــام ومقاومته،
ولهذا السبب تم القبض عليه ،بحسب «ليبيرو».
هـ ــذا وأعـ ـ ــرب ال ــرج ــل ع ــن اع ـ ـتـ ــذاره م ــن قــاضــي
التحقيق عما حدث ،معترفا بأنه «بالغ في شرب
الكحول ولم يتذكر شيئا ،لكنه اآلن يأمل فقط
أن يذهب إلى السجن».

حكم ق�ضائي يدين فتاة كويتية
بخـيـانـة زوجـهـا مـع  13رجـال
سجلت إح ــدى الـمـحــاكــم فــي الـكــويــت قيام
زوج بــرفــع دعـ ــوى ض ــد زوج ـت ــه ب ـعــدمــا اكـتـشــف
أنها خانته مع  13رجال .ووجد الزوج أن زوجته
قامت بتبادل الرسائل اإلباحية مع العديد من
الرجال ،لذا رفع دعــوى قضائية ضدها وقضت
المحكمة بتعويض الــزوج بمبلغ قــدره  20ألف
دينار في الدعوى التي رفعها ضد زوجته.

أن ـف ـقــت فـ ــرق اإلنـ ـق ــاذ ن ـحــو 12
ساعة بحثا عن طاقم قارب من نوع
طــراد بعد أن تقطعت بهما السبل،
فــوق آخــر مـكــان يخطر على الـبــال:
ص ـخ ــرة ف ــي وسـ ــط ال ـب ـح ــر .وبـ ــدأت
ال ـق ـص ــة ع ـن ــدم ــا اص ـ ـطـ ــدم الـ ـط ــراد
بمرجان تحت الـمــاء ،قبل أن تــؤدي
حركته السريعة الحـقــا إلــى صعوه
فوق صخور قرب جزيرة في القنال
اإلن ـج ـل ـيــزي .وف ــي مـكــانــه الـجــديــد،
أصبح الطراد غير قادر على الحركة،
واس ـت ـغ ــرق ــت األمـ ـ ــر ن ـص ــف يـ ــوم مــن
أجل إخــراج طاقم القارب نظرا إلى
خ ـطــورة ال ــوض ــع ،ف ــأي تـحــريــك كــان
يهدد بانقالبه .ومما أسهم في بروز
ال ـقــارب كثيرا فــوق الـمـيــاه ،انحسار
المد في المنطقة ،ما جعل القارب
يـبــدو أعـلــى مــن سطح المياه بنحو
 3أم ـتــار ،وفــق صحيفة «ديـلــي ميل»
البريطانية .وفــي الـنـهــايــة ،تــم نقل
طاقم المركب إلى جزيرة في القناة
عبر قــارب مطاطي ،وتبين أن طاقم
الـطــراد أصيبوا بـجــروح طفيفة من
جراء االصطدام.

{ القارب عالق فوق الصخرة.

عبداملنعم إبراهيم

حكومة «كفاءات» لمحاربة الف�ساد ..عينتها «طبقة فا�سدة» في لبنان!
ال نريد تكسير مجاديف حكومة نجيب ميقاتي في لبنان ،لكن الــ24
وزيــر ًا الذين ضمتهم حكومته تم اختيارهم من قبل األحــزاب التقليدية،
ومعظمهم تم اختيارهم من قبل صهر الرئيس عــون زعيم التيار الوطني
الحر (باسيل)! وبالتالي فإن هذه الحكومة ،مهما قيل إنها حكومة كفاءات
فإنها لــن تستطيع الـتـحــرر مــن قبضة الطبقة السياسية الـحــاكـمــة ،ولن
تستطيع ان تفلت من نفوذ «حزب اهلل» اللبناني داخل الحكومة وخارجها،
وعليه سوف تستحوذ عائالت الطبقة السياسية وأحزابها التقليدية على
كل األم ــوال والمساعدات التي تنتظرها من صندوق النقد الــدولــي ،ومن
المعونات المالية التي تقدر بالمليارات من الدوالرات التي وعد بها الرئيس
الفرنسي ماكرون في مؤتمرات «دعم لبنان» التي عقدها بباريس سابق ًا ،في
حين قدرت األمم المتحدة أن  78بالمائة من الشعب اللبناني يرزحون تحت
خط الفقر في ظل تضخم جامح وعمليات تسريح من الوظائف ،ومعاناة
اللبنانيين من انقطاع التيار الكهربائي  22ساعة في اليوم ،وانهيار العملة
اللبنانية (الليرة) ،وشح الوقود والبنزين واألدوية والمواد الغذائية.
بتعبير آخـ ــر ..كــل ال ـم ـســاعــدات الـمــالـيــة ال ـتــي سـتـصــل إل ــى الحكومة
الجديدة مــن الـخــارج ســوف تذهب إلــى جيوب زعـمــاء األح ــزاب التقليدية
والطبقة السياسية الحاكمة ،التي عينت الوزراء!
ومشكلة لبنان ال تنحصر فقط في فساد الطبقة السياسية الحاكمة منذ
عقود ،بل تكمن أيض ًا في تغلغل نفوذ «حزب اهلل اللبناني» في كل مفاصل
الدولة اللبنانية ،وسيطرته على المعابر الحدودية (جو ًا وبر ًا وبحراً) ،وقد
حدثت كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس  2020نتيجة تخزين (حزب
اهلل) فــي مستودعاته كميات ضخمة مــن م ــادة نـيـتــرات االمــون ـيــوم ،وأسفر
االنـفـجــار عــن أكـثــر مــن  200قتيل وآالف الـجــرحــى ،وتدمير مباني وبيوت
ثلثي سكان بيروت ،وحتى اآلن ال أحد يجرؤ على اتهام (حزب اهلل) والطبقة
السياسية الحاكمة في ذلك االنفجار المميت!
ولــم يكتف «حــزب اهلل» اللبناني بنهب االقتصاد اللبناني مع الطبقة
الحاكمة الفاسدة ،وإنما عــرض عالقات لبنان الخارجية للخطر ،وتسبب
في قطع المساعدات المالية التي كانت تصل إلى الحكومة اللبنانية من

دول الخليج وتحديد ًا من السعودية والكويت
واالمـ ـ ـ ـ ــارات ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ع ـبــث (ح ـ ــزب اهلل)
بــاألمــن واالسـتـقــرار فــي دول الخليج العربي،
بتشكيل خاليا إرهابية وتصدير أسلحة وتفجيرات إليها ..بل ضلع (الحزب)
في عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية ودول الخليج للفتك بشباب
المنطقة ،والتربح من تجارة المخدرات ،وكــان آخرها ما نشر يــوم السبت
الماضي عن إحباط أجهزة األمــن السعودية محاولة إحــدى شبكات إنتاج
وتهريب المخدرات مرتبطة بحزب اهلل اللبناني تهريب  451.807أقــراص
امفيتامين إلى المملكة بحر ًا من لبنان إلى نيجريا ،مخبأة داخل معدات
ميكانيكية ،قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى السعودية!
من جهة أخرى ال يزال «حزب اهلل» اللبناني يرسل خبراءه العسكريين
لتدريب مليشيات (الحوثي) في اليمن على استخدام الصواريخ البالستية
اإليــرانـيــة والـطــائــرات المسيرة المفخخة الـتــي يتم إطالقها على المدن
والمنشآت النفطية والمطارات السعودية ،وتم أكثر من مرة إعالن تعرض
بـعــض أع ـضــاء «ح ــزب اهلل» للقتل فــي ح ــرب الـيـمــن ،وم ــؤخ ــر ًا أعـلـنــت وزارة
الخارجية األمريكية رصد مكافأة تقدر بـ 7ماليين دوالر مقابل معلومات
عــن قـيــادي فــي الـحــزب يــدعــى (ط ــال حـمـيــة) ،باعتباره م ـســؤو ًال عــن عمل
خاليا التنظيم اإلرهابي في جميع أنحاء العالم ،فض ًال عن تنفيذ الهجمات
اإلرهابية خارج لبنان ،كما سبق أن رصد برنامج (المكافآت من أجل العدالة)
األمريكي في شهر أغسطس  2021مكافأة مالية قدرها  5ماليين دوالر لمن
يدلي بمعلومات عن قائد آخر من مليشيا (حزب اهلل اللبناني) يدعى (خليل
يوسف حرب) لضلوعه في تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الحوثيين.
كيف يمكن لدول الخليج والسعودية أن تقدم مساعدات مالية وخدمات
ومعونات اقتصادية ونفطية إلى حكومة لبنانية مخترقة من قبل (حزب اهلل
اللبناني) وحليفة حــزب الرئيس (عــون) وصهره (باسيل)؟ تسمى حكومة
«كـفــاءات» لكن عين وزراءهــا هــؤالء المتحكمون في السلطة السياسية في
لبنان ..فيكف ينقذون لبنان من الفساد إذا كان من عينوهم هم (الفاسدون)
أنفسهم؟!

بريطانية تنفق  4000جنيه �إ�سترليني �شهريا للترفيه عن حمامتين
تـنـفــق س ـيــدة بــريـطــانـيــة تـعـشــق تــربـيــة الـحـمــام
 4000جنيه إسترليني شهريا على تصميم مالبس
لحمامتين ،تستمتعان بغرفة نوم مكيفة وخزانة
مالبس ،وحتى التنزه على متن عربة أطفال فارهة.
وأنقذت ميغي جونسون البالغة من العمر  23عاما
من الوث لينكولنشاير حمامتيها األليفتين ،بعد
أن عثرت عليهما متروكتين ومعرضتين للخطر.
وقـ ــامـ ــت م ـح ـبــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات بــرعــاي ـت ـه ـمــا صـحـيــا
وإطـعــامـهـمــا بــأنـبــوب عـلــى م ــدار الـســاعــة م ــدة ستة
أسابيع حتى انتعشتا وأصبحتا كأي حيوان أليف
عـ ــادي ،حـســب صحيفة «دي ـلــي مـيــل» البريطانية.
وتعيش الحمامتان اآلن حياة الرفاهية مع هدايا
أعياد الميالد ومجموعة من الدمى اللينة ،وحتى
ال ـت ـن ــزه خ ـ ــارج ال ـم ـن ــزل ف ــي ع ــرب ــة أطـ ـف ــال خــاصــة
تسمح لكل طائر باالستمتاع بمحيطه بأمان من
مقصورته الشبكية .وعـلــى الــرغــم مــن التعليقات
الـقــاسـيــة مــن ال ـنــاس الــذيــن وص ـفــوا الـطـيــور بأنها
«فـ ـئ ــران ط ــائ ــرة» ،إال أن مـيـجــي ت ـصــر ع ـلــى أنـهـمــا
أليفتان ورائـعـتــان و«تستحقان الـفــرصــة» مثل أي

«�شـيـمـا الـحـاج» تـكـ�شـف عــن
تـعـر�ضـهـا لـتـحــر�ش لـفـظــي
كشفت الفنانة المصرية شيما الـحــاج عــن تعرضها للتحرش
اللفظي والمطاردة من أحد الشبان عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وقــالــت عبر خاصية «الـسـتــوريــز» الملحقة بحسابها على تطبيق
«إنـسـتـغــرام» ،جــاء فـيــه« :خـلــوا بالكم يــا بـنــات ،ده نـصــاب ومتحرش
ومتبلغ عـنــه ،وج ــار الـبـحــث عـنــه ،لــو قــابـلـتــوه بـلـغــوا الـنـجــدة وهما
هيتصرفوا».
يدعي ملكيته لصالة ألعاب رياضية،
الشاب
هذا
أن
إلى
وأشارت
ّ
وينصب على الكثير من الفتيات ويستغل اسمها.

مـواطـنـون كولـومـبـيـون يهربون �آالف
الكيلوجرامات من الكوكايين بغوا�صات

{ الحمامتان المدللتان.
حـيــوان آخــر .ومــع عصفورين آخــريــن تــم إنقاذهما
ويعيشان في متجر لمستلزمات الحيوانات األليفة

الخاص بها ،تنفق محبة الحيوانات ما يصل إلى
 4000جنيه إسترليني شهريا على طيورها المدللة.

العث�ور عل�ى فت�اة بع�د  14عاما م�ن اختطافها

{ الفتاة تعانقها والدتها بعد التئام شملهما.

{ شيما الحاج.

قالت الشرطة األمريكية إنها عثرت على فتاة من
والية فلوريدا اختطفت عندما كانت في السادسة من
عمرها ،مشيرة إلى أن الفتاة في أمان بعد  14عاما
من اختفائها.
ووف ـ ـقـ ــا إلدارة ش ــرط ــة ك ـل ـي ــرم ــون ــت ف ـ ــإن وال ـ ــدة
الـمـخـطــوفــة جــاكـلـيــن هـيــرنــانــديــز ( 19ع ــام ــا) ،التي
اخـتـفــت فــي ع ــام  ،2007قــالــت إن «ف ـتــاة اتـصـلــت بها
عبر وسائل التواصل االجتماعي تدعي أنها ابنتها
الـمـخـطــوفــة» ،وأخـبــرتـهــا أنـهــا فــي المكسيك وتــريــد
مقابلتها على الحدود في تكساس في  10سبتمبر.
وقالت إنه تم ترتيب اللقاء ومن ثم تم اعتراضهن
من قبل السلطات عند نقطة الدخول الحدودية في
الريــدو ،تكساس ،حيث سعى المسؤولون لتأكيد ما
إذا كانت جاكلين هيرنانديز هــي التي كانت تدعي
أنها هي.

وقال تقرير الشرطة« :بناء على الوثائق المقدمة
إلــى وكــاالت من قسم شرطة أنجيليكا وكليرمونت،
ق ــرروا أن األنـثــى كــانــت بالفعل جاكلين هيرنانديز
التي اختطفت من والدتها في عام  2007وفي حوالي
مساء تم لم شمل جاكلين بنجاح مع
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والدتها».
ونـشــرت الشرطة فــي وقــت الحــق صــورة لالثنين
وهما تتعانقان.
وف ــي ع ــام  ،2007قــالــت وزارة إن ـفــاذ الـقــانــون في
ف ـل ــوري ــدا إن ه ـيــرنــانــديــز «اخـتـطـفـهــا وال ــده ــا بــابـلــو
هيرنانديز» في  22ديسمبر من ذلك العام.
وصدرت بحقه مذكرة جناية باالختطاف ،واشتبه
المحققون في ذلك الوقت في أنه ربما يكون قد أخذ
هيرنانديز إلى المكسيك.

اعترف ستة مواطنين كولومبيين أمــام محكمة اتحادية بتورطهم
فــي التآمر السـتـخــدام «غــواصــات الـمـخــدرات» لتهريب أكثر مــن 19
ألف كيلوجرام من الكوكايين لصالح عصابة المخدرات «سينالوا».
ووفقا لوزارة العدل األمريكية ،كان المدعى عليهم جزءا من منظمة
إجرامية قامت ببناء وصيانة غواصات المخدرات التي استخدمت
إلرســال الكوكايين من كولومبيا إلــى المحيط الـهــادئ حيث يقوم
أعـضــاء عصابة سينالوا بتسلمه وتجميعه بــالـقــرب مــن أواكـســاكــا
بالمكسيك ،بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» .وخــال الفترة
بين يوليو  2015ومارس  .2016اعترض المحققون األمريكيون ثالث
غواصات تابعة لتلك الجماعة في المياه الدولية .وفي المجموع،
تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في هذه الحوادث .وفي نهاية
المطاف ،تــم القبض على عــدة رجــال وتــم تسليمهم إلــى الــواليــات
المتحدة.

«�أفـ�ضـل مـطـعـم فـي العالم» �سنوات عــدة
يح�صل على نجمته الثالثة في دليل «مي�شالن»
نال مطعم «نوما» الشهير في كوبنهاجن ثالث نجومه عبر دليل
«ميشالن» ،وهو تقدير انتظره طويال هذا الموقع الذي حاز سنوات
عدة لقب أفضل مطعم في العالم كما ُيصنف الطاهي المسؤول عنه
رينيه ريدزيبي من بين أفضل طهاة العالم حاليا .وبعدما احتفظ
بتصنيف نجمتين على مــدى اثني عشر عاما ( ،)2020-2008بات
هذا المطعم الذي ُيعد من األشهر في أوروبا والعالم ،ضمن قائمة
جديدة تم إعالنها يوم اإلثنين للمطاعم ذات تصنيف ثالثة نجوم
في اسكندينافيا ،إلى جانب مطعم مايمو في العاصمة النرويجية
أوسلو .وكتب دليل «ميشالن» في بيان أن مطعم «نوما» يشكل «واحة
مشيرا إلــى أن منحه تصنيف ثــاثــة نـجــوم أتــى تقديرا
حـضــريــة»،
ً
لــ«صلته القوية مــع الطبيعة» و«مقاربته الشاملة التي يستخدم
فيها مكونات موسمية غير اعتيادية فــي أطـبــاق خالقة ومعقدة».
ولفت دليل المطاعم الشهير إلى أن «نوما» «عاد أقوى» بعد جائحة
كوفيد 19-التي أرغمته على إغالق أبوابه أشهرا عدة .وحاز «نوما»
لقب أفضل مطعم في العالم أربع مرات ( 2010و 2011و 2012و)2014
بحسب تصنيف مجلة «ريستورنت».

