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رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

إلــى حــضــرة صاحب  والتبريكات  التهاني  االجــتــمــاع  بــدايــة  فــي  ــوزراء  الــ ورفـــع مجلس 
السمو  صاحب  وإلــى  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب 
حلول عيد األضحى المبارك، سائاًل المولى جلت قدرته أن ُيعيد هذه المناسبة عليهما، 

وعلى أبناء البحرين واألمتين العربية، واإلسالمية بالخير، والُيمن، والمسرات.
ثم أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وحرصها المستمر على 
مواكبة التطورات والمستجدات لتعزيز دورها وإسهامها الفاعل ضمن فريق البحرين في 

مسيرة الوطن، وهنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة.
ــوه الــمــجــلــس بــمــا تــحــقــق عــلــى صــعــيــد تــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن الــمــقــيــمــيــن في  بــعــدهــا نـ
الخارج إنفاذًا للتوجيه الملكي السامي، حيث تم البدء بتطعيم المواطنين الذين بادروا 
بالتسجيل ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدًا المجلس بجهود وزارتي الصحة 

والخارجية في هذا الجانب.
بعد ذلك تابع المجلس الخطوات التي تمت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتطوير 
ولي   الملكي  السمو  صاحب  عن  الــصــادر  والتكليف  التنمية،  متطلبات  وفــق  التشريعات 
أداة  دراســة 111  باشرت  والتي  ذلــك،  الــوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة  رئيس مجلس  العهد 

تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير 
عدد من القطاعات، التي تهدف لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات 
باتخاذ  المجلس  كلف  حيث  ــراءات،  ــ اإلجـ مــن  عــدد  وتطوير  تحديث  جــانــب  إلــى  التنمية 

اإلجراءات الدستورية والقانونية الالزمة بشأن الدفعة األولى من التعديالت التشريعية.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
لتعزيز  األولوية  ذات  التشريعات  من  عدد  تطوير  بشأن  التنسيقية  اللجنة  مذكرة   .1

صيانة الحقوق وسيادة القانون ومتطلبات التنمية.
والتي  العمل 2023-2021،  الوطنية لسوق  التنسيقية بشأن الخطة  اللجنة  2. مذكرة 
تهدف إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار األفضل للتوظيف، 
القطاع  إسهامات  وتعزيز  والتنظيمية،  الرقابية  اإلجــــراءات  تطوير  مواصلة  جانب  إلــى 

الخاص في سوق العمل.
بين  تفاهم  مذكرة  بشأن  والتشريعية  القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .3
اللغة  لتعليم  تهدف  والتي  كــوريــا،  بجمهورية  سيجونغ  الملك  ومعهد  البحرين  جامعة 

الكورية بمملكة البحرين.
تبني  المالي بشأن  والتوازن  واالقتصادية  المالية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4
مبادرات تعزز مكانة البحرين في مجال الطيران وتدعم توجهات تحفيز النمو االقتصادي.

بشأن  والسياحة  والتجارة  الصناعة  ووزير  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  5. مذكرة 
لــدول مجلس  الــدولــيــة  الــتــجــارة  فــي  الــضــارة  الممارسات  لمكافحة  الــدائــمــة  اللجنة  قــرار 

التعاون بفرض رسوم اإلغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.
6. مــذكــرة وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة بــخــصــوص بــرنــامــج تــعــاون فــنــي في 
والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  الوزارة  التقييس المختلفة بين  مجاالت 
والمصدرة  المستوردة  المنتجات  استيفاء  الجانبين لضمان  بين  التعاون  تعزيز  إلى  يهدف  والذي 

الشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية اإللزامية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون 

مقدم من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

أعمال  تقرير  بــشــأن  المالي  والــتــوازن  والمالية  االقــتــصــاديــة  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة 
اللجنة الوزارية للشئون المالية واالقتصادية والتوازن المالي للنصف األول من العام 2021، وأبرز 
الموضوعات التي ناقشتها ضمن محاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة لتوجهات الحكومة في 

تعزيز كفاءة اإلنفاق وتبني مبادرات لمواصلة نمو االقتصاد الوطني.

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية.

في �أول �جتماع بالح�صور �ل�صخ�صي منـذ �أكثر من عام

مجل�س الوزراء برئا�ضة ولي العهد رئي�س الوزراء يعقد اجتماعه بق�ضر الق�ضيبية

ــى ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــد �لأ�ـ ــ ــيـ ــ ــول عـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــد بـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــك وولـــــــــــي �لـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة �لـ ــ ــئ ــ ــن ــ ــه ــ ت

الإ�ض��ادة ب��دور ال�ضحاف��ة الوطني��ة �ضم��ن فري��ق البحرين في م�ض��يرة الوطن

ــى �ــصــعــيــد تــطــعــيــم �لــمــو�طــنــيــن  ــل ــا تــحــقــق ع ــم �لــمــجــلــ�ــس يـــنـــوه ب

ــه �لــمــلــكــي ــيـ ــوجـ ــتـ ــلـ ــيـــن فـــــي �لــــــخــــــارج �إنـــــــفـــــــاذ� لـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ �لـ

الموافقة على تطوير الت�ضريعات ذات الأولوية لتعزيز الحقوق و�ضيادة القانون

٢٠٢١-٢٠٢٣ �لــعــمــل  لــ�ــصــوق  �لــوطــنــيــة  �لــعــمــل  خــطــة  �عـــتـــمـــاد 

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج.

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، أن القطاع 
اللوجيستي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للمسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، مشيًرا 

الناقلة  باعتبارها  الخليج  طيران  شركة  حققته  ما  إلى 
عاًما   70 إلى  الممتدة  العريقة  الوطنية خالل مسيرتها 
على  البحرين  مملكة  صـــورة  ترسيخ  فــي  إســهــامــاٍت  مــن 
صعيد  على  التنافسية  مكانتها  وتعزيز  العالم  مستوى 

خدمات النقل والمالحة الجوية في المنطقة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية أمس 
والتجارة  الصناعة  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  زايـــد  السيد 
والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، حيث 
تشرف بإهداء سموه مجسًما لطائرة من أسطول طيران 
الشركة.  تأسيس  على  عــامــًا   70 مــرور  بمناسبة  الخليج 

وأعضاء مجلس  لرئيس  المستمرة  بالجهود  ونوه سموه 
إدارة شركة طيران الخليج في تطوير أداء وجودة خدمات 
الشركة، متمنًيا لرئيس مجلس اإلدارة وجميع منتسبي 
يحقق  بما  والنجاح  التوفيق  استمرار  الوطنية  الناقلة 
األهداف المرجوة. من جهته؛ أعرب السيد زايد بن راشد 

الزياني عن شكره وتقديره نيابًة عن كافة منتسبي شركة 
طيران الخليج لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
على  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
جهوده المبذولة لدعم تحقيق الشركة ألهدافها بما يعود 

نفعه على الوطن والمواطن.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال��������وزراء ي�����ص��ت��ق��ب��ل وزي�����ر ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة

وي����وؤك����د اإ����ص���ه���ام���ات ���ص��رك��ة ط���ي���ران ال��خ��ل��ي��ج ف���ي ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن

ــادت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل  ــ  أشـ
ــلـــس الــــنــــواب  زيــــنــــل رئــــيــــســــة مـــجـ
بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الجاللة  لــدن حضرة صاحب  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بتطوير  الــمــفــدى،  الـــبـــالد  عــاهــل 
التشريعات والقوانين، وبما يواكب 
الــمــســتــدامــة،  التنمية  متطلبات 
ــي تـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــهـــا  ــ وتـــســـهـــم فـ
الـــســـامـــيـــة، وبــــمــــا يــــعــــود بــالــخــيــر 
والمواطنين  الوطن  على  والنفع 
ــن، ودعــــمــــا  ــريــ ــحــ ــبــ ــبـــل الــ ــتـــقـ ومـــسـ
الحضارية  الــمــنــجــزات  لــمــواصــلــة 
في  المتقدمة،  العصرية  والــرؤيــة 

ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ــن بـــالـــغ االمـــتـــنـــان  مـــعـــربـــة عــ
ــود الـــحـــكـــومـــة  ــهــ والــــتــــقــــديــــر لــــجــ
الــمــوقــرة بــرئــاســة صــاحــب السمو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
ــي تــنــفــيــذ  ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، فــ
التوجيه الملكي السامي بتطوير 
متطلبات  الــتــشــريــعــات لــمــواكــبــة 

الــتــنــمــيــة، وتــشــكــيــل ســمــوه، لجنة 
المتابعة، التي باشرت دراسة 111 
تعديل  عنها  ونتج  تشريعية،  أداة 
ذات  الدراسة  تشريعات حددتها   7
عدد  لتطوير  أولــى  كدفعة  أولوية 
من القطاعات، التي تهدف لتعزيز 
القانون  وســيــادة  الحقوق  صيانة 
إلــى  التنمية  متطلبات  ومــواكــبــة 
جــانــب تحديث وتــطــويــر عــدد من 

اإلجراءات.
التشريعات  تطوير  أن  مؤكدة 
لـــمـــواكـــبـــة الــتــنــمــيــة تـــعـــد أولـــويـــة 
برلمانية، دائمة ومستمرة، تنفيذا 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة، 
ــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك  ــلــ ــزا لــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
موضحة  الحكومة،  مــع  والــفــاعــل 
أن المجلس النيابي لن يأل جهدا 
الموقرة  الحكومة  مع  وبالتعاون 
في دراســة وإقــرار كافة التعديالت 
بأهمية  مــنــه  إيــمــانــا  الــتــشــريــعــيــة، 
ــات لـــمـــنـــظـــومـــة  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــلــــك الــ تــ
ــره، فــي  ــويــ ــنـــي وتــــطــ الـــعـــمـــل الـــوطـ
دولــة الــقــانــون والــمــؤســســات، وبما 
يــســهــم فــي مــضــاعــفــة االنـــجـــازات، 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــمـــــقـــــدرات، 
في  والمكتسبات،  الحقوق  وصون 
والــقــطــاعــات  الــمــجــاالت  مختلف 

التنموية والحيوية.
االنــعــقــاد  دور  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
ــع مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي  ــرابــ الــ
برلمانيا  عمال  سيشهد  الخامس 
ــب فــي  مـــضـــاعـــفـــا وفــــــاعــــــال، يــــصــ

والمواطنين،  الــمــواطــن  مصلحة 
ويــلــبــي الــطــمــوحــات والــتــطــلــعــات، 
السلطة  بــيــن  المثمر  وبــالــتــعــاون 
التنفيذية،  والسلطة  التشريعية 
واالرتـــــــقـــــــاء بـــمـــخـــرجـــات الــعــمــل 
البرلماني الحكومي، والعمل معا 
تجاوز  فــي  البحرين  فريق  ضمن 
كــافــة الــتــحــديــات، وخــلــق الــفــرص 
الــنــوعــيــة واالســـتـــثـــمـــارات، وصـــوال 
للغايات الوطنية العليا، واألهداف 
الرفيعة التي يتطلع لها الجميع. 
وأضـــافـــت أن تــطــويــر الــتــشــريــعــات 
مسئولية مشتركة، وعمل تراكمي، 
ايجابي وديمقراطي، يستفاد فيه 
ــا تم  مـــن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة، ومــ
ــراءات  ــ الـــواقـــع مـــن إجـ عــلــى أرض 
ومـــــــمـــــــارســـــــات، كــــمــــا تـــســـتـــوجـــبـــه 
احــتــيــاجــات الــعــصــر ومــتــطــلــبــاتــه، 
ومـــواكـــبـــة الـــتـــقـــدم الـــشـــامـــل، مــن 
تستجيب  تــشــريــعــات  وضــــع  أجــــل 
لــلــمــتــطــلــبــات الــتــنــمــويــة، وتــحــقــق 
الــــــــرؤى والـــتـــطـــلـــعـــات واألهــــــــداف 

المنشودة. 
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} رئيسة مجلس النواب.

خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
دفـــــاع الــبــحــريــن بـــالـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة صــبــاح 
الــســيــدة  2021م،  يــولــيــو   12 االثــنــيــن  أمـــس 
التركية  الجمهورية  سفيرة  تشاكيل  إيسن 
بمناسبة  البحرين  مملكة  لــدى  المعتمدة 
تعيينها سفيرة جديدة لبالدها في مملكة 

الــبــحــريــن، وذلــــك بــحــضــور الــفــريــق الــركــن 
ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.

 وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بسفيرة الجمهورية التركية، 
والـــنـــجـــاح في  الــتــوفــيــق  دوام  لــهــا  مــتــمــنــيــًا 
منصبها الجديد، مشيدًا بعالقات التعاون 
البحرين  مملكة  بين  القائمة  والــصــداقــة 

والجمهورية التركية.
ــن حــســن  ــركــ ــواء الــ ــ ــلـ ــ حـــضـــر الـــلـــقـــاء الـ
العامة،  القيادة  ديـــوان  مدير  سعد  محمد 
والـــلـــواء الــركــن بــحــري يــوســف أحــمــد مــال 
لــإمــداد  ــان  األركــ هيئة  رئــيــس  مساعد  اهلل 
دفاع  كبار ضباط قوة  والتموين، وعدد من 

البحرين.

 أكد علي بن صالح الصالح 
رئيس مجلس الشورى أن تطوير 
لتلبية  الــوطــنــيــة  الــتــشــريــعــات 
يتطلع  غاية  التنمية  متطلبات 
إلـــيـــهـــا الــمــجــلــس ويـــعـــمـــل عــلــى 
السامية  الــرؤيــة  وفــق  تحقيقها 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
دولــة  يعزز  بما  المفدى،  الــبــالد 
وينهض  والــقــانــون،  المؤسسات 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــات االقـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الرفاهية  ويحقق  والخدماتية 
أكد  كما  للمواطنين،  المنشودة 
ذلك المشروع اإلصالحي الكبير 
ورؤيــــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 

2030م.
التعاون  مواصلة  إلى  وأشار 
الــقــائــم مـــع الــحــكــومــة بــرئــاســة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
الوطنية  بالتشريعات  لالرتقاء 

ــبــــرامــــج  ودعـــــــم الــــســــيــــاســــات والــ
للحكومة  التنموية  والــخــطــط 
بــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــوطــن 

والمواطنين.
ونــــــوه بـــمـــا اتــــخــــذه مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء مـــــن خـــــطـــــوات خـــالل 
ــه االســـــبـــــوعـــــي أمــــس  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
اإلجــراءات  اتخاذ  بشأن  الـــوزراء 
الالزمة  والقانونية  الدستورية 
ــة األولــــــــــــى مــن  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ بـــــشـــــأن الـ
ــتـــعـــديـــالت الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، بــمــا  الـ
ــم  ــ ــدعــ ــ ــكــــس االهــــــتــــــمــــــام والــ ــعــ يــ
ــة  ــلـــطـ ــل الـــسـ ــمــ ــعــ ــر لــ ــمــ ــتــ ــمــــســ الــ
تحديث  في  ودورهـــا  التشريعية 
ــيــــن بــمــا  ــوانــ ــقــ ــات والــ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
يــواكــب الــتــطــور والــتــقــدم الــذي 
فـــي مختلف  الــمــمــلــكــة  تــشــهــده 
ــًا تــكــلــيــف  ــنـ ــمـ ــثـ الــــقــــطــــاعــــات، مـ
مختصة  لجنة  بتشكيل  ســمــوه 
بمتابعة تطوير التشريعات وفق 

مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة، مــبــيــنــًا أن 
دراسة اللجنة 111 أداة تشريعية، 
وتبنيها إجراء تعديالت على  7 
ذات  الدراسة  حددتها  تشريعات 
أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد 
مـــن الــقــطــاعــات، يــوضــح جــديــة 
المساعي الحكومية للمساهمة 
ــات  ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــالـ ــي االرتـــــــقـــــــاء بـ ــ فــ

والــقــوانــيــن، والــــذي يــقــع ضمن 
ــي  ــتـ ــة الـ ــركــ ــتــ ــمــــشــ األهـــــــــــــداف الــ

ينشدها الجميع.
وبين رئيس مجلس الشورى 
وســـيـــادة  الـــحـــقـــوق  صـــيـــانـــة  أن 
الـــقـــانـــون ومـــواكـــبـــة مــتــطــلــبــات 
الــتــنــمــيــة غــايــة ســامــيــة يــواصــل 
مجلس الشورى سعيه المستمر 
ــمــــن مـــنـــظـــومـــة  لـــتـــعـــزيـــزهـــا ضــ
يؤكد  فيما  الــتــشــريــعــي،  الــعــمــل 
ــداده الـــدائـــم  ــعــ ــتــ الـــمـــجـــلـــس اســ
ــنـــواب  لــلــتــعــاون مـــع مــجــلــس الـ
والــحــكــومــة ضــمــن اإلجـــــــراءات 
الالزمة  والقانونية  الدستورية 
تشريعية  تــعــديــالت  أي  ــراء  إلجـ
ــا يــحــقــق  ــمـ ــيــــن، بـ ــوانــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ تـــطـــلـــعـــات الــ
ــب الـــبـــحـــريـــن، مــــؤكــــدًا أن  ــعـ وشـ
الدور التشريعي القادم سيشهد 
مزيدًا من الجهود لتحقيق هذه 
مصلحة  فــي  يصب  بما  الــغــايــة 

الوطن والمواطنين.

} رئيس مجلس الشورى.

الحكوم��ة م��ع  التع��اون  موا�صل��ة  يوؤك��د  ال�ص��ورى  مجل���س  رئي���س 

لتطوي��ر الت�ص��ريعات الوطني��ة بم��ا يلب��ي الروؤي��ة ال�ص��امية للمل��ك

القائ�د الع�ام ي�ص�يد بعالق�ات ال�صداق�ة البحريني�ة التركي�ة

} القائد العام ي�ستقبل ال�سفيرة التركية.

تسوية  لجنة  رئيس  تــرأس 
مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الــعــقــاريــة 
المتعثرة القاضي صالح أحمد 
القطان اجتماعها عن بعد عبر 
وذلك  المرئي,  االتصال  تقنية 
المحالة  الــمــشــاريــع  لــمــبــاشــرة 
ــة  ــ ــوزاريـ ــ ــن الـــلـــجـــنـــة الـ إلـــيـــهـــا مــ
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة 
عــددهــا  بــلــغ  ــتـــي  والـ التحتية, 
إدراجها  تم  إذ  خمسة مشاريع، 
ــاريــــع مـــتـــعـــثـــرة تــســتــعــد  ــمــــشــ كــ
ــا  ــهــ ــتــ الـــلـــجـــنـــة لــبــحــثــهــا ودراســ
ــة الـــمـــشـــاريـــع  ــدامــ ــتــ بــــهــــدف اســ
االستقرار  وتعزيز  االستثمارية 
ــكـــة  ــلـ ــمـ االقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي مـ

البحرين.
ــــالح  ــن الـــــقـــــاضـــــي صـ ــ ــيــ ــ ــ وب
الــمــشــاريــع  تـــلـــك  أن  ــان  ــطـ ــقـ الـ
بموجب  اللجنة  إلــى  المحالة 
 2014 لسنة   )66( رقــم  القانون 
ــد مــــن مــــشــــاريــــع الــتــطــويــر  ــعـ تـ
بيع وحداتها  تم  التي  العقاري 
عـــــلـــــى الـــــخـــــريـــــطـــــة واســــتــــلــــم 
عنها  دفــعــات  الــعــقــاري  المطور 
تلك  أن  إال  البيع  ذلــك  مقابل 
عن  وتوقفت  تعثرت  المشاريع 
باالقتصاد  يضر  بما  التنفيذ 

الوطني بالمملكة.
وأضاف أن مملكة البحرين, 
وهي دولة المؤسسات والقانون 

بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
ــة بـــرئـــاســـة  ــكـــومـ وبـــجـــهـــود الـــحـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الوزراء,  مجلس  رئــيــس  العهد 
حـــريـــصـــة كـــــل الـــــحـــــرص عــلــى 
حفظ وحماية حقوق ومصالح 
األفراد في كل األحوال وبكافة 
منها  القانونية  السيما  السبل 
الـــتـــي أثـــبـــتـــت صـــحـــة وســـالمـــة 
التعامل  في  الحكومي  التوجه 
العقاري  التطوير  مشاريع  مع 

المتعثرة.

متعث��رة عقاري��ة  م�ص��روعات   5 اأو�ص��اع  تبح��ث  الت�ص��وية  لجن��ة 

} القاضي صالح القطان.

للتسجيل  الــســريــة  ــام  ــ األرقـ بـــإرســـال  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  بـــدأت 
البحرينيين من خريجي  للطلبة  الدراسية  والمنح  للبعثات  اإللكتروني 
الحاصلين على معدل  والخاصة،  الحكومية  بالمدارس  العامة  الثانوية 
90% فأكثر والراغبين في التنافس على هذه البعثات والمنح الدراسية 
الموافق  االثنين  أمــس  مــن  ابــتــداًء  وذلــك   ،2022-2021 الجامعي  للعام 

2021/7/12م حتى نهاية يوم غد األربعاء الموافق 2021/7/14م. 
للتسجيل في  السري  الرقم  بهذا  االحتفاظ  الــوزارة ضــرورة  وأكــدت 
خطة البعثات، التي ستعلنها الحقًا. كما دعت الطلبة الذين ال تصلهم 
الدعم  مع  التواصل  إلى  والثالثاء  االثنين  يومي  خالل  السرية  األرقــام 
الفني بالوزارة على األرقام التالية: 17278742 - 17278892 أو على البريد 
األربــعــاء  غــد  يــوم  وذلـــك   it.support@moe.gov.bh اإللــكــتــرونــي 

الموافق 2021/7/14م من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا. 

»ال���ت���رب���ي���ة« ت��ر���ص��ل الأرق�������ام ال�����ص��ري��ة ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ل ل��ل��ب��ع��ث��ات

ــنــــدس عــلــي  ــهــ ــمــ شـــــــــارك الــ
أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان 
ــة حـــســـن  ــ ــ ــوريـ ــ ــ والـــــــدكـــــــتـــــــورة حـ
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــمـــفـــوضـــيـــن، 
ــار يــــاســــر شـــاهـــيـــن  ــتــــشــ والــــمــــســ
األمين العام، في الحوار الذي 
والمحيط  آسيا  منتدى  أقامه 
بعد حول  عــن   )APF( الــهــادئ 
ــود الـــمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة  ــهـ جـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي مــراقــبــة 
مراكز اإلصالح والتأهيل خالل 
جائحة فيروس كورونا، حيث تم 
اخــتــيــار أربـــع مــؤســســات وطنية 
فــقــط لــتــقــديــم خــبــرتــهــا وهــي 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
البحرين،  مملكة  فــي  اإلنــســان 
والـــهـــيـــئـــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق 
ولجنة  فلسطين،  فــي  اإلنــســان 
ــان فـــي مــالــيــزيــا،  حــقــوق اإلنـــسـ
ــة إلــــى لــجــنــة حــقــوق  ــافـ بـــاإلضـ
اإلنسان في الفلبين، وقد أدارت 
دارجـــان مستشارة  بيب  الــحــوار 
ــدرات والـــمـــشـــاركـــة  ــ ــقـ ــ تــقــيــيــم الـ
الــدولــيــة، كــذلــك فــاســو أيــشــاث 
مديرة مشاريع حقوق اإلنسان 

والتخطيط بالمنتدى.

ــي مـــداخـــلـــة لــلــمــهــنــدس  وفــ
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  علي 
الــــجــــائــــحــــة  هـــــــــــذه  أن  بــــــيــــــن 
ــم تــســلــم مــنــهــا أيـــة  عــالــمــيــة لــ
تــحــديــات كثيرة  دولــــة، وهــنــاك 
واجـــهـــت الــمــؤســســة فـــي أدائــهــا 
لــعــمــلــهــا خــــالل هــــذه الــفــتــرة - 
فرضتها  التي  الــظــروف  بسبب 
تمكنت  أنـــهـــا  إال   - الــجــائــحــة 
الــزيــارات  بــعــدد مــن  مــن القيام 
لمراكز  المعلنة  وغير  المعلنة 
اإلصــــالح والــتــأهــيــل، حــيــث تم 
تفقد أوضاع النزالء على أرض 
الـــــواقـــــع، واالطـــــــــالع عــــن كــثــب 
عــلــى اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــائــ ــوقــ والــــتــــدابــــيــــر الــ
الـــمـــراكـــز  تـــلـــك  إدارة  تــنــفــذهــا 
النزالء  وسالمة  لتأمين صحة 
في إطار الرعاية الصحية التي 
الــصــحــة،  وزارة  ــراف  ــإشــ بــ تــتــم 
أنــشــأت  الــمــمــلــكــة  أن  وأضــــــاف 
بمتابعة  معنيا  وطــنــيــا  فــريــقــا 
هذه الجائحة يتكون من أطباء 
شهر  منذ  وبـــدأت  ومختصين، 
فـــي تقديم  الــمــاضــي  ديــســمــبــر 
لــلــفــيــروس،  الــمــضــاد  التطعيم 
ــتـــمـــدت عــــــددا مــن  ــن ثــــم اعـ ــ ومـ

ووفرتها  العالمية  التطعيمات 
للمواطنين والمقيمين مجانا، 
وأيــضــا لــنــزالء مــراكــز اإلصــالح 
دول  أغلب  متخطية  والتأهيل 
التطعيمات  ــواع  أنــ فــي  الــعــالــم 

المعتمدة.
المؤسسة  رئــيــس  بين  كما 
ــه يــتــم تــخــيــيــر نــــزالء مــراكــز  أنــ
ــــالح والــتــأهــيــل فـــي تلقي  اإلصـ
ــه، وأيــضــا  ــدمـ ــن عـ الــتــطــعــيــم مـ
ــوع الــتــطــعــيــم  ــي نــ تــخــيــيــرهــم فـ
يـــودون أخـــذه، علما بأنه  الــذي 
تـــم تــطــعــيــم جــمــيــع مـــن طلبوا 
ــى الـــتـــطـــعـــيـــم،  ــلــ الــــحــــصــــول عــ
المتطعمين  نسبة  أن  وأضـــاف 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــلــغــت 
مــن   %67 مـــــن  أكــــثــــر  ــا  ــيــ ــالــ حــ
إجـــمـــالـــي الـــســـكـــان بــمــا يــعــادل 
الـــســـكـــان  إجـــمـــالـــي  مــــن   %80
ــن، وبـــــــــــدأت أعـــــــداد  ــيــ ــلــ ــؤهــ ــمــ الــ
الــــحــــاالت الــقــائــمــة والـــوفـــيـــات 
بــشــكــٍل ملحوظ،  الــتــراجــع  فــي 
وقــــد اعــتــمــد الــفــريــق الــوطــنــي 
ــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  الـــطـــبـــي لـ
ــهـــر  كـــــــورونـــــــا فــــــي بــــــدايــــــة الـــشـ
الضوئية  اإلشــارة  آلية  الحالي 
لمستوى انتشار فيروس كورونا 

والــتــي تتكون مــن أربــعــة ألــوان: 
والبرتقالي  واألصــفــر  األخضر 
واألحـــمـــر، والــــذي عــلــى أســاســه 
القطاعات  غلق  أو  فتح  سيتم 
من  االنتقال  ويتم  المختلفة، 
مـــســـتـــوى آلخـــــر طــبــقــا لــنــســب 
الـــحـــاالت الــقــائــمــة الــجــديــدة، 
في  حاليا  البحرين  بــأن  علًما 

مستوى اللون األصفر.
وبناًء على  بالذكر  الجدير 
تواصل المؤسسة مع القائمين 
والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  على 
في وقت الحق عقب اجتماع الـ

APF، أكد القائمون على تلك 
المراكز أنه ال توجد أّية إصابة 
بــالــفــيــروس حــالــيــًا فـــي مــراكــز 
بأنه  علمًا  والتأهيل،  اإلصــالح 
تم توفير أماكن خاصة للحجر 
ــي فـــــي تــلــك  والــــــعــــــزل الــــصــــحــ
المراكز، وتوفير بدائل لزيارات 
الـــمـــحـــكـــومـــيـــن  وذوي  أهـــــالـــــي 
التواصل  تطبيقات  باستخدام 
فترات  وزيادة  الحديثة  المرئي 
في  الفتين  الهاتفي،  االتــصــال 
قانون  تطبيق  إلــى  ذاتــه  الوقت 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة عــلــى عــدد 

كبير من المحكومين. 

خالل منتدى اآ�سيا والمحيط الهادئ

الوطنية لحقوق الإن�صان ت�صتعر�س جهودها في مراقبة مراكز الإ�صالح خالل جائحة كورونا



تصوير: عبداألمير السالطنة

بــرعــايــة كــريــمــة مـــن ســمــو الــشــيــخــة لــولــوة 

بنت خليفة بن سلمان آل خليفة وبتنظيم من 
أقــيــم أمـــس االثــنــيــن حفل  لــلــبــر،  الــنــور  جمعية 
خـــتـــام جـــائـــزة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رحمه  الــقــرآنــيــة  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
اهلل تعالى وفقا لإلجراءات االحترازية للتصدي 

لفيروس كورونا »كوفيد 19”.
ــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــعــــدل والـ ــر الــ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
أن  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  واألوقــــاف 
خير العمل الصالح هو خدمة كتاب اهلل تعالى 
به، مشيرا  والعمل  به وحفظه وتاوته  والعناية 
ــم صــاحــب  ــذه الــمــســابــقــة حــمــلــت اســ ــى أن هــ إلــ
بــن ســلــمــان آل  الــمــلــكــي األمــيــر خليفة  الــســمــو 

وتقديرا  لسموه  عرفانا  ثــراه،  اهلل  طيب  خليفة 
عميقا لبذله وعطائه الطويل في خدمة الدين 
ــا يــرتــبــط بـــه اســم  والــــوطــــن، مـــؤكـــدا أن خــيــر مـ

اإلنسان ويتازم معه كتاب اهلل تعالى.
ممثلة  للبر  الــنــور  بجمعية  الــوزيــر  ــاد  وأشــ
فـــي رئــيــســتــهــا الــشــيــخــة لــمــيــاء بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة رئيس اللجنة الدائمة للمسابقة وجميع 
الــلــجــان الــعــامــلــة فــيــهــا عــلــى الــتــنــظــيــم الــرائــع، 
والعمل الدؤوب لتنظيم هذه المسابقة القرآنية 
الظروف  فــي ظــل هــذه  النجاح  مــن  الــقــدر  بهذا 
ــي نـــمـــر بـــهـــا جــمــيــعــا، والـــتـــي  ــتـ االســتــثــنــائــيــة الـ
ستنجلي بفضل اهلل تعالى ثم بالقيادة الحكيمة 
الجالة  السديدة لحضرة صاحب  والتوجيهات 
الباد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى 
التي  المستمرة  والمتابعة  وباالهتمام  المفدى، 

سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  يوليها 
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
الوزراء، ثم بالجهود الجبارة التي يبذلها فريق 

البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا.
وألـــقـــى الــشــيــخ الـــدكـــتـــور راشــــد بـــن محمد 
كلمة  السنية  األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري 
اســتــذكــر فــيــهــا مــنــاقــب صــاحــب الــســمــو الملكي 
اهلل  خليفة طيب  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 
ثــــراه، مــشــيــرا إلـــى أن الــجــائــزة تــأتــي اســتــذكــارا 
وبـــرا وحــبــا لــســمــوه رحــمــه اهلل تــعــالــى، موضحا 
الوطن  عن  الحديث  هو  عن سموه  الحديث  أن 
عن  والحديث  نهضته،  وباني  فهو صانع مجده 
ســمــوه هــو حــديــث عــن ذاكــــرة حــيــة مــتــجــذرة في 
شبر  كل  في  وبصمات مضيئة  الجميع،  وجــدان 

على ثرى الوطن.

وقالت الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة 
رئيسة جمعية النور للبر في كلمة ألقاها نيابة 
عنها جمال داود مشرف عام التنسيق والمتابعة 
بنت  لــولــوة  الشيخة  بــمــبــادرة سمو  فيها  أشـــادت 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة عــلــى إقــامــتــهــا 
الوالد  لــذكــرى  تخليدا  القرآنية،  الجائزة  هــذه 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  البار 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  اهلل،  رحــمــه  خليفة  آل  ســلــمــان 
خال  الجائزة  هــذه  بتنظيم  تشرفت  الجمعية 
بــإقــامــة تصفيات  الــمــبــارك وذلـــك  شهر رمــضــان 
االحترازية  لإلجراءات  وفقا  بعد  عن  المسابقة 

لفريق البحرين.
وأشارت الشيخة لمياء إلى أن هذه المسابقة 
بين  الــشــريــف  للتنافس  خصبا  مــجــاال  ستكون 
ومــجــوديــه ســنــويــا بمشيئة اهلل  الـــقـــرآن  حــفــظــة 

تعالى.
ــرئــــي عــن  ــر مــ ــريـ ــقـ ــل عــــــرض تـ ــفـ ــحـ ــد الـ ــهـ شـ
للجائزة  المنظمة  اللجنة  إعـــداد  مــن  الــجــائــزة 
الــجــائــزة، ثــم قــام نائب راعــي الحفل  عــن مسار 
الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بتكريم أعضاء 

لجان التحكيم والتنظيم والفائزين بالجائزة.
حيث فاز في فرع حفظ القرآن الكريم كاما 
عبدالرحمن  الفضل،  أبو  إبراهيم  عبدالرحمن 
بكر جناحي، وفي  أبو  بديع مطهر وعمر حامد 
كل من محمد عدنان  أجــزاء  فــرع حفظ عشرة 
الــعــمــري، أحــمــد جــابــر مــحــمــد، فيصل عــبــداهلل 
ولــي الرحمن، وفــي فــرع حفظ ثاثة أجــزاء كل 
من محمد مطيع سعيد، يوسف محمد طاهر، 
فــرع حسن األداء  وفــي  هـــزاع،  عــبــداهلل محفوظ 
العليان، أحمد محيي  إبراهيم عماد  والمحاكاة 

علي، عبداهلل سعود الحشاش.
بــالــجــائــزة عن  الــفــائــزون  مــن جانبهم عــبــر 
الجائزة  هذه  فعاليات  في  بالمشاركة  سعادتهم 
االتصال  بتطبيقات  فيها  االستعانة  تمت  التي 
المرئي عن بعد، مشيدين بوجود جائزة قرآنية 
تــحــمــل اســــم صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

خليفة بن سلمان رحمه اهلل تعالى.
انطلقت  التي  المسابقة  أن  بالذكر  جدير 
بتفاعل  حظيت  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر  خــال 
واســـع خــال دورتــهــا األولـــى مــن خــال مشاركة 
ــا يشير  مـ واإلنــــــــاث،  الــــذكــــور  ــن  مـ مـــشـــاركـــا   566
الحفاظ  ورغــبــة  المسابقة  انــتــشــار  ســرعــة  إلــى 
المقرر  ومــن  فيها،  الــمــشــاركــة  فــي  والــمــجــوديــن 
أن يقام حفل توزيع جوائز الفائزات من اإلناث 

غدا.

} الحفل الختامي لجائزة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية.
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} وزير العدل والشؤون اإلسامية. } رئيس األوقاف السنية. } جمال داوود يلقي كلمة الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة. } الشيخ خليفة بن راشد يكرم أحد الفائزين.
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أشـــــادت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــدكــتــورة 
التي  مريم الجاهمة بالخدمات 
تقدمها والتي تعتبر أول حاضنة 
طــبــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــحــريــن 
 18 تـــوفـــر  والـــتـــي  الــخــلــيــج  ودول 
عــيــادة مــجــهــزة بــأحــدث الــمــعــدات 
الــطــبــيــة فـــي شــتــى الــتــخــصــصــات 

الطبية.
وأكدت ان الحاضنات الطبية 
ــات نـــوعـــيـــة بـــأحـــدث  ــدمــ تـــقـــدم خــ
تنعكس  إسهاماتها  وان  المعدات، 
بشكل ايجابي على التقدم الطبي 
ــر اســـتـــقـــطـــاب  ــبـ ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة عـ فـ
الـــكـــفـــاءات وتــســخــيــر اإلمــكــانــيــات 
والتي  النوعية  المشاريع  إلنجاح 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــود بـــالـــفـــائـــدة عـ ــعــ تــ

الطبي.
وأشارت إلى أن حاضنة بوابة 
الخليج التابعة لجمعية البحرين 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
باعتبارها  مميًزا  نموذًجا  تعتبر 
لها  الترخيص  يتم  حاضنة  أول 
ــادات مــتــخــصــصــة في  ــيــ وتـــوفـــر عــ
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
والتجميل  الجراحة  تشمل  التي 
والـــبـــاطـــنـــة والـــــعـــــاج الــطــبــيــعــي 
والـــلـــيـــزر واألســــنــــان وغـــيـــرهـــا من 

الخدمات األخرى.
ــه أعـــــــرب الـــنـــائـــب  ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
أحــــمــــد صــــبــــاح رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الـــبـــحـــريـــن لــتــنــمــيــة الــمــؤســســات 
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة عــن 
ــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا  ــلـــجـ شــــكــــره لـ

المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة بــــــــوزارة 
الــصــحــة والــتــســهــيــات الــمــقــدمــة 
لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــطــبــي لــقــيــامــه 
بــــــــــدوره فـــــي تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
القطاع  عبر  المتكاملة  الصحية 

الخاص.
وقال النائب السلوم أن تقديم 
في  الخاص  للقطاع  التسهيات 
المجال الطبي يساهم في تقديم 
وعلى  الــازمــة  الصحية  الــرعــايــة 
مدار الساعة وفق أحدث التقنيات 
الــمــســتــخــدمــة الـــتـــي تــجــعــل منه 
ــًا لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــفــــضــ خــــــيــــــاًرا مــ
والمقيمين باإلضافة إلى األبعاد 
األخـــــــــرى الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي جــعــل 
السياحة  خــارطــة  على  البحرين 
الــمــنــطــقــة  دول  بـــيـــن  الـــعـــاجـــيـــة 
ــات والــــقــــدرات  ــيـ ــانـ ــكـ بـــتـــوافـــر اإلمـ
واألجــــهــــزة الـــمـــتـــطـــورة الــداعــمــة 

ــارات  ــيــ ــخــ لــــذلــــك إلــــــى جــــانــــب الــ
والـــتـــي تعمل  الـــمـــوازيـــة  األخـــــرى 
على السياق ذاته بوضع المملكة 

على هذا المسار.
وذكــــــــــــــر أنـــــــــــه تـــــــــم تــــأســــيــــس 
بوابة  »حاضنة  الطبية  الحاضنة 
الــخــلــيــج« لــلــعــديــد مـــن األهــــداف 
والتي من أهمها خدمة االقتصاد 
الوطني وتطويره بما يتوافق مع 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
فــرص  تــوفــيــر  جــانــب  إلــــى   ،2030
عمل ألبناء البحرين من األطباء 
المساعدة  واألطقم  والممرضين 
من خال هذه العيادات باإلضافة 
إلى االستفادة المثلى من الكوادر 
الطبية المؤهلة والتي ترغب في 
إلى  خدماتها،  تقديم  استمرارية 
المساعدة لألطباء  جانب تقديم 
ــن فــي  ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ ــيــــن الـ ــاريــ ــشــ ــتــ االســ
المستشفيات الحكومية وتأسيس 

عــيــادات خــاصــة بــهــم بــعــد انتهاء 
فـــتـــرة الـــــــدوام الـــرســـمـــي، وكــذلــك 
ــتـــطـــويـــر  تـــشـــجـــيـــع الــــتــــدريــــب والـ
والـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة فـــي قــطــاع 

حيوي مهم كالقطاع الطبي.
مــركــز  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــادرة  ــبــ ــؤيــــد يـــمـــثـــل مــ ــمــ فـــــــــاروق الــ
مختلف  ورعـــايـــة  دعـــم  فــي  مهمة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أنفسهم  تحقيق  فرصة  ومنحهم 
الخاصة،  بمشروعاتهم  والنجاح 
وهو مبادرة تنطلق إيماًنا بأهمية 
دعم اقتصاد المملكة واالستثمار 
وتحريك  البحرينية  الــكــوادر  فــي 
ويعمل  الوطني،  االقتصاد  عجلة 
ــم الــــدعــــم  ــقــــديــ ــلــــى تــ الــــمــــركــــز عــ
لألعضاء  الــمــنــاســبــة  والــخــدمــات 
ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى خـــفـــض 
باإلضافة  التشغيلية  التكاليف 
ــمــــشــــورة اإلداريــــــــة  إلـــــى تـــوفـــيـــر الــ
جمعية  وتقوم  نجاحهم،  لضمان 
الـــبـــحـــريـــن لــتــنــمــيــة الــمــؤســســات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة بــــــإدارة 
ــز فـــــــاروق الــمــؤيــد  ــركـ وتــشــغــيــل مـ
ــات وتــــركــــز  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــيـــة الـ لـــتـــنـــمـ
بأفضل  االلـــتـــزام  عــلــى  الجمعية 
المعايير والممارسات الدولية في 
العديد من  وهناك  المجال،  هذا 
المركز  استطاع  التي  المؤسسات 
ــول الــســوق  ـــادة تــأهــيــلــهــا لـــدخـ ــ إعـ
ــرى، وقـــد تــخــرجــوا  ــ بــقــوة مـــرة أخـ
بالفعل من المركز وشقوا طريهم 
ـــوا مــشــروعــاتــهــم الــخــاصــة  ــامـ وأقــ
كنواة ألعمال تجارية ناجحة في 

المستقبل.

الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية:

�إ����س���ه���ام���ات ك���ب���ي���رة ل��ل��ح��ا���س��ن��ات �ل��ط��ب��ي��ة ف��ي 

ت��ق��دي��م �ل���خ���دم���ات �ل�����س��ح��ي��ة ب���اأح���دث �ل��م��ع��د�ت

} أحمد السلوم.} د. مريم الجاهمة.

وقع حسن محمد بوهزاع رئيس مجلس إدارة 
العربي  االتــحــاد  رئــيــس  الطيبة  الكلمة  جمعية 
لــلــتــطــوع مـــذكـــرة تـــعـــاون مـــع الــمــجــلــس الــعــالــمــي 
لــلــتــســامــح والــــســــام بـــرئـــاســـة أحـــمـــد بـــن محمد 
الجروان، حيث نصت المذكرة على تبادل التعاون 
بــيــنــهــمــا لــنــشــر ثــقــافــة الــتــســامــح والــــســــام، كما 
المتبادلة  واللقاءات  المؤتمرات  تنظيم  تضمنت 

بين الطرفين لتعزيز العمل المشترك.
الكلمة  جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــال  وقــ
توقيع  إن  للتطوع  العربي  االتحاد  رئيس  الطيبة 
مــذكــرة الــتــفــاهــم يــأتــي انــســجــامــا مــع الــتــوجــهــات 
تمكنت  الــتــي  الــمــفــدى،  الملك  لجالة  السامية 
عالميا  نــمــوذجــا  تــكــون  ان  خالها  مــن  البحرين 
فريدا في التعايش والتسامح واالنفتاح وفي ظل 
ما تزخر به البحرين من قيم التسامح والتعايش.

وأكد أن مملكة البحرين على امتداد تاريخها 
الديانات  بأنها تحتضن مختلف  العريق، تفتخر 
واحـــــدة متحابة  كـــأســـرة  والــثــقــافــات  والـــمـــذاهـــب 
على  قائم  العالم، ضمن مجتمع  على  ومنفتحة 
ــي شــعــبــهــا وإيــمــانــه  ــــوي بــفــضــل وعـ الــتــاحــم األخـ
التعايش  روح  وأن  النبيلة،  اإلنسانية  بالمبادئ 
به  تتصف  الــذي  المميز،  والتسامح  واالنــســجــام 
المملكة البحرين، يأتي في إطار التوجهات التي 
بن  الملك حمد  الجالة  أرساها حضرة صاحب 
وتؤكد  المفدى،  الــبــاد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 

وتعتبر  كما  ودعــمــه،  جالته  رســمــه  الـــذي  النهج 
تأكيدًا على الدعم واالحتضان األبوي لانسجام 
والتسامح، الذي تميز بتنوع الثقافات والديانات 
بكل  البحرين  أرض  على  تعيش  التي  واألجــنــاس 

حب وتآلف.
ــة جــالــة الملك  ــى أن رؤيــ إلـ بـــوهـــزاع  ــار  ــ وأشـ
ــة الــمــلــك  ــالـ الـــمـــفـــدى تـــجـــســـدت فــــي إطــــــاق جـ
المفدى للعديد من المبادرات اإلنسانية الدولية 
الرائدة، والتي كان من أبرزها؛ إنشاء مركز الملك 
الــســلــمــي، وتخصيص  لــلــتــعــايــش  الــعــالــمــي  حــمــد 
كرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش 
وتدشين  اإليطالية،  سابينزا  جامعة  في  السلمي 
لتعزيز  عالمية  كوثيقة  البحرين«  مملكة  »إعــان 
الحريات الدينية، وتقديم جوائز عالمية لخدمة 
اإلنسانية وتمكين المرأة ودعم التعليم والتنمية 
الــمــســتــدامــة، وتــنــظــيــم الــعــديــد مـــن الــمــؤتــمــرات 
 2002 عام  المسيحي  اإلسامي  للحوار  العالمية 
عــام 2003،  اإلســامــيــة  الــمــذاهــب  بين  والتقريب 
وحوار الحضارات والثقافات عام 2014، إلى جانب 
السمو  صاحب  لمشروع  المتحدة  األمــم  اعتماد 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
عالمًيا  يوًما  أبريل  من  بإعان الخامس  الــوزراء 

للضمير.
ويــأتــي تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم عــلــى هامش 
ــن مـــحـــمـــد بــــــوهــــــزاع، فــي  ــد حـــسـ ــيـ ــسـ ــاركــــة الـ مــــشــ

العليا  الــتــنــســيــق  لــلــجــنــة   51 الـــــدورة  اجــتــمــاعــات 
للعمل العربي المشترك واجتماع الدورة الرابعة 
لملتقى االتحادات العربية النوعية المتخصصة 
الغيط  أبــو  أحــمــد  السيد  بــرئــاســة  أقيمت  والــتــي 
األمين العام لجامعة الدول العربية مؤخرا بمقر 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية 
البحري بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية 

مصر العربية. 

مذكرة تعاون بين �لتحاد �لعربي للتطوع و�لمجل�س �لعالمي لل�سالم

} حسن بوهزاع.

بن  ناصر  الشيخ  سمو  لتوجيهات  تنفيذًا 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب الــرئــيــس الفخري 
الــقــدرة  وســبــاقــات  للفروسية  الملكي  لــاتــحــاد 
ــوه لــلــبــرنــامــج  ــمـ ــتـــمـــام ودعــــــم سـ ــي إطــــــار اهـ ــ وفـ
من  يعانون  الذين  األطفال  بتأهيل  التدريبي 
الملكي  االتــحــاد  عليه  يــشــرف  والـــذي  التوحد 
بــرئــاســة ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن عـــبـــداهلل آل 
خليفة رئيس االتحاد الملكي، قام فريق العمل 
المشرف على البرنامج بزيارة لمركز فوريست 

هيل في العاصمة األردنية عّمان بعد االجتماع 
األميرة  مع سمو  االتحاد  عقده  الــذي  المثمر 
الملكي  االتــحــاد  رئيسة  الحسين  بنت  عالية 
بين  الــتــعــاون  إلــى  الــهــادف  للفروسية  األردنــــي 

االتحادين البحريني واألردني في هذا الشأن.
واطلعت هيا جمال المشرف على برنامج 
تـــدريـــب أطـــفـــال الــتــوحــد وفـــريـــق الــعــمــل على 
كما  بالبرنامج،  المتعلقة  األمـــور  مــن  العديد 
اســتــمــعــت إلـــى شـــرح مــفــصــل مـــن مــديــر مــركــز 
فورست هيل سفيان بركات والدكتور تاج بركات 

ــي تــأهــيــل أطــفــال  ــول آلـــيـــة عــمــل الـــمـــركـــز فـ حــ
التوحد، بحضور نور الرفاعي أمين سر االتحاد 

الملكي األردني للفروسية.
عــدة محاور  التركيز على  الــزيــارة  وشهدت 
أبرزها تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، 
واطـــلـــع الـــوفـــد عــلــى الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي لـــذوي 
ــى تــعــزيــز الــجــهــود الــرامــيــة  ــة إلــ ــافـ الــهــمــم إضـ
العمل  مجال  فــي  البناء  التعاون  تحقيق  إلــى 
من  يعانون  الذين  األطــفــال  وتأهيل  اإلنساني 

التوحد.

وف����د �ل��ب��ح��ري��ن �ل��م�����س��رف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل �أط��ف��ال 

�ل���ت���وح���د ي��ط��ل��ع ع���ل���ى ت����ج����ارب م���رك���ز ف���وري�������س���ت ه��ي��ل

وزي������ر ال����ع����دل: ال���ج���ائ���زة ت���ع���د ع���رف���ان���ا وت���ق���دي���را ل���ع���ط���اء ال���راح���ل
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ـــور أحـــمـــد  ــتــ ــ ـــدكـ   اســـتـــقـــبـــل الــ
ــيــــس  ــرئــ ــد األنــــــــصــــــــاري الــ ــمــ مــــحــ
ــات  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ ــذي لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
طــبــيــبــا   12 مــــؤخــــرا  الـــحـــكـــومـــيـــة 
السلمانية  مجمع  منتسبي  مــن 
ابتعاثهم  ســيــتــم  الــذيــن  الــطــبــي، 
أولــى مــن أصــل 27 طبيبا  كدفعة 
إلى الخارج للحصول على شهادة 
االختصاص والزماالت الدقيقة.

وســيــتــم ابــتــعــاث كــل مــن ) د. 
روضــــة حــمــيــد الـــفـــردان، الــزمــالــة 
فــــي الــــغــــدد الـــصـــمـــاء والـــســـكـــر – 
عـــبـــدالـــواحـــد  د.فـــاطـــمـــة  األردن، 
ــة فــــــي أشـــعـــة  ــ ــالــ ــ ــزمــ ــ مــــــــــــــرزوق، الــ
د. صفاء  اســتــرالــيــا،   – األطــفــال 
ــالـــة فـــي الــعــنــايــة  الـــتـــيـــتـــون، الـــزمـ
الــقــصــوى - الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
في  الــزمــالــة  الـــــدرازي،  د. حسين 
الــعــيــون -  طــب وجــراحــة تجميل 
فــاطــمــة  د.  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة 
جراحة  فــي  الزمالة  بوشقر،  بــدر 
د.  المتحدة،  المملكة   - العيون 
شــريــف عــمــر أحــمــد، الــزمــالــة في 
تركيا،   – الفقري  العمود  جراحة 
ســعــيــد،  ــز  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ عـ ــد  ــمــ أحــ د. 
ــة الـــقـــولـــون  ــراحــ الـــزمـــالـــة فــــي جــ
والمستقيم - المملكة المتحدة، 
د. عــائــشــة ســـروانـــي، الــزمــالــة في 
طب الغدد الصماء – إيرلندا، د. 
فاطمة محمد الجفيري، الزمالة 
في تجميل العين ومحجر العين 

- هونغ كونغ، د. عائشة الموسى، 
الجلدية  األمــــراض  فــي  الــزمــالــة 
الــمــصــلــي،  زيــنــب  د.   / إيــرلــنــدا   -
الزمالة في األمراض الجلدية – 
الزمالة  نــوروز،  د. صفاء  إيرلندا، 

في أمراض الكلى، ايرلندا(.
وأكد الدكتور أحمد األنصاري 
أن االستثمار في العنصر البشري 
والكادر الطبي يمثل أولوية كبرى 
ــنــــاء الــمــســتــشــفــيــات  لــمــجــلــس أمــ
اهتمام  مــن  انــطــالقــًا  الحكومية 
مستويات  أعلى  بتحقيق  القيادة 
ــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــرعـــايـــة  ــ ــــرضـ الـ
الــطــبــيــة الـــمـــتـــاحـــة لــلــمــواطــنــيــن 
فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي 

ــة طبية  ــايـ عـــن طـــريـــق تــوفــيــر رعـ
شــامــلــة وصــحــيــة مــتــمــيــزة، الفــتــا 
إلـــى أن االســتــثــمــار فــي الــمــواطــن 
لتحقيق  األســـاس  هــو  البحريني 
الــرضــا على األصــعــدة كافة،  هــذا 
بما ُيسهم في تحقيق رؤية مملكة 

البحرين 2030 .
إن  األنــــــــصــــــــاري  د.     وقــــــــــال 
ابــتــعــاث األطـــبـــاء لــلــحــصــول على 
الــتــخــصــصــات الــدقــيــقــة هـــو أحــد 
الصحي  القطاع  لنجاح  الــركــائــز 
ــل ومــــــواكــــــبــــــة الــــتــــطــــور  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ
والــمــســتــجــدات فــي عــالــم الــطــب، 
وإننا في المستشفيات الحكومية 
حـــريـــصـــون عــلــى االســـتـــثـــمـــار في 

الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الــــواعــــدة مما 
ــم ويـــحـــســـن  ــ ــهـ ــ ــارفـ ــ ــعـ ــ ــري مـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ سـ
مهاراتهم في معظم التخصصات 
االســتــمــرار في  أجـــل  مــن  الطبية 
تــقــديــم أفـــضـــل رعـــايـــة وخـــدمـــات 

للمرضى.
عــلــى  األنـــــصـــــاري  د.    وأثــــنــــى 
دعم الحكومة الرشيدة المستمر 
لــلــقــطــاع الــصــحــي وقــــال إن هــذه 
وصلت  التي  المتقدمة  المرحلة 
الوطنية  الــطــبــيــة  ــوادر  ــكـ الـ إلــيــهــا 
اهلل  لوال فضل  لتتحقق  كانت  ما 
ــن ثـــم دعــم  ســبــحــانــه وتــعــالــى ومــ
سخرت  التي  الــرشــيــدة  الحكومة 
لبناء  الــمــتــاحــة  اإلمــكــانــيــات  كـــل 

للحصول  وتشجيعها  الــكــفــاءات 
ــات الــعــلــمــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــى الـ ــلـ عـــلـــى أعـ

والعملية.
األطــبــاء  أعـــرب  جانبهم،  مــن 
الــمــبــتــعــثــون عــــن جـــزيـــل الــشــكــر 
وعظيم االمتنان للقيادة الرشيدة 
الطبي،  السلمانية  مجمع  وإدارة 
وفخرهم  سعادتهم  عــن  معبرين 
ــذا االخــــتــــيــــار ومــــؤكــــديــــن أن  ــهــ بــ
الجهود  التميز وبذل  إلى  السعي 
الــمــكــثــفــة مــن أجـــل رفــعــة مملكة 
سائلين  وطــنــي،  واجـــٌب  البحرين 
يــوفــقــهــم  أن  عــــز وجـــــل  الـــمـــولـــى 
لــمــواصــلــة الــعــطــاء لــمــا فــيــه خير 

وصالح هذا الوطن.

أكـــــــدت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، الــدكــتــورة 
الــجــالهــمــة، تنظيم  مــريــم عــذبــي 
منذ  مــســتــمــرة  تفتيشية  حــمــالت 
مطلع هذا العام للتأكد من التزام 
المؤسسات الصحية باالشتراطات 
االحترازية  ــراءات  واإلجـ الصحية 
الوقائية لمكافحة انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد-19(.
الجالهمة  الــدكــتــورة  ــارت  وأشـ
ــارة  ــ زيـ تــنــظــيــم 102  ــم  تــ ــه  ــ أنـ ــى  ــ إلـ
تفتيشية منذ بداية العام الجاري 
لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة الــخــاصــة 
ــا؛ مــنــهــا  ــ ــورونـ ــ تــتــعــلــق بـــفـــيـــروس كـ
من  للتحقق  تفتيشية  ــارة  زيــ  25
الصحية  االشـــتـــراطـــات  مــطــابــقــة 
لــتــرخــيــص خــدمــة ســحــب عينات 
ـــ59  ــا لـ الــفــحــص لـــفـــيـــروس كــــورونــ
مرخصة  خــاصــة  صحية  مؤسسة 
ــقــــوم بـــخـــدمـــات ســـحـــب عــيــنــات  تــ
فحص كورونا منذ بداية الجائحة 
مـــؤســـســـات   6 مـــنـــهـــا  اآلن،  ــتـــى  حـ
فحص   ــراء  إلجــ مــرخــصــة  صحية 

مؤسسة   35 التكلفة،  قليل   PCR
ــراء فــحــص  PCR اخــتــيــاري،  إلجـ
بالفحص  تقوم  7 مؤسسات  منها 
من المركبات و6 مؤسسات تجري 
خـــدمـــة الـــفـــحـــص فــــي الـــمـــنـــازل، 
وكـــــذلـــــك تــــمــــت الــــمــــوافــــقــــة لــــــ 8 

مــخــتــبــرات طــبــيــة خــاصــة إلجـــراء 
تــحــلــيــل فــحــص كــــورونــــا، كــمــا تم 
المخصصة  لــأمــاكــن  الترخيص 
الــتــأكــد من  بــعــد  والــعــزل  للحجر 
اســتــيــفــاء الــمــتــطــلــبــات الــصــحــيــة 

والفنية في المملكة.

من جانبها أوضحت الدكتورة 
حـــصـــة الــــــدوســــــري، رئــــيــــس قــســم 
أنه  الصحية،  المؤسسات  تنظيم 
استقبلت  السنة  هــذه  بــدايــة  منذ 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــئــــة عـــــــــــددًا مــــــن الــ ــيــ ــهــ الــ
بــمــا يــخــص تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات 

ــام  االحـــــتـــــرازيـــــة، وبـــــنـــــاًء عـــلـــيـــه قـ
للهيئة  الــتــابــع  الــتــفــتــيــش  فـــريـــق 
لتلك  مفاجأة  تفتيشية  بــزيــارات 
ــًرا  ــيـــة، ونــــظــ الـــمـــؤســـســـات الـــصـــحـ
ــــن الـــمـــخـــالـــفـــات  ــات عــــــدد مـ ــ ــبـ ــ إلثـ
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــعـــــض الــ ــ ــل بـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ مـ
ــام الــمــفــتــشــون  الــصــحــيــة؛ فــقــد قــ
ــائـــي  ــبــــط الـــقـــضـ ومـــــــأمـــــــورو الــــضــ
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــات واتـ ــفــ ــالــ ــمــــخــ بـــضـــبـــط الــ
اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــالــهــا، 
إنــذار لتلك  وتم إصــدار 15 رسالة 
المخالفة  الصحية  الــمــؤســســات 
المؤسسة  ــع  وضـ تــعــديــل  بــوجــوب 
وتــصــحــيــح الــمــخــالــفــة عــلــى وجــه 
الــســرعــة، وعـــالوة على ذلــك تقوم 
مع  والــمــتــابــعــة  بالتحقق  الهيئة 
الــمــخــتــبــرات الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــة 
لفيروس  الفحص  عينات  تحليل 
كــــــــورونــــــــا والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن جـــــــودة 
االخـــتـــبـــارات والــنــتــائــج الــتــي تتم 
بــشــكــل دوري،  الــمــخــتــبــرات  داخــــل 
 17 متابعة  من  االنتهاء  تم  حيث 
مــخــتــبــرا طــبــيــا لــهــذا الــشــأن منذ 

مطلع العام الجاري. 

الرئي�س التنفيذي لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية:

ال��ع��ام  خ����ال  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��م���ؤ���ص�����ص��ات  ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  زي�����ارة   102

ال����ج����اري ل���ل���ت���اأك���د م����ن ت��ط��ب��ي��ق االإج�����������راءات االح���ت���رازي���ة

} جانب من الزيارات التفتيشية .

»ال�صلمانية«: تبتعث 12 طبيبا للح�ص�ل على �صهادة االخت�صا�ص والزماالت الدقيقة

} د. أحمد محمد األنصاري خالل استقباله األطباء المبتعثين للدراسة بالخارج .

مـــنـــحـــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــتــخــصــصــات الـــصـــحـــيـــة لــلــمــرة 
السعودي  الــبــورد  اعتماد  الثالثة 
والــوالدة بمستشفى  النساء  لطب 
الملك حمد الجامعي لمدة أربع 
ســـنـــوات بــعــد اســتــيــفــائــه مــعــايــيــر 
مــتــطــلــبــات الــتــقــيــيــم األســـاســـيـــة، 
الشيخ  اللواء طبيب  بذلك  صرح 
خليفة  آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــائــــد مــســتــشــفــى الـ قــ

الجامعي.
أمين  الــدكــتــور محمد  وأشـــار 
ــامـــي  ــنـــظـ الــــعــــوضــــي الـــمـــمـــثـــل الـ

بمستشفى الملك حمد الجامعي  
للتخصصات  الــســعــوديــة  للهيئة 
الــصــحــيــة أن هـــذا االعــتــمــاد جــاء 
بــعــد الــــزيــــارة االفـــتـــراضـــيـــة الــتــي 
التقييم  بــعــد  الــلــجــنــة  بــهــا  قــامــت 
ــــوالدة  الــدقــيــق لــقــســم الــنــســاء والـ
بتدريب  المتعلقة  بالمستشفى 
األطباء، وذلك بناء على المعايير 
ــدة مــــــن قــــبــــل الـــهـــيـــئـــة  ــمــ ــتــ ــعــ ــمــ الــ
السعودية للتخصصات الصحية.

البروفيسور  أكــد  جانبه  ومــن 
أمــراض  اســتــشــاري  ملص  حسني 
النساء والوالدة وأطفال األنابيب 

قسم  ورئــيــس  المناظير  وجــراحــة 
المستشفى  فــي  ــوالدة  والــ الــنــســاء 
أن المستشفى حصل على اعتماد 
الـــبـــورد الـــســـعـــودي لــطــب الــنــســاء 
والــوالدة للمرة األولــى في أكتوبر 
تجديد  تــم  ســنــتــيــن،  لــمــدة   2013
ــاد لــلــمــرة الــثــانــيــة لــمــدة  ــمـ ــتـ االعـ
أربــــع ســـنـــوات فـــي ســبــتــمــبــر 2015 
كــان  حــيــث    2019 ســبــتــمــبــر   ــى  إلــ
ــاد كـــمـــركـــز مـــشـــتـــرك مــع  ــمــ ــتــ االعــ
للتخصصات  الــســعــوديــة  الــهــيــئــة 
وتم  الـــقـــرارات،  التــخــاذ  الصحية  
الثالثة  لــلــمــرة  االعــتــمــاد  تــجــديــد 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أكــتــوبــر 2020 
2024  لــيــكــون  ســبــتــمــبــر  ــة  ــايـ ــغـ لـ
الجامعي  الملك حمد  مستشفى 

مركزا لبرنامج تدريبي مكتمل.
وأوضــــــحــــــت الـــــدكـــــتـــــورة مــهــا 
ــرة  ــ ــديـ ــ عــــــبــــــدالــــــوهــــــاب غـــــــرابـــــــة مـ
ــي لــلــهــيــئــة  ــبــ ــدريــ ــتــ ــج الــ ــامــ ــرنــ ــبــ الــ

الصحية  للتخصصات  السعودية 
واســــــتــــــشــــــاري أمـــــــــــراض الـــنـــســـاء 
والــــــوالدة بــالــمــســتــشــفــى عـــن آلــيــة 
ــار الـــمـــتـــدربـــيـــن لــالنــتــســاب  ــيـ ــتـ اخـ
للبرنامج التدريبي الخاص بطب 
بعدة  تمر  والتي  والـــوالدة  النساء 
الهيئة  قبل  من  تقييمية  مراحل 
السعودية للتخصصات الصحية،  
ويـــتـــم الــتــســجــيــل لــلــبــرنــامــج عن 
واالحــتــراف  التعليم  مركز  طريق 
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى وتـــتـــضـــمـــن عــــدة 
شــــــروط مــنــهــا اجـــتـــيـــاز امــتــحــان 
الــرخــصــة الــســعــوديــة، والــحــصــول 
عـــــلـــــى تـــــرخـــــيـــــص مـــــــن الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن الصحية 
 4 اخــتــيــار  يــتــم  حــيــث   ،)NHRA(

متدربين سنويا.
دالل  الــــــدكــــــتــــــورة  وأشــــــــــــــارت 
الـــحـــســـن مــــديــــر مــــركــــز الــتــعــلــيــم 
واالحـــــــــتـــــــــراف والـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 

أهمية هذه  إلــى  اإلداريـــة  للشؤون 
ــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة  االعــــتــــمــــادات فــ
الجامعي  الملك حمد  مستشفى 
األنظمة  مــع  التنافسية  وقــدرتــه 
أن  المنطقة، مؤكدة  الصحية في 
هذا االعتماد يعد واحدًا من عدة 
ــرى ضمن  اعـــتـــمـــادات لــبــرامــج أخــ
المعتمدة،  الصحية  التخصصات 
ــة العـــــتـــــمـــــادات أخـــــرى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
المستشفى  مــخــتــبــرات  كــحــصــول 
االعتماد  شهادة  على  الــدم  وبنك 
الـــدولـــيـــة مـــن الــكــلــيــة األمــريــكــيــة 
)CAP(واعتماد  األمـــراض   لعلم 
مــــن جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمــريــكــيــة 
كـــمـــركـــز مــتــخــصــص فــــي تــنــظــيــم 
الــرئــوي  الــقــلــبــي  اإلنـــعـــاش  دورات 
 BLS((والمتقدم األســـــــاســـــــي 
ــى  ــ إلــ ACLS((  بـــــــاإلضـــــــافـــــــة 
الـــحـــصـــول عــلــى اعــتــمــاد الــلــجــنــة 

.))JCI  الدولية المشتركة

»حم�د الجامع�ي« يح�ص�ل على اعتماد الب�رد ال�ص�ع�دي لطب الن�ص�اء وال�الدة

ف��ق  اأ�ص�عة  جه�از  يت�ص�لم  الع�ص�كري  الم�صت�ص�فى 

ال�ص�تية تبرعا من �صركة ت�صليح ال�صفن والهند�صة

} قائد الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين يستقبل الوجيه فوزي أحمد كانو.

أعــرب الــلــواء الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد 
بـــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة قــائــد الــخــدمــات الطبية 
شكره  عميق  البحرين عن  دفــاع  الملكية بقوة 
البحرين  لشركة  المتواصل  للدعم  وتــقــديــره 
 ،)BASREC( والهندسة الــســفــن  لــتــصــلــيــح 
والدعم  االستفادة  تحقيق  في  يساهم  والــذي 
الصحية  الــخــدمــات  وتطوير  لتحسين  الـــالزم 
مــبــدأ  انـــطـــالقـــًا مـــن  يـــأتـــي  والــــــذي  المقدمة, 
الـــشـــراكـــة والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة لــدعــم 
خطط التطوير واالرتقاء بالخدمات الصحية 
مملكة  فــي  والمقيمين  المقدمة للمواطنين 

البحرين.
جاء ذلك لدى استقبال اللواء البروفيسور 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات 
الطبية الملكية للوجيه فوزي أحمد كانو رئيس 
السفن  لتصليح  البحرين  شركة  مجلس إدارة 
 BK5000 جهاز تسليم  تــم  حــيــث  والهندسة, 
في  نــوعــه  مـــن  األول  الــجــهــاز  وهـــو   ,fusion
القليلة  األجهزة  من  وواحــد  البحرين  مملكة 

في المنطقة. 
تشخيص  تقنية  تطوير  إلــى  هــذا  سيؤدي 
ســرطــان الــبــروســتــاتــا فــي الــبــحــريــن مــن خــالل 
الــســمــاح بــالــتــصــويــر بــالــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي 
للبروستاتا ليتم دمجها مع صور الموجات فوق 
يــوم أخــذ خــزعــة  الــوقــت ذاتــه فــي  فــي  الصوتية 
الـــبـــروســـتـــاتـــا وبـــالـــتـــالـــي الـــســـمـــاح بــالــخــزعــات 
بها.  المشتبه  ألورام الــبــروســتــاتــا  المستهدفة 

ــفـــاض فــــي خـــزعـــات  ــى انـــخـ ــ ــذا إلـ ــ ســيــتــرجــم هـ
البروستاتا السلبية الكاذبة واالكتشاف المبكر 
لــســرطــان الــبــروســتــاتــا الـــذي كــان مــن الممكن 

تفويته بخالف ذلك.
خالد  الشيخ  أشار اللواء البروفيسور  وقد 
ُيعد  الــجــهــاز  هـــذا  أن  إلـــى  عــلــي آل خليفة  بــن 
إضافة قيمة للمستشفى العسكري وسيساهم 
في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جانبه أكد الوجيه فوزي أحمد كانو  
استعداد الشركة لمواصلة تقديم الدعم الذي 
يأتي انطالقًا من مساعيها الدؤوبة لتقديم كافة 
للمستفيدين  الدائمة  والمساندة  الدعم  سبل 
الطبية  الصحية واإلمكانيات  الــخــدمــات  مــن 
عالية الكفاءة وبما يخدم المجتمع البحريني 

والقطاع الصحي بالمملكة بشكل عام.
اللقاء أكد اللواء البروفيسور  ختام  وفــي 
إسهامات  أن  خليفة  علي آل  بن  خالد  الشيخ 
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بهذا 
التبرع يجسد مدى االلتزام المستمر لتطبيق 
مبادئ الشراكة االجتماعية بين القطاع العام 
ــؤدي إلـــى تــعــزيــز مختلف  ــــذي يــ والـــخـــاص والـ
ــات الـــطـــبـــيـــة الــمــقــدمــة بــمــســتــشــفــى  ــدمــ ــخــ الــ

العسكري.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة 
والهندسة،  السفن  لتصليح  البحرين  شــركــة 
بالمستشفى  الــطــبــيــة  ومــســئــولــي الــخــدمــات 

العسكري. 

خالد  الشيخ  الــدكــتــور  استقبل 
بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس 
الــمــلــك حــمــد العالمي  أمــنــاء مــركــز 
لينوس  أنجلوس  السلمي،  للتعايش 
االتـــحـــاد  بــمــنــدوبــيــة  أول  ســكــرتــيــر 
مملكة  لــــدى  الــمــعــتــمــدة  األوروبــــــــي 
الرياض,  فـــي  والــمــقــيــم  الــبــحــريــن 
بـــحـــضـــور الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
ماثيسون،  بيتسي  األمــنــاء  مجلس 
وعضو المجلس سوشيل مولجيمال.
ــاء بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــرى خـــــــالل الـ
واالتحاد  المركز  بين  التعاون  سبل 
ــة  ــطــ ــشــ األوروبـــــــــــــــــــي، بـــتـــنـــظـــيـــم األنــ
الــمــشــتــركــة فـــي مـــجـــاالت الــتــســامــح 
ــايــــش الـــســـلـــمـــي، كـــمـــا بــحــث  ــعــ ــتــ والــ
ــان ســـبـــل االســـــتـــــفـــــادة مــن  ــبــ ــانــ ــجــ الــ
الـــبـــرامـــج والـــــــــدورات الـــتـــي يــقــدمــهــا 

الــمــركــز فــي أكــاديــمــيــة الــمــلــك حمد 
الملك  وبرنامج  السيبراني  للسالم 
بالتعاون  القيادة  في  لإليمان  حمد 
مــع جــامــعــتــي أكــســفــورد وكــامــبــريــدج 
العريقتين، والتي القت إقباال كبيرا 
ــة دول  ــافـ ــات الـــشـــبـــاب مــــن كـ ــئـ مــــن فـ

العالم. 
تاريخ  المركز  رئيس  واستعرض 
التسامح الديني والتعايش السلمي 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وجـــهـــود حــكــام 
البحرين على مر التاريخ في تعزيز 
أطياف  كــافــة  بين  التسامح  مسيرة 
إليه  وصــلــت  ومـــا  الــثــري،  المجتمع 
الـــبـــالد فـــي الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
ونــمــاء  تــطــور  مــن  خليفة  آل  عيسى 
في تلك المجاالت، مشيدا بمستوى 

عـــالقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بين 
ــي،  ــ األوروبـ االتـــحـــاد  ودول  الــبــحــريــن 
ــتـــي تــبــذلــهــا  وبـــالـــجـــهـــود الــطــيــبــة الـ
الــمــنــدوبــيــة لــتــعــزيــز الــعــالقــات بين 
تطوير  شأنه  من  ما  لكل  الجانبين 
وإرســـاء  الــحــريــات  تعزيز  فــي  العمل 
مــبــادئ احــتــرام االخــتــالفــات وصــون 

كرامة اإلنسان.
أول  أعـــرب سكرتير  مــن جــانــبــه، 
ــاد األوروبــــــــــي عــن  ــ ــحـ ــ مـــنـــدوبـــيـــة االتـ
تــقــديــره لــمــا يـــقـــوم بـــه الــمــركــز من 
الــتــســامــح  لــبــث روح  جـــهـــود حــثــيــثــة 
والـــتـــعـــايـــش بـــيـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
الوقت  فــي  مشيدا  وعالميا،  محليا 
بقيادة حضرة  المملكة  بجهود  ذاته 
صاحب الجاللة الملك المفدى في 

تعزيز مسيرة السالم في المنطقة.

مرك���ز المل���ك حم���د للتعاي����ص يبح���ث �ص���بل التع���اون م���ع مندوبي���ة االتح���اد االأوروب���ي

} د. الشيخ خالد بن خليفة ي�ستقبل السكرتير األّول بمندوبية االتحاد األوروبي.

ترأست الدكتورة الشيخة 
آل  بــن دعــيــج  رنــا بنت عيسى 
خليفة األمين العام لمجلس 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم 
مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء لــمــجــلــس 
مملكة  وفــد  الــعــالــي  التعليم 
البحرين المشارك في منتدى 
االفتراضي  الدولية  السياسة 
ــرابــــع مـــن أهــــداف  لــلــهــدف الــ
بعنوان  المستدامة  التنمية 
»التخطيط لمسارات التعليم 
العالي«  التعليم  فــي  الــمــرنــة 
والــذي نظمته منظمة األمم 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة )الـــيـــونـــســـكـــو( فــي 
إلــــى 8 يــولــيــو  الـــفـــتـــرة مـــن 6 
2021م، بحضور أكثر من 120 
ــًا مـــن 80 دولـــــة حــول  مـــشـــاركـ
العالم. ويهدف المنتدى إلى 
مــنــاقــشــة ســـيـــاســـات مـــســـارات 
ــة ودعـــــــم  ــ ــرنــ ــ ــمــ ــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
الـــدول األعــضــاء فــي منظمة 
التعليم  اليونسكو ومؤسسات 
الـــعـــالـــي فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز 
في  المرنة  التعليم  مــســارات 

أنظمتها التعليمية.
ــورة  ــتـ ــدكـ ــعـــرضـــت الـ ــتـ واسـ
ــة رنـــــــا بــــنــــت عــيــســى  ــخـ ــيـ ــشـ الـ
األمــيــن  آل خليفة  دعــيــج  بــن 

ــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــجـ ــمـ الــــــعــــــام لـ
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مجلس 
األمــــنــــاء لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم 
الــــــعــــــالــــــي األهــــــمــــــيــــــة الــــتــــي 
تــولــيــهــا الــحــكــومــة الــرشــيــدة 
ــارات مـــرنـــة  ــ ــســ ــ ــي تـــوفـــيـــر مــ ــ فـ
ــالـــي، وفــقــًا  ــعـ فـــي الــتــعــلــيــم الـ
لــتــوجــيــهــات مــجــلــس الـــــوزراء 
لتطوير  األعـــلـــى  والــمــجــلــس 
في  بــمــا  والـــتـــدريـــب،  التعليم 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــعــ ذلــــــك مــــراجــ
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الــــــتــــــي مـــن 
التعليم  نطاق  توسيع  شأنها 
ــي لـــيـــشـــمـــل األنــــمــــاط  ــالــ ــعــ الــ
غــيــر الــتــقــلــيــديــة، واالعـــتـــراف 
وإزالـــة  االلــكــتــرونــي،  بالتعلم 
ــلـــســـل  ــتـــسـ ــى الـ ــ ــلـ ــ الـــــقـــــيـــــود عـ
الخبرة  واحتساب  األكاديمي، 

التراكمية المكتسبة. 
وتـــنـــاول الــمــنــتــدى عــــددًا 
الــمــحــاور ومنها مــســارات  مــن 
ــة إلــــى  ــوعــ ــنــ ــتــ ــمــ الـــــــدخـــــــول الــ
من  كــل  ودور  العالي  التعليم 
في  والتكنولوجيا  الحوكمة 
ــم الـــمـــرونـــة فــــي الــتــعــلــيــم  ــ دعـ
ــة  ــرنـ الـــــعـــــالـــــي، ومـــــــســـــــارات مـ
التعليم  خــــالل  مـــن  لــلــتــقــدم 
ــل الـــمـــنـــتـــدى  ــمــ الــــعــــالــــي. وشــ
عـــددًا مــن الـــورش تــم خاللها 

مناقشة مواضيع مختلفة في 
في  المرنة  الــمــســارات  مــجــال 

التعليم العالي.
شــــــــارك فـــــي الـــــوفـــــد مــن 
ــة لــمــجــلــس  ــامــ ــعــ األمــــــانــــــة الــ
ــل مــن  ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي كــ
ــة الــمــراغــي  ــرزانــ الـــدكـــتـــورة فــ
ــمــــي،  ــلــ ــعــ ــث الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــديــــــر الـ
آل  خالد  بن  عبداهلل  والشيخ 
ثالث منتدب  خليفة سكرتير 
وجيهان  الخارجية،  وزارة  من 
ــبـــحـــوث،  ــيــــس الـ ــنـــاعـــي رئــ الـــمـ
ومــســفــر الــمــهــنــدي مــحــاســب 
أول، ودالل الحاج اختصاصي 

تربوي. 

اأمي��ن ع��ام »التعلي��م العال��ي« تتراأ���ص وف��د 

المرن��ة«  »الم�ص��ارات  منت��دى  اإل��ى  المملك��ة 

} د. الشيخة رنا بنت عيسى . 
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الــــــعــــــدل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
ــاف  والـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقــ
ــن تـــدشـــيـــن خـــدمـــة االتـــصـــال  عــ
تجريبية(،  )مرحلة  للمحامين 
لتعزيز عملية التواصل وتيسير 
ــن وتـــقـــديـــم  ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ أعـــــمـــــال الـ
الـــخـــدمـــات الــمــطــلــوبــة بــأفــضــل 
صــورة ممكنة، وذلــك عن طريق 
واختيار  مسبًقا  الــمــوعــد  حجز 
تطبيق  عبر  المطلوبة  الخدمة 
يــتــم  أن  عــــلــــى   ،skiplino
ــن قـــبـــل مــوظــفــي  ــ الــــتــــواصــــل مـ
الوزارة في الموعد المحدد للرد 

على االستفسارات.
والشؤون  العدل  وكيل  وقــال 
ــي عــيــســى  ــاضــ ــقــ اإلســــالمــــيــــة الــ
هذه  إطــالق  إن  المناعي  سامي 
الــخــدمــة وبــشــكــل تــجــريــبــي في 
منصة  سُيوفر  األولــى،  المرحلة 
ــل الــمــبــاشــر  ــواصــ ــتــ لــتــنــظــيــم الــ
وأقسام  وإدارات  المحامين  بين 
الــــــــــوزارة بــحــســب االخـــتـــصـــاص 
لــلــرد عــلــى االســتــفــســارات بشأن 
تقديم  أو  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 
الحلول المناسبة ألي صعوبات 

ــاء تــلــقــي  ــ ــنـ ــ ــد يـــواجـــهـــونـــهـــا أثـ ــ قـ
خدمات الوزارة، ذاكًرا أن الخدمة 
ستخصص حالًيا لالستفسارات 
المدنية  بــالــمــحــاكــم  المتعلقة 
والــجــنــائــيــة ومــحــاكــم الــتــنــفــيــذ، 
باختصاص  يتعلق  فيما  وذلــك 

اإلدارة.
ــدل أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــل  ــ ــيــ ــ ــن وكــ ــ ــيــ ــ وبــ
ــة لـــيـــســـت بـــديـــاًل  ــدمــ هــــــذه الــــخــ
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــن الــــخــــدمــــات اإللـ ــ عـ
الـــمـــعـــتـــمـــدة، حـــيـــث ســتــخــصــص 

ــارات  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ لــــــلــــــرد عـــــلـــــى االســ
التي ال  بالموضوعات  المتعلقة 
تتوفر عبر الخدمات اإللكترونية 
الدعم  تقديم  في  المساعدة  أو 
الــــــالزم لــتــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات أو 
المعوقات التي قد تعترض سير 
ــتـــصـــاص،  الـــعـــمـــل بــحــســب االخـ
ــًدا الــــحــــرص عـــلـــى تــعــزيــز  ــ ــؤكـ ــ مـ
التعاون بين الوزارة والمحامين 
تطوير  عــلــى  المستمر  والــعــمــل 

الخدمات ورفع كفاءتها.
ــى  ــــدل إلـ ــعـ ــ ــل الـ ــيــ وأشـــــــــار وكــ
مالحظات  بــأي  الــــوزارة  ترحيب 
ــرد مـــن الــمــحــامــيــن بــشــأن  قـــد تــ
هــــــذه الــــخــــدمــــة خــــــالل الـــفـــتـــرة 

التجريبية.
ويـــتـــيـــح الــتــطــبــيــق جـــدولـــة 
ــة االتــــصــــال  الـــمـــواعـــيـــد لـــخـــدمـ
المتاحة  الــوقــت  فــتــرات  بــعــرض 
والتي تسمح للمحامين اختيار 
على  للحصول  المناسب  الوقت 
مختلف  إلى  بالوصول  الخدمة 
مقدمي الخدمة، باإلضافة إلى 
لمقدمي  األداء  تقييم  إمكانية 

الخدمة مباشرة.

المبا�شر  ل��ات�����ش��ال  ج��دي��دة  خ��دم��ة  ت��د���ش��ي��ن 

ب���ي���ن ال���م���ح���ام���ي���ن وم���وظ���ف���ي »ال����ع����دل«

} القاضي عيسى المناعي.

عــقــدت لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بــمــجــلــس الـــنـــواب اجــتــمــاعــهــا الــثــانــي 
وبحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  بوحمود،  النائب محمد  برئاسة  والثالثين، 

النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون 
بشأن حماية األصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم )36( لسنة 2018، 
اللجنة  وقـــررت  والقانونية،  التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رأي  على  االطـــالع  تــم  حيث 

الموافقة على قرار مجلس الشورى.
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون  االقتراح  اللجنة  ناقشت  بعدها 
رقم )1( لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمقدم من النائب علي زايد النائب 
الثاني لرئيسة مجلس النواب، واالقتراح بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمقدم من النائب 
يوسف زينل، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات 
إلجراء  المقترحين  في  البت  تأجيل  اللجنة  وقــررت  والماء،  الكهرباء  شــؤون  وزارة 

التعديالت عليهما ودمجهما.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستثناء 
ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طرق اإلرث من الشرط الوارد في البند رقم 
)6( من المادة رقم )5( من القرار رقم )909( لسنة 2015 بشأن نظام اإلسكان، حيث 

تم االطالع على مرئيات وزارة اإلسكان، وقررت اللجنة الموافقة على االقتراح.
الدائرة  اآليلة للسقوط في  المنازل  اللجنة االقتراح برغبة بتعويض  وناقشت 
األولى بالعاصمة بوحدات إسكانية أو شقق إسكانية، وذلك لتأخر مشروع المنازل 
وقــررت  اإلســكــان،  وزارة  تــم االطـــالع على مرئيات  الــبــت، حيث  فــي  اآليــلــة للسقوط 

اللجنة الموافقة على االقتراح.
بــوزارة  مخلفات  إدارة  لجنة  تشكيل  بشأن  برغبة  االقــتــراح  اللجنة  ناقشت  ثــم 
ــادة تــدويــر  ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي تختص بــســرعــة إعــ األشــغــال وشــ
مكب  عمر  انتهاء  قــرب  بسبب  مــجــددة  طاقة  إلــى  تحويلها  أو  بيعها  أو  المخلفات 
وشــؤون  األشــغــال  وزارة  مــن:  كل  مرئيات  االطــالع على  تم  االفتراضي، حيث  عسكر 
البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، 
اللجنة  وقــررت  المستدامة،  الطاقة  وهيئة  الجنوبية،  للمنطقة  البلدي  والمجلس 

الموافقة على االقتراح. 

المنازل الآيلة النواب« توافق على تعوي�ض  »مرافق 

لل�شقوط.. وت�شكيل لجنة لإدارة المخلفات ب�»الأ�شغال«

} اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب.

أحكاما  التمييز  محكمة  أقــرت 
على 17 مدانا باالنضمام الى خلية 
ــتــــراك فـــي أعــمــالــهــا،  إرهــابــيــة واالشــ
أحــد  حــكــم  المحكمة  نقضت  فيما 
القضية  بـــإعـــادة  ــــرت  وأمـ الــمــدانــيــن 
درجــة لتنظره من  أول  إلــى محكمة 
جديد، وكان المدانون سبق وصدرت 
بــحــقــهــم أحـــكـــام فـــي 3 نــوفــمــبــر من 
من  اليهم  أسند  لما  الماضي  العام 
تــأســيــس وتــنــظــيــم واالنـــضـــمـــام إلــى 
جــمــاعــة إرهــابــيــة وارتــكــابــهــم جــرائــم 
ــار نـــشـــاط تـــلـــك الــجــمــاعــة،  ــ فــــي إطــ
مــتــهــمــا مــن  بــمــعــاقــبــة 51  وقـــضـــت 
مددا  بالسجن  المستأنفين  بينهم 
ــنــــوات  تــــــتــــــراوح مـــــا بــــيــــن خــــمــــس ســ
والــســجــن الــمــؤبــد، وتــغــريــم عــدد 17 
وإلــزام  دينار  ألف  مائة  مبلغ  متهما 
ثالثة متهمين بأداء قيمة التلفيات 
وبــــراءة  ديــنــار   )51400( بـــ  الــمــقــدرة 

متهم وبمصادرة المضبوطات.
ــة قــد  ــامــ ــعــ ــت الـــنـــيـــابـــة الــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــة فــيــمــا  ــعـ ــوسـ أجـــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات مـ
ــفـــرت عــنــه الــتــحــريــات مـــن قــيــام  أسـ
الــمــتــهــمــيــن بــتــنــظــيــم أنــفــســهــم في 
إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض 
أعمال  الرتكاب  مخططاتهم  تنفيذ 
إرهــابــيــة فـــي الــمــمــلــكــة، وذلــــك بــنــاء 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات قــــيــــادات الـــحـــرس 
ــثــــوري اإليــــرانــــي لــلــمــتــهــمــيــن من  الــ
والذين  بالخارج  اإلرهابية  العناصر 
يــتــخــذون مــن إيــــران والـــعـــراق مـــالذًا 
جــمــاعــات  بــتــكــويــن  وتكليفهم  لــهــم، 
في  الــعــنــاصــر  مــن  مشكلة  مسلحة 
الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات 
ــل  ــ ــيــــة داخــ ــبــ ــة والــــتــــخــــريــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
البحرين. فيما ألقت اإلدارة العامة 
القبض  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
عــلــى الــمــتــهــمــيــن مـــن عــنــاصــر تلك 

الــجــمــاعــة الــمــوجــوديــن بــالــبــحــريــن 
وذلك في أواخر العام الماضي.

والتحريات  التحقيقات  وكانت 
البالغ  المتهمين  أن  قد كشفت عن 
عـــددهـــم 52 مــتــهــمــًا مـــن بــيــنــهــم 27 
الدعم  تلقوا  قــد  بــالــخــارج،  هــاربــيــن 
ــحـــرس  ــــن الـ ــالــــي مـ والــــتــــمــــويــــل الــــمــ
ــم بــاألســلــحــة  ــدادهــ ــم امــ ــثــــوري وتــ الــ
واألدوات  والــمــعــدات  والــمــتــفــجــرات 
الالزمة الرتكاب العمليات اإلرهابية 
ــهــــداف الــمــنــشــآت  ــتــ بــالــمــمــلــكــة واســ
ــة ومـــواقـــع  ــويـ ــيـ ــحـ االقـــتـــصـــاديـــة والـ
ــات األمــنــيــة ومــقــرات  ــدوريـ تــمــركــز الـ

وزارة الداخلية وقوة الدفاع.
تم  المخططات  لتلك  وتنفيذًا 
تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى 
ــران، وإلــحــاقــهــم  هناك  ــ الـــعـــراق وإيــ
بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس 
الثوري وحزب اهلل العراقي لتأهيلهم 
لقيادة المجموعات اإلرهابية داخل 
الــــبــــالد وتـــوجـــيـــهـــهـــم لــلــعــمــل عــلــى 
تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل 
خـــاليـــا عــنــقــوديــة مــنــفــصــلــة تــتــولــى 
اإلرهابية  والعمليات  المهام  تنفيذ 
بــمــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق بــالــبــحــريــن، 
كـــمـــا تــــم تـــدريـــبـــهـــم عـــســـكـــريـــًا عــلــى 
اســتــعــمــال األســلــحــة والــمــتــفــجــرات 
ــه بــنــاء على  وعــمــلــيــات الـــرصـــد، وأنــ
المتهمين  عــن  الــصــادرة  التكليفات 
الــقــيــاديــيــن فــي الــخــارج بــالــبــدء في 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات وذلـــــك بـــإحـــداث 
المنشآت  واســتــهــداف  الــتــفــجــيــرات 
االقــتــصــاديــة والــحــيــويــة واألمــنــيــة،  
الــمــتــهــمــيــن مـــن عناصر  قـــام بــعــض 
الــجــمــاعــة فـــي الـــداخـــل فـــي غــضــون 
عملية  بتنفيذ   2019 نوفمبر  شهر 
اآللــي ألحد  الــصــراف  تفجير جهاز 
فيما  حفص،  جد  بمنطقة  البنوك 

عــمــل الــبــعــض اآلخـــــر مـــن عــنــاصــر 
الــجــمــاعــة عــلــى اســتــهــداف مــركــبــات 
الــنــقــل الـــعـــام، وشـــرعـــوا بــالــفــعــل في 
في  الــمــاضــي  الــعــام  مــن  الشهر  ذات 
إشعال حريق بإحدى تلك المركبات 
ــه تــم إحــبــاط  بــشــارع الــبــديــع، إال أنـ
حال  عليهم  والقبض  العملية  تلك 

تنفيذ جريمتهم. وقد  شروعهم في 
يعتزمون  كــانــوا  المتهمين  أن  ثبت 
ــام بــعــمــلــيــات أخــــــرى مـــحـــددة  ــيـ ــقـ الـ
ــشـــآت الـــحـــيـــويـــة  ــمـــنـ الســــتــــهــــداف الـ
واألمــنــيــة وصــهــاريــج الــنــفــط، وحــال 
وضبط  ذلـــك،  دون  عليهم  الــقــبــض 
عليهم  المقبوض  المتهمين  بحوزة 

عـــبـــوات مــتــفــجــرة مـــضـــادة لـــأفـــراد 
تــســتــخــدم  مـــمـــا  وأدوات  واآللـــــيـــــات 
ــن عـــبـــوات  ــي تــصــنــيــعــهــا فـــضـــاًل عــ فــ

مولوتوف.
وإزاء ما قام ضد المتهمين من 
ــة مــاديــة  ــة قــاطــعــة مــن بينها أدلـ أدلـ
وفنية تتمثل في العثور على بصمات 
وخــــاليــــا بـــشـــريـــة مـــنـــســـوبـــة لــبــعــض 
المتهمين على األدوات المستخدمة 
ــوات الــمــتــفــجــرة،  ــبــ ــعــ فــــي إعــــــــداد الــ
ومــقــاطــع مـــصـــورة مــســتــخــرجــة من 
الكاميرات األمنية في المواقع التي 
اإلرهــابــيــة؛  العمليات  فيها  ارتــكــبــت 
ــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بإحالة  فــقــد أمـ
المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت 
وإدارة  وتنظيم  تأسيس  تهم  اليهم 
إليها،  واالنــضــمــام  إرهــابــيــة  جماعة 
وتــمــويــلــهــا مــــع الـــعـــلـــم بـــأغـــراضـــهـــا، 
ــتــــدريــــب عــلــى  ــّدرب والــ ــ ــتـ ــ وكــــذلــــك الـ
اســتــعــمــال األســلــحــة والــمــفــرقــعــات، 
وإشعال الحريق العمدي، واإلتالف، 
أعمال  وارتــكــاب  المولوتوف  وحيازة 
الــتــخــريــب، وذلــــك جــمــيــعــه تــنــفــيــذًا 
ألغـــــــــراض إرهـــــابـــــيـــــة. وقــــــد نـــظـــرت 
المحكمة الكبرى الجنائية القضية 
ــل فــيــهــا  ــثــ ــيـــة مــ ــنـ ــلـ ــات عـ ــســ ــلــ فـــــي جــ
المتهمون المحبوسون ومحاموهم، 
اســتــمــعــت خــاللــهــا الــمــحــكــمــة إلــى 
شــهــود اإلثـــبـــات وكــذلــك شــهــود نفي 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــمــتــهــمــيــن وإلـــى 
أصــدرت  أن  إلــى  المحامين  مرافعة 
حـــكـــمـــهـــا بــــإدانــــتــــهــــم ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم 
المتهمين  وإلــــى  إلــيــهــم  أســنــد  عــمــا 
الهاربين، واستأنف بعض المتهمين 
أمام محكمة االستئناف التي أيدت 
التمييز  أقرت محكمة  فيما  الحكم 
أمس العقوبة على 17 مدانا ونقضت 

الحكم بالنسبة ألحد المتهمين.

�سادر بحقهم اأحكام ما بين الم�ؤبد وال�سجن 5 �سنوات

التميي��ز تق��ر اأح��كام 17 مدان��ا بالتاأ�شي���ض والن�شم��ام اإل��ى خلي��ة اإرهابي��ة

أيــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف مــعــاقــبــة صــاحــب 
شركة إنتاج فني وآخرين بالسجن 5 سنوات وتغريم 
كل منهم 5 آالف دينار ومصادرة أكثر من 200 ألف 
نهائيا  وإبــعــادهــم  وممتلكاتهم  أموالهم  مــن  ديــنــار 
عن البالد بعد إدانتهم بغسل أموال متحصلة من 
فيما  الفني،  لإلنتاج  شركتين  في  الدعارة  جرائم 
إليه من  الرابع مما نسب  المتهم  المحكمة  برأت 

اتهام لعدم كفاية األدلة.
ضلوع  عــن  كشفت  المالية  التحريات  وكــانــت 
وآخرين  الجنسية  عربي  فني  إنتاج  صاحب شركة 
في قضايا غسل أموال محصلة من جرائم االتجار 
في األشخاص والدعارة، بعد أن تم رصد تحويالت 
لكل  دينار  ألــف  المائة  مبالغ  تــجــاوزت  لهم  مالية 
والــرابــع  الــثــالــث  المتهمين  أن  تبين  فيما  منهم، 
ليس لهما مصدر دخل، وتبين أن المتهمين األول 

والثاني لهما سجالت تجارية ولكنها غير نشطة.
األمــوال  بتدوير  يقومان  المتهمين  أن  وتبين 
الناتجة عن جريمة الدعارة ومن ثم االنتفاع منعا 
المتهم  تتبع  تــم  حــيــث  ثــمــيــنــة،  مقتنيات  لــشــراء 

األول وتبين تحويله لمبالغ مالية تجاوزت المائة 
ألف دينار لصالح أشخاص في الخارج، وقد سبق 
باقي  ومعه  للدعارة  شبكة  إدارة  قضايا  في  إدانته 
المتهمين الثاني والثالث والرابع، إذ يملك األول 
شركة لإلنتاج الفني ويستغلها في تحويل األموال 
 2020  - الفترة 2017  وذلــك من  وتدوريها مجددا، 
وهي الفترة التي تم إدانتهم فيها بجرائم الدعارة.

المتهم  جلب  تــم  التحريات  تلك  على  وبــنــاء 
 5 السجن  األول من محبسه حيث يقضي عقوبة 
سنوات إلدارته لمحل للدعارة، حيث أنكر ما نسب 
أنـــه حــضــر للبحرين مــن 10 ســنــوات  إلــيــه مــدعــيــا 
وأخــرى  الفني  لإلنتاج  شركة  في  أمــواال  ويستثمر 
مقاوالت،  شركة  إلــى  باإلضافة  واإلعــالن  للدعاية 
مضيفا أن التحويالت التي قام بها هي عبارة عن 
أرباح تلك الشركات، فيما ادعى المتهم الثاني أنه 
ويتسلم  ويعمل مشرفا  الشركات  نفس  في  شريك 
أنه  مدعيا  دوري،  بشكل  الشركة  تلك  من  أربــاحــه 
يقضي عقوبة الحبس سنتين في قضية دعارة بعد 

تورطه فيها بالخطأ.
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أعــلــنــت الــجــامــعــة األهــلــيــة عـــن فــتــح بــاب 
للطلبة  األكـــاديـــمـــيـــة  بــرامــجــهــا  فـــي  الـــقـــبـــول 
من  األول  الــدراســي  الفصل  فــي  المستجدين 
طبقا   2022-2021 الــجــديــد   الـــدراســـي  الــعــام 
لــلــوائــح األكــاديــمــيــة لــأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
تدشين  مــع  بالتزامن  وذلــك  العالي،  التعليم 
افتراضية  المفتوح« والمتضمن منصة  »اليوم 
ــامـــج الــتــيــمــز لــلــتــعــريــف بــالــبــرامــج  ــرنـ عـــبـــر بـ
والتواصل  الجامعة  تقدمها  التي  األكاديمية 
الحي والمباشر بين الجمهور وعمداء الكليات 

وأساتذة الجامعة بشكل عام.
وتــنــطــلــق فــعــالــيــات الـــيـــوم الــمــفــتــوح عبر 
ــرونـــي فــــي الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة  ــتـ ــكـ الـــفـــضـــاء اإللـ
بهدف  التيمز،  عبر منصة  واليوم  أمس  مساء 
المواطنين  من  والمهتمين  الزائرين  تعريف 
الجامعة  بــبــرامــج  والخليجيين  والمقيمين 
والدكتوراه،  والماجستير  البكالوريوس  بدرجة 
كما يمكنهم المشاركة في البرنامج عبر موقع 
www.ahlia.edu. االلــكــتــرونــي  الجامعة 

.bh

ــة  ــيـ الـــدولـ ــات  ــالقــ ــعــ الــ إدارة  ــر  مــــديــ وأكـــــــد 
بأن  الــحــواج  عمار  األســتــاذ  األهلية  بالجامعة 
الجامعة حرصت على توفير مختلف متطلبات 
جودة التعليم في ظل الجائحة، منوها إلى أن 
الجدد ستظل مفتوحة  القبول للطلبة  أبواب 
ــوال فــتــرة الــصــيــف فــيــمــا ســتــكــون األولـــويـــة  طــ
بــرامــج  فــي  الــقــبــول لأسبقية وخــصــوصــا  فــي 
الماجستير والدكتوراه، حيث تطمح الجامعة 
عن  الباحثين  الطلبة  مــن  عــدد  استقبال  فــي 
التميز واإلبــداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.
وقال الحواج بأن الجامعة األهلية حاصلة 
المؤسسي من  االعــتــمــاد  بــجــدارة على شــهــادة 
مجلس التعليم العالي وتتصدر قوائم الجودة 
في األداء المؤسسي واألكاديمي طبقا لنتائج 
أولى  وهي من  والتدريب،  التعليم  هيئة جودة 
ــار الوطني  الــجــامــعــات الــتــي أدرجــــت فــي اإلطــ

للمؤهالت.
ــال بـــأن الــجــامــعــة األهــلــيــة تــتــيــح لمن  وقــ
ــيـــع طـــلـــبـــتـــهـــا الــمــلــتــحــقــيــن  يــــرغــــب مـــــن جـــمـ

معينة  شـــروط  ضمن  الــبــكــالــوريــوس  ببرنامج 
االســــتــــفــــادة مــــن خــــدمــــات بـــرنـــامـــج الـــتـــبـــادل 
الطالبي الدولي بالدراسة في إحدى جامعات 
لمدة  فرنسا  جمهورية  أو  المتحدة  المملكة 

واستكمال  العودة  ثم  أو فصلين  دراســي  فصل 
دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة لــشــهــادة الــبــكــالــوريــوس 
فــي الجامعة األهــلــيــة، وذلـــك  فــي إطـــار سعي 
الجامعة لتوسعة دوائر المعرفة لدى طالبها، 
ورفع الوعي الدراسي، ونقل الخبرات العملية 

إليهم.
وأضاف: بالمقابل نستقبل بدورنا وبشكل 
ــي أو  ــ ســنــوي طــلــبــة زائـــريـــن لــمــدة فــصــل دراسـ
فصلين دراسيين  من جمهورية فرنسا وبلدان 
مــتــعــددة حــيــث يــعــزز ذلـــك مــن مــكــانــة مملكة 
في  للتعليم  رائـــد  كمركز  العالمية  البحرين 
المنطقة وهو أحد األهداف السامية لبرنامج 
التبادل الطالبي الدولي في الجامعة األهلية.

ــن بـــرامـــج  ــ ــواج بــــــأن عــــــــددا مـ ــ ــحــ ــ وقــــــــال الــ
دولية  واعتمادات  اعترافات  حصدت  الجامعة 
في  وأوروبـــيـــة  بريطانية  مهنية  جمعيات  مــن 
و  CIMو  ACCA مثل  والتسويق  المحاسبة 
CIMA ما يعبر عن رصانة العملية التعليمية 
بــالــجــامــعــة األهـــلـــيـــة وتــمــكــن خــريــجــيــهــا من 

متطلبات سوق العمل.

الجامع���ة الأهلي���ة تد�ش���ن معر�ش���ا تعريفي���ا افترا�شي���ا

} عمار الحواج.

} انفوجراف اأر�شيفي لحكم محكمة اول درجة على المتهمين.

الثالثاء سيتم  الــيــوم  مــن  بـــدًءا  أنــه  الصحة  وزارة  أعلنت 
ــي لــلــمــعــارض  ــدولــ تــخــصــيــص قــاعــتــيــن بــمــركــز الــبــحــريــن الــ
الــــ50 عامًا  فــوق  الــســن ممن هــم  كــبــار  والــمــؤتــمــرات لتطعيم 
الـــذيـــن لـــم يـــأخـــذوا بــعــد أي جــرعــة مـــن الــتــطــعــيــم الــمــضــاد 
أكملوا  الذين  منهم  والمؤهلين  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس 
الجرعة الثانية من تطعيم سينوفارم ألخذ الجرعة المنشطة، 
إلـــى القاعتين رقـــم 3 و4  الــتــوجــه مــبــاشــرة  وذلـــك مــن خـــالل 
المخصصتين لذلك من دون الحاجة إلى التسجيل المسبق 
من  استقبالهم  سيتم  موعد، حيث  على  الحصول  انتظار  أو 
الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 6 مساًء، مع ضرورة إبراز دفتر 

التطعيمات عند الحضور لتلقي الجرعة المنشطة.
مركز  في  المتوافرة  التطعيمات  أن  إلــى  ــوزارة  الـ وأشـــارت 
)فايزر- تطعيم  والمؤتمرات هي  للمعارض  الدولي  البحرين 

يأخذوا  لــم  ممن  السن  لكبار  سبوتنيك  وتطعيم  بيونتيك( 
أي جرعة من التطعيم، وتطعيم )فايزر-بيونتيك( أو تطعيم 

سينوفارم للجرعة المنشطة.
وأكدت وزارة الصحة أهمية إقبال الفئات المعرضة لخطر 
مضاعفات فيروس كورونا )كوفيد -19( على التطعيم، وضرورة 
أخذ الجرعات المنشطة لدورها الكبير وأهميتها في تنشيط 

وتعزيز مناعة األفراد. 

م�ؤكدة اأهمية اأخذ الفئات المعر�سة للخطر التطعيم والجرعة المن�سطة منه

وزارة ال�شحة: تخ�شي�ض قاعتين في مركز البحرين الدولي للمعار�ض 

والموؤتمرات لتطعيم كبار ال�شن من دون الحاجة اإلى الت�شجيل الم�شبق

خالل اأقل من 24 �ساعة..

�شخ�ض  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 

تجاري  محل  ب�شرقة  قام 

واإتاف عدد من المركبات

تــــمــــكــــنــــت مــــــديــــــريــــــة شــــرطــــة 
مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق مـــن الــقــبــض 
إثر قيامه  على شخص )21 عاما( 
وإتـــالف عدد  تــجــاري  بسرقة محل 
من المركبات، وذلك خالل أقل من 

24 ساعة من تلقي البالغات.
ــه بعد  وأوضـــحـــت الــمــديــريــة أنـ
تفيد  الــبــالغــات  مــن  عـــددا  تلقيها 
ــاري لــلــســرقــة  ــجــ بـــتـــعـــرض مـــحـــل تــ
وتعرض عدد من المركبات لإلتالف، 
الفور عمليات البحث  باشرت على 
والتحري والتي أسفرت عن تحديد 
هوية المذكور والقبض عليه، وجار 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.
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اتخذت المجموعة العربية في األمم المتحدة موقًفا 
ما  وهــو  والــســودانــيــة،  المصرية  المطالب  يتبّنى  مــوحــًدا، 
يعد أهم عوامل الضغط على الطرف اإلثيوبي في قضية 
العربية،  اإلثيوبية  العالقات  ب  وتشعُّ لعمق  النهضة،  سد 
وتذكر إثيوبيا أن السعودية واإلمارات هما من أنهى النزاع 
عمق مصالحها  تــذكــر  كما  إريــتــريــا،  وبــيــن  بينها  الــطــويــل 
االقتصادية مع الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، 

واألمل أال تغامر إثيوبيا بإغضاب هذا التجمع العربي.
ويــنــتــظــر الــشــعــب اإلثــيــوبــي الـــرخـــاء الــــذي وعــدتــه به 
الرخاء  هــذا  يجد  وال  السد،  هــذا  من  اإلثيوبية  الحكومة 
في المياه، فهي متوافرة لديه بكثرة؛ إذ يهبط على الهضبة 
اإلثــيــوبــيــة كـــل عـــام نــحــو تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن مــيــاه 
إفريقيا،  نــافــورة  بأنها  معروفة  إثيوبيا  أن  حتى  األمــطــار، 
ولكنه يجد هذا الرخاء في الحصول على الكهرباء، حيث 
إن نحو 60% من سكان إثيوبيا محرومون منها، وال توجد 
لـــدى إثــيــوبــيــا مــصــادر لــلــوقــود األحـــفـــوري، ولــكــن يمكنها 
الحصول على الكهرباء من خالل مشروعات السدود على 
سد  وإشكالية  أراضيها،  في  تجري  التي  العديدة  األنــهــار 
النهضة أنه مقام على النيل األزرق الرافد الرئيسي لنهر 

النيل الذي تعتمد عليه السودان ومصر.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد تناول موضوع 
المستوى  على   153 رقــم  الــعــاديــة  دورتـــه  فــي  النهضة  ســد 
الوزاري في 4 مارس 2020، ودورته غير العادية في 23 يونيو 
العربية  المجموعة  بــه  ذهــبــت  الـــذي  الــقــرار  أن  إال   ،2020
إلى مجلس األمن يوم 8 يوليو 2021، كان من الدورة غير 
العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد 
إلى  استمع  أن  بعد   ،2021 يونيو   15 بتاريخ  الــدوحــة  فــي 
المستجدات  بــشــأن  والـــســـودان  مصر  مــن  مقدمة  إحــاطــة 
التي  المفاوضات  الملف، ونتائج جوالت  ذات الصلة بهذا 
عقدت برعاية االتحاد اإلفريقي، بهدف التوصل إلى اتفاق 

قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل.
وقّدر مجلس الجامعة الجهود التي بذلتها دولة جنوب 
التوصل  أجل  من  الديمقراطية،  الكونجو  ودولــة  إفريقيا 
المائي  األمــن  أن  وأكــد  القضية،  لهذه  عــادلــة  تسوية  إلــى 
لمصر والسودان جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي، 
أعلنته  وإزاء ما  المفاوضات،  إزاء تعسر  القلق  وأعرب عن 
في موسم  النهضة  خــزان سد  في ملء  االستمرار  إثيوبيا 
األمــطــار الــحــالــي بشكل أحــــادي يــخــالــف قــواعــد الــقــانــون 
الخرطوم  في  المبرم  المبادئ  إعالن  كما يخالف  الدولي، 
ويتسبب   ،2015 مــارس  فــي  وإثيوبيا  والــســودان  مصر  بين 
والسودان،  المائية في مصر  بالمصالح  الضرر  إلحاق  في 
إثيوبيا  العربية  الدول  وبناء عليه يطالب مجلس جامعة 
باالمتناع عن إجراءات ملء خزان السد قبل التوصل إلى 

اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وإذ أخذ مجلس الجامعة العربية العلم بتوجه مصر 
ــن الـــدولـــي، التــخــاذ إجــــراءات  والـــســـودان إلـــى مجلس األمـ
الزمة تضمن إطالق عملية تفاوضية فعالة، للتوصل إلى 
اتــفــاق عـــادل ومــلــزم قــانــوًنــا فــي إطـــار زمــنــي مــحــدد يراعي 
مصالح الدول الثالث، وطلب المجلس من العضو العربي 
المشّكلة من مجلس  واللجنة  في مجلس األمن )تونس( 
هذا  تــطــورات  لمتابعة   2020 يونيو   23 بــتــاريــخ  الجامعة 
والــعــراق  والــمــغــرب  والسعودية  األردن  تضم  التي  الملف، 

واألمانة العامة.
التحرك  أهمية دالالت هذا  تدرك  إثيوبيا  أن  ونعتقد 
ـــا فــي هـــذه الــقــضــيــة، ســـواء لجهة الــعــالقــات  الــعــربــي دولـــّيً
اإلثيوبية العربية، حيث يمكن للتضامن العربي مع مصر 
فيها  تخسر  قــد  تــدريــجــيــة  ــراءات  ــ إجـ يتخذ  أن  والـــســـودان 
الوثيقة  الودية  العربية  العالقات  لجهة  أو  كثيًرا،  إثيوبيا 
اليوم  ففي  األمــن.  مجلس  في  العضوية  الدائمة  بــالــدول 
التالي لقرار الجامعة العربية أصدرت الخارجية اإلثيوبية 

بياًنا ترفض فيه قرار مجلس الجامعة دعوة مجلس األمن 
الى االنعقاد لبحث الخالف، مشيرة إلى أنها تمارس حقها 

المشروع في استخدام مواردها المائية.
ــوزراء اإلثــيــوبــي ووزيـــر خارجية  وأرســـل نــائــب رئــيــس الــ
إثــيــوبــيــا يـــوم 5 يــولــيــو رســالــة إلـــى رئــيــس مــجــلــس األمـــن، 
العربية،  الجامعة  مــن  إثيوبيا  أمــل  خيبة  عــن  فيها  يعّبر 
في  تــدخــل  ال  مسألة  بــشــأن  المتحدة  األمـــم  لمخاطبتها 
اخــتــصــاصــهــا، مــتــهــًمــا الــجــامــعــة بــأنــهــا تــدعــم بــنــحــو غير 
ــمـــت أن تــدّخــل  ــودان، وزعـ ــ ــسـ ــ ــروط مــطــالــب مــصــر والـ ــشـ مـ
وكـــّررت رغبتها  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  يــهــدر جــهــود  الجامعة 
بإنجاح  التزامها  مع  الثالثية،  المفاوضات  في  االنخراط 
ثم  اإلفريقي،  االتــحــاد  يقودها  التي  التفاوضية  العملية 
صّعدت في 6 يوليو من لهجة اعتراضها على قرار مجلس 
األزمــة،  في  الجامعة  ل  تدخُّ أن  وزعمت  العربية،  الجامعة 
العامة  والجمعية  األمـــن  مجلس  إلــى  خطاًبا  وتقديمها 

لألمم المتحدة غير مرّحب فيه.
وقــــد اتــهــمــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة إثــيــوبــيــا بــأنــهــا 
تسعى لدق إسفين في عالقاتها باالتحاد اإلفريقي، والتي 
المنظمتين  دور  بين  رّدهــا  في  وربطت  بالوثيقة،  وصفتها 
فــي حــفــظ األمــــن والــســلــم اإلقــلــيــمــي، حــيــث إن أزمــــة سد 
األفريقي،  الــقــرن  فــي  والسلم  األمــن  أيــًضــا  تهدد  النهضة 
العربية  الجامعة  اختصاصات  فيها  تداخل  منطقة  وهي 

واالتحاد اإلفريقي، ويعزز كالهما اآلخر فيها.
وبناًء على التحرك العربي قدمت تونس يوم 8 يوليو 
2021 لشركائها الـ14 في مجلس األمن مشروع قرار يطالب 
والذي  النهضة،  بالتوقف عن ملء خــزان سد  أبابا  أديــس 
المفاوضات  باستئناف  وإثيوبيا  والــســودان  مصر  يطالب 
واألمين  اإلفريقي  االتحاد  رئيس  من  كل  على طلب  بناًء 
إلى  أشهر   6 غضون  فــي  للتوصل  المتحدة،  لألمم  الــعــام 
نص اتفاقية ملزمة لملء الخزان وإدارته، تضمن إلثيوبيا 
الوقت  وفي  النهضة،  سد  من  الكهرباء  إنتاج  على  القدرة 
الــمــائــي لدولتي  بــاألمــن  أضـــرار  إلــحــاق  تــحــول دون  نفسه 
القرار من خالل  ويدعو مشروع  ومصر،  السودان  المصب 
مجلس األمـــن الـــدول الــثــالث إلــى االمــتــنــاع عــن إعـــالن أو 
إجراء قد يعّرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا 
على االمتناع عن االستمرار من جانب واحد في ملء خزان 

سد النهضة.
وقـــد كــّثــفــت الــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة اتــصــاالتــهــا بــالــدول 
يساند  توافق  على  الحصول  بغية  المجلس  في  األعضاء 
المجلس  ــوات  أصــ مــن  ــوات  أصــ  9 بتأمين  الــمــشــروع،  هـــذا 
الـ15، وشمل هذا التحرك العربي لقاءات مع ممثلي الدول 
دائمة العضوية، ومجموعة الترويكا اإلفريقية المكونة من 
الكونجو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال، والدول 
تونس  إلــى جانب  األمــن  فــي مجلس  األعــضــاء  اإلفريقية 

وهما كينيا والنيجر.
ودعم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 
القيام بأي عمل  أكد فيه عدم  العربي بتصريح  »الموقف 
أحادي يمكن أن يقّوض البحث عن حلول، لذا من المهم 
أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية 
األمــريــكــيــة من  الــخــارجــيــة  وحــــذرت  تــفــاوضــيــة حقيقية«، 
التوتر  سيزيد  النهضة  سد  خــزان  بملء  إثيوبيا  قيام  أن 
على األرجـــح، وحثت جميع األطـــراف على اإلحــجــام عن 
التحركات األحادية إزاء السد، وقال المتحدث باسم وزارة 
المتحدة  الواليات  إن  برايس«  »نيد  األمريكية  الخارجية 
يــتــم التوصل  إلـــى االلـــتـــزام بــحــل  ــراف  تــدعــو جميع األطــ
إلــيــه عــن طــريــق الــتــفــاوض، وعــّيــنــت الـــواليـــات المتحدة 
للقرن  ــا  خــاّصً مبعوًثا  فيلتمان«  »جــيــفــري  الــدبــلــومــاســي 

الناتج عن  التوتر  الدولية إلنهاء  الجهود  األفريقي يقود 
سد النهضة اإلثيوبي.

هو   2021 يــولــيــو   8 يــــوم  األمـــــن  مــجــلــس  انـــعـــقـــاد  إن 
استمرار للمسار الذي سلكته مصر والسودان، منذ جلسة 
السد يوم 29 يونيو 2020، فإذا ما مضت  المجلس بشأن 
إلى مجلس  السودان ومصر  تعود  اتفاق  دون  أشهر من   6
األمن ثانية، وهو الذي كان قد دعا االتحاد اإلفريقي إلى 
هذه  ولكن  الماضي،  العام  في جلسته  المفاوضات  رعاية 
المرة ينعقد مجلس األمن بتضامن عربي قوي من دون 
سابًقا(  والــصــومــال  جيبوتي  تحفظت  أن  )ســبــق  تحفظ 
مــع الــمــطــالــب الــمــصــريــة والــســودانــيــة، عــبــر عــنــه بــوضــوح 

التصريحات العربية خاصة الخليجية.
فــقــد أكـــد جــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى فــي مــارس 
2020، تضامن مملكة البحرين مع مصر، لضمان حقوقها 
الــنــيــل، وأن أمــن مصر  الــمــشــروعــة فــي حصتها مــن مــيــاه 
أصــدرت   2021 مــارس  وفــي  العربي،  القومي  لألمن  ركيزة 
مع  تضامنها  عن  فيه  أعربت  بياًنا  البحرينية  الخارجية 
مصالح  وحماية  المائي  أمنها  على  الحفاظ  فــي  مصر 
شــعــبــهــا وحــقــه الــمــشــروع فـــي الــحــيــاة، ودعــمــهــا للجهود 
الحقوق  يحفظ  بما  النهضة،  ســد  أزمــة  لحل  المبذولة 
المشروعة لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، 
2021 تضامنه  أبريل  في  البحريني  الــوزراء  وأكــد مجلس 
ــودان فــي الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــمــا المائي  مــع مــصــر والـــسـ

وضمان استقرارهما.
يوليو   6 في  السعودية  العربية  المملكة  بيان  وشــدد 
إلى  الــدولــي  المجتمع  ودعـــوة  والــســودان  على دعــم مصر 
ل مسؤوليته إزاء قضية سد النهضة، وتداعياتها على  تحمُّ
هذا  مضمون  وتكرر  الدولي،  والسلم  اإلقليمي  االستقرار 
التصريح في بيانات الدول األعضاء في مجلس التعاون 

الخليجي.
وتــــدرك إثــيــوبــيــا ثــقــل الــنــفــوذ االقــتــصــادي الخليجي 
لديها، وإمكانية ربط االستثمارات الخليجية فيها بمدى 
الــســد، وكــان  تــجــاوب ومــرونــة فــي قضية  مــا ستبديه مــن 
بشأن  قــويــة  رســالــة  ــه  وّجـ قــد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
تداعيات سد النهضة على حقوق مصر والسودان المائية، 
وأعلن وزراء خارجية دول المجلس من خالل اجتماعهم 
يمس  إجــراء  أي  رفضهم  الماضي  يونيو  في  الرياض  في 

حقوق مصر والسودان المائية.
قـــد يفقدها  الــعــربــي  الــتــضــامــن  أن  إثــيــوبــيــا  تــخــشــى 
مشروًعا   92 تــأثــر  منها  الخليجية،  االســتــثــمــارات  فــرص 
ـــا فــي إثــيــوبــيــا مــنــتــشــرة فــي قــطــاعــات  ــا إمـــاراتـــّيً اســتــثــمــارّيً
والرعاية الصحية، وتخشى  والعقارات  الزراعة والصناعة 
تأثر حجم تجارتها البالغ 6 مليارات دوالر مع السعودية، 
 294 في  دوالر  مليارات  بـــ5.2  تقدر  سعودية  واستثمارات 
فضاًل  الحيواني،  واإلنــتــاج  الــزراعــة  مجاالت  في  مشروًعا 
عليها  تحصل  التي  المالية  والــمــســاعــدات  الــقــروض  عــن 
العمالية  عـــن حــجــم  فــضــاًل  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج  دول  مـــن 
يتركز معظمها  والتي  الخليج،  دول  في  الكبير  اإلثيوبية 
في العمالة المنزلية، حيث تخشى استخدام هذه األوراق 
اجتماع  في  باستخدامها  التلويح  تم  والتي  االقتصادية، 

مجلس الجامعة العربية في الدوحة.
عــلــى الــعــمــوم يــبــدو أن الــتــضــامــن الــعــربــي مــع مصر 
لهذا  اســتــفــاقــة  يمثل  النهضة  ســد  قضية  فــي  والـــســـودان 
الــتــضــامــن الــمــفــقــود لــفــتــرة طــويــلــة، وهـــو مــمــا تــســبــّب في 
ل  الــتــطــاول عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، واســتــبــاحــة أمــنــه، وتــغــوُّ
األطـــــــراف فـــيـــه، واســتــهــانــتــهــم بـــقـــدرتـــه، فــهــل يـــعـــود هــذا 
التضامن كما كان في حرب أكتوبر 1973، ليكون مفتاًحا 
ما  أكــثــر  إن  الــعــرب؟  حــل قضايا  فــي  عليه  ل  ُيــعــوَّ رئيسيا 
تخشاه إثيوبيا اآلن ليس انعقاد مجلس األمن بحد ذاته، 
ولكن عودة التضامن العربي، وهو ما تخشاه إيران أيًضا. 

مركبات  إضافة  قضية  تتذكرون  ربما 
الـــرصـــاص الــعــضــويــة مــثــل ربـــاعـــي إيثيل 
الــرصــاص إلى  الــرصــاص وربــاعــي ميثيل 
وقود السيارات، وبالتحديد إلى الجازولين 
رفع  بهدف  وذلــك  بالبنزين،  المعروف  أو 
فــاعــلــيــة مــحــرك الـــســـيـــارة، وزيـــــادة كــفــاءة 
ولكن  الـــوقـــود،  أداء  وتــحــســيــن  الــتــشــغــيــل، 
إضافة  مــن  عــامــًا  مــن خمسين  أكــثــر  بعد 
مركبات الرصاص تأكد للعلماء وأجمعوا 
على أن هناك أضرارًا صحية كبيرة تظهر 
على اإلنسان، وبخاصة األطفال والشباب 
وتــنــجــم عــن الـــرصـــاص بــعــد انــبــعــاثــه من 
عوادم السيارات، ما أدى إلى منع إضافته 
السبعينيات  منتصف  منذ  البنزين  فــي 
من القرن المنصرم في بعض دول العالم 
الــمــتــقــدم والـــصـــنـــاعـــي، ثـــم تــبــعــتــه دولــنــا 
أكثر من عشرين عامًا، واآلن معظم  بعد 
ُتــنــتــج الــبــنــزيــن الــخــالــي من  دول الــعــالــم 

الرصاص. 
ولذلك من المفروض، ومن المنطق 
أنه مع إزالة الرصاص من وقود السيارات، 
ــو الـــمـــصـــدر الـــرئـــيـــس لـــلـــرصـــاص فــي  ــ وهـ
الهواء وفي تربة الشوارع المزدحمة، يكون 
تركيزه آخذا في االنخفاض تدريجيًا مع 
الــهــواء  الـــزمـــن، حــتــى ينتهي وجــــوده فــي 
الــجــوي وفـــي تــربــة الـــشـــوارع بــشــكــٍل كلي. 
عدم  العلماء  أثبت  الفرضية  هــذه  ولكن 
فالرصاص  واقعيتها،  وعدم  مصداقيتها، 
السيارات  إلى جازولين  ُيضاف  كان  الذي 
ثم توقفت عملية إضافته قبل عدة عقود 
وبخاصة  بيئتنا،  في  ويمرح  يسرح  مــازال 
في الهواء الجوي وفي غبار وتربة الشوارع. 

ُأجــريــت  الــتــي  الميدانية  فــالــدراســات 
المنشورة  الــدراســة  وبالتحديد  مــؤخــرًا، 
أمريكية  مجلة  فــي   2021 يــونــيــو   29 فــي 
للعلوم  القومية  األكاديمية  وقائع  اسمها 
 Proceedings of the National(
الــتــي   )Academy of Sciences
ــال« الــلــنــدنــيــة  ــريــ ــبــ قـــامـــت بـــهـــا »كـــلـــيـــة إمــ
المشهورة، مع جامعات ومراكز أبحاث من 
عدة دول حول العالم، تحت عنوان: »دليل 
للرصاص  المستمر  اإلســهــام  دامــغ حــول 
المترسب على التربة في القرن المنصرم 

إلى الهواء الجوي في لندن اليوم«، أكدت 
أن هذا الرصاص القديم الذي كان يوضع 
الــســيــارات مــوجــود بتراكيز  فــي جــازولــيــن 
مــرتــفــعــة نــســبــيــا فـــي هــــواء وتـــربـــة شــــوارع 
لندن بعد أكثر من نحو ثالثين عامًا من 

التخلص التام منه! 
الـــرصـــاص  تــركــيــز  فــبــالــرغــم مـــن أن 
الــنــاتــج مــن عــــوادم الــســيــارات فــي الــهــواء 
انــخــفــض بـــدرجـــة مــلــحــوظــة فـــي شــــوارع 
فإن  الــدراســة،  هــذه  نتائج  لــنــدن، بحسب 
ــازالــــت مـــوجـــودة  ــرصــــاص مــ جــســيــمــات الــ
فـــي الـــهـــواء بــنــســب أعــلــى مـــن الــمــســتــوى 
الرصاص  تركيز  مــن  وأعــلــى  »الطبيعي«، 
تزدحم  ال  التي  المناطق  فــي  الــهــواء  فــي 
فــيــهــا الـــمـــركـــبـــات. فـــالـــدراســـة عـــن طــريــق 
الــبــحــث فـــي نــظــائــر الـــرصـــاص ومــقــارنــة 
الماضية  الــســنــوات  فــي  الــرصــاص  تركيز 
بــأن 40% من نسبة الرصاص في  أفــادت 
الهواء الجوي الحالي في لندن مصدرها 
الرصاص الذي كان يوضع في الجازولين 
قبل زهاء 30 عامًا، أي أن الرصاص مازال 
ــازال يــؤثــر على  حــيــًا ينبض بــالــحــيــاة، ومــ
الــنــاس.  بسالمة  ويــضــر  الــعــامــة،  الصحة 
»دورة  حــقــيــقــة  تـــؤكـــد  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ أن  كـــمـــا 
ينبعث  كان  الــذي  فالرصاص  الرصاص«، 

الــهــواء الجوي  إلــى  انتقل  الــســيــارات  مــن 
في  المتناهية  الرصاص  جسيمات  ن  وكــوَّ
الصغر، ثم ظل عالقًا في الهواء حتى زاد 
إما  الوقت فترسب على األرض،  وزنه مع 
األمطار  مع  الرطب  أو  الجاف  بالترسب 
ــدأ يــتــراكــم فـــي غـــبـــار وتــربــة  ــ والـــثـــلـــوج، وبـ
الــريــاح والحركة  الــشــوارع، ثــم عــن طريق 
المرورية للسيارات في الشوارع تطاير مرة 
وتتواصل  تتكرر  وهكذا  الهواء،  إلى  ثانية 
ويبقى خالدًا مخلدًا في  الرصاص،  دورة 

بيئتنا. 
وظـــاهـــرة خــلــود بــعــض الــمــلــوثــات في 
الرصاص  على  تنطبق  ال  بيئتنا  مكونات 
ــواع  ــن أنــ ــا عــلــى الــكــثــيــر مـ ــمـ فــحــســب، وإنـ
ــام فـــإن  ــ الـــمـــلـــوثـــات األخــــــــرى. فــبــشــكــٍل عـ
الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة عــنــدمــا تـــدخـــل في 
عناصر بيئتنا من ماٍء وهــواء وتربة، فإن 
بعضها يتحلل عن طريق الكائنات الحية 
والبعض  البيئة،  في  الموجودة  الدقيقة 
اآلخر يتحلل تحت تأثير الضوء والحرارة 
األخـــرى،  المناخية  والــعــوامــل  والــرطــوبــة 
ــر مـــن الــمــلــوثــات ال  ــ ولـــكـــن الــبــعــض اآلخـ
يتحلل كليًا فيبقى مئات أو آالف السنين 
من دون أن يطرأ عليه أي تغيير، فيتراكم 
تهدد  بيئية  وُيــشــكــل ظــواهــر  الــبــيــئــة،  فــي 

حياة اإلنسان والكرة األرضية برمتها.
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــل الـــــمـــــثـــــال ظـ ــيــ ــبــ ــى ســ ــلــ ــعــ  فــ
المناخي  التغير  أو  الــحــراري  االحتباس 
تــنــتــج مـــن انـــطـــالق مــلــوثــات كــثــيــرة على 
ــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــذي  رأســهــا غـ
يتحلل،  أن  دون  مــن  طــويــلــة  فــتــرة  يبقى 
طبقة  وُيكون  العليا  السماء  إلى  فينتقل 
عازلة تمنع انتشار األشعة تحت الحمراء 
التي تنعكس من سطح األرض من الُعروج 
فــي أعــالــي الــســمــاء، فــتــقــوم بحبس هــذه 
إلى  يــؤدي  مــا  فــي تلك الطبقة،  الــحــرارة 
ســخــونــة األرض وارتـــفـــاع درجـــة حــرارتــهــا 

وحدوث التغيرات المناخية. 
من جانب آخر هناك من هذه الملوثات 
تعرج  الــتــي  المتحللة  وغــيــر  الــمــســتــقــرة 
الطبقات  على  فتؤثر  العليا  السماء  في 
المرتفعة فوق سطح األرض، مثل طبقة 
وتوقع  االستراتسفير،  طبقة  أو  األوزون، 

الفلورين  مركبات  مثل  هــنــاك،  أضــرارهــا 
مركبات  أو  بالفريون  المعروفة  العضوية 
أي  عليها  يحدث  ال  التي  ســي  إف  الـسي 
كطبقة  السفلى  الجو  طبقات  في  تغيير 
ــا تــتــحــلــل فـــي طبقة  الــتــروبــســفــيــر، وإنـــمـ
عظيمًا  خلاًل  وتحدث  المرتفعة،  األوزون 
انخفاض  عنه  وينجم  الطبقة،  تلك  في 
عــلــى  يــعــمــل  ــذي  ــ الــ األوزون  ــاز  ــ غـ تـــركـــيـــز 
القاتلة  البنفسجية  األشــعــة  امــتــصــاص 
ويمنعها من الوصول إلى سطح األرض. 

ــنـــاك مــــن الـــمـــلـــوثـــات الــتــي  كـــذلـــك هـ
إلى  أو  الجوي  الهواء  إلــى  انطالقها  بعد 
إلى  بالتحول  تقوم  المائية  المسطحات 
ملوث آخر أشد شراسة وأكبر فتكًا بصحة 
اإلنسان كالزئبق الذي يتحول من الزئبق 
الـــالعـــضـــوي إلــــى الـــزئـــبـــق الـــعـــضـــوي في 
التربة القاعية للبحر، وهناك يبدأ رويدًا 
الغذائية  السلسلة  في  التراكم  في  رويــدا 
عندما  اإلنسان  إلى  يصل  حتى  البحرية 
يــتــغــذى عــلــى األســمــاك الــمــلــوثــة، فُيوقع 
لـــه كـــارثـــة بــيــئــيــة عــقــيــمــة، كــكــارثــة مــرض 
ميناماتا الذي نزل على الشعب الياباني 
المنصرم.  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  فــي 
الذي  الملوث  يتفاعل  أخرى  وفي حاالت 
ــى الـــهـــواء مـــع مــلــوثــات أخـــرى  يــنــتــقــل إلــ
موجودة في الهواء فيكون ظاهرة الضباب 
عن  عبارة  هي  التي  الكيميائي،  الضوئي 
أن  للعيان وال يمكن  بــارزة  سحب صفراء 
السحب  هــذه  وتحتوي  أحــد،  تخفى على 
عـــلـــى خــلــيــط ســـــام وقــــاتــــل مــــن عـــشـــرات 
الملوثات، فتكشف عن نفسها في طبقات 
الجو السفلى التي يتعرض لها اإلنسان. 
فــكــل هـــذه األمــثــلــة الــحــيــة الــواقــعــيــة 
تــحــذرنــا وتــنــبــهــنــا إلــــى ضـــــرورة الــتــعــامــل 
بطريقة  وإدارتــهــا  الملوثات،  مــع  السليم 
البيئة  ــى  إلـ مــســتــدامــة، وتــجــنــب صــرفــهــا 
كليا  منها  والتخلص  معالجتها  بعد  إال 
قبل ولوجها إلى مكونات بيئتنا، فهي إذا 
دخلت إلى بيئتنا فلن تموت أبدا، وستصل 
إلينا عاجال أم آجاًل، وبطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة.
bncftpw@batelco.com.bh
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مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

ســمــو  جــــائــــزة  أن  شــــك  ال 
تعد  للصحافة  الـــوزراء   رئيس 
ــز الـــمـــهـــمـــة الــتــي  ــوائــ مــــن الــــجــ
الصحفيين  لتكريم  تخصص 
واإلعـــــالمـــــيـــــيـــــن فــــــي مــمــلــكــة 
تكتسب  هــنــا  ومــــن  البحرين, 
جائزة  باعتبارها  كبرى  أهمية 
إطـــالقـــهـــا  وراء  كـــــان  مـــعـــنـــويـــة 
السمو  صاحب  الكبير  الراحل 
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر خــلــيــفــة بــن 
سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه 
وكانت منذ إعالنها تفتح آفاقا 
لتشجيع  ومهمة  كبيرة  وآمــاال 

وتشجيع  والــكــتــاب  الصحفيين 
الصحفية  الكتابة  فــي  ــداع  اإلبــ
بــكــل أشـــكـــالـــهـــا. ونــعــتــقــد بــأنــهــا 
ــذا الــهــدف  تــحــقــق جــانــبــا مــن هـ

وتساهم في تشجيع الصحفيين والكتاب على 
الــدورات  عــدد من  وبعد  ذلــك  ولكن مع  التميز 
المالحظات  بعض  لدينا  فــإن  شهدناها  الــتــي 
إطــار  فــي  الــجــائــزة  هــذه  لتطوير  والمقترحات 

تحقيق األهداف المرجوة منها: 
بهذه  الفائزين  أغلب  أن  الواضح  من  أوال: 
في  وهــذا  البحريني,  الشباب  من  هم  الجائزة 
ــه أمـــر طــيــب إال أنـــه يــرســل رســالــة غير  حــد ذاتـ
دقــيــقــة عــن واقـــع اإلعــــالم والــصــحــافــة وخــاصــة 
فهنالك  الصحفي,  الــعــمــود  كــتــابــة  واقــــع  عـــن 
المتميزين  والصحفيين  الكتاب  مــن  العديد 
باالهتمام  يحظوا  لم  المختلفة  األجــيــال  من 
الجائزة,  هــذه  على  القائمين  قبل  من  الكافي 
وربما يعود ذلك إلى آلية الجائزة نفسها وهي 
آلــيــة الــتــرشــح والــتــرشــيــح فـــي حــيــن أن أغــلــب 
الــكــتــاب والــصــحــفــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن ومـــن ذوي 
الــقــامــات الــصــحــفــيــة الــكــبــيــرة يـــجـــدون حــرجــا 
أمر  وهــو  الجائزة  هــذه  لمثل  أنفسهم  لترشيح 
يساهم بشكل واضح في استبعادهم من مظلة 
الجائزة، ولذلك نجد أن نتائجها في كل دورة ال 
تعكس حقيقة الوضع الصحفي, ولذلك نعتقد 
الجائزة  هــذه  منح  آلية  مراجعة  بد من  إنــه ال 
المهمة بحيث ال يكون منحها بواسطة التقدم 

لها وإنما من قبل لجنة تختار الفائزين.
تــكــافــئ  أو  ــازي  تــــجــ ــزة  ــائــ جــ أي  إن  ــا:  ــيـ ــانـ ثـ
يـــكـــون في  أن  والـــكـــتـــاب ال يــجــب  الــصــحــفــيــيــن 
لجنة تحكيمها مسئولون بمختلف مستوياتهم 
من الصحف لضمان االستقاللية والمصداقية 
األكاديميين  بعض  اختيار  يتم  بحيث  الكاملة 
ذوي  من  الكبار  المثقفين  وبعض  اإلعــالم  في 
اللجنة  تكون  حتى  المتميزة  الفكرية  القامة 

أكثر مصداقية وتكون خياراتها 
موضوعية ومنطقية.

ــا نــتــمــنــى مــنــذ  ــنـ ــا: كـ ــثــ ــالــ ثــ
الجائزة  هــذه  تميز  أن  البداية 
بين فئتين من المكرمين على 

األقل:
الـــفـــئـــة األولــــــــى: تــخــصــص 
ــيــــة  ألصـــــحـــــاب الــــســــيــــرة الــــذاتــ
الــصــحــفــيــة الــطــويــلــة مـــن ذوي 
ــام الــكــبــيــر فـــي الــكــتــابــة  ــهــ اإلســ
ــاع في  ــن لــهــم بــ الــصــحــفــيــة ومــ
الصحفي,  ــود  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــابــ ــتــ كــ
ــاالت  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وكـــــــذلـــــــك كـ
سنوات  عبر  العميقة  التحليلية 
و30 سنة   20 إلـــى  تــصــل  طــويــلــة 
مـــتـــواصـــلـــة بــحــيــث يـــكـــونـــون قــد 
المجتمع  تــطــويــر  فـــي  أســهــمــوا 
وتـــنـــويـــره وتــوعــيــتــه وفــــي بـــنـــاء رصـــيـــد إعــالمــي 
وثقافي مهم وله وزن من أمثال محمود المردي 
هذه  مــن  هــؤالء  فتكريم  وغيرهما  سيار  وعلي 
الــقــامــات كــل سنة ســـواء أكــانــوا مــن األحــيــاء أو 
األموات فالتكريم له قيمة معنوية ورمزية وال 
يمكن أن تكون هنالك جائزة للصحافة ال يكرم 
فيها مثل هذه القامات الصحفية التي تفتخر 
بــهــا الــبــحــريــن ويــفــتــخــر بــهــا شــعــب الــبــحــريــن 
من  البحريني  الصحفي  الجسم  بها  ويفتخر 
ــروا صــحــافــة الــبــحــريــن عــبــر الــعــقــود  ــ الـــذيـــن أثـ
والسنين, فالبحرين تزخر بالقامات الصحفية 
وتوجد أسماء أخرى عديدة من ذوي االسهامات 
بخافية  ولــيــســت  والــمــهــمــة،  الـــبـــارزة  الصحفية 
أو  ترشيحات  تقديم  إلــى  تحتاج  وال  أحــد  على 
ترشيح جريدة وال إلى التقدم إلى أي نوع من 

المسابقات.
الــفــئــة الــثــانــيــة: أن تـــكـــون هــنــالــك جــائــزة 
وضــع  مــع  المتميز  الــمــبــدع  الــشــبــاب  لتشجيع 
كما  الفئة  بــهــذه  الــخــاصــة  االشــتــراطــات  بعض 
مكافآت  عــدة  بحيث تخصص  اآلن  الــحــال  هــو 

معنوية ومادية لفروع هذه الجائزة.
نكون قد ضربنا عصفورين بحجر  وبذلك 
الــمــســيــرة الصحفية  كــرمــنــا  قـــد  ونـــكـــون  ــد  واحــ
للجائزة  وأعطينا  الكبيرة  الصحفية  والقامات 
قد  نــكــون  ثانية  ناحية  ومــن  أكثر,  وقيمة  وزنـــا 
نكون  وهكذا  والمتميز,  المبدع  الشباب  كرمنا 
فـــي تــقــديــري أفـــضـــل مــمــا عــلــيــه اآلن بــالــرغــم 
فإنها  الجائزة  تكتسبها هذه  التي  من األهمية 
تبقى في حاجة إلى المراجعة والتطوير حتى 
المعنوي  ووزنـــهـــا  ووهــجــهــا  أهــمــيــتــهــا  تــفــقــد  ال 

واإلبداعي. واهلل من وراء القصد.
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بقلم:
د. نبيل العسومي

»دولــة  الصهيونية  الــدولــة 
هـــجـــرة واســـتـــيـــطـــان/ احــتــالل 
اســتــعــمــاريــيــن«، فــالــهــجــرة إلــى 
فـــلـــســـطـــيـــن أســـــــــاس مــخــطــط 
لتقوية  الــصــهــيــونــيــة  الــحــركــة 
»الـــدولـــة الــيــهــوديــة«، لـــذا فــإن 
إلى  المهاجرين  أعــداد  تراجع 
فلسطين التاريخية، أو ارتفاع 
من  عكسيا  المهاجرين  أعــداد 
فلسطين التاريخية إلى أوروبا 
أو غيرها هو إشكالية وجودية 

تواجهها الدولة الصهيونية.
فــي الــحــرب األخــيــرة على 

وبـــعـــد أن وصــلــت  غــــــزة،  قـــطـــاع 
الــمــقــاومــة  ــواريـــخ  مـــرة صـ ألول 
الفلسطينية لمسافات تجاوزت 
كامل  تخط  في  كيلومتًرا،   250

لمستويات الردع التي طالما تغنى بها جيش 
الحرب اإلسرائيلي، أصيبت الدولة الصهيونية 
اإلسرائيليين  ماليين  أجبر  كامل  شبه  بشلل 
على البقاء في المالجئ بل وانقطاع الكهرباء 
»الــمــســتــوطــنــيــن«  الــمــســتــعــمــريــن/  آالف  عـــن 
جنوب فلسطين المحتلة بفعل قصف محطة 
بطائرات  عسقالن  مدينة  في  الكهرباء  توليد 
الـــمـــخـــاوف مــن  ــى عــــــودة  ــ إلـ ــا أدى  ــيـــرة، مــ مـــسـ
اإلسرائيليون  أدرك  حيث  المعاكسة،  الهجرة 
أن صواريخ المقاومة الفلسطينية نجحت في 
تغيير معادلة مفهوم األمن القومي لدولتهم، 
ولـــم يــعــد هــنــاك بــقــعــة جــغــرافــيــة آمــنــة داخـــل 

حدود فلسطين التاريخية.
صحة  عدم  لإلسرائيليين  ثبت  بالمقابل، 
الصهيونية  الـــدراســـات  ومــراكــز  التأثير  ــر  دوائـ
الجمعي  لــلــوعــي  تـــزويـــر  فـــي  عـــامـــًا  طــــوال 73 
ــكـــريـــس مـــفـــهـــوم الـــهـــزيـــمـــة داخــــــل مــجــتــمــع  وتـ
فلسطينيو  انــتــفــض  أن  بــعــد   ،48 فلسطينيي 
المحتلة  الــقــدس  فــي  إخــوتــهــم  وآزروا   ،48 الــــ 
ــزة، فــي معركتهم  والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـ
مفاهيم  تغيير  في  فشل  الــذي  االحتالل  ضد 
االنتماء الوطني األصلي لهم فكان حضورهم 
الــذي شّل  الشامل  رأســه اإلضــراب  قويا وعلى 
اإلرادة  أن  عــلــى  وبـــرهـــن  الــصــهــيــونــيــة  ــة  الـــدولـ
مفاعيلها  لها  الفلسطيني  للشعب  دة  الموحَّ

القادرة على النجاح.
اليوم، ترتفع أصداء الدعوات اإلسرائيلية 
بالهجرة المعاكسة. فبكلمات المحلل السياسي 
اليساري )جدعون ليفي(: »شخصيا أعتقد أن 
الــنــهــايــة قــريــبــة جـــدا لــنــا كـــدولـــة.. بـــالـــذات ان 
ومن  تفيق من سباتها  بــدأت  المنطقة  شعوب 
حلمنا في عمل مصادقة بين شعوبنا. وجهتنا 
أن يستقبلونا  أن تكون ألوروبــا، وعليهم  يجب 
كالجئين. أعتقد أن هذا أفضل«. في السياق، 
قالت )أدليت وايزمان( الكاتبة وأستاذة التاريخ 

فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة: »لقد 
َكَذبة يا قادة  خدعتمونا. أنتم 
إســـرائـــيـــل. إســـرائـــيـــل تــحــتــرق، 
ــزة تــنــهــمــر عــلــى  ــ ــخ غـ ــ ــواريـ ــ وصـ
ــل إســـرائـــيـــل كــالــمــطــر. أنــتــم  كـ
من  تذهب  فإسرائيل  تكذبون، 
هزيمة إلى هزيمة، منذ حرب 
لــغــايــة  )لـــبـــنـــان(   2006 يــولــيــو 
أوهـــن من  إســرائــيــل  نعم  اآلن. 
مــن جانبه،  الــعــنــكــبــوت«.  بــيــت 
قـــال الــبــروفــيــســور اإلســرائــيــلــي 
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــج( أسـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــد بــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ )ديــ
ــات الــمــســتــقــبــلــيــة في  ــ ــدراسـ ــ الـ
جــامــعــة »بـــار إيــــالن«: »إســرائــيــل 
ــة مــــن الــتــفــكــك  ــالــ ســتــشــهــد حــ
القريب،  المدى  على  واالنهيار 
واغـــتـــيـــال لــشــخــصــيــات يــهــوديــة 
اإلسرائيليين  بين  داخلية  انتفاضة  ثم  بــارزة، 
ــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى  ــا يــــــؤدي فــ أنـــفـــســـهـــم، وهـــــو مــ
الهجرة المعاكسة للنخب اليهودية والكفاءات 

اإلسرائيلية إلى الخارج«.
بحسب معطيات وزارة االستيعاب والهجرة 
في  تفوًقا   2020 عــام  سجل  فقد  اإلسرائيلية 
مـــيـــزان الــهــجــرة الــعــكــســيــة مـــن إســـرائـــيـــل إلــى 
لمهاجرين   %73.4 مقابل   %74.9 بـ  الخارج 
يــهــود قــادمــيــن مــن الــخــارج، وهـــذه النسبة قد 
المقاومة  غيرت  أن  بعد  العام  هــذا  في  ترتفع 
القومي  األمـــن  مــفــهــوم  مــعــادلــة  الفلسطينية 
اليهودية  الــوكــالــة  اإلســرائــيــلــي. ووفــًقــا ألرقـــام 
ألـــــف صــهــيــونــي،  ــيــــل 720  ــرائــ إســ غـــــــادر  فـــقـــد 
واستقروا في الخارج بصورة رسمية منذ مطلع 
القرن الحادي والعشرين، بينما يقيم 530 ألًفا 

آخرين في الخارج بشكل مؤقت.
الهجرة اليهودية إلى فلسطين التاريخية 
دولــة  لتبقى  الــالزمــة  البشرية  الــطــاقــة  تــجــدد 
ــتـــالل قـــــادرة عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي دورهــــا  االحـ
الغرب  ومصالح  نفسها  خدمة  فــي  الوظيفي 
ــذي أنــشــأهــا. غــيــر أن مـــيـــزان هـــذه الــهــجــرة  الــ
وصل لمستوى سلبي لصالح الهجرة العكسية 
غزة،  قطاع  على  األخير  العدوان  قبل  ما  منذ 
حيث كشف أحدث تقرير للباحث اإلسرائيلي 
المختص في شؤون الهجرة اليهودية )نتنائيل 
فيشر( عن تراجع واضح في عدد اليهود الذين 
العام  خالل  التاريخية  فلسطين  إلى  هاجروا 
دّلت  »المعطيات  فإن  )فيشر(  وبحسب   .2020
عــدد  فـــي  ــًا  ــعـ تـــراجـ يــشــهــد  لـــم   2020 أن  عــلــى 
المهاجرين اليهود فحسب، بل تناقص عددهم 
بــمــقــدار عــشــرة آالف مــهــاجــر مــقــارنــة مــع عــام 
اإلسرائيليين  آالف  أن  عجب  ال  لــذا   .»2019
خاصة الشباب قد باتوا يفكرون جديا بمغادرة 
»إســرائــيــل« بحثا عــن حــيــاة آمــنــة نــاهــيــك عن 

حياة أفضل.

اآث�����ار ب��ع��ي��دة ال���م���دى ل��ل��ت��ل��وث ف���ي ك���ل ال��م��ج��االت

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

االإ�صرائيلية؟ المعاك�صة«  »الهجرة  تت�صارع  هل 

بقلم : 
د. أسعد عبدالرحمن



ــامــــس حـــالـــة  ــخــ الـــعـــصـــب الــ
ــلــــى أعــــصــــاب  ــيــــة تــــؤثــــر عــ مــــرضــ
نوبات  تسبب  الــوجــه  فــي  معينة 
ولكي  أشكاله  تختلف  األلــم  من 
نــتــعــرف عــلــى أســبــابــه وأعـــراضـــه 
ــه حـــــاور  ــ ــــاجـ وأحــــــــــدث طـــــــرق عـ
محمود  الدكتور  الطبي  الخليج 
هــشــام أخــصــائــي أمـــــراض الــمــخ 
البحرين  مستشفى  واألعــصــاب 

التخصصي 
ما هو العصب الخامس؟

الــعــصــب الــخــامــس )ثــاثــي 
التوائم( هو الزوج الخامس من 
االثني عشر زوجًا من األعصاب 
المتصلة مباشرة بالدماغ وتدعى 
الرأسية.  أو  القحفية  األعصاب 
ــنـــد مـــنـــشـــأ هـــــذا الـــعـــصـــب مــن  عـ
جذع المخ تكون له عقدة يتفرع 
اإلحساسات  تنقل  فــروع   3 منها 
مـــن األجـــــزاء الــعــلــيــا والــوســطــى 
والــســفــلــى مـــن الـــوجـــه ومــقــّدمــة 
ــويــــف الـــفـــمـــوي  ــتــــجــ الـــــــــرأس والــ
ــاغ. الــــفــــرع الـــعـــلـــوي  ــ ــدمــ ــ ــى الــ ــ إلــ
ophthalmic( ينقل  )العيني 
اإلحساس من معظم فروة الرأس 
ومــقــدمــتــه والــجــبــهــة واألجـــفـــان 
وملتحمة العين. الفرع األوسط 
 )maxillary العلوي  )الفكي 
ــن الـــخـــد  ــ يـــنـــقـــل اإلحــــــســــــاس مــ
العلوية  والشفة  العلوي  والفك 
العلوية وجانب  واللثة  واألسنان 
)الفكي  السفلي  الــفــرع  األنــــف. 
السفلي mandibular( ينقل 
اإلحـــســـاس مـــن الـــفـــك الــســفــلــي 
واألسنان واللثة السفلية والشفة 
العصبي  السبب  وهــو  السفلية. 
األكــثــر شــيــوعــًا لــألــم الــوجــهــي. 
ذوي  األشــخــاص  غــالــبــًا  ويصيب 
اكــبــر مــن 50 سنة, رغم  األعــمــار 
فيه  بما  أي عمر  قد يصيب  أنــه 
ــفـــال،و األكــثــر شــيــوعــًا لــدى  األطـ

النساء منه لدى الرجال.
ما هي أسبابه؟

ــًا عــــــن وعــــــاء  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ يــــنــــجــــم غـ
دمــوي يضغط على عقدته عند 
مــخــرجــه مـــن جــــذع الـــمـــخ. هــذا 
في  أذية محددة  يسبب  الضغط 
المحيط  الواقي  الميالين  غمد 
األعـــراض  تــحــدث  قــد  بالعصب. 
المصابين  المرضى  لــدى  أيضًا 

وهــو  الــمــتــعــدد  التصلب  بــمــرض 
مرض مزمن يسبب أحيانًا زوال 
غـــمـــد الـــمـــيـــالـــيـــن عـــنـــد مــنــطــقــة 
الخامس  الــعــصــب  اتــصــال جـــذر 
بـــجـــذع الــــمــــخ. نــــــــادرًا مــــا تــنــجــم 
الــحــالــة عـــن انــضــغــاط الــعــصــب 
بــــورم أو بــســبــب تـــداخـــات شـــاذة 
تــدعــى  واألوردة  الــشــرايــيــن  بــيــن 
التشوهات الشريانية الوريدية. 

ما هي األعراض؟
ــي مــن  ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الــــشــــكــــل الـ
)ألـــم الــعــصــب الــخــامــس( يدعى 
النمط I  ويسبب نوب من اآلالم 
الـــمـــفـــاجـــئـــة الــــشــــديــــدة قــصــيــرة 
يستمر  اآلالم(  من  )وابــل  المدة 
عـــــدة ثــــــوان إلـــــى دقــيــقــتــيــن فــي 
ــدة من  كــل نــوبــة , فــي جــهــة واحــ
الصدمات  تشبه  الفم  أو  الــوجــه 
الـــحـــرق  ــــس  حـ أو  ــيـــة  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــّددة فـــي الــقــّطــاع  ــحــ , وتـــكـــون مــ
أو  فــرع  لــتــوزع  الموافق  الجلدي 
الثاثي  العصب  فــروع  مــن  أكثر 
التوائم، وخاصًة عند توزع الفرع 

الثاني )الفكي العلوي( أو الثالث 
الخّد  فيصيب  السفلي(  )الفكي 
ــادرًا مــا ُيصاب  ــادًة. نـ أو الــذقــن عـ
وعـــنـــدئـــٍذ  معًا,  الــــوجــــه  جـــانـــبـــي 
يـــجـــب الـــتـــفـــكـــيـــر بــــوجــــود ســبــب 
المتعدد.  التصّلب  مثل  مركزي 
من  الــنــمــوذجــي  غير  الشكل  أمــا 
فيدعى  الخامس(  العصب  )ألــم 
مستمر  بألم  ويتميز   II النمط 
طـــاعـــن وحــــــارق وأقـــــل شــــدة من 
قــد  الـــشـــكـــلـــيـــن  كــــا   .I ــمـــط  ــنـ الـ
يــصــيــب الـــشـــخـــص نـــفـــســـه. وقـــد 

تكون شّدة آالم غير محتملة 
الشديدة  النوب  تتعرض  قد 
مــن األلــــم بــاهــتــزاز الــخــّد أثــنــاء 
تماسه مع جسم ما )مثل حاقة 
وضـــع  الوجه,  غـــســـل  الذقن, 
األسنان,  بتنظيف  أو  المكياج( 
الحديث,  الشرب,  أو  األكـــــــل 
بــواســطــة  أو  للهواء,  الـــتـــعـــرض 
األضـــواء  مثل  آخــر  حــّســي  منّبه 
الــامــعــة أو الــضــّجــة الــعــالــيــة أو 
مــا تحدث نوبات  نـــادرًا  الــتــذّوق. 

ــنــــاء الــــنــــوم. وقـــد  ــًا أثــ ــيـ ــم لـ ــ األلــ
فتسوء  مترقية,  الــحــالــة  تــكــون 
الــهــجــمــات مـــع الـــوقـــت وتــصــبــح 
وأقصر  عــددًا  أقل  الراحة  فترات 
غير  الـــمـــرض  يــبــقــى  لــكــن  مدًة, 

قاتل عمومًا.
كيف يتم تشخيص؟

مبدئيًا  التشخيص  يعتمد 
للمريض  المرضي  التاريخ  على 
ووصفه لأعراض باإلضافة إلى 
العام  الفيزيائي  الفحص  نتائج 
األمــراض  نفي  يجب  والعصبي. 
ــد تــســبــب ألـــم  األخــــــــرى الـــتـــي قــ
وجــــــهــــــي مـــــشـــــابـــــه قـــــبـــــل وضـــــع 
آالم  مــثــل   الــنــهــائــي  التشخيص 
المفصل  اضــطــراب  أو  األســنــان 
 .TMJ ــي  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ الــــــّصــــــدغــــــي 
ــرى لــهــم  ــجــ ــ ــى ُي ــمـــرضـ مــعــظــم الـ
مغناطيسي  رنين  تصوير  الحقًا 
ــود  وجــ MRI  لــنــفــي  لـــلـــدمـــاغ 
ــّلـــب  بـــالـــتـــصـ ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ اإلصـ أو  ورم 
محتمل  كــســبــب   MS الــمــتــعــدد 
النوع  هــذا  ُيظهر  ربــمــا  للحالة. 
وعــاء دموي  التصوير وجــود  من 
يــضــغــط عــلــى الــعــصــب. ويــمــكــن 
الدموية  التحاليل  بعض  إجــراء 

حسب تقدير الطبيب. 
اذا ما هو العاج؟

ــيـــف الـــمـــريـــض  ــقـ ــثـ ــب تـ ــجــ يــ
ــه، ألن  ــ ــــرضـ ــه حــــــول مـ ــ ــُتـ ــ ــَيـ ــ ــوِعـ ــ وَتـ
ــي الــتــدبــيــر  ذلـــــك جـــــزء مـــهـــّم فــ
كـــًا مــن األدويـــة  الـــذي يتضمن 
والجراحة والمقاربات التكميلية 
 c o m p l e m e n t a r y

 . approaches
الــمــضــادة  ــة  ــ األدويـ تستعمل 
العصب  إستثارة  للّصرع إليقاف 
وهــي عــمــومــًا فــّعــالــة فــي الــعــاج. 
ــًا مــن:  ــن هـــذه األدويـــــة كـ تــتــضــمَّ
كاربامازبين, أوكس كاربامازبين, 
المـــوتـــريـــجـــيـــن  فينوتوئين, 
أســيــد.  فــالــبــرويــك  ,غابابنتين, 
األدويـــة  هــذه  تستخدم  أن  يجب 
بــشــكــل مــســتــمــر ووقــــائــــي ألنــهــا 
أخذت  )إذا  لألم  مسّكنًا  ليست 
ــاء الــهــجــمــة فــهــي ال تــســّكــن  ــنـ أثـ
األدويــة  بهذه  البدء  يتم  األلــم(. 
تدريجيًا  ُتزاد  بجرعة منخفضة 
تــبــعــًا لــتــحــّمــل الــمــريــض وتــحــت 
تتم  وحــالــمــا  الطبيب,  إشـــــراف 

ُيتابع  ــراض  األعـ على  الّسيطرة 
بـــالـــعـــاج لــــمــــدة ال تـــقـــل عــــن 6 
ــاء الــمــعــالــجــة  ــنـ ــر. يــجــب أثـ ــهـ أشـ
ــغــــط الـــــــــدم بــشــكــل  مــــراقــــبــــة ضــ
الكبد  ووظــائــف  واألمــــاح  دوري 
لخايا  العام  الــدمــوي  والتعداد 

الدم وصفيحاته. 
يــمــكــن اســتــعــمــال مـــضـــادات 
االكتئاب, أما المسّكنات الشائعة 
غير  فهي  المورفينات  ومركبات 

مفيدة عادًة.
الحقًا إذا فشلت األدوية في 
سّببت  أو  األلـــم  على  الّسيطرة 

تكون  معينة,  جــانــبــيــة  تــأثــيــرات 
مستّطبة,  الجراحية  المعالجة 
المتقّدمة  المراحل  فــي  خــاصــًة 
ــي يـــصـــبـــح فـــيـــهـــا الـــهـــجـــوع  ــ ــتـ ــ الـ

التلقائي أقل احتمااًل.
هناك عدة إجراءات جراحية 
مـــتـــوفـــرة لـــعـــاج )ألــــــم الــعــصــب 
على  اعــتــمــادًا  وذلــك  الخامس(, 

طبيعة األلم وحالة المريض 
الـــــــعـــــــصـــــــب  بــــــــــضــــــــــع   .1

 : Rhizotomy
وهو إجراء يتم فيه تخريب 
إيقاف  بغية  العصبّية  األلــيــاف 

األلم, وله أشكال مختلفة: 
* الضغط بالبالون 
* حقن الغليسرول 

بــــاألمــــواج  االســـتـــئـــصـــال   *
الراديوية 

الـــــراديـــــويـــــة  الـــــجـــــراحـــــة   *
باستعمال سكين غاما 

ضــــــغــــــط  إزالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .2
الـــــــوعـــــــاء الـــــــدمـــــــوي الــــدقــــيــــق: 
 M i c r o v a s c u l a r

 : Decompression
في هذه الجراحة يتم إجراء 
وإبعاد  األذن  خلف  جراحي  شق 
ــزء عـــظـــمـــي مــــن الــجــمــجــمــة  ــ جــ
ثــم  العصب,  ــى  ــ إلـ مـــمـــر  فــفــتــح 
 tiny رقـــيـــقـــة  شـــريـــحـــة  ــــوضــــع  ُت
الــشــريــان  و  الــعــصــب  بــيــن   pad
كان  إذا  أمــا  عليه  الــذي يضغط 
وريدًا يضغط على العصب فتتم 
إزالــــة هـــذا الـــوريـــد. تــصــل نسبة 
نــجــاح هــذه الــجــراحــة إلــى 80 – 
85% لدى المرضى الـُمخَتارين 

لها بعناية وفق معايير معينة. 
الـــــــعـــــــصـــــــب  قـــــــــــطـــــــــــع   .3

 : Neurectomy
السابق  يشبه  ــراء  اإلجـ هــذا 
من حيث الّشق الجراحي وفتح 
يقوم  ثــم  للعصب,  وصـــواًل  ممر 
الجّراح بإزالة جزء منه في حال 
كــانــت الــحــالــة غــيــر نــاجــمــة عن 
ــد يضغط  وريــ أو  شـــريـــان  ــود  وجــ
عليه, وذلك بالقرب من منطقة 

دخول العصب عند جذع المخ.

كورونا  فيروس  تراجع  على  نستيقظ  ان  يوم  كل  نحلم 
سيكون  وقتها  العادية،  األنفلونزا  مثل  وطــأة   أقــل  ويصير 
العالم أختلف ونحن أيضا اختلفنا كثيرا،فقد تخلصنا من 
واكتسبنا  بها  لنا  حاجة  ال  التي  التقليدية  الــعــادات  بعض 

عادات صحية جديدة 
وعندما ننظر إلى الجانب المضئ في هذه األزمة، نجد 
ووجودها  معنا  االستمرار  تستحق  العادات  بعض  هناك  أن 

فيه فائدة كبيرة.
ولقد علمنا الفيروس أننا في حاجة إلى تغيير ثقافي 
كبير فيما يتعلق بقواعد النظافة األساسية الازمة لضمان 
األقنعة  ــداء  وارتــ باستمرار  األيـــدي  كغسل  الــعــامــة  الصحة 
الــواقــيــة ذو فـــائـــدة عــظــيــمــة إليـــقـــاف انــتــشــار جــمــيــع أنـــواع 
كثير من  فــي  الــنــاس  عــرفــه  أمـــر  وهـــو  التنفسية  األمــــراض 

البلدان اآلسيوية منذ سنوات.
الكافية إلرتــداء هذه األقنعة  الخبرة  اآلن أصبح لدينا 
بالتأثير  وعيا  أكثر  وأصبحنا  التعب  بأعراض  الشعور  وقت 

المحتمل للعدوى على اآلخرين من حولنا.
واألهــم من ذلك هو أنك إذا شعرت بالتوعك فابق في 
منزلك وال تذهب للعمل أو ال ترسل أوالدك للمدارس و هم 

مرضى حتى ال تتفشى العدوى.
المصافحات والقبات على الخدين جاءت على قائمة 
الــمــمــارســات الــمــمــنــوعــة ويــجــب االمــتــنــاع عــنــهــا لــلــحــد من 
انتشار الفيروس، فتنوعت طرق إلقاء التحية وأدت الغرض 

المطلوب.
الــدواء  أخذ  عدم  معنا  استمرارها  المهم  األشياء  ومن 
الحيوية  الــمــضــادات  بذلك  وأقــصــد  الطبيب  استشارة  دون 
ــر عــلــى اســتــجــابــة  ــــذي أســرفــنــا فـــي اســتــخــدامــه حــتــى أثــ الـ
مــنــاعــتــنــا. والـــحـــمـــد هلل أصــبــحــنــا نــــــداوم عــلــى الــمــكــمــات 
لأنشطة  ممارستنا  ذلك  وصاحب  والفيتامينات  الغذائية 
فساعدنا  المشي  رياضة  ابسطها  ومــن  والبدنية  الرياضية 
كل ذلك على تعزيز ورفع مناعة الجسم ومن استمر عليها 

بالتأكيد جنى ثمارها.
نعم تعلمنا الدرس وتغيرت ثقافة الصحة العامة وربما 
التي  العادات  أن نستمر ونحرص على  الحكمة  سيظل من 

تستحق البقاء.

عادات ت�ستحق البقاء
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة االسبوع

بداية  الــزائــر  الطبيب  بــرنــامــج  انــطــاق  عــن  يعلن  أن  التخصصي  الــســام  مستشفى  يسر 
النساء  أمـــراض  اســتــشــاري  رومـــر  تــومــاس  الــبــروفــســور  باستضافة  المقبل  سبتمبر  شهر  مــن 
في  الخبير متخصص  سبتمبر،   ٩ إلــى   5 من  الفترة  في  ألمانيا  كولونيا-  والـــوالدة جامعة 
عاج االلتصاقات بطانة الرحم المهاجرة و جراحة تنظير الرحم وعاج األورام الخبيثة 
بالمنظار وغيرها من العمليات الدقيقة. يأتي ذلك من خال تحقيق رؤية المستشفى 
في استقطاب األطباء الزائرين المتخصصين في تخصصات نادرة ودقيقة لتوفير عناء 
السفر على المرضى ولتبادل الخبرات مع الفريق الطبي في المستشفى لتقديم رعاية 
من  أخــرى  ودول  ألمانيا  من  أطباء  خاله  من  سيحضر  للمرضى،البرنامج  متميزة 

مختلف أنحاء العالم لتعزيز السياحة العاجية في البحرين.
الدكتورة  إشــراف  التخصصي تحت  السام  والــوالدة في مستشفى  النساء  عيادة 

هدى شريدة استشاري أول أمراض النساء والوالدة.
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يعاني كثيرون من أعراض فيروس كورونا ما بعد التعافي وتم 
وصفها بمتازمة ما بعد كورونا وقد تستمر ألسابيع أو شهور حسب 
استكمال لخطة  يحتاج  بل  تنتهي  ال  األعــراض  الصحية.  الحالة 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  لــذا  المختص،  الطبيب  مع  العاج 

أحمد السباعي استشاري األمراض الباطنية بمستشفى الكندي.
- ما هي أكثر األعراض شيوعًا والتي تستمر لفترة بعد التعافي 

من الفيروس؟
لــلــجــمــيــع وطــــرق  مـــعـــروفـــة  الــــكــــورونــــا صـــــــارت  أعــــــــراض  أوال 
على  أسبوعين  إلــى  أســبــوع  مــن  لفترة  وتستمر  تشخيصها أيضا 
األكثر ومن بعدها يبدأ التعافي، ولكن هناك الكثير من األعراض 
التي تستمر بعد التعافي من الكوفيد ولدرجة شيوعها وأهميتها تم 
على  الــكــوفــيــد وتــشــمــل  بــعــد  مـــا  أو أعـــــــراض(  )مــتــازمــة  تسميتها 
المفاصل  واألم  الــعــام  بالتعب  الشعور  الحصر:  ال  المثال  سبيل 
الشعور  إلــى  والــمــؤديــة  الطرفية  والــتــهــابــات األعــصــاب  والــعــضــات 
)هناك حاالت  الشم  فقدان حاسة  األطراف واستمرار  في  بالوخز 
تم االباغ عنها انها فقدت حاسة الشم نهائيا ولم تعود( والتذوق 
وخفقان القلب وضيق التنفس والسعال المستمر والشعور بالدوار 
وحدوث جلطات في األوردة والشرايين مرورا إلى تغير في السلوك 
والتعامل مع اآلخرين واالكتئاب وما شابه وطنين باألذن ومتازمة 

ما بعد الكورونا.
 6 فترة  إلــى  اآلن  الطبية  األبحاث  تتحدث  مثلما  تستمر  وقــد 

اشهر بعد التعافي من الفيروس.
- هل تتشابه األعراض مع أعراض كورونا وبنفس درجة حدتها؟

ــراض مــتــازمــة مـــا بــعــد الـــكـــورونـــا يــتــشــابــه مع  ــ الــكــثــيــر مـــن أعـ
أعراض اإلصابة بالكورونا ولكن اقل حدة .وهناك الحقيقة أعراض 
السلوك  تغير  ومنها  الــكــورونــا  أعـــراض  عــن  تختلف  تظهر  أخـــرى 
اكتئاب وطنين  اآلخرين وظهور حاالت  التعامل مع  وتغير طريقة 

باالذن ودوار.
 كيف يكون عاج أعراض ما بعد الكورونا ؟

الــمــتــابــعــة خشية  الــكــورونــا يعتمد أســاســا عــلــى  بــعــد  عـــاج مــا 
حدوث مضاعفات وأحيانا قد يضطر الطبيب إلى أعطاء المريض 
ما  فترة  في  الدموية  باألوعية  لمنع حــدوث جلطات  معينة  أدويــة 
بعد التعافي من الكورونا، وتشمل أدوية سيولة الدم وهذا مهم جدا 
خطيرة  تكون  الدموية  األوعية  في  تجلطات الدم  مضاعفات  الن 
جدا قد تؤدى إلى الوفاة في بعض األحيان وأيضا من ضمن طرق 
عاج متازمة ما بعد الكوفيد  هي أعطاء المريض أدوية للسعال 
الحيوية  الــمــضــادات  بعض  وأحــيــانــا  الــهــوائــيــة،  للشعب  ومــوســعــات 
ــدوار وطنين  الـ حــاالت  ومتابعة  وجــد  ان  لاكتئاب  مــضــادة  ــة  وأدويـ
وأجــهــزة  الــمــخ  على  مثا  مغناطيسي  رنــيــن  عمل  يتم  وقــد  االذن 

االتزان لتشخيص أسباب الدوار ومشاكل االتزان والسمع.
هل هناك نصائح للتعامل مع متازمة ما بعد التعافي؟

وهو  الــكــورونــا  مــن  المتعافي  للمريض  نصائح  هناك  بالطبع 
سبق  مستمرة  أعـــراض   وجــود  حالة  فــي  للطبيب  التوجه  ضـــرورة 
ذكــرهــا فــي بــدايــة الــحــوار ،وهــنــاك بعض طــرق الــعــاج التي يمكن 
الشم  فــقــدان حــاســة  عـــاج  وتــشــمــل  بنفسه  يــؤديــهــا  ان  لــلــمــريــض 
يقوم  ان  عن  عبارة  وهي  منه  التعافي  بعد  أو  المرض  سواءا أثناء 
المريض بشم مادة نفاذة الرائحة مثل العطور أو ما شابه مرة كل 
ساعة أو اثنتين لتدريب حاسة الشم التي تشمل عصب الشم ومركز 
تطول  للعمل، حتى ال  السريعة  العودة  على  المخ  في جذع  الشم 

فترة فقدان الشم أو عدم عودتها نهائيا.
ــروري  إجـــــراء بــعــض الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة و  ــضــ كــمــا انــــه مـــن الــ
فحوصات أخرى  تشمل أشعة الصدر واختبار قابلية الدم للتجلط 

والتخثر ونسبة األجسام المضادة لفيروس الكورونا في الدم.

الــعــاج والــوقــايــة من  الــوقــايــة خير مــن  والبـــد مــن التذكير ان 
فيروس كورونا الخطير متاح اآلن عن طريق التطعيمات المختلفة 
التجمعات  العالمية واجتناب  الصحة  منظمة  بها  تــوصــى  الــتــي 

والتباعد وغيره من التعليمات التي يعرفها الجميع اآلن.

م�ست�سفى ال�سالم التخ�س�سي 
ي�ست�سيف البروف�سور توما�س رومر

كيفية التعامل مع اأعرا�ض كورونا امل�ستمرة بعد التعافـي

الدكتور أحمد السباعي:

الكثير من اأعرا�س متالزمة ما بعد التعافي يت�سابه 

مع اأعرا�س الإ�سابة وهناك اأعرا�س اأخرى جديدة

} د. أحمد السباعي. 

الدكتور محمود ه�سام:اأعرا�س الع�سب الخام�س الأكثر �سيوعا وطرق عالجها

} د. محمود هشام. 
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تقلي�ص اال�شتعانة بال�شركات وامل�ؤ�ش�شات اال�شت�شارية.. جهاز اخلدمة املدنية:

مراقبة منط ال�شرف وعدم حتميل امليزانية القائمة اأي التزامات تخ�ص ال�شن�ات ال�شابقة

واملناقالت  بامل�صروفات  املتعلقة  التعليمات  ودعت 

ذات العالقة مبيزانية الباب الأول والتعيني على ميزانية 

واإىل  من  املناقالت  جميع  تكون  اأن  مراعاة  اإىل  امل�صاريع 

املدنية  اخلدمة  جهاز  مبوافقة  م�صفوعة  الأول  الباب 

وكذلك املناقالت بني اأق�صام وبنود الباب الأول والتعديل 

على م�صروفات التعيني على ميزانية امل�صاريع.

وبح�صب التعليمات، تقوم اجلهات احلكومية مبوافاة 

ن�صف  بتقارير  العاملة  القوى  وموازنة  تخطيط  اإدارة 

الباب  بنود  يف  ال�صرف  ومنط  م�صتوى  تبني  �صنوية 

الأول وم�صروفات التعيني على باب امل�صاريع املبينة يف 

اأي  لتفادي  التعليمات وخططها  املرفق مع هذه  اجلدول 

عجوزات مالية متوقعة اإن وجدت.

)احلد  الوظيفي  ال�صقف  »يحدد  اأن  على  ون�صت 

الأق�صى لعدد الوظائف( بناًء على ميزانية نفقات القوى 

العاملة )الباب الأول( وبالأخ�ص البنود ال�صتة )الرواتب 

الأ�صا�صية والعالوة الجتماعية وعالوة حت�صني املعي�صة 

التقاعد  نظام  يف  احلكومة  وح�صة  اخلا�صة  والعالوة 

التعطل(،  التاأمني �صد  نظام  احلكومة يف  املدين وح�صة 

�صمن  ال�صرف  اأوجه  مراقبة  احلكومية  اجلهة  وعلى 

جتاوز  عدم  �صمان  من  والتاأكد  اأعاله  املذكورة  البنود 

لعدد  وكذلك  املعتمدة  للميزانية  فيها  املوظفني  عدد 

اجلهاز  و�صيقوم  الوظيفي،  لل�صقف  املحدد  الوظائف 

باإجراء التعديالت على ال�صقف الوظيفي للجهة احلكومية 

امليزانية  جتاوز  عدم  ي�صمن  مبا  ذلك  الأمر  تطلب  متى 

املعتمدة«.

واأكدت التعليمات على تقلي�ص ال�صتعانة بال�صركات 

من  اإجنازها  ميكن  مهام  لأداء  ال�صت�صارية  واملوؤ�ص�صات 

خالل القوى العاملة املتوفرة يف اجلهة احلكومية نف�صها 

اأو اجلهات احلكومية الأخرى والعمل على اإيجاد البدائل 

العاملة  للقوى  الأمثل  ال�صتغالل  طريق  عن  املنا�صبة 

اأخذ  �صرورة  مع  احلكومية،  باجلهة  العاملة  والكفاءات 

يف  ال�صروع  قبل  امل�صبقة  املدنية  اخلدمة  جهاز  موافقة 

التعاقد.

التعليمات  اأ�صارت  الإ�صايف،  بالعمل  يتعلق  وفيما 

للعمل  احلاجة  من  التاأكد  ال�صرف  ل�صبط  يجب  اأنه  اإىل 

الإ�صايف واأن العمل املطلوب ل ميكن اإجنازه اأثناء الدوام 

الر�صمي قبل البدء بتكليف املوظفني بالتن�صيق مع وحدات 

من  التاأكد  مع  احلكومية،  اجلهة  يف  الب�صرية  املــوارد 

والتاأكد  املقدمة،  اخلدمات  وكفاءة  الإنتاجية  ا�صتمرارية 

من توفر العتمادات املالية الالزمة للعمل الإ�صايف.

�صاعات  عن  التعوي�ص  �صرف  يجب  اأنــه  وبينت 

العمل الإ�صايف الفعلية واأل يكون التعوي�ص كمكافاأة اأو 

عالوة للموظف، ويجب عدم اللجوء لتكليف املوظفني يف 

اأوقات العطل الر�صمية والإجازات الأ�صبوعية اإل للحالت 

البدائل  واإيــجــاد  ال�صرورية، 

اأن  �صاأنها  من  التي  املنا�صبة 

الإ�صايف  العمل  تكلفة  تخف�ص 

القوى  نفقات  خف�ص  وبالتايل 

العاملة ب�صكل عام كتعوي�ص 

اأخرى  راحة  باأوقات  املوظف 

العمل  ل�صاعات  م�صاوية 

الإ�صايف التي عملها املوظف 

اأو اإ�صافتها لر�صيد اإجازته 

احلد  مراعاة  مع  ال�صنوية 

الإجازة  لر�صيد  الأق�صى 

بنقله  امل�صموح  ال�صنوية 

)وهو  التالية  لل�صنة 

75 يوم عمل(.

ـــــــددت  و�ـــــــص

على  الــتــعــلــيــمــات 

ــزام  ــت ــرورة الل ــص �

املعتمدة  بامليزانية 

الإ�ــصــايف  للعمل 

�صاعات  و�صقف 

الإ�صايف  العمل 

املــــحــــدد لــكــل 

حكومية  جهة 

جهاز  واإخطار 

املدنية  ــة  ــدم اخل

م�صبًقا يف حال وجود توقع لتجاوز هذه 

امليزانية وذلك لو�صع احللول املنا�صبة بهذا اخل�صو�ص 

الأعمال  باإجناز  للقيام  املوظفني  تكليف  ال�صروع يف  قبل 

�صاعات  �صقف  وحتديد  اأ�صهر،   3 عن  يقل  ل  موعد  ويف 

العمل الإ�صايف للوحدات التنظيمية يف كل جهة حكومية 

�صمن �صقف �صاعات العمل الإ�صايف املعتمد من قبل جهاز 

اخلدمة املدنية يراعى فيه الحتياجات الفعلية لها، واأن 

الإ�صايف للموظفني �صمن هذا  يتم �صرف �صاعات العمل 

ال�صقف.

معدل  يتجاوز  األ  مراعاة  يجب  للتعليمات،  ووفًقا 

يف  الواحد  للموظف  الإ�صايف  العمل  �صاعات  ا�صتهالك 

اجلهة احلكومية 30 �صاعة �صهرًيا يف حال 

مت تكليفه بعمل اإ�صايف 

ــروري،  ــص �

اأن  عـــلـــى 

يتجاوز  ل 

ـــــرف  ـــــص �

العمل  �صاعات 

ـــايف يف  الإ�ـــص

الأحــوال  جميع 

الإجمايل  ال�صقف 

للجهة  ــدد  ــح امل

وعدم  احلكومية، 

ـــــــاوز عــمــل  جت

اليوم  املوظف خالل 

الواحد )�صاعات عمل 

بالإ�صافة  اأ�صا�صية 

العمل  �صاعات  اإىل 

ــن 12  ـــايف( ع الإ�ـــص

اأق�صى،  كحد  �صاعة 

وي�صتثنى من ذلك العمل 

يف اأثناء حالت الطوارئ، 

الوطنية،  والفعاليات 

ـــالت  ـــن ح ـــا م ـــره وغ

امللحة  الق�صوى  ال�صرورة 

التاأجيل  تقت�صي  ل  والتي 

املوارد  على  احلفاظ  عليها  يرتتب  والتي  التاأخر  اأو 

وال�صالح العام، ف�صالً عن عدم التاأخر يف �صرف اأجور 

العمل الإ�صايف للموظفني امل�صتحقني لها، وذلك يف ال�صهر 

التايل لل�صهر الذي مت فيه العمل الإ�صايف.

البحرين،  وخــارج  داخل  بالتدريب  يتعلق  وفيما 

الرتكيز  اأن على اجلهات احلكومية  التعليمات  اأو�صحت 

على الربامج التدريبية املدعومة من قبل بع�ص اجلهات 

و�صندوق  العامة  الإدارة  كمعهد  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

برنامج  �صمن  اخلارجية  املنح  وبرامج  )متكني(  العمل 

الربامج  على  الرتكيز  اإىل  بالإ�صافة  احلكومات،  تعاون 

والإلكرتوين  الداخلي  والتدريب  اجلماعية  التدريبية 

والربامج التدريبية عرب تقنية الت�صال املرئي مبا ي�صاهم 

يف حت�صني اإدارة م�صروفات ونفقات التدريب دون التاأثر 

املوقرة،  املهام مبوجب برنامج احلكومة  تاأدية  �صلًبا يف 

ال�صوابط  اإىل  الرجوع  احلكومية  اجلهات  جميع  وعلى 

الإيفاد  ب�صاأن  املدنية  اخلدمة  واأنظمة  قانون  املحددة يف 

يف مهام ر�صمية وتدريبية ودرا�صية واللتزام بالتعليمات 

ال�صادرة ب�صاأن خف�ص الإنفاق على برامج التدريب. 

رواتب  بتعديل  املتعلق  البند  يف  التعليمات  ون�صت 

املوظفني غر البحرينيني على التاأكد من توافر العتمادات 

البحرينيني  غر  املوظفني  رواتب  لتعديل  الالزمة  املالية 

عند جتديد عقودهم بح�صب ال�صروط وال�صوابط املعتمدة، 

ول يجوز منح تعديل الراتب باأثر رجعي بعد انتهاء ال�صنة 

قبل  من  تقدم  داعمة  مربرات  وجود  حال  يف  اإل  املالية 

بدرا�صتها  املدنية  اخلدمة  جهاز  ويقوم  احلكومية  اجلهة 

واتخاذ ما يراه منا�صًبا بناء على تلك املربرات.

اأما بالن�صبة للتعيني على ميزانية امل�صاريع، فاأ�صارت 

التعليمات ل�صرورة احل�صول على موافقة جهاز اخلدمة 

املقررة �صمن ميزانية  الوظائف  التعيني يف  املدنية على 

امل�صاريع احلكومية ومراعاة األ تكون م�صروفات التعيني 

ذات طبيعة متكررة على اأن تكون تكلفة التعيني املبا�صر 

ميزانية  من   %5 حــدود  يف  امل�صاريع  ميزانية  �صمن 

امل�صروع، وللجهاز اإمكانية النظر يف جتاوز هذه الن�صب 

لل�صالح  وامللحة حتقيًقا  املا�صة  احلاجة  وجدت  ما  متى 

العام.

عن طريق حجز امل�عد م�شبًقا واختيار اخلدمة املطل�بة.. املناعي: 

خدمة جديدة لالت�شال املبا�شر بني املحامني وم�ظفي »العدل«

وال�صوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

تد�صني  عن  والأوقـــاف  الإ�صالمية 

)مرحلة  للمحامني  الت�صال  خدمة 

التوا�صل  عملية  لتعزيز  جتريبية(، 

وتقدمي  املحامني  اأعمال  وتي�صر 

�صورة  باأف�صل  املطلوبة  اخلدمات 

ممكنة، وذلك عن طريق حجز املوعد 

املطلوبة  اخلدمة  واختيار  م�صبًقا 

اأن  على   ،skiplino تطبيق  عرب 

موظفي  قبل  مــن  التوا�صل  يتم 

على  للرد  املحدد  املوعد  يف  الوزارة 

ال�صتف�صارات.

وال�صوؤون  العدل  وكيل  وقــال 

�صامي  عي�صى  القا�صي  الإ�صالمية 

املناعي اإن اإطالق هذه اخلدمة وب�صكل 

�صُيوفر  الأوىل،  املرحلة  يف  جتريبي 

من�صة لتنظيم التوا�صل املبا�صر بني 

واأق�صام  واإدارات  املحامني  ال�صادة 

للرد  الخت�صا�ص  ح�صب  ــوزارة  ال

اخلدمات  ب�صاأن  ال�صتف�صارات  على 

املنا�صبة  احللول  تقدمي  اأو  املقدمة 

يف  يواجهونها  قد  �صعوبات  لأي 

ذاكًرا  الــوزارة،  خدمات  تلقي  اأثناء 

حالًيا  �صتخ�ص�ص  اخلــدمــة  اأن 

باملحاكم  املتعلقة  لال�صتف�صارات 

التنفيذ،  وحماكم  واجلنائية  املدنية 

باخت�صا�ص  يتعلق  فيما  ــك  وذل

الإدارة.

وبني وكيل العدل اأن هذه اخلدمة 

لي�صت بديالً عن اخلدمات الإلكرتونية 

املعتمدة، حيث �صتخ�ص�ص للرد على 

باملو�صوعات  املتعلقة  ال�صتف�صارات 

ــرب اخلــدمــات  ــتــي ل تــتــوفــر ع ال

تقدمي  يف  امل�صاعدة  اأو  الإلكرتونية 

ال�صعوبات  لتذليل  ــالزم  ال الدعم 

�صر  تعرت�ص  قد  التي  املعوقات  اأو 

موؤكًدا  الخت�صا�ص،  ح�صب  العمل 

بني  التعاون  تعزيز  على  احلر�ص 

والعمل  املحامني  وال�صادة  الوزارة 

امل�صتمر على تطوير اخلدمات ورفع 

اإىل  العدل  وكيل  واأ�صار  كفاءتها. 

قد  مالحظات  باأي  الــوزارة  ترحيب 

هذه  ب�صاأن  املحامني  ال�صادة  من  ترد 

اخلدمة خالل الفرتة التجريبية.

جــدولــة  التطبيق  ويــتــيــح 

بعر�ص  الت�صال  خلدمة  املواعيد 

ت�صمح  والتي  املتاحة  الوقت  فرتات 

املنا�صب  الوقت  اختيار  للمحامني 

للح�صول على اخلدمة بالو�صول اإىل 

بالإ�صافة  اخلدمة،  مقدمي  خمتلف 

ملقدمي  الأداء  تقييم  اإمكانية  اإىل 

اخلدمة مبا�صرة.

 اجلالهمة: اإ�شهامات كبرية للحا�شنات الطبية.. ال�شل�م:

ت�شجيع اال�شتثمار يف املجال الطبي وجناحات مت�ا�شلة لـ»احلا�شنة الطبية«
لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�صادت 

اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  ال�صحية  واخلدمات  املهن 

حا�صنة  اأول  تعترب  والتي  تقدمها  التي  باخلدمات 

والتي  اخلليج  ودول  البحرين  م�صتوى  على  طبيبة 

توفر 18 عيادة جمهزة باأحدث املعدات الطبية يف �صتى 

الطبيبة. التخ�ص�صات 

نوعية  خدمات  تقدم  الطبية  احلا�صنات  اأن  واأكدت 

اإيجابي  ب�صكل  تنعك�ص  ا�صهاماتها  واأن  املعدات،  باأحدث 

الكفاءات  ا�صتقطاب  عرب  اململكة  يف  الطبي  التقدم  على 

والتي  النوعية  امل�صاريع  لإجناح  الإمكانات  وت�صخر 

تعود بالفائدة على القطاع الطبي.

واأ�صارت اإىل اأن حا�صنة بوابة اخلليج التابعة جلمعية 

منوذًجا  تعد  واملتو�صطة  ال�صغرة  للموؤ�ص�صات  البحرين 

وتوفر  لها  الرتخي�ص  يتم  حا�صنة  اأول  باعتبارها  مميًزا 

عيادات متخ�ص�صة يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية التي 

الطبيعي  والعالج  والباطنة  والتجميل  اجلراحة  ت�صمل 

والليزر والأ�صنان وغرها من اخلدمات الأخرى.

رئي�ص جمعية  �صباح  اأحمد  النائب  اأعرب  جانبه  من 

عن  واملتو�صطة  ال�صغرة  املوؤ�ص�صات  لتنمية  البحرين 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تبذلها  التي  للجهود  �صكره 

املقدمة  والت�صهيالت  ال�صحة  بوزارة  ال�صحية  واخلدمات 

اخلدمات  تقدمي  يف  بدوره  لقيامه  الطبي  القطاع  لدعم 

ال�صحية املتكاملة عرب القطاع اخلا�ص.

للقطاع  الت�صهيالت  تقدمي  اإن  ال�صلوم  النائب  وقال 

الرعاية  تقدمي  يف  ي�صاهم  الطبي  املجال  يف  اخلا�ص 

ال�صحية الالزمة وعلى مدار ال�صاعة وفق اأحدث التقنيات 

للمواطنني  مف�صالً  خياًرا  منه  جتعل  التي  امل�صتخدمة 

يف  املتمثلة  الأخرى  الأبعاد  اإىل  بالإ�صافة  واملقيمني، 

ال�صياحة العالجية بني دول  جعل البحرين على خريطة 

املتطورة  والأجهزة  والقدرات  الإمكانات  بتوافر  املنطقة 

الداعمة لذلك، اإىل جانب اخليارات الأخرى املوازية والتي 

تعمل على ال�صياق ذاته بو�صع اململكة على هذا امل�صار.

»حا�صنة  الطبية  احلا�صنة  تاأ�صي�ص  مت  اأنه  وذكر 

اأهمها  من  والتي  الأهداف  من  للعديد  اخلليج«  بوابة 

مع  يتوافق  مبا  وتطويره  الوطني  القت�صاد  خدمة 

جانب  اإىل   ،2030 القت�صادية  البحرين  روؤية  اأهداف 

توفر فر�ص عمل لأبناء البحرين من الأطباء واملمر�صني 

والأطقم امل�صاعدة من خالل هذه العيادات، بالإ�صافة اىل 

ال�صتفادة املثلى من الكوادر الطبية املوؤهلة والتي ترغب 

امل�صاعدة  اإىل جانب تقدمي  ا�صتمرارية تقدمي خدماتها،  يف 

لالأطباء ال�صت�صاريني العاملني يف امل�صت�صفيات احلكومية 

الدوام  فرتة  انتهاء  بعد  بهم  خا�صة  عيادات  وتاأ�صي�ص 

واملمار�صة  والتطوير  التدريب  ت�صجيع  وكذلك  الر�صمي، 

العملية يف قطاع حيوي مهم كالقطاع الطبي. 

التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن  الرئي�ص  اأكدت 

اجلالهمة،  عذبي  مرمي  الدكتورة  ال�صحية،  واخلدمات 

تنظيم حمالت تفتي�صية م�صتمرة منذ مطلع هذا العام للتاأكد 

ال�صحية  بال�صرتاطات  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  التزام  من 

انت�صار فرو�ص  ملكافحة  الوقائية  الحرتازية  والإجراءات 

كورونا )كوفيد-19(.

 102 تنظيم  مت  اأنه  اإىل  اجلالهمة  الدكتورة  واأ�صارت 

للموؤ�ص�صات  اجلاري  العام  بداية  منذ  تفتي�صية  زيارة 

 25 منها  كورونا؛  بفرو�ص  تتعلق  اخلا�صة  ال�صحية 

زيارة تفتي�صية للتحقق من مطابقة ال�صرتاطات ال�صحية 

لرتخي�ص خدمة �صحب عينات الفح�ص لفرو�ص كورونا 

لـ59 موؤ�ص�صة �صحية خا�صة مرخ�صة تقوم بخدمات �صحب 

عينات فح�ص كورونا منذ بداية اجلائحة حتى الآن، منها 

قليل   PCR فح�ص  لإجراء  مرخ�صة  �صحية  موؤ�ص�صات   6

التكلفة، 35 موؤ�ص�صة لإجراء فح�ص PCR اختياري، منها 

موؤ�ص�صات  و6  املركبات  من  بالفح�ص  تقوم  موؤ�ص�صات   7

جتري خدمة الفح�ص يف املنازل، وكذلك متت املوافقة على 

لإجراء حتليل فح�ص كورونا،  8 خمتربات طبية خا�صة 

كما مت الرتخي�ص لالأماكن املخ�ص�صة للحجر والعزل بعد 

التاأكد من ا�صتيفاء املتطلبات ال�صحية والفنية يف اململكة.

اجلالهمة: 102 زيارة تفتي�شية

للم�ؤ�ش�شات ال�شحية خالل العام اجلاري

جلنة »ت�ش�ية امل�شاريع املتعرثة« تنظر يف 5 م�شاريع حمالة اإليها

ت�صوية  جلنة  رئي�ص  �صرح 

املتعرثة  العقارية  التطوير  م�صاريع 

اأن  القطان  اأحمد  �صالح  القا�صي 

ُبعد  عن  اجتماعها  عقدت  اللجنة 

وذلك  املرئي،  الت�صال  تقنية  عرب 

اإليها  املحالة  امل�صاريع  ملبا�صرة 

للم�صاريع  الــوزاريــة  اللجنة  من 

والتي  التحتية  والبنية  التنموية 

مت  اإذ  م�صاريع،  خم�صة  عددها  بلغ 

ت�صتعد  متعرثة  كم�صاريع  اإدراجها 

اللجنة على بحثها ودرا�صتها بهدف 

ال�صتثمارية  امل�صاريع  ا�صتدامة 

يف  القت�صادي  ال�صتقرار  وتعزيز 

البحرين. مملكة 

القطان  �صالح  القا�صي  وبــنينّ 

اللجنة  اإىل  املحالة  امل�صاريع  تلك  اأن 

ل�صنة   )66( رقم  القانون  مبوجب 

التطوير  م�صاريع  من  تعد   2014

على  بيع وحداتها  التي مت  العقاري 

العقاري  املطور  وا�صتلم  اخلريطة 

اأن  اإل  دفعات عنها مقابل ذلك البيع 

عن  وتوقفت  تعرثت  امل�صاريع  تلك 

التنفيذ مبا ي�صر بالقت�صاد الوطني 

باململكة. 

البحرين  مملكة  بــاأن  واأ�صاف 

والقانون  املوؤ�ص�صات  دولــة  وهي 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بقيادة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املــفــدى  الــبــالد  عــاهــل 

املوقرة  احلكومة  وبجهود  ورعــاه 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

كل  الوزراء حري�صة  رئي�ص جمل�ص 

حقوق  وحماية  حفظ  على  احلر�ص 

الأحــوال  كل  يف  ــراد  الأف وم�صالح 

القانونية  ل�صيما  ال�صبل  وبكافة 

و�صالمة  �صحة  اأثبتت  والتي  منها 

مع  التعامل  يف  احلكومي  التوجه 

م�صاريع التطوير العقاري املتعرثة، 

نظمها  التي  الآلــيــات  وفــق  ــك  وذل

ل�صنة   )66( رقم  بقانون  املر�صوم 

م�صاريع  ت�صوية  ب�صاأن   2014

واأن  املتعرثة  العقارية  التطوير 

اللجنة �صتبذل اأق�صى ما يف و�صعها 

ت�صوية  من  النتهاء  �صرعة  اأجل  من 

اأو�صاع هذه امل�صاريع.

�صالح القطان

�صارة جنيب:

اأكد رئي�س جهاز اخلـدمة املدنية اأحمد بن زايد الزايد على اأن تقوم اجلهات احلكومية مبراقبة ومراجعة منط ال�صرف بها وتقوم باتخاذ ما يلزم لعدم جتاوز امليزانية املعتمدة وااللتزام 

بعدم حتميل امليزانية القائمة اأي التزامات مالية تخ�س ال�صنوات ال�صابقة.

وبح�صب التعليمات املتعلقة ب�صوابط اإدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة لل�صنتني املاليتني 2022-2021، يجب اأن تلتزم اجلهات احلكومية بعدم جتاوز �صقف امليزانية 

املحددة على م�صتوى البنود واالأق�صام ويف جميع االأحوال عدم جتاوز امليزانية املحددة لنفقات القوى العاملة )الباب االأول( والتاأكد من توافر امليزانية الالزمة قبل مترير اأي التزام على ميزانية 

الباب االأول كالرتقيات واحلوافز واملكافاآت واأية التزامات اأخرى، وتلتزم اجلهات احلكومية باأن يكون ال�صرف يف بنود ميزانية الباب االأول مبا يتفق مع الت�صنيف النمطي املوحد.

عي�صى املناعي
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وفق موقع »هيلث« �لتابع لـ»�سي �إن �إن«

�لبحرين �لثانية يف �ل�سرق �لأو�سط من حيث �إعطاء �للقاحات بالن�سبة لعدد �ل�سكان
 متام اأبو�صايف:

جتاوزت البحرين يوم اأم�س الإثنني حاجز 

اإح�صاءات  وفق   - التطعيم  ن�صبة  يف   %60

دولية - وذلك بعد اأن ح�صل 60% من �صكان 

اأي بعد  الكامل،  التطعيم  املوؤهلني على  اململكة 

مرور 14 يوًما على اأخذهم اجلرعة الثانية من 

اللقاحات املعتمدة لدى البالد.

التي ن�صرها موقع  الإح�صاءات  وقد بنيت 

»هيلث« التابع ل�صبكة »�صي اإن اإن« الأمريكية 

اأن البحرين قد قامت بتطعيم 60% من �صكانها 

املوؤهلني لأخذ التطعيم ب�صكل كامل، وهو الأمر 

الفريق  التي بذلها  الذي يعك�س حجم اجلهود 

والتي  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الوطني 

لهذه  للت�صدي  العاملية  اجلهود  �صمن  تاأتي 

اجلائحة، اإذ اأتاحت جلميع املواطنني واملقيمني 

املوؤهلني احل�صول على اللقاحات املعتمدة.

واأو�صحت الإح�صاءات التي ن�صرها املوقع 

الأمريكي اأن البحرين قد قدمت ل�صكانها املوؤهلني 

 2193232 اإىل  ي�صل  ما  التطعيمات  لأخذ 

جرعة، اأي مبعدل 129 جرعة لكل 100 فرد 

من ال�صكان، وذلك �صمن حملة التطعيمات التي 

اأطلقتها اململكة منذ 207 اأيام.

اأما خليجًيا، فقد اأو�صحت البيانات اأن دولة 

ن�صبة  جتاوزت  قد  املتحدة  العربية  الإمارات 

ح�صلوا  الذين  املوؤهلني  �صكانها  من   %65.6

على التطعيم الكامل لتكون بذلك الأعلى ن�صبة 

اللقاحات  اإعطاء  الأو�صط من حيث  ال�صرق  يف 

التطعيمات  ن�صبة  و�صلت  فيما  لل�صكان، 

ال�صكان  من   %21.6 اإىل  الكويت  دولــة  يف 

�صجلت  كما  الكامل،  التطعيم  على  احلا�صلني 

ال�صكان  من   %5 اإىل  ي�صل  ما  عمان  �صلطنة 

اأما  الكامل،  التطعيم  على  احلا�صلني  املوؤهلني 

وفق  �صجلت  فقد  ال�صعودية  العربية  اململكة 

اإح�صاءات املوقع ما ي�صل اإىل 6.3% من �صكانها 

ح�صلوا  قد  التطعيم  على  للح�صول  املوؤهلني 

على التطعيم الكامل.

ال�صرق  دول  يف  امل�صجلة  الن�صب  ــا  اأم

الأو�صط، فقد �صجلت اإ�صرائيل ما ن�صبته %60 

التطعيم  على  قد ح�صلوا  �صكانها  من جمموع 

الكامل، فيما �صجلت الأردن ما ي�صل اإىل %16.2 

التطعيم  على  قد ح�صلوا  ال�صكان  من جمموع 

الكامل، اأما لبنان فقد �صجلت 7.8% من جمموع 

�صكانها ح�صلوا على التطعيم الكامل، فيما مل 

التطعيم  على  ح�صلوا  الذين  ن�صبة  تتجاوز 

الكامل من جمموع ال�صكان املوؤهلني يف كل من 

واإيران  و�صوريا،  وال�صودان  والعراق  م�صر 

ن�صبة %1.9.

اما املغرب، فقد �صجلت ما ن�صبته 25% من 

جمموع ال�صكان قد ح�صلوا على التطعيم، فيما 

�صجلت تون�س ن�صبة 5.3% من جمموع ال�صكان 

ح�صلوا على التطعيم الكامل. 

احلا�صلني  ن�صبة  و�صلت  فقد  غربًيا،  اأما 

ال�صكان  جمموع  من  الكامل  التطعيم  على 

الوليات  اأمــا   ،%51.2 املتحدة  اململكة  يف 

من   %47.6 ن�صبته  ما  �صجلت  فقد  املتحدة 

التطعيمات،  على  ح�صلوا  قد  ال�صكان  جمموع 

�صجلت  فيما   ،%43.2 ن�صبة  كندا  �صجلت  كما 

اإيطاليا ما ن�صبته %38.1.

وكانت نحو 213 دولة واإقليًما، قد قامت 

باإعطاء اأكرث من 3 مليارات جرعة من اللقاحات 

�صد فريو�س »كوفيد-19«، وذلك بعد عام من 

الإبالغ عن اكت�صاف اأول حالة م�صابة بفريو�س 

تطوير  مت  حيث  ال�صني،  يف  املتحور  كورونا 

العديد من اللقاحات املختلفة ب�صرعة قيا�صية، 

البحث  من  �صنوات  اإىل  بذلك  الأ�صباب  وترجع 

مليارات  وا�صتثمار  املتحورة،  الفريو�صات  يف 

الدولرات.

يذكر اأن موقع »هيلث« ي�صتقي بياناته من 

البيانات  لبحوث  موقع  وهو  »اأويــد«،  موقع 

جامعة  تتبع  بريطانية  خريية  ملوؤ�ص�صة  تابع 

من  بياناته  املوقع  يجمع  حيث  اأك�صفورد، 

م�صادر ر�صمية يف خمتلف الدول، اأي من قبل 

ال�صلطات احلكومية ممثلة بال�صلطات ال�صحية 

فيها.

العديد  لأن  نظًرا  باأنه  املوقع  وينوه 

تتطلب  احلالية  »كوفيد-19«  لقاحات  من 

فعالة  لعتبارها  جرعتني  على  احل�صول 

ي�صاوي  ل  املعطاة  اجلرعات  عدد  فاإن  متاًما، 

ح�صلوا  الذين  الأ�صخا�س  عدد  بال�صرورة 

بالفعل على التطعيم الكامل، لذلك اعتمد املوقع 

عدد اجلرعات، ولي�س عدد الأفراد.

�قرتحت �عتماد م�سفوفة »�سوفتي مرتيك�س« لقيا�س م�ستويات �ل�سالمة �ملرورية

كمال تدعو لإعادة �لنظر يف مقرتحها عن »منع �إعالنات �ل�سو�رع«
حمرر ال�صوؤون املحلية:

اإىل  كمال  �صو�صن  النائب  دعت 

للمقرتح  الدرا�صة  من  املزيد  �صرورة 

بقانون الذي تقدمت ب�صاأن »منع اإعالنات 

ال�صوارع«.

حماية  اإىل  يهدف  باأنه  واأفادت 

هذه  اأن  معتربًة  خا�صة،  الأرواح 

ت�صتيت  يف  رئي�س  �صبب  الإعالنات 

والت�صبب  ال�صائقني  لدى  النتباه 

وطالبت  املميتة،  الطرق  حوادث  يف 

كالمها  عك�س  تثبت  التي  بالدرا�صات 

بني  عالقة  وجود  عدم  تبني  والتي 

الإعالن وحوادث الطرق.

ا�صتحداث  درا�صة  اإىل  ودعت 

لقيا�س  مرتيك�س  �صوفتي  م�صفوفة 

بالن�صبة  املرورية  ال�صالمة  م�صتويات 

ملوقع الإعالن والأبعاد الأفقية والراأ�صية 

درا�صة  اإىل  اإ�صافة  الإعالنية،  للوحات 

اللوحة  تركيب  من  املحتملة  اخلطورة 

حوادث  من  تنتج  قد  التي  الإعالنية 

للموقع املقرتح.

العلمية  الآلية  »اإن  واأ�صافت: 

القيام  هي  الأمر  لدرا�صة  ال�صحيحة 

للمواطنني  موجه  عام  ا�صتطالع  بعمل 

واملقيمني، وذلك للح�صول على الن�صبة 

احلقيقية التي تقر باأن الإعالن ي�صتتها، 

اخلط  قراءة  باإمكانهم  كان  اإذا  وما 

واملحتوى ب�صكل وا�صح وتام يف اأجزاء 

من الثانية، لذلك فاإننا ننفي نفًيا قاطًعا 

حوادث  با�صم  اإح�صائية  اأخذ  اإمكانية 

الإعالنات عددها �صفر كما بينت الإدارة 

العامة للمرور«.

وعلقت على مرئيات وزارة الأ�صغال 

العمراين  البلديات والتخطيط  و�صوؤون 

مورد  الإعالنات  اأن  الأخرية  راأت  التي 

مت�صائلة  الإيرادات،  لتح�صيل  اأ�صا�صي 

عن اإيجاد طريقة بديلة لالإيرادات اأكرث 

اأماًنا واأقل جدلً من الإعالن على اأعمدة 

الإنارة.

هنالك  اأن  �صك  »ل  قائلة:  واأكدت 

لتح�صيل  كبدائل  اخليارات  من  الكثري 

الإعالنية  ال�صا�صات  ومنها  الإيرادات 

الطرق،  بع�س  يف  الآن  قائم  هو  كما 

والإعالنات الكبرية على اأ�صطح املباين، 

ا  اأي�صً للمواطنني  رزق  مورد  ذلك  ويف 

كما كان لأبراج الت�صالت، اأو ا�صتبدال 

امل�صيئة  بالإعالنات  ال�صوارع  اإعالنات 

يف اأطراف ال�صارع ولي�س يف منت�صفه، 

الإيرادات  من  اأهم  الأرواح  اأن  مبينة 

باملجمل العام«.

اإعالنات  نرى  »نحن  وقالت: 

مكد�س  حمتوى  على  حتتوي  كثرية 

تكون  وغريها  وتفا�صيل  لتخفي�صات 

بينما  ال�صارع،  منت�صف  يف  مزدحمة 

حمددة  جهات  يف  ح�صرها  يفرت�س 

فقط،  و�صعارها  ال�صركة  ا�صم  ويو�صع 

من غري اأية تفا�صيل اأخرى«.

�سو�سن كمال

�لعمل: �آليات �ل�سرف وفق تو�فق �ل�سلطتني.. »خدمات �لنو�ب«:

�عتماد �لر�تب �لأ�سا�سي فقط ل�سرف »عالوة �لغالء«

فاطمة �صلمان: 

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  وافقت 

يق�صي  برملاين  اقرتاح  على  النواب 

فقط  الأ�صا�صي  الــراتــب  باعتماد 

وذلك  الغالء  عالوة  ل�صرف  كمعيار 

بني  امل�صاواة  مبداأ  حتقيق  اأجل  من 

عــالوة  ا�صتحقاق  يف  املــواطــنــني 

من خالل  الثالثة  فئاتها  وفق  الغالء 

اقت�صار معيار الراتب الأ�صا�صي دون 

ا�صتفادة  ل�صمان  الأخرى  العالوات 

العالوة  من  املواطنني  من  عدد  اأكرب 

الأ�صر  لحتياجات  دعًما  توفر  التي 

املعي�صية.

العمل  وزارة  قالت  جانبها،  من 

�صرف  بــاأن  الجتماعية  والتنمية 

املحدود  الدخل  لذوي  املايل  الدعم 

للمعايري  وفًقا  يتم  الغالء«  »عالوة 

وال�صروط التي مت التوافق عليها بني 

والت�صريعية،  التنفيذية  ال�صلطتني 

اأ�صرة  رب  لكل  �صرفه  يتم  حيث 

 1000 دخلة  يتجاوز  ل  بحريني 

اإىل  الدعم  مبلغ  وينق�صم  دينار، 

وفًقا   )100  ،70  ،50( فئات  ثالث 

مل�صتوى دخل رب الأ�صرة.

احت�صاب  يتم  اأنه  اإىل  واأ�صارت 

من  الأ�ــصــرة  رب  دخــل  ــايل  ــم اإج

والعالوة  الأ�صا�صي  الراتب  خالل 

احلكومي  للقطاع  فقط  الجتماعية 

اخلا�س  للقطاع  التاأميني  والراتب 

العالوات  باقي  احت�صاب  يتم  ول 

بدل  اأو  ال�صيارة  بدل  مثل  الأخــرى 

اأو غريهم من  ال�صكن  اأو بدل  الهاتف 

العالوات والبدلت الأخرى، مو�صحة 

البحرين على الرتقاء  حر�س مملكة 

مب�صتوى معي�صة املواطن البحريني، 

بني  الجتماعية  العدالة  وحتقيق 

اأ�صدرت  فقد  كافة،  املجتمع  �صرائح 

برامج  من  متنوعة  حزمة  احلكومة 

الهدف،  الدعم احلكومي لتحقيق هذا 

الغالء(  )عالوة  املايل  الدعم  ويعد 

اأحد هذه الربامج املختلفة.

قدمته �سركة �لبحرين لت�سليح �ل�سفن لالإ�سهام يف حت�سني �خلدمات �ل�سحية

»�لع�سكري« يت�سلم جهاز �أ�سعة بخا�سية �لدمج بالرنني �ملغناطي�سي

الربوفي�صور  اللواء  اأعرب 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ 

بقوة  امللكية  الطبية  قائد اخلدمات 

�صكره  عميق  عن  البحرين  دفاع 

ل�صركة  املتوا�صل  للدعم  وتقديره 

البحرين لت�صليح ال�صفن والهند�صة 

يف  ي�صهم  والذي   ،)BASREC(

الالزم  والدعم  ال�صتفادة  حتقيق 

لتح�صني وتطوير اخلدمات ال�صحية 

انطالًقا  ياأتي  والذي  املقدمة، 

وامل�صوؤولية  ال�صراكة  مبداأ  من 

التطوير  خطط  لدعم  املجتمعية 

ال�صحية  باخلدمات  والرتقاء 

يف  واملقيمني  للمواطنني  املقدمة 

مملكة البحرين.

اللواء  ا�صتقبال  لدى  ذلك  جاء 

ال�صيخ خالد بن علي  الربوفي�صور 

الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل 

كانو  اأحمد  فوزي  للوجيه  امللكية 

رئي�س جمل�س اإدارة �صركة البحرين 

لت�صليح ال�صفن والهند�صة، حيث مت 

 ،fusion  BK5000 جهاز ت�صليم 

يف  نوعه  من  الأول  اجلهاز  وهو 

مملكة البحرين وواحد من الأجهزة 

القليلة يف املنطقة. �صيوؤدي هذا اإىل 

�صرطان  ت�صخي�س  تقنية  تطوير 

من  البحرين  يف  الربو�صتاتا 

بالرنني  بالت�صوير  ال�صماح  خالل 

ليتم  للربو�صتاتا  املغناطي�صي 

فوق  املوجات  �صور  مع  دجمها 

يوم  يف  ذاته  الوقت  يف  ال�صوتية 

وبالتايل  الربو�صتاتا،  خزعة  اأخذ 

امل�صتهدفة  باخلزعات  ال�صماح 

بها.  امل�صتبه  الربو�صتاتا  لأورام 

يف  انخفا�س  اإىل  هــذا  �صيرتجم 

ال�صلبية  الربو�صتاتا  خــزعــات 

الكاذبة والكت�صاف املبكر ل�صرطان 

املمكن  من  كان  الذي  الربو�صتاتا 

تفويته بخالف ذلك.

حيث اأ�صار اللواء الربوفي�صور 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ 

قيمة  اإ�صافة  يعد  اجلهاز  هذا  اأن 

و�صي�صهم  الع�صكري  للم�صت�صفى 

املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  رفع  يف 

للمر�صى.

ومن جانبه اأكد الوجيه فوزي 

ال�صركة  ا�صتعداد  على  كانو  اأحمد 

يف موا�صلة تقدمي الدعم الذي ياأتي 

انطالًقا من م�صاعيها الدوؤوبة لتقدمي 

كافة �صبل الدعم وامل�صاندة الدائمة 

للم�صتفيدين من اخلدمات ال�صحية 

الكفاءة  عالية  الطبية  والإمكانيات 

البحريني  املجتمع  يخدم  ومبــا 

ب�صكل  باململكة  ال�صحي  والقطاع 

عام.

اللواء  اأكــد  اللقاء  ختام  ويف 

ال�صيخ خالد بن علي  الربوفي�صور 

�صركة  اإ�صهاماته  بــاأن  خليفة  اآل 

البحرين لت�صليح ال�صفن والهند�صة 

اللتزام  مدى  يج�صد  التربع  بهذا 

ال�صراكة  مبادئ  لتطبيق  امل�صتمر 

العام  القطاع  بني  الجتماعية 

تعزيز  اإىل  يوؤدي  والذي  واخلا�س 

املقدمة  الطبية  اخلدمات  خمتلف 

مب�صت�صفى الع�صكري.

اأع�صاء  من  عدد  اللقاء  ح�صر 

البحرين  �صركة  اإدارة  جمل�س 

والهند�صة،  ال�صفن  لت�صليح 

الطبية  ــات  ــدم اخل ــوؤويل  ومــ�ــص

بامل�صت�صفى الع�صكري.

يف مركز �لبحرين �لدويل للمعار�س.. »�ل�سّحة«:

تخ�سي�س قاعتني لتطعيم كبار �ل�سن دون �حلاجة للت�سجيل �مل�سبق

تخ�صي�س  �صيتم  الثالثاء  اليوم  من  بدًءا  اأنه  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

قاعتني مبركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات لتطعيم كبار ال�صن 

ممن هم فوق 50 عاماً الذين مل ياأخذوا بعد اأي جرعة من التطعيم امل�صاد 

اجلرعة  اأكملوا  الذين  منهم  واملوؤهلني  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

خالل  من  وذلك  املن�صطة،  اجلرعة  لأخذ  �صينوفارم  تطعيم  من  الثانية 

احلاجة  دون  لذلك،  املخ�ص�صتني  و4   3 رقم  للقاعتني  مبا�صرة  التوجه 

للت�صجيل امل�صبق اأو انتظار احل�صول على موعد، حيث �صيتم ا�صتقبالهم 

دفرت  اإبراز  �صرورة  مع  م�صاًء،   6 ال�صاعة  اإىل  �صباًحا   8 ال�صاعة  من 

التطعيمات عند احل�صور لتلقي اجلرعة املن�صطة.

واأ�صارت الوزارة باأن التطعيمات املتوفرة يف مركز البحرين الدويل 

للمعار�س واملوؤمترات هي تطعيم )فايزر-بيونتيك( وتطعيم �صبوتنيك 

)فايزر- وتطعيم  التطعيم،  من  اأي جرعة  ياأخذوا  مل  ال�صن ممن  لكبار 

بيونتيك( اأو تطعيم �صينوفارم للجرعة املن�صطة. واأكدت وزارة ال�صحة 

كورونا  فريو�س  م�صاعفات  خلطر  املعر�صة  الفئات  اإقبال  اأهمية  على 

لدورها  املن�صطة  اجلرعات  اأخذ  التطعيم، و�صرورة  على  )كوفيد-19( 

الكبري واأهميتها يف تن�صيط وتعزيز مناعة الأفراد.
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اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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العامة  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  بع�ض  تزال  ال 

واخلا�سة حتتفظ مب�ظفني وافدين يف وظائف ذات 

على  البحرينيني  قدرة  من  الرغم  على  عالية،  اأج�ر 

�سغلها بكفاءة.

م�سرقة  اأدوار  االجتماعي  الت�ا�سل  ل��سائل 

لكن ال ميكن اإنكار دورها يف زعزعة اال�ستقرار.
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لكرة  العامل  لكاأ�ص  بط�لة  اأول  انطالق   -  1930

القدم يف الأوروغ�اي.

ال�شفارة  1979 - م�شلح�ن فل�شطيني�ن يحتل�ن 

ديفيد  كامب  اتفاقية  على  احتجاًجا  تركيا  يف  امل�شرية 

بني م�شر واإ�شرائيل.

وزراء  رئا�شة  يت�ىل  رابني  اإ�شحاق   -  1992

اإ�شرائيل للمرة الثانية.

2003 - اأمري الك�يت ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

ي�شدر اأمًرا اأمريًيا بتعيني ال�شيخ �شباح الأحمد ال�شباح 

رئي�ًشا ملجل�ص ال�زراء ويكلفه برت�شيح اأع�شاء ال�زارة، 

وهي املرة الأوىل يف تاريخ الك�يت التي يتم فيها الف�شل 

بني من�شبي ولية العهد ورئا�شة ال�زراء.

يف  املت��شط  اأجل  من  الحتاد  اإطالق   -  2008

�شارك�زي  نيك�ل  الفرن�شي  والرئي�شان  باري�ص، 

وامل�شري حممد ح�شني مبارك يت�لن رئا�شته.

2014 - املنتخب الأملاين يف�ز بكاأ�ص العامل لكرة 

القدم للمرة الرابعة يف تاريخه عقب ف�زه على منتخب 

الأرجنتني بهدف لال�شيء يف املباراة النهائية التي اأقيمت 

علي ملعب ماراكانا يف ري� دي جانريو بالربازيل.

اململكة  رئا�شة وزراء  تت�ىل  ماي  2016 - ترييزا 

املتحدة خلًفا لديفيد كامريون امل�شتقيل.

هالل �سهر ذي احلجة للعام 1442 هجرية من جامع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة 

من ديار املحرق م�ساء االأحد 11 ي�لي� 2021. 

بيع ر�شم ليوناردو د�فن�شي لر�أ�س دب

 مببلغ قيا�شي بلغ 8.8 مليون جنيه �إ�شرتليني

بيع ر�شم لي�ناردو دافن�شي لراأ�ص دب مببلغ 

قيا�شي بلغ 8.8 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني يف مزاد 

علني، ومت ر�شم ال�ش�رة التي حتمل عن�ان »راأ�ص 

الدب«، على ل�حة »Post-It Note« ذات الل�ن 

البيج ال�ردي، اأقل من ثالث ب��شات مربعة، ومت 

�شنعها عام 1480، ح�شبما ذكرت �شحيفة »ديلى 

ميل« الربيطانية.

مت �شراوؤها يف دار كري�شتيز للمزادات من قبل 

لأي  بيع  عملية  اأغلى  وهي  ا�شمه  يذكر  مل  م�شرٍت 

اأعمال دافن�شي على ال�رق، وجتاوزت عملية  من 

البيع بيع 2001 لـ»احل�شان والفار�ص«، الذي مت 

�شراوؤه باأكرث من 8 ماليني جنيه اإ�شرتليني - وه� 

ال�شابق لر�شم من قبل �شيد ع�شر  القيا�شي  الرقم 

النه�شة الإيطايل.

كانت ال�ش�رة معرو�شة يف ني�ي�رك وه�جن 

البيع،  قبل  حديثه  �شرائها، يف  قبل  ولندن  ك�جن 

يف  القدمية  الل�حات  رئي�ص  ه�ل،  بن  و�شف 

كري�شتيز ني�ي�رك، الر�شم باأنه »اأحد اأهم الأعمال 

من ع�شر النه�شة التي ل تزال يف اأيٍد خا�شة«.

�شرقة جموهر�ت ممثلة

م�شهورة خالل مهرجان كان

اله�لي�ودية  املمثلة  غرفة  من  جم�هرات  �ُشرقت 

خالل  الفرن�شية  كان  مدينة  يف  �شميث  ت�رنر  ج�دي 

وج�دها حل�ش�ر املهرجان ال�شينمائي الدويل، على ما 

اأفادت ال�شرطة الق�شائية يف مدينة ني�ص الفرن�شية.

واأو�شح م�شدر يف ال�شرطة ل�كالة »فران�ص بر�ص« 

اأن التحقيق يجري يف امل��ش�ع، م�ؤكًدا معل�مة ن�شرتها 

�شحيفة »ني�ص ماتان« وجملة »ذي ه�لي�ود ريب�رتر« 

املتخ�ش�شة.

ومل يكن وا�شًحا على الف�ر ما اإذا كانت هذه احللي 

جتارية،  عالمة  من  ا�شتعارتها  اأنها  اأم  للممثلة  عائدة 

وهي ممار�شة �شائعة يف مهرجان كان.

اأن ال�شرقة ارُتكبت »اجلمعة يف  واأ�شار امل�شدر اإىل 

بال�شرطة  املمثلة وحميطها  ات�شلت  وقد  الفندق،  غرفة 

ت�شل  املج�هرات ل  قيمة  اأن  اإىل  م�شرًيا  النهار«،  خالل 

معل�مات  ذكرته  ملا  خالًفا  الي�رو  اآلف  ع�شرات  اإىل 

عمليات  مع  مقارنًة  طائلة«  »لي�شت  وهي  �شحافية، 

�شرقة �شابقة على �ش�احل الريفيريا الفرن�شية.

�ل�شعودية تختتم �أول 

بطولة رفع �لأثقال لل�شيد�ت

الأثقال  رفع  تاريخ  يف  مرة  لأول  تقام  بط�لة  يف 

املركز  ال�شلب«  املراأة  »مركز  فريق  انتزع  ال�شع�دية، 

الأول يف بط�لة لرفع الأثقال ملراكز التدريب وال�شالت 

الأمري  ا�شتاد  ب�شالة  فعالياتها  ختمت  والتي  لل�شيدات، 

رباعة   35 م�شاركة  و�شط  بالريا�ص،  فهد  بن  في�شل 

مثل�ا 9 مراكز و�شالت تدريب، بح�ش�ر ف�زية ح�باين 

الأثقال،  لرفع  ال�شع�دي  الحتاد  اإدارة  جمل�ص  ع�ش�ة 

ورئي�شة جلنة املراأة بالحتاد.

التي  الكبرية  بامل�شت�يات  ف�زية ح�باين،  واأ�شادت 

بقاعدة  وتب�شر  بالبط�لة،  امل�شاركات  الرباعات  قدمتها 

مميزة وم�شتقبل م�شرق لريا�شة رفع الأثقال لل�شيدات، 

وعلى الرغم من ق�شر فرتة الإعالن لإقامة البط�لة، اإل 

اأن الإقبال كان اأكرث من رائع.

بروؤية  ت��شف  ل  »�شعادتي  ح�باين:  واأ�شافت 

وقدمن  ق�ة،  بكل  البط�لة  م�شرح  على  وقفن  بطالت 

الإرادة  �شاحبة  ال�شع�دية  املراأة  عن  رائعة  �ش�رة 

والعزمية التي ل تنثني، يف ظل الرعاية والت�شجيع من 

قبل خادم احلرمني ال�شريفني و�شاحب الروؤية اخلالقة 

تلقاه  الذي  الالحمدود  والدعم  �شلمان،  بن  الأمري حممد 

�شم�  من  عام  ب�شكل  والريا�شة  حتديًدا  املراأة  ريا�شة 

رفع  يف  الن�شائية  للريا�شة  و�شيك�ن  الريا�شة،  وزير 

الأثقال ح�ش�رها وت�اجدها الدائم يف من�شات التت�يج، 

ورفع العلم ال�شع�دي خفاًقا يف جميع املحافل، كما كانت 

اخلليفي  العن�د  الرباعتني  عرب  انطلقت  والتي  البداية 

ظه�ر  عن  ينم  البط�لة  يف  راأيناه  وما  �شباغ،  واأفنان 

بطالت جدد �شيكن دعائم للمنتخب ال�شع�دي الن�شائي«.

ح�شلت اأغنية »�شنة احلياة« للفنان الإماراتي ح�شني 

اجل�شمي، على املركز الأول عربياً والثاين عاملياً، كاأكرث 

»ي�تي�ب«  م�قع  على  وم�شاهدة  م�ؤثرة  دعائية  اأغنية 

يف الفرتة من 1 ي�ني� 2020 وحتى 30 ماي� املا�شي، 

كما حلت الأغنية �شمن قائمة اأف�شل 10 اأغنيات اإعالنية 

يف العامل، بح�شب ما ك�شف عنه م�قع »ي�تي�ب« عرب 

 ،)YouTube Ads Leaderboard( من�شته الر�شمية

ي�ؤكد مكانة اجل�شمي اجلماهريية. وبدوره  الذي  الأمر 

اأهدى ح�شني اجل�شمي، وعرب ح�شاباته كافة على م�اقع 

الت�ا�شل الجتماعي، هذا الإجناز اإىل اجلمه�ر العربي. 

الحرتام  ك�شبنا  العربية  بلغتنا  اهلل..  »بف�شل  وقال: 

بدعمكم  عاملياً،  الأوىل  ال�شف�ف  وت�شّدرنا  العاملي، 

الفرح  اأنتم  باخت�شار:  الغايل..  جمه�رنا  وحمبتكم 

واملحبة واملجد.. مربوك«.

وكان اجل�شمي قد تعاون يف اأغنيته »�ُشّنة احلياة« 

اإ�شدار  ومت  م�شر،   – لالت�شالت  »اأورنچ«  �شركة  مع 

الأغنية يف رم�شان 2020، وا�شتطاعت اأن حتقق ن�شبة 

م�شاهدات عالية و�شلت اإىل اأكرث من 78 ملي�ن م�شاهدة 

كما  اإعجاب،  األف   295 الآن  حتى  حازت  كما  عاملية، 

م�شر  يف  اجلمه�ر  بني  وا�شعاً  انت�شاراً  الأغنية  حققت 

والتفاوؤل  الأمل  روح  ب�ش�ته  ناثراً  العربي،  والعامل 

وخا�شة  والأحبة،  الأهل  بني  والت�ا�شل  ال�شمل  مل  يف 

كلمات  من  وهي  ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  ظل  يف 

ال�شاعر الغنائي اأمين بهجت قمر، واأحلان الفنان حمم�د 

الع�شيلي وت�زيع ومك�شاج وما�شرت علي فتح اهلل.

»�ُشّنة �حلياة« للج�شمي �لأوىل

عربًيا و�لثانية عاملًيا على يوتيوب

ت�شوير: حممد ر�شا �لع�شفور

�ل�شحة ت�شجل 112 �إ�شابة جديدة 

بكورونا وحالة وفاة و�حدة

اأعلنت وزارة ال�شحة تعلن اأن الفح��شات التي بلغ 

اأظهرت   ،2021 ي�لي�   12 ي�م  يف   13966 عددها 

ت�شجيل 112 حالة قائمة جديدة منها 47 حالة لعمالة 

وافدة، و 57 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 8 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 144 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 264831.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 32 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

15 حالة يف حني اأن 1083 حالت و�شعها م�شتقر من 

العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1115 حالة 

قائمة.
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 دور كبير تضطلع به الصحافة الوطنية
 لتعزيز دورها ضمن فريق البحرين في مسيرة الوطن

 فرض رسوم اإلغراق ضد واردات
 دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات

 تطوير عدد من التشريعات ذات األولوية
لتعزيز الحقوق وسيادة القانون ومتطلبات التنمية

 التنويه بما تحقق على صعيد تطعيم المواطنين
 المقيمين في الخارج إنفاذًا للتوجيه الملكي

 خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار 
األفضل للتوظيف

تبني مبادرات لتعزز مكانة البحرين في مجال الطيران

Tue 13 Jul 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5694   |  الثالثاء 3 ذو الحجة 1442هـ

متابعة الخطوات تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي.. مباشرة دراسة 111 أداة تشريعية

 مجلس الوزراء: تعديل7 تشريعات
لتطوير عدد من القطاعات كدفعة أولى

تاب��ع مجلس الوزراء الخطوات الت��ي تمت لتنفيذ التوجيه 
الملك��ي الس��امي بتطوي��ر التش��ريعات وف��ق متطلبات 
التنمي��ة، والتكلي��ف الصادر ع��ن صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتش��كيل لجنة لمتابعة 
ذلك، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها 
تعديل 7 تش��ريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة 
أول��ى لتطوي��ر عدد م��ن القطاعات، التي ته��دف لتعزيز 
صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية 
إلى جانب تحديث وتطوي��ر عدد من اإلجراءات، حيث كلف 
المجلس باتخاذ اإلجراءات الدس��تورية والقانونية الالزمة 

بشأن الدفعة األولى من التعديالت التشريعية.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجل��س الوزراء الذي عقد  

أمس بقصر القضيبية.
ورف��ع مجل��س ال��وزراء ف��ي بداي��ة االجتم��اع التهان��ي 
والتبري��كات إلى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى وإلى صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء بمناس��بة قرب حلول عيد األضحى المبارك، س��ائاًل 
المول��ى جلت قدرت��ه أن يعيد ه��ذه المناس��بة عليهما، 
وعلى أبناء البحرين واألمتين العربية، واإلسالمية بالخير، 

واليمن، والمسرات.
ث��م أش��اد المجلس بال��دور ال��ذي تضطلع ب��ه الصحافة 
الوطني��ة وحرصه��ا المس��تمر عل��ى مواكب��ة التطورات 
والمستجدات لتعزيز دورها وإسهامها الفاعل ضمن فريق 
البحرين في مس��يرة الوطن، وهنأ مجلس الوزراء الفائزين 

بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة.
بعده��ا ن��وه المجلس بم��ا تحق��ق على صعي��د تطعيم 
المواطني��ن المقيمين في الخارج إنف��اذًا للتوجيه الملكي 
الس��امي، حيث ت��م البدء ف��ي تطعي��م المواطنين الذين 
بادروا بالتس��جيل ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
)كوفي��د19(، مش��يدًا المجل��س بجه��ود وزارت��ي الصحة 

والخارجية في هذا الجانب.
 ثم نظ��ر المجلس في الموضوع��ات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذك��رة اللجن��ة التنس��يقية بش��أن تطوير ع��دد من 

التش��ريعات ذات األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة 
القانون ومتطلبات التنمية.

2. مذكرة اللجنة التنس��يقية بشأن الخطة الوطنية لسوق 
العمل 2021-2023، والتي تهدف إلى خلق فرص العمل 
النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار األفضل للتوظيف، 
إلى جانب مواصلة تطوير اإلجراءات الرقابية والتنظيمية، 

وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل
3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين ومعهد الملك 
س��يجونغ بجمهورية كوري��ا، والتي ته��دف لتعليم اللغة 

الكورية بمملكة البحرين.
4. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية 
والت��وازن المال��ي بش��أن تبن��ي مب��ادرات تع��زز مكانة 
البحرين في مج��ال الطيران وتدعم توجهات تحفيز النمو 

االقتصادي.
5. مذك��رة وزير المالية واالقتصاد الوطني ووزير الصناعة 
والتجارة والس��ياحة بش��أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة 
الممارس��ات الض��ارة في التج��ارة الدولية ل��دول مجلس 
التع��اون بفرض رس��وم اإلغراق ض��د واردات دول مجلس 

التعاون لعدد من المنتجات.
6. مذك��رة وزير الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بخصوص 
برنام��ج تعاون فني في مج��االت التقييس المختلفة بين 
ال��وزارة والهيئ��ة الس��عودية للمواصف��ات والمقايي��س 
والجودة، والذي يهدف إلى تعزي��ز التعاون بين الجانبين 
والمص��درة  المس��توردة  المنتج��ات  اس��تيفاء  لضم��ان 
القياس��ية  والمواصف��ات  الفني��ة  اللوائ��ح  الش��تراطات 

اإللزامية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون االقتصادية والمالية 
والت��وازن المال��ي بش��أن تقرير أعم��ال اللجن��ة الوزارية 
للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والت��وازن المالي للنصف 
األول من العام 2021، وأبرز الموضوعات التي ناقش��تها 
ضمن محاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة لتوجهات 
الحكومة في تعزيز كفاءة اإلنفاق وتبني مبادرات لمواصلة 

نمو االقتصاد الوطني.



أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة »نه��را« الدكت��ورة مريم 
الجالهمة تنظيم حمالت تفتيش��ية مستمرة منذ مطلع 
ه��ذا الع��ام للتأكد م��ن الت��زام المؤسس��ات الصحية 
باالش��تراطات الصحية واإلج��راءات االحترازية الوقائية 
لمكافحة انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 19(، مش��يرة 
إل��ى أنه ت��م تنظي��م 102 زيارة تفتيش��ية من��ذ بداية 
هذه الس��نة 2021 للمؤسسات الصحية الخاصة تتعلق 
بفي��روس كورونا منها 25 زيارة تفتيش��ية للتحقق من 
مطابق��ة االش��تراطات الصحية لترخيص خدمة س��حب 
عينات الفح��ص لفيروس كورونا ل�59 مؤسس��ة صحية 
خاص��ة مرخصة تق��وم بخدمات س��حب عين��ات فحص 

كورونا منذ بداية الجائحة حتى اآلن، منها 6 مؤسس��ات 
صحي��ة مرخصة إلجراء فحص PCR قلي��ل الكلفة، و35 
مؤسسة إلجراء فحص PCR اختياري، منها 7 مؤسسات 
تق��وم بالفح��ص م��ن المركب��ات و6 مؤسس��ات تجري 
خدم��ة الفحص في المنازل، وكذل��ك تمت الموافقة ل�8 
مختبرات طبية خاص��ة إلجراء تحليل فحص كورونا، كما 
تم الترخي��ص لألماكن المخصصة للحج��ر والعزل بعد 

التأكد م��ن اس��تيفاء المتطلبات الصحي��ة والفنية في 
المملكة.

م��ن جانبه��ا، قال��ت رئيس قس��م تنظيم المؤسس��ات 
الصحية الدكتورة حصة الدوس��ري إن��ه منذ بداية هذه 
السنة اس��تقبلت الهيئة عددًا من الش��كاوى بما يخص 
تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة، وبن��اًء عليه ق��ام فريق 
التفتي��ش التاب��ع للهيئة بزي��ارات تفتيش��ية مفاجئة 

لتل��ك المؤسس��ات الصحية. ونظرًا إل��ى إثبات عدد من 
المخالف��ات م��ن قب��ل تل��ك المؤسس��ات الصحية فقد 
ق��ام المفتش��ون ومأم��ورو الضبط القضائ��ي بضبط 
المخالف��ات واتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة حي��ال ذلك، 
وتم إصدار 15 رس��الة إنذار لتلك المؤسس��ات الصحية 
المخالف��ة بوج��وب تعدي��ل وضع المؤسس��ة وتصحيح 
المخالف��ة على وجه الس��رعة. وعالوة عل��ى ذلك تقوم 
الهيئ��ة بالتحقق والمتابعة م��ع المختبرات التي تقدم 
خدمة تحلي��ل عينات الفحص لفي��روس كورونا والتأكد 
من جودة االختبارات والنتائج التي تتم داخل المختبرات 
بش��كل دوري، حيث تم االنتهاء م��ن متابعة 17 مختبرًا 

طبيًا لهذا الشأن منذ مطلع العام الجاري.

102 زيارة تفتيشية للمؤسسات الصحية خالل 2021

 االنتهاء من متابعة 17 مختبرًا طبيًا منذ مطلع العام الجاري
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 شوريون: الزبارة حاضرة في تاريخ ووجدان 
البحرينيين رغم االحتالل واالعتداءات المستمرة 

محرر الشؤون المحلية «

أك��د أعض��اء بمجل��س الش��ورى أن 
الزب��ارة حاض��رة في تاري��خ ووجدان 
البحرينيين رغم االحتالل واالعتداءات 

المستمرة عليها. 
استكش��اف  مح��اوالت  أن  وبين��وا 
النف��ط في الزب��ارة، كان��ت أحد أبرز 
األس��باب وراء التغي��رات التي طرأت 
على المنطقة بعدم��ا ظهرت أطماع 
أصحاب المصالح في شبه جزيرة قطر 

لالستحواذ على نفط اإلقليم. 
ورأوا أن الوثيقة التي أرس��لها سكان 
الزب��ارة للمعتم��د البريطان��ي ف��ي 
الخليج لتأكي��د والئهم لحكام الدولة 
الخليفي��ة، أكب��ر دليل على تمس��ك 

الرعايا في الزبارة بالدولة الخليفية.
وقال عض��و مجل��س الش��ورى جواد 
تحف��ل  المكتب��ات  »إن  بوحس��ين: 
تتن��اول  الت��ي  الوثائ��ق  بعش��رات 
النهض��ة الت��ي حققها حك��م الدولة 
الخليفي��ة ف��ي الزب��ارة من��ذ الق��رن 
الثامن عش��ر، وحتى فت��رة االحتالل 

واالعتداء على األهالي والقبائل«.
وأضاف، أن أهالي القبائل والعش��ائر 
التي كانت تتردد على مناطق الحكم 
الخليف��ي ما بي��ن الزب��ارة والبحرين، 
هم م��ن حملوا تل��ك الوثائق وكتبوا 
أيض��ًا أحداث��ًا تاريخية موج��ودة عند 

أحفادهم.
وأوضح بوحس��ين، أن بعض العوائل 
الت��ي كان��ت مس��تقرة ف��ي الزبارة، 
وله��ا بيوتها هناك، قررت النزوح إلى 
البحري��ن بعدم��ا تم احت��الل الزبارة 
واشتداد االعتداءات الهمجية عليها، 
ولم يكن ذل��ك إال والء لحكام الدولة 
الخليفي��ة لم��ا عايش��وه معهم من 
ع��دل وأم��ن وازدهار ف��ي إقليم كان 
األبرز على الخليج العربي، وقال: »إن 
تلك العوائل أرس��لت مكاتيب لحكام 
الخليفي��ة يعلنون تضامنهم  الدولة 
ووالءه��م وتأييده��م وتثب��ت تبعية 
الزبارة لحك��م آل خليفة، حتى بعدما 

احتلت من المعتدين في 1937«.
ون��وه بوحس��ين، إلى أن فت��رة حكم 
الش��يخ حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
الت��ي ش��هدت الكثي��ر م��ن األزمات 
والصراع��ات بالمنطق��ة لذلك لجأت 
إلى توفير الحماية لرعاياه في الزبارة 

بعق��د اتفاقيات م��ع بريطانيا، حيث 
كان جل تركيزه عل��ى حماية الرعايا 
وهي عقي��دة القائد الذي دائمًا يضع 
الخطط والس��بل لحماي��ة حقوق من 
هم تحت رعايته، واس��تطاع بالفعل 
أن يخف��ض نس��ب االعت��داءات على 
اإلقلي��م، من خالل تل��ك االتفاقيات، 
وبه��دف حفظ وح��دة أراضي الدولة، 
فقد كان ش��ديد التمسك بأرضه وال 
يرضى بالتن��ازل عنها ألي جهة، كما 
اهتم بتحقيق األمن الداخلي لإلقليم، 
خاصة للذيم فضلوا البقاء فيه وعدم 

االنتقال إلى البحرين«.
وتط��رق إل��ى أن الرعايا ف��ي الزبارة 
الذين تركوها واستقروا في البحرين 
قس��مين: األول الرعاي��ا الذين قرروا 
االنتق��ال م��ع الحاكم حي��ن تم نقل 
مقر الحكم إلى البحري��ن، باعتبار أن 
العاصمة توفر كثير من التسهيالت 
للصناع والحرفيين والتجار وباعتبارها 
لعم��ران  تحت��اج  جدي��دة  منطق��ة 
وستشهد نشاطًا تجاريًا بسبب وجود 
مق��ر الحكم فيها، أما القس��م الثاني 
هم الذين مكثوا في الزبارة حتى عام 
1937م، حين ب��دأت االعتداءات على 
اإلقليم تتزاي��د طمعًا لما كان يتميز 
به، وه��ذه االعتداءات أجبرت عائالت 
كثي��رة عل��ى الهج��رة إل��ى البحرين، 
بينما ثبت البعض اآلخر وكانوا دائمًا 
يؤكدون عل��ى أن والءهم آلل خليفة 

بكافة السبل.
التس��امح  »إن  بوحس��ين:  وق��ال 
والتعاي��ش الذي تتص��ف به مملكة 
البحرين كان وراثة من األس��الف من 
ح��كام الدولة الخليف��ة الكرام الذين 

وضعوا أسس��ه عبر، توقيع اتفاقيات 
الس��لم وتوطيد العالق��ات مع حكام 
الخلي��ج في تل��ك الفت��رة، وانعكس 
ذل��ك أيضًا على الوض��ع الداخلي من 
خ��الل تش��جيع الن��اس عل��ى الزراعة 
والصناعة وصيد اللؤلؤ وتوفير األمن 

والموارد لكي تزدهر الدولة«.
وأوض��ح أن ح��كام الدول��ة الخليفية 
كانت لهم رؤية أبعد بالتوجه لتنويع 
مصادر الدخ��ل، ولم يقتصر األمر في 
تلك الفت��رة على الصي��د كما كانت 
تتمي��ز به مناطق أخرى س��احلية في 

الخليج العربي.
وأش��ار بوحس��ين أيضًا، إل��ى التنوع 
السياس��ي واالجتماع��ي ال��ذي هيأه 
حكام الدولة الخليفية وانعكس على 
المواطنين، حيث اس��تطاع المجتمع 
أن يتعاي��ش مع بعضه البعض على 
اختالف مشاربهم ومذاهبهم، وكانت 
تجمعه��م عقي��دة االنتم��اء له��ذه 
األرض وحكامه��ا الذين وف��روا لهم 
سبل العيش الكريم، وقال إن التنوع 
ه��و ما أغنى البحري��ن وأثراها وجعل 
تاريخها مشرفًا ال يخفى على أحد في 

المنطقة.
من جانبه أكد عضو مجلس الش��ورى 
فؤاد الحاجي، أن إقلي��م الزبارة عرف 
عل��ى م��ر تاريخ��ه بتبعيت��ه لحك��م 
كل  »إن  وق��ال:  الخليفي��ة،  الدول��ة 
الدوائر السياس��ية س��واء في الخليج 
العرب��ي أو دول��ة بريطاني��ا في تلك 
الحقب��ة، يعرف��ون أن الزب��ارة ه��ي 
إحدى المناطق التابعة لحكم الدولة 
الخليفية، وعندما ج��اء آل خليفة إلى 
البحرين بدعوة م��ن أهلها، ظل مقر 

الحك��م في الزبارة لفت��رة من الزمن 
إل��ى أن تقرر بعد ذلك نقل المقر إلى 
البحرين«، مشيرًا إلى أن أهل البحرين 
دع��وا آل خليفة لحك��م البحرين حتى 
يتخلص��وا من الحكم الفارس��ي الذي 
كان مستحوذًا على البحرين في تلك 

الحقبة.
وأوض��ح أن مرحل��ة اكتش��اف النفط 
كانت محورية على المنطقة بالكامل، 
وخاصة حين تم اكتش��افه ألول مرة 
في البحرين، لتبدأ الشركات النفطية 
التنق��ب ف��ي باق��ي دول الخليج على 
اعتبار أنه إذا وجد النفط في البحرين 
فبالتالي س��يكون موج��ودًا في باقي 
دول المنطق��ة، وكانت ش��به جزيرة 
قطر األقرب للبحث عن النفط، وحين 
بدء العمل فيها تحرك الش��ركات إلى 
إقليم الزبارة الذي كان تحت س��لطة 
حك��م الدول��ة الخليفية، بحس��ب ما 
ذكرته الوثائق والرس��ائل المتبادلة 
حول رغبة الش��ركات في التنقيب عن 

النفط باإلقليم.
وأكد عضو الشورى، أن الشيخ عيسى 
بن عل��ي، حرص عند عقد االتفاقيات 
النفطي��ة عل��ى حفظ حق��وق الرعايا 
في الزب��ارة، ووضع ش��روطًا تضمن 
لهم حقوقهم، وق��ال »إن الحاكم لم 
يك��ن يفكر س��وى في حماية ش��عبه 
وتحقيق الرفاهية لش��عبه واالزدهار 
لبل��ده، لكن ب��دأت األطم��اع تتزايد 
ف��ي اإلقليم، خاصة بع��د انتقال مقر 
الحك��م إل��ى البحرين، وكان��ت هناك 
أطماع لالستحواذ على عوائد النفط 
في حال تم اكتشافه في الزبارة، ومع 
األسف بدأ أصحاب المصالح النفطية 

في مفاضلة مصلحة ش��ركاتها على 
المصال��ح السياس��ية وعل��ى حق��وق 

حكام البحرين ورعاياهم.
وأض��اف الحاجي، أن م��ا يؤكد حرص 
حكام الدول��ة الخليفية على أن يبقى 
االعتراف��ات  ضم��ن  الزب��ارة  إقلي��م 
الدولي��ة، ه��و ذك��ر ذل��ك ف��ي كافة 
االتفاقي��ات الت��ي عقدت م��ع القوى 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  المهيمن��ة 
ومنطقة الخليج العرب��ي، وهؤالء لم 
ينك��روا ف��ي أي وثيق��ة األدوار الت��ي 
لعبه��ا ح��كام الدول��ة الخليف��ة في 
تطوي��ر إقليم الزب��ارة وجعله الميناء 
األه��م ف��ي المنطقة، ولذل��ك حاول 
الكثير من القراصنة استهداف سفن 
التج��ارة ف��ي الخلي��ج، فم��ا كان من 
ح��كام الدولة الخليفي��ة إال أن عقدوا 
اتفاقيات الس��لم واألمن التي وفرت 
وإل��ى  والتج��ارة،  للس��فن  الحماي��ة 
أن ظه��ر النفط لتتغي��ر المعادالت 

السياسية.
وق��ال: »إن الزب��ارة كان��ت منذ عام 
1762م تح��ت حكم الدولة الخليفية، 
ولذلك س��تجد أهل القبائل يتوارثون 
هذا التاريخ ويعرفون��ه فيما بينهم، 
وه��و ما تؤك��ده الوثائ��ق التاريخية 
وكت��ب  بريطاني��ا  ف��ي  المحفوظ��ة 

المؤرخين العرب تلك الفترة«.
وتطرق عض��و مجلس الش��ورى نوار 
المحم��ود، إلى ظهور النوايا الس��يئة 
أصح��اب  ل��دى  الدنيئ��ة  واألطم��اع 
المصال��ح السياس��ية ف��ي الدوح��ة، 
عندما علم��وا أن بريطانيا تتفاوض 
مع حاك��م البحرين وتوابعها بش��أن 

التنقيب عن النفط في الزبارة.

وق��ال: »إنهم ل��م يتجه��وا إلى عقد 
االتفاق��ات كما كان س��ائدًا في تلك 
االس��تحواذ  أرادوا  وإنم��ا  الفت��رة، 
عل��ى النف��ط بط��رق همجي��ة، حيث 
لك��ي  بمرتزق��ة  بالدف��ع  قام��وا 
يقوم��وا باالعتداء عل��ى رعايا الدولة 
الخليفي��ة في الزب��ارة، ومحاصرتها، 
تحقيقًا لف��رض األمر الواق��ع بأنهم 
المس��يطرين عل��ى اإلقلي��م، ولك��ي 
يستطيعوا االس��تيالء على ما سينتج 

من عوائد النفط«.
وقال المحمود: »إن أصحاب المصالح 
السياس��ية في الدوحة ظه��روا مثل 
العصاب��ات الت��ي تهاج��م األبري��اء 
دف��ع  عليه��م  وتف��رض  واآلمني��ن 

ضرائب«.
وأش��ار إلى انع��كاس ذل��ك االعتداء 
على أهالي وقبائل ش��به جزيرة قطر 
الذين لم يعرفوا في تاريخهم حكامًا 
سوى حكام الدولة الخليفة، فما كان 
منه��م إال أن قام��وا بالتوقي��ع عل��ى 
رس��الة إلى المعتم��د البريطاني في 
الخليج، يؤك��دون فيه��ا والئهم آلل 
خليف��ة وتطالب بريطاني��ا بالتدخل 
لوقف االعتداء على الحريات واألرواح، 
بعدم��ا تبدل��ت أحوالهم م��ن األمن 
واالس��تقرار إل��ى س��يطرة عصاب��ات 
على الدولة وس��لب ثرواتهم وفرض 

الضرائب عليهم دون وجه حق.
وفي ذات الس��ياق، أك��د نائب رئيس 
لجن��ة حق��وق اإلنس��ان ف��ي مجلس 
الش��ورى درويش المناعي أن الزبارة 
س��تبقى حاضرة في تاري��خ ووجدان 
البحرينيين رغم االحتالل واالعتداءات 

المستمرة عليها. 
وبني��ن المناع��ي أن الرس��الة الت��ي 
رفعها 536 فردًا من س��كان الزبارة، 
وه��م يمثلون حوالي نصف الس��كان 
ف��ي ذل��ك الوق��ت، إل��ى المعتم��د 
البريطاني في الخليج، يؤكدون فيها 
والئهم آلل خليفة خاصة وأنهم منذ 

أكثر من 100 سنة في الزبارة.
وقال: »إن هذه الرس��الة ومستندات 
أخ��رى موثقة تحم��ل مع��اٍن كثيرة 
لها قيمته��ا القانونية بثبوت تبعية 
ملكي��ة الزب��ارة إلى ح��كام البحرين، 
وانتم��اء أهله��ا له��م رغم م��ا حدث 
بع��د ذلك من تغيرات ف��ي الخريطة 

السياسية«.

جواد بوحسين فؤاد الحاجي نوار المحمود درويش المناعي

59 مؤسسة خاصة مرخصة تقدم خدمات فحص »كورونا«.. »نهرا«:

15 إنذارًا لتعديل مخالفات مؤسسات صحية

األول في المملكة بخاصية الدمج بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية 

 المستشفى العسكري يتسّلم 
جهاز »BK5000 fusion« تبّرعًا من »أسري«

تس��لم قائد الخدم��ات الطبي��ة الملكية 
بق��وة دفاع البحري��ن اللواء البروفيس��ور 
الش��يخ خال��د بن عل��ي آل خليف��ة تبرعًا 
لجهاز األش��عة ف��وق الصوتي��ة بخاصية 
 BK5000 الدم��ج بالرنين المغناطيس��ي
fusion األول ف��ي المملك��ة من ش��ركة 
البحري��ن لتصلي��ح الس��فن والهندس��ة 
»أس��ري«، وواحد من األجهزة القليلة في 

المنطقة.
جاء ذلك خالل اس��تقباله لرئيس مجلس 
إدارة ش��ركة البحري��ن لتصليح الس��فن 
والهندسة الوجيه فوزي كانو، بحضور عدد 
من أعضاء مجلس إدارة ش��ركة البحرين 
لتصليح الس��فن والهندس��ة، ومسؤولي 
الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري، 
معربًا عن عميق ش��كره وتقديره للدعم 
المتواص��ل لش��ركة البحري��ن لتصلي��ح 
السفن والهندس��ة »BASREC«، والذي 
يس��اهم ف��ي تحقيق االس��تفادة والدعم 
الالزم لتحسين وتطوير الخدمات الصحية 
المقدم��ة والذي يأتي انطالق��ًا من مبدأ 
الشراكة والمس��ؤولية المجتمعية لدعم 

خط��ط التطوي��ر واالرتق��اء بالخدم��ات 
الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين 

في المملكة.
وق��ال الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة، 

إن الجه��از س��يؤدي ه��ذا إل��ى تطوي��ر 
تقنية تشخيص س��رطان البروستاتا في 
البحري��ن من خ��الل الس��ماح بالتصوير 
بالرنين المغناطيس��ي للبروس��تاتا ليتم 

دمجها مع ص��ور الموجات فوق الصوتية 
ف��ي الوق��ت ذات��ه في ي��وم أخ��ذ خزعة 
البروس��تاتا وبالتالي الس��ماح بالخزعات 
المس��تهدفة ألورام البروستاتا المشتبه 

بها، ما سيترجم إلى انخفاض في خزعات 
البروستاتا الس��لبية الكاذبة واالكتشاف 
المبك��ر لس��رطان البروس��تاتا الذي كان 
من الممكن تفويته بخالف ذلك، مش��يرًا 
إل��ى أن ه��ذا الجه��از يعد إضاف��ة قيمة 
للمستش��فى العس��كري وسيس��اهم في 
رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، 
مؤك��دًا أن اس��هامات ش��ركة البحري��ن 
لتصليح الس��فن والهندس��ة بهذا التبرع 
تجس��د مدى االلتزام المس��تمر لتطبيق 
مبادئ الش��راكة االجتماعية بين القطاع 
الع��ام والخاص والذي ي��ؤدي إلى تعزيز 
المقدم��ة  الطبي��ة  الخدم��ات  مختل��ف 

بمستشفى العسكري.
من جانبه أكد كانو على استعداد الشركة 
ف��ي مواصلة تقدي��م الدعم ال��ذي يأتي 
انطالق��ًا من مس��اعيها الدؤوبة لتقديم 
كافة س��بل الدع��م والمس��اندة الدائمة 
للمس��تفيدين م��ن الخدم��ات الصحي��ة 
واإلمكانيات الطبي��ة عالية الكفاءة وبما 
يخدم المجتمع البحريني والقطاع الصحي 

بالمملكة بشكل عام.
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 »خدمات النواب«: اعتماد الراتب 
األساسي معيارًا لصرف عالوة الغالء

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على االقتراح 
برغب��ة باعتم��اد الراتب األساس��ي فق��ط كمعيار 

لصرف عالوة الغالء، واالقتراح 
بإنش��اء صالة مناس��بات ألهالي الدائرة الس��ابعة 
بالمحافظ��ة الجنوبي��ة واالقت��راح بتطوي��ر مناهج 
التعليم في المراح��ل التعليمية لتعليم تكنولوجيا 
،)Nanotechnology( المواد المتناهية في الصغر

واالقتراح بإش��راك المريض والمستهلك في تقييم 
خدمات العاملين في الحقل الصحي، 

واالقتراح بمن��ح ميدالية )االس��تحقاق( للمتبرعين 
بال��دم واالقت��راح بالتكف��ل بع��الج ح��االت العقم 
لذوي الدخل المحدود في المستش��فيات الخاصة أو 

بالخارج.
وناقش��ت اللجنة مش��روع قانون بإضافة بند جديد 
برقم )5( إلى الفقرة )أ( من المادة )3( من المرسوم 
بقانون رقم )78( لس��نة 2006 بش��أن التأمين ضد 
التعط��ل وطلبت مخاطب��ة وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة، وصندوق العم��ل »تمكين«، لالطالع 

على مرئياتهما.
واطلع��ت اللجن��ة عل��ى مش��روع قان��ون بتعدي��ل 
الفق��رة )أ( من المادة )25( م��ن القانون رقم )19( 
لس��نة 2006 بش��أن تنظيم س��وق العم��ل، وتمت 
مخاطبةوزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية، وهيئة 
تنظيم س��وق العمل، والمؤسس��ة الوطنية لحقوق 

اإلنسان، لالطالع على مرئياتهم.
كم��ا اطلعت على مش��روع قان��ون بتعديل بعض 

أح��كام المرس��وم بقان��ون رقم )47( لس��نة 2002 
بش��أن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر )المرافق 
لمرسوم رقم )77( لسنة 2021(، حيث تمت مخاطبة: 
وزارة شؤون اإلعالم، جمعية الصحفيين البحرينية، 
صحيف��ة الوط��ن، صحيف��ة الب��الد، صحيف��ة أخبار 
الخليج، صحيف��ة األيام(، لالطالع عل��ى مرئياتهم.
ثم اطلع��ت على، االقت��راح بقانون بش��أن تعديل 
المرس��وم بقان��ون رقم )78( لس��نة 2006 بش��أن 
التأمين ضد التعطل، وتم��ت مخاطبةوزارة العمل 

والتنمية االجتماعية، لالطالع على مرئياتها.
كما اطلع��ت اللجنة على االقت��راح بقانون بتعديل 
بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافي��ة والهيئ��ات الخاصة العامل��ة في ميدان 
الش��باب والرياضة والمؤسس��ات الخاص��ة الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 1989، و تمت 
مخاطبة وزارة شؤون الشباب والرياضة، والمؤسسة 
العامة للش��باب والرياضة، وجهاز الخدمة المدنية، 
لالطالع عل��ى مرئياتهم، كما طلبت اللجنة مرئيات 
وزارة التربي��ة والتعلي��م، وجهاز الخدم��ة المدنية، 
ووزارة العم��ل والتنمية االجتماعي��ة حول االقتراح 
بإيج��اد الحل��ول العاجل��ة لتوظي��ف خريج��ي عل��م 
االجتم��اع و طلب��ت مرئيات الجه��ات المعنية حول 
االقتراح��ات بوض��ع خط��ة لتأهي��ل العاطلين من 
خريجي الوظائ��ف التربوية إلحاللهم مكان األجانب 
بالم��دارس الحكومية،وتخصي��ص ع��دد كبي��ر من 
البعثات ف��ي المجال الصحي تجنبًا ألية أزمة صحية 

تواجهن��ا كأزمة جائحة كورون��ا، واالقتراح بتطوير 
التعلي��م ف��ي مملك��ة البحري��ن وفق��ًا لالتجاهات 

العالمية الحديثة، 
واالقت��راح برغب��ة بقي��ام وزارة العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعية بح��ث الجمعيات المعنية بذوي اإلعاقة 
بتخصي��ص ميزاني��ة لتنمية مواه��ب ذوي اإلعاقة 
واالقتراح بوضع خطط مستقبلية لدعم الموهوبين 
ومعنوي��ًا  مادي��ًا  وتحفيزه��م  اإلعاق��ة  ذوي  م��ن 
واالقت��راح بتطوي��ر البروتوك��ول العالجي لمرضى 
العناي��ة المرك��زة المصابي��ن بكورون��ا و االقتراح 
بمراقب��ة مجلس التعليم العالي ألس��عار الدراس��ة 
ف��ي الجامعات الخاصة لكي يكون التعليم بمتناول 
الجمي��ع. م��ن جانب آخر، ناقش��ت اللجنة، مش��روع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 
1975 بش��أن تنظيم معاش��ات ومكاف��آت التقاعد 
لموظف��ي الحكوم��ة، المراف��ق للمرس��وم رقم )4( 
لس��نة 2021، حيث اطلعت اعلى رأي لجنة الشؤون 
التش��ريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادي��ة، ومرئي��ات )الهيئة العام��ة للتأمين 
االجتماع��ي(، ومرئيات )جه��از الخدم��ة المدنية(، 
وردود رد )الهيئ��ة العامة للتأمين االجتماعي( على 
رأي لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية، وعلى 
استفس��ارات اللجن��ة، كما تم االطالع على دراس��ة 
قانونية، ورأي المستش��ار القانوني لشؤون اللجان، 
وق��ررت اللجنة مواصلة المناقش��ة في االجتماعات 

القادمة.

»مرافق النواب«: تعويض المنازل 
اآليلة للسقوط وتشكيل لجنة 

إلدارة المخلفات بـ»األشغال«
وافق��ت لجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئة بمجل��س النواب 
عل��ى االقت��راح برغبة بتعوي��ض المنازل اآليلة للس��قوط 
في الدائرة األولى بالعاصمة بوحدات إس��كانية أو ش��قق 
إس��كانية، وذلك لتأخر مشروع المنازل اآليلة للسقوط في 

البت.
وافقت اللجنة على االقتراح بتش��كيل لجن��ة إدارة مخلفات 
بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني 
تختص بسرعة إعادة تدوير المخلفات أو بيعها أو تحويلها 
إل��ى طاقة مجددة بس��بب ق��رب انتهاء عمر مكب عس��كر 
االفتراضي. كما وافقت على االقتراح برغبة باس��تثناء ملك 
الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طرق اإلرث من الش��رط 
ال��وارد في البند رقم )6( من المادة رقم )5( من القرار رقم 

)909( لسنة 2015 بشأن نظام اإلسكان، 
كم��ا اس��تعرضت اللجنة ق��رار مجلس الش��ورى بخصوص 
مش��روع قانون بش��أن حماية األصن��اف النباتية الجديدة، 
المرافق للمرسوم رقم )36( لسنة 2018، وقررت الموافقة 

على قرار مجلس الشورى.
بعدها ناقش��ت اللجنة االقت��راح بقان��ون بتعديل بعض 
أحكام المرس��وم بقانون رقم )1( لس��نة 1996 في ش��أن 
الكهرباء والماء، المقدم من النائب الثاني لرئيسة مجلس 
النواب علي زايد، واالقتراح بقانون بش��أن تعديل وإضافة 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن 
الكهرباء والماء، والمقدم من النائب يوس��ف زينل، وقررت 
اللجن��ة تأجي��ل البت ف��ي المقترحي��ن إلج��راء التعديالت 

عليهما ودمجهما.

ابتعاث 12 طبيبًا من »السلمانية الطبي« 
للحصول على االختصاص والزماالت الدقيقة

التنفي��ذي  الرئي��س    اس��تقبل 
الدكت��ور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
أحم��د األنص��اري، مؤخ��رًا، 12 طبيبًا 
من منتسبي مجمع السلمانية الطبي، 
كدفع��ة  ابتعاثه��م  س��يتم  الذي��ن 
أولى م��ن أصل 27 طبيب��ًا إلى الخارج 
للحص��ول عل��ى ش��هادة االختصاص 

والزماالت الدقيقة.
وس��يتم ابتع��اث كلٍّ م��ن الدكتورة 
روض��ة حمي��د الف��ردان، الزمالة في 
األردن،   - والس��كر  الصم��اء  الغ��دد 
والدكت��ورة فاطم��ة م��رزوق، الزمالة 
أس��تراليا،   - األطف��ال  أش��عة  ف��ي 
والدكتورة صفاء التيتون، الزمالة في 
العناية القصوى - المملكة المتحدة، 
الزمالة  ال��درازي،  والدكت��ور حس��ين 
ف��ي ط��ب وجراح��ة تجمي��ل العيون 
جان��ب  إل��ى  المتح��دة،  المملك��ة   -
الدكتورة فاطمة بوشقر، الزمالة في 

جراحة العيون - المملكة المتحدة.
كم��ا س��يتم ابتعاث الدكتور ش��ريف 
أحم��د، الزمالة ف��ي جراح��ة العمود 
الفق��ري - تركي��ا، والدكت��ور أحم��د 
س��عيد، الزمالة في جراح��ة القولون 
المتح��دة،  المملك��ة  والمس��تقيم - 

والدكتورة عائش��ة س��رواني، الزمالة 
ف��ي ط��ب الغ��دد الصم��اء - إيرلندا، 
والدكت��ورة فاطمة محم��د الجفيري، 
الزمال��ة في تجمي��ل العي��ن ومحجر 
العي��ن - هون��غ كون��غ، والدكت��ورة 
عائشة الموسى، الزمالة في األمراض 
الجلدي��ة - إيرلن��دا، والدكتورة زينب 
األم��راض  ف��ي  الزمال��ة  المصل��ي، 
إل��ى  إضاف��ة  إيرلن��دا،   - الجلدي��ة 
الدكت��ورة صف��اء ن��وروز، الزمالة في 

أمراض الكلى، إيرلندا.

وأك��د األنص��اري أن االس��تثمار ف��ي 
الطب��ي  وال��كادر  البش��ري  العنص��ر 
يمث��ل أولوية كب��رى لمجل��س أمناء 
انطالق��ًا  الحكومي��ة  المستش��فيات 
من اهتم��ام القي��ادة، بتحقيق أعلى 
مس��تويات الرضا فيما يخص الرعاية 
الطبية المتاحة للمواطنين في مجمع 
الس��لمانية الطبي ع��ن طريق توفير 
رعاية طبية ش��املة وصحية متميزة، 
الفتًا إلى أن االس��تثمار في المواطن 
البحريني ه��و األس��اس لتحقيق هذا 

الرض��ا عل��ى كاف��ة األصع��دة، بم��ا 
ُيس��هم ف��ي تحقي��ق رؤي��ة مملك��ة 
البحري��ن 2030. وق��ال: »إن ابتعاث 
األطب��اء للحص��ول عل��ى التخصصات 
الدقيقة هو أحد الركائز لنجاح القطاع 
الصح��ي الش��امل ومواكب��ة التط��ور 
والمس��تجدات في عال��م الطب، وإننا 
في المستشفيات الحكومية حريصون 
على االس��تثمار في الك��وادر الوطنية 
الواعدة ما سيثري معارفهم ويحسن 
التخصصات  ف��ي معظ��م  مهاراتهم 
الطبية من أجل االستمرار في تقديم 
أفض��ل رعاي��ة وخدم��ات للمرض��ى، 
كونه��م المح��رك الرئي��س لالرتقاء 

بالمجتمع وبناء مستقبل الوطن«.
وأوضح أن األطباء المبتعثين قادرون 
عل��ى تحقي��ق مزيد م��ن اإلنج��ازات 
الطبي��ة ومنافس��ة الك��وادر الطبي��ة 
العالمية، ولديهم القدرة والرغبة في 
االرتق��اء بمس��توى الخدمات الصحية 
المقدمة، مؤكدًا منحهم مس��ؤوليات 
كبي��رة بع��د عودتهم م��ن االبتعاث 
أهمها تولي مسؤولية تدريب األجيال 
القادمة من أطباء في المستش��فيات 

الحكومية.

 »حمد الجامعي« يحصد اعتماد البورد 
السعودي لطب النساء والوالدة للمرة الثالثة

أك��د قائ��د مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
ب��ن عطي��ة اهلل آل خليف��ة أن الهيئة 
الصحي��ة  للتخصص��ات  الس��عودية 
منحت للم��رة الثالثة اعتم��اد البورد 
السعودي لطب النساء والوالدة لمدة 
4 س��نوات بع��د اس��تيفائه معايي��ر 

متطلبات التقييم األساسية.
وأش��ار الممثل النظامي بمستش��فى 
للهيئ��ة  الجامع��ي  حم��د  المل��ك 
الصحي��ة  للتخصص��ات  الس��عودية 
الدكت��ور محم��د العوض��ي، إل��ى أن 
االعتماد ج��اء بعد الزيارة االفتراضية 
الت��ي قامت بها اللجن��ة بعد التقييم 
وال��والدة  النس��اء  لقس��م  الدقي��ق 
بتدري��ب  المتعلق��ة  بالمستش��فى 
األطب��اء، وذل��ك بن��اًء عل��ى المعايير 
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية.
فيم��ا أكد استش��اري أمراض النس��اء 
وال��والدة وأطف��ال األنابي��ب وجراحة 
النس��اء  قس��م  ورئي��س  المناظي��ر 

والوالدة في المستشفى حسني ملص 
أن المستش��فى حص��ل عل��ى اعتماد 
البورد السعودي لطب النساء والوالدة 
للم��رة األولى في أكتوبر 2013 لمدة 
سنتين، ثم تم تجديد االعتماد للمرة 
الثانية لمدة 4 س��نوات في س��بتمبر 
2015 إلى س��بتمبر 2019، حيث كان 
االعتماد كمركز مش��ترك مع الهيئة 

الصحي��ة  للتخصص��ات  الس��عودية 
التخاذ القرارات، وتم تجديد االعتماد 
للمرة الثالثة على التوالي في أكتوبر 
2020 حت��ى س��بتمبر 2024 ليك��ون 
مستشفى الملك حمد الجامعي مركزًا 

لبرنامج تدريبي مكتمل.
مدي��رة البرنام��ج التدريب��ي للهيئة 
الصحي��ة  للتخصص��ات  الس��عودية 
واستش��اري أمراض النس��اء والوالدة 
بالمستش��فى الدكت��ورة مها غرابة، 
أك��دت أن آلي��ة اختي��ار المتدربي��ن 
لالنتساب للبرنامج التدريبي الخاص 
بط��ب النس��اء وال��والدة والت��ي تمر 
بع��دة مراح��ل تقييمي��ة م��ن قب��ل 
للتخصص��ات  الس��عودية  الهيئ��ة 
الصحي��ة، ويت��م التس��جيل للبرنامج 
ع��ن طريق مركز التعلي��م واالحتراف 
بالمستش��فى وتتضمن عدة شروط 
الرخص��ة  امتح��ان  اجتي��از  منه��ا 
الس��عودية، والحصول على ترخيص 
من الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
الصحية )NHRA(، حيث يتم اختيار 4 

متدربين سنويًا.
فيم��ا أش��ارت مدي��ر مرك��ز التعليم 
واالحت��راف والمدي��ر العام للش��ؤون 
الحس��ن،  دالل  الدكت��ورة  اإلداري��ة 
إل��ى أهمي��ة ه��ذه االعتم��ادات في 
المل��ك  مستش��فى  مكان��ة  تعزي��ز 
حم��د الجامع��ي وقدرته التنافس��ية 
مع األنظم��ة الصحية ف��ي المنطقة. 
يع��د  االعتم��اد  ه��ذا  أن  واوضح��ت 
واح��دًا م��ن ع��دة اعتم��ادات لبرامج 
أخ��رى ضم��ن التخصص��ات الصحية 
المعتمدة، باإلضاف��ة إلى اعتمادات 
أخرى كحصول مختبرات المستشفىى 
وبن��ك ال��دم عل��ى ش��هادة االعتماد 
الدولية م��ن الكلي��ة األمريكية لعلم 
األمراض )CAP( واعتماد من جمعية 
القل��ب األمريكية كمرك��ز متخصص 
ف��ي تنظي��م دورات اإلنع��اش القلبي 
 )BLS( الرئوي األساس��ي والمتق��دم
عل��ى  إل��ى  باإلضاف��ة   ،)ACLS(و
الحصول على اعتم��اد اللجنة الدولية 

.)JCI( المشتركة

 القطان: النظر في 5 مشاريع 
متعثرة لتعزيز االستقرار االقتصادي

ق��ال رئي��س لجن��ة تس��وية 
مش��اريع التطوي��ر العقارية 
القاض��ي ص��الح  المتعث��رة 
القط��ان إن اللجن��ة عق��دت 
اجتماعه��ا ع��ن ُبع��د عب��ر 
المرئ��ي  االتص��ال  تقني��ة 
وذل��ك لمباش��رة المش��اريع 
المحال��ة إليه��ا م��ن اللجنة 
الوزارية للمش��اريع التنموية 
والبني��ة التحتي��ة والتي بلغ 
عددها خمسة مشاريع، حيث 

ت��م إدراجها كمش��اريع متعثرة تس��تعد اللجنة على 
بحثها ودراستها بهدف اس��تدامة المشاريع االستثمارية وتعزيز 

االستقرار االقتصادي في المملكة.
وبي��ن القط��ان أن تل��ك المش��اريع المحالة إلى اللجن��ة بموجب 
القانون رقم )66( لسنة 2014 تعد من مشاريع التطوير العقاري 
الت��ي تم بي��ع وحداتها على الخريطة واس��تلم المط��ور العقاري 
دفع��ات عنه��ا مقابل ذل��ك البي��ع إال أن تلك المش��اريع تعثرت 

وتوقفت عن التنفيذ بما يضر باالقتصاد الوطني بالمملكة. 
وأض��اف أن البحرين وه��ي دولة المؤسس��ات والقان��ون بقيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى وبجهود الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح األفراد في 
كل األحوال وبكافة الس��بل الس��يما القانونية منها والتي أثبتت 
صحة وس��المة التوجه الحكومي في التعامل مع مشاريع التطوير 
العق��اري المتعث��رة وذلك وفق اآللي��ات التي نظمها المرس��وم 
بقانون رقم )66( لس��نة 2014 بش��أن تسوية مش��اريع التطوير 
العقارية المتعثرة وأن اللجنة س��تبذل أقصى ما في وسعها من 

أجل سرعة االنتهاء من تسوية أوضاع هذه المشاريع.

صالح القطان

 قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

 »الصحة«: قاعتان في مركز المعارض 
لتطعيم كبار السن دون الحاجة لتسجيل مسبق

أعلن��ت وزارة الصح��ة، أن��ه اعتب��ارًا م��ن الي��وم 
س��يتم تخصيص قاعتين بمركز البحرين الدولي 
للمع��ارض والمؤتم��رات لتطعي��م كبار الس��ن 
مم��ن هم فوق 50 عام��ًا الذين ل��م يأخذوا بعد 
أي جرعة م��ن التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
)كوفي��د-19( والمؤهلي��ن منهم الذي��ن أكملوا 
الجرع��ة الثاني��ة م��ن تطعي��م س��ينوفارم ألخذ 

الجرعة المنشطة.

ويمكن لكبار الس��ن، التوجه مباش��رة للقاعتين 
الحاج��ة  لذل��ك، دون  المخصصت��ان  3و4  رق��م 
للتسجيل المسبق أو انتظار الحصول على موعد، 
حيث س��يتم استقبالهم من الساعة 8 صباحًا إلى 
الساعة 6 مساًء، مع ضرورة إبراز دفتر التطعيمات 

عند الحضور لتلقي الجرعة المنشطة.
وأشارت الوزارة، إلى أن التطعيمات المتوفرة في 
مركز البحري��ن الدولي للمع��ارض والمؤتمرات 

وتطعي��م  »فايزر-بيونتي��ك«  تطعي��م  ه��ي 
س��بوتنيك لكبار الس��ن ممن لم يأخذوا أي جرعة 
م��ن التطعي��م، وتطعي��م »فايزر-بيونتيك« أو 

تطعيم سينوفارم للجرعة المنشطة.
وأكدت أهمي��ة إقب��ال الفئ��ات المعرضة لخطر 
مضاعف��ات في��روس كورون��ا عل��ى التطعي��م، 
وضرورة أخ��ذ الجرعات المنش��طة لدورها الكبير 

وأهميتها في تنشيط وتعزيز مناعة األفراد.

»التربية« تبدأ إرسال األرقام 
السرية للتسجيل للبعثات 

والمنح الدراسية
أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعليم عن بدئها إرس��ال األرقام 
الس��رية للتس��جيل اإللكتروني للبعثات والمنح الدراس��ية 
للطلب��ة البحرينيي��ن م��ن خريج��ي الثانوي��ة العامة من 
الم��دارس الحكومية والخاصة، الحاصلين على معدل %90 
فأكثر والراغبي��ن في التنافس على ه��ذه البعثات والمنح 
الدراس��ية للعام الجامع��ي 2021/2022، وذلك من أمس 
اإلثني��ن المواف��ق 2021/7/12 حتى نهاية ي��وم األربعاء 

الموافق 2021/7/14. 
وأك��دت ال��وزارة ض��رورة االحتف��اظ به��ذا الرقم الس��ري 
للتس��جيل في خطة البعث��ات والتي س��يعلن عنها الحقًا، 
داعية الطلبة الذين ال تصلهم األرقام الس��رية خالل يومي 
اإلثني��ن والثالثاء إل��ى التواصل مع الدع��م الفني بالوزارة 
عل��ى األرق��ام اآلتي��ة: 17278742 - 17278892 أو على 
البري��د اإللكتروني it.support@moe.gov.bh وذلك يوم 
األربعاء الموافق 2021/7/14 من الس��اعة ال�8:00 صباحًا 

حتى 1:00 ظهرًا.

 القبض على سارق محل 
 تجاري وإتالف مركبات 

بالمحرق في أقل من 24 ساعة
تمكن��ت مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق م��ن القبض على 
ش��خص )21 عام��ًا( إث��ر قيامه بس��رقة محل تج��اري وإتالف 
ع��دد من المركبات، وذلك خالل أقل من 24 س��اعة من تلقي 

البالغات.
وأوضح��ت المديرية أنه بعد تلقيها ع��ددًا من البالغات تفيد 
بتعرض مح��ل تجاري للس��رقة وتعرض عدد م��ن المركبات 
لإلتالف، باش��رت على الف��ور عمليات البح��ث والتحري والتي 
أس��فرت عن تحديد هوية المذكور والقب��ض عليه وجار اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.
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قطرة وقت

 شهادة النواب 
اإلنجليز غير مقبولة هنا

سواء ردت وزارة الداخلية على ما يصدر عن »منبر قطر التحريضي« 
أم ل��م ترد فإن قناة »الجزيرة« لن تتوق��ف عن القيام بدورها الذي 
ه��و جزء من حملة ممنهجة هدفها اإلس��اءة للبحري��ن. هذه القناة 
وممولوه��ا وداعموه��ا ال يهمه��م رد الداخلي��ة وال ينظ��رون إل��ى 
منطقيت��ه وما يتضمنه من حقائق، والغال��ب أنهم ال يقرؤونه، ما 
يهمهم هو االس��تمرار في الترويج لفك��رة أن في البحرين تجاوزات 
لحقوق اإلنس��ان تس��تدعي التحرك لمنعه��ا. ورغم أن الس��يناريو 
المعتمد في هذا الخصوص أصبح مكش��وفًا وصار العالم كله يدرك 
أهداف��ه ومرامي��ه إال أن منبر قطر التحريضي ال يزال مس��تمرًا فيه 
ويعتقد أنه طالما أن االدعاءات مدعومة بش��هادة نواب إنجليز فإن 

الجميع سيصدقها.   
من األمور التي ال تدركه��ا »الجزيرة« وقطر أن قيام وزارة الداخلية 
بال��رد على م��ا يبث وينش��ر من ادع��اءات هدفه توضي��ح الحقائق 
للجمهور والتي منها أن المحرضين يس��تندون على مصادر تفتقد 
المعلوم��ة الصحيح��ة وم��ن مصلحتها نث��ر األكاذي��ب وأنهم غير 
منتبهين إلى أن حقوق اإلنس��ان الت��ي يتحدثون عنها مفقودة في 

قطر.   
المثي��ر أن الن��واب البريطانيي��ن الذي��ن أدخلوا أنوفه��م في أمر ال 
يعنيهم لم يكلفوا أنفسهم بالتأكد من المعلومات التي وصلتهم 
وضمنوه��ا عريضتهم، ما يؤكد أنهم يعتقدون أن العالم س��ينحاز 
إليه��م فقط ألنه��م نواب إنجليز، وهذا تفكير عف��ا عليه الزمن. ما 
فعلوه هو أنهم فضحوا أنفسهم وأكدوا أنهم »يجهلون واقع حقوق 
اإلنسان في البحرين واإلجراءات القانونية المتبعة في مركز اإلصالح 
والتأهيل في »جو« حيث يتم االلتزام بكافة معايير حقوق اإلنس��ان 
لي��س كمجرد قواني��ن وعهود وإنما كثقافة معم��ول بها وتحرص 
وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة عناصرها من ضباط وأفراد، 
باعتب��ار أن كافة النزالء، وأيًا كانت م��دد محكومياتهم، أمانة يجب 
صونه��ا« كما جاء في ال��رد التوضيحي ل��وزارة الداخلية الذي اهتم 
أيضًا بالتأكيد على أن »مركز اإلصالح والتأهيل مفتوح أمام الجهات 

والمؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان«.

مساٍع قطرية فاشلة لهز العالقات السعودية اإلماراتية
يحاول اإلعالم في قطر وتحديدًا قناة الجزيرة وبعض الحس��ابات المحسوبة على 
النظام القطري في وس��ائل التواصل االجتماعي باس��تماتة وبجهد حثيث إيجاد 
منف��ذ يدخلون من��ه إلقناع الش��عوب بالمنطق��ة بوجود خالف بين الس��عودية 
واإلمارات، مستغلين بعض األحداث الجارية التي تخص كال البلدين الشقيقين.

فباألم��س القريب ح��دث اختالف ف��ي وجهات النظ��ر بين اإلمارات والس��عودية 
العضوي��ن في منظمة »أوبك+«، وتبعه حادثة حريق لحاوية بدبي، واس��تغلت 
»الجزيرة« والحس��ابات المحس��وبة على النظام القطري هذين الحدثين، وألفت 
سيناريوهات بش��أنهما ورس��مت أحالمًا في مخيلتهم المريضة، بهدف رفعهما 
إل��ى درجة الخالف، فصورت الحري��ق ب� »االنفجار الذي هز دب��ي«، وألقت بالتهم 
الضمني��ة على الس��عودية، ونفس األمر ينطبق على اخت��الف وجهات النظر بين 
البلدين بش��أن إنتاج النفط، ُكل ذلك من أجل الوص��ول لغاية مفادها أن عالقة 

البلدين في طريقها إلى »التُغير«.
إن تلك المس��اعي الفاش��لة، ما هي إال هدف يبحث عنه نظام الحمدين من زمن 
إلحداث الشقاق والفتنة بين السعودية واإلمارات، عبر توجيهه ألدواته »الجزيرة 
وذبابه اإللكتروني« إلحداث فوض��ى وربكة في المنطقة، والملفت حقًا في األمر 
أن أغلب الحس��ابات التابع��ة للنظام على تويت��ر أصبح أصحابه��ا فجأة محللين 
اقتصاديين وخبراء في ش��ؤون النف��ط، ومحققين في ح��وادث الحريق، وأغلبهم 

يجهل أبجدي��ات تلك المجاالت، ولكن البأس من ُيدل��ي كٌل بدلوه طالما الغاية 
واحدة وهو هز العالقات السعودية اإلماراتية والوصول بالبلدين إلى القطيعة. 

وق��د نجد العذر هنا ألصحاب تلك الحس��ابات والجزي��رة، ألن بالهم تعرفت على 
معن��ى المقاطع��ة، لذلك ه��م يرون أن أي اخت��الف في وجهات النظ��ر، أو حادث 
عرض��ي يق��ع بي��ن دول الرباعي العرب��ي هو »حتم��ًا« خالٌف، و»الب��د« أن يؤدي 
للخصومة والمقاطعة، ولكن نواياهم الخبيثة ومكرهم الس��يئ ال ُيحيق إال بهم، 
فالعالقات اإلماراتية السعودية راس��خة وقوية وباقية بإذن اهلل، بفضل قيادتي 

البلدين اللتين تتميزان بالحكمة والتعقل والهدء، وليست قيادة مصطنعة.
لكن األمر الرائع والملفت وغير المستغرب طبعًا، هو حجم ردود األفعال لحسابات 
من ش��خصيات عامة ومواطنين من الس��عودية واإلمارات عل��ى ادعاءات الجزيرة 
وتلك الحسابات القطرية، وتصديها بقوة أظهرت من خاللها مدى التالحم الكبير 
بين أبناء البلدين الشقيقين،- وأستثني من ذلك الحسابات اإلخوانية والمؤدجلة 
-، والملفت هنا أيضًا أن الحس��ابات البحرينية نش��طت وبشكل ملحوظ وتصدت 
لقن��اة الجزيرة وحس��ابات النظام القط��ري، بل وطالبت قط��ر باالهتمام بحقوق 
مواطنيه��ا من الطائفة الجعفرية الكريمة، بداًل من االنش��غال باآلخرين، وربما 
نحت��اج أحيانًا لمثل تلك المواق��ف لنجدد من إظهار المعن��ى الحقيقي للعالقات 

األخوية، التي ال يشوبها تصنع أو تحكمها المصالح.

لبنان صرخة ألم تفوق الحدود...
بات المسؤولون اللبنانيون في يومنا هذا، مناصرين 
داعمي��ن ومطبقين لقان��ون خفيٍف نظي��ٍف خاٍل من 
الفذلكة والتعقيد، قانوٍن خالصته »ال أرى، ال أسمع، 

ال أتكلم«. 
كي��ف ال؟! وكل م��ا ي��دور ويج��ول من أخب��ار وأحداث 
وصرخ��ات تص��دح ف��ي أضي��ق األزق��ة اللبناني��ة أو 
على أوس��ع الش��وارع الفرعية والطرقات األساس��ية 
والمؤسس��ات الحكومي��ة واألهلية والمستش��فيات 
والصيدلي��ات والبي��وت يت��م نقله ومش��اركته على 
وس��ائل اإلع��الم المرئية م��ن جهة أو عل��ى برامج 
التواصل اإللكتروني من جهة أخرى والمتواجدة في 
هواتف الكبار والصغار والقابلة لالنتش��ار على أوسع 

نطاق من دون تفرقة لبلد أو مجتمع أو دين. 

ال��كل يتناقل ما يج��ري من خراب وه��الك في بلدي 
الحبيب لبنان، إال المس��ؤولون فإنه��م غير ملومين 
كونه��م يعيش��ون في برج ع��اٍج ال ينتم��ي إلى هذا 
الزم��ان. لدرجة أن كل من يقابلني فيبادرني س��ائاًل 
وباس��تعجاب: م��اذا يدور في لبنان ال��ذي كان يلقب 
س��ابقًا بسويسرا الش��رق؟! وصرخة الشعب اللبناني 
كل ي��وم تزداد عن اليوم الذي يس��بقه ولكن ال حياة 
لم��ن تنادي. صدقوني قائمة الصرخات تطول، أهي 
صرخة ضد الظلم أو ضد الطغيان أو ضد الميليشيات 
التي تس��ير البالد أو ض��د غالء رغيف الخب��ز وارتفاع 
كافة السلع الغذائية أو ضد انقطاع الكهرباء والدواء 

أو تخزينه في أيدي المافيات؟!
صرخ��ات حرقة ودم النفجار يعتبر ثاني أقوى انفجار 

بعد قنبلة هيروش��يما أو صرخة ضد المصارف وحجز 
أم��وال الناس وضي��اع مصيره��ا ومصيرهم، صرخة 
ضد كورونا وإقفال المحال وتوقيف األشغال. صرخة 
التش��ريد والتهجي��ر أو صرخة هج��رة األدمغة وعلى 
رأس��هم األطباء والممرضون. صرخة ته��اوي الليرة 
اللبنانية أمام الدوالر األمريكي أو صرخة ضد تهريب 
المواد المدعومة. صرخ��ة تلو الصرخة تلو الصرخة 
والمس��ؤولون مغيبون ساكنون في واٍد عميق أو في 
الطائ��رات يتنقلون لحل أزمة ه��م رأس الحربة فيها 

وشعلة الفتيل التي ليس لها مثيل. 
عندم��ا يتحول القان��ون إلى آلة تع��زف أوتارها على 
أوجاع الناس والحق تائه ف��ي الظلمات عندها ننظر 

لالنتداب األجنبي أنه رحمة للبالد والعباد.

»ليه الء«.. عندما يكون للعمل الدرامي هدف إنساني
11 ألف��ًا، ه��و ع��دد األيت��ام واألرام��ل الت��ي تقوم 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية برعايتهم، 
حسب الموقع الرسمي للمؤسس��ة، والتي تتضمن 
الرعاية المعيشية والنفس��ية والتعليمية والصحية 
واالجتماعية، وهو ما يوفر لهم حياة كريمة ويساهم 

في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنسانية لهم.
وال ش��ك أن هن��اك أيض��ًا العديد من المؤسس��ات 
األخ��رى التي تقوم ب��ذات األدوار م��ن حيث تقديم 
الرعاي��ة لأليت��ام وكفالته��م حت��ى يكون��وا أفرادًا 

صالحين في المجتمع ويساهمون في بناء وطنهم.
ولكن الس��ؤال المل��ح هنا، هل يحت��اج اليتيم فقط 
إلى توفير س��بل العيش الكريم ل��ه؟ وماذا بإمكان 
المجتم��ع تقديمه لأليت��ام حتى ال يتك��ون لديهم 
ش��عور بالنق��ص بي��ن أقرانه��م؟ وم��اذا يمنع من 
التفكي��ر بوضع األطف��ال األيتام في بيئات أس��رية 

حقيقية؟!
بالطبع أنا هنا أتحدث عن األطفال ممن فقدوا كامل 

أفراد األسرة أو ممن يصنفون بمجهولي اآلباء..
تابع��ت تجرب��ة فريدة يت��م تطبيقها منذ س��نوات 

في أكثر من دولة، وتق��وم على توفير منازل خاصة 
لألطف��ال عبر ما يس��مى »قرى األطف��ال العالمية« 
)SOS(، حيث يجتمع عدد من األطفال من الجنسين 
مع أم بديلة ويعيشون أجواء األسرة الواحدة كأخوة، 
وعن��د بلوغه��م س��نًا معين��ًا واكتس��ابهم التعليم 
المناس��ب والخبرات الحياتي��ة المالئمة يتم نقلهم 
إلى بيوت الش��باب ليقوموا باالعتماد على أنفسهم 

ويساهموا بدورهم في خدمة المجتمع.   
ف��ي كثي��ر م��ن ال��دول يت��م التعامل م��ع موضوع 
األطفال األيتام بآليات أخرى، مثل الس��ماح بالتبني 
الكامل من قبل عائالت حقيقية، حيث ينتقل اليتيم 
إل��ى األس��رة المتبن��اة ويعي��ش في كنفه��ا كأحد 
أفراده��ا، ما يمنح��ه حي��اة حقيقية بعي��دًا عن أية 
ضغوط نفس��ية أو اجتماعية، فينش��أ عنصرًا صالحًا 
وقادرًا على المساهمة في عملية البناء في مجتمعه 

ووطنه.
ق��د يعت��رض البعض عل��ى فك��رة التبن��ي الكامل 
لألطف��ال األيت��ام، ألس��باب ديني��ة أو اجتماعية أو 
ثقافي��ة، ولكنه��ا بالتأكي��د أكثر األفكار المناس��بة 

للقضاء على ظاهرة األطفال األيتام المحرومين من 
جو األسرة الحقيقي.

هذه الفكرة ناقش��ها مؤخرًا أحد األعم��ال الدرامية 
الهام��ة، وهو مسلس��ل »ليه الء« في الج��زء الثاني، 
ورغم تباين اآلراء حول العمل وانقس��ام المتابعين 
بي��ن مؤي��د ومع��ارض للفك��رة، إال أنه ت��رك أثره 
الواض��ح في حي��اة المجتم��ع المص��ري، حيث قالت 
وزارة التضام��ن االجتماعي المصرية عقب االنتهاء 
من ع��رض المسلس��ل، إن هن��اك إقبااًل كبي��رًا من 
المواطني��ن على كفالة األطف��ال األيتام بعد عرض 
المسلس��ل، في إش��ارة إلى زيادة عدد طلبات كفالة 
األيت��ام إل��ى 2700 طلب مق��دم إلى ال��وزارة وجاٍر 

بحثها.
* إضاءة:

ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم »أن��ا وكافل 
اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى 
وف��رق بينهما قلي��اًل«.. صدق رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم.
االنتخابات اإليرانية.. »رئيسي« 

في الرئاسة والشعب في تعاسة
مس��رحية »االنتخابات الرئاس��ية« اإليرانية التي أراد منها خامنئي 
أن يصل بالتيار المتش��دد إلى الرئاسة حيث فاز »إبراهيم رئيسي« 
ذلك الرجل الذي كان يشرف على عمليات التعذيب واالغتياالت التي 
تتم في الس��جون اإليرانية للمعارضة وه��دف من ذلك خامنئي أن 
يس��لك سياس��ة مس��ك العصا من النصف حيث في الداخل يريد أن 
يعيد هيبة »الجمهورية اإلسالمية« بسبب أن سلطة الماللي بدأت 
تفقد الس��يطرة عل��ى الوضع األمني في الداخ��ل والنصف اآلخر من 
العصا أخذ يظهر الرغبة في إحياء االتفاق النووي مع الدول األوربية 
وأمريكا وكذلك التصريحات المتكررة التي يطلقها المسؤولون في 
إيران في رغبته��م إلى مصالحة دول الجوار حيث بدأت تخف ظاهرة 
الطائ��رات المس��يرة الت��ي يطلقها الحوثي��ون بدع��م إيراني على 

السعودية والصواريخ على القواعد األمريكية في العراق. 
ه��ذه السياس��ة التي يرغ��ب خامنئي ف��ي فرضها عل��ى العالم قد 
تجاوزه��ا الزم��ن ففي الداخ��ل المعارضة في تناٍم مس��تمر بكافة 
اتجاهاته��ا واألزمة المعيش��ية للش��عب ت��زداد س��وءًا حيث أوصل 
ش��عبه إلى حالة فقر مدقع وزادت عمليات السرقة والنهب والنفوذ 
التوسعي وفي الخارج بدأ يواجه التظاهرات الشعبية الضخمة التي 
ش��هدتها العراق خاصة إذ أيعقل أن ينس��ى الش��عب العراقي تلك 
الحرب التي ش��نها النظام اإليراني عليه لمدة عشر سنوات وبعدها 
استس��لم النظام اإليراني ال يمكن أن تنمحي هذه الحرب من ذاكرة 

الشعب العراقي؟!
وكذل��ك الش��عب اللبنان��ي أصب��ح يعيش تح��ت خط الفق��ر حيث 
دعت��ه الظروف المعيش��ية القاس��ية أن يث��ور عل��ى حكومته ضّد 
نفوذ العصابات السياس��ية الموالية إلي��ران والمتالعبة بمقدرات 
الدولتين كإعالن ش��عبي عربي عن سقوط المش��روع اإليراني في 
المنطقة بعد س��نوات من توهم نظام طهران أنه نجح في تحقيق 
نظري��ة »الهالل الصفوي« على أرض الواقع وابتلع هاتين الدولتين 

إلى األبد.
إن معطيات الواقع السياسي في المنطقة تدل على أن كافة الظروف 
اإلقليمي��ة والدولية ليس��ت في صالح النظام اإليراني وال تس��اعده 
عل��ى العودة إلى م��ا كان علية فهو وس��ط أزمات كبي��رة يعانيها 
واقتصاد يحتضر بسبب العقوبات االقتصادية الدولية وما يصرفه 
على مشروعه التوسعي في الوقت األمر األكثر سوءًا أن أجزاء كبيرة 
من المجتم��ع تعاني اإلحباط جراء العملية السياس��ية التي رفض 
نحو نصف الناخبين المشاركة فيها خالل األسبوع الماضي النتخاب 
رئيس الجمهورية ومخاطر خارجية أخرى حيث تتعرض ميليش��ياته 
في س��وريا إل��ى عملية إب��ادة بس��بب عمليات القص��ف الصاروخي 
اإلس��رائيلي المس��تمر وبدأ يفقد دعم األذرع في ال��دول التي هي 
يعتبرها من مناطق نفوذه مثل لبنان والعراق واليمن وسوريا فهي 

بدورها أصبحت تحتاج لى من يدعمها. 
إن النظ��ام اإليران��ي أصبح ف��ي مرحلة صراع من أج��ل البقاء ال من 
أج��ل التوس��ع ويبحث ع��ن أي أوراق تس��اعده على تقوي��ة موقفه 
أخره��ا محاولة مد نفوذه الطائفي إل��ى األردن عن طريق جماعات 
مأجورة تضع برامج لزيارات لألضرحة الدينية ولكن مصيره الفش��ل 
وهو يغرس قواعده في المس��تنقعات التي لن يخرج منها بتحقيق 

أهدافه وإن غدًا لناظره قريب.
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لماذا ُعقدت جلسة مجلس الوزراء بالحضور المباشر؟!
في مؤش��ر قوي يؤكد أن البحرين نجحت خالل األس��ابيع الماضية في إدارة أزمة 
كورونا واألرقام التي تصاعدت بش��كل نموذجي وناجح، رأينا باألمس عقد جلسة 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه اهلل بحضوره شخصيًا وحضور أعضاء مجلس الوزراء في قصر 

القضيبية. 
هذه المرة األولى منذ بدء الجائحة نرى فيها الحكومة تعقد اجتماعها األسبوعي 
بش��كل حضوري، وهي خطوة أعتبرها شخصيًا رس��الة إيجابية ترسل للجميع في 
هذا الوط��ن الغالي تفيد بأننا بإذن اهلل على الطري��ق الصحيح للتغلب على هذا 

الوباء. 
الي��وم حينم��ا نرى األرق��ام التي تعلن في نهاي��ة كل يوم ن��درك تمامًا كيف أن 
األرق��ام المعني��ة باإلصابات والوفيات تناقصت بش��كل كبير جدًا، إذ قبل ش��هر 
تقريب��ًا كان القلق يس��ود حينما نرى أن اإلصابات اليومية تتجاوز س��قف الثالثة 
آالف وأن الوفي��ات تكاد تصل إلى ما يفوق الثالثي��ن، واليوم بعد اإلجراءات التي 
اتخذته��ا الحكومة رأينا كي��ف أن الحاالت المعنية باإلصاب��ة وصلت إلى أقل من 

ال�100 والوفيات باتت أقل من أصابع اليد الواحدة وهلل الحمد. 
هنا يحق لنا أن نفخر بكل الجهود التي بذلتها الحكومة بقيادة األمير سلمان بن 
حمد، تلك الخطوات التي بدأت بش��كل استباقي قبل ظهور أول حالة لكورونا في 

البحرين، والخطوات التي اتخذت بعد ظهور الحاالت وانتشار اإلصابات، والمرحلة 
المفصلية كانت قبل أسابيع قليلة حينما زادت اإلصابات بشكل غير مسبوق وكان 
تدخ��ل الحكومة بطريقة موفقة وهلل الحمد لتحتوي الموقف وتس��هم في تقليل 

اإلصابات وعودة األمور إلى وضع مستقر بإذن اهلل. 
اليوم الحكومة تجتمع بش��كل مباش��ر، ونس��بة الحضور في األعم��ال رفعت إلى 
النص��ف، وفتحت العديد من المرافق مع التش��ديد على دخول المتطعمين فقط 
وااللت��زام بكاف��ة إجراءات الس��المة واالحت��رازات المطلوبة، وف��ي نفس الوقت 
هن��اك إقبال متزايد على التطعيم المجاني الذي تقدمه مملكة البحرين، وكذلك 
تطعيم صغار السن، وأيضًا فتح المجال ألخذ الجرعة التنشيطية لزيادة المناعة. 
األمير س��لمان بن حمد قائد ذكي جدًا، يدرك تمامًا ضرورة مواجهة كل الظروف 
بإيجابية وعزم، بل يمضي بش��كل أبعد إلرس��اء أس��س تعليمية للجميع بش��أن 
اإلدارة المتقدمة من خالل األفعال التي يقوم بها بنفسه ويؤسس بها للنموذج 
القي��ادي الصحي��ح، وفي عقد جلس��ة مجلس ال��وزراء بالحضور الش��خصي لجميع 
أعضائه يوم أمس وجه األمير سلمان بن حمد حفظه اهلل رسالة مباشرة للجميع 
عل��ى أرض هذا الوطن تتمثل في أن الوضع أفضل والعمليات والجهود المبذولة 
للتص��دي لكورونا تمضي في نجاح لتعيدنا رويدًا رويدًا إلى حياتنا الطبيعية التي 

افتقدناها.



المنامة - بنا

ترأس ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد 

أمس بقصر القضيبية.
ورفـــع مجلس الوزراء في بداية االجتماع 
البـــاد  إلـــى عاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد؛ بمناســـبة قـــرب حلـــول 
عيد األضحى المبارك، سائا المولى جلت 
قدرتـــه أن ُيعيـــد هـــذه المناســـبة عليهمـــا، 
وعلـــى أبنـــاء البحريـــن واألمتيـــن العربية 

واإلسامية بالخير والُيمن والمسرات.
ثم أشـــاد المجلس بالـــدور الذي تضطلع به 
الصحافة الوطنية وحرصها المستمر على 
مواكبـــة التطورات والمســـتجدات؛ لتعزيز 
فريـــق  الفاعـــل ضمـــن  دورهـــا وإســـهامها 
البحرين في مســـيرة الوطن، وهنأ مجلس 
الـــوزراء الفائزيـــن بجائـــزة رئيس مجلس 

الوزراء للصحافة.
بعدها نوه المجلس بما تحقق على صعيد 
تطعيـــم المواطنين المقيميـــن في الخارج 
إنفـــاذا للتوجيـــه الملكـــي الســـامي، إذ تـــم 
البـــدء في تطعيم المواطنين الذين بادروا 
بالتسجيل ألخذ التطعيم المضاد لفيروس 
كورونا، مشـــيدا المجلس بجهـــود وزارتي 

الصحة والخارجية في هذا الجانب.
بعـــد ذلك تابـــع المجلـــس الخطـــوات التي 
تمـــت لتنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي الســـامي 
بتطويـــر التشـــريعات لمواكبـــة متطلبـــات 
التنميـــة، والتكليـــف الصـــادر عـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
ذلـــك،  لمتابعـــة  لجنـــة  بتشـــكيل  الـــوزراء 
والتي باشـــرت دراسة 111 أداة تشريعية، 
ونتـــج عنهـــا تعديـــل 7 تشـــريعات حددتها 
الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير 
عـــدد مـــن القطاعـــات، التي تهـــدف لتعزيز 
صيانة الحقوق وســـيادة القانون ومواكبة 
متطلبـــات التنميـــة إلـــى جانـــب تحديـــث 
وتطويـــر عـــدد مـــن اإلجـــراءات، إذ كلـــف 

المجلـــس باتخـــاذ اإلجراءات الدســـتورية 
والقانونيـــة الازمة بشـــأن الدفعـــة األولى 

من التعديات التشريعية.
الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  ثـــم 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنســـيقية بشأن تطوير 
عدد من التشريعات ذات األولوية؛ لتعزيز 
صيانة الحقوق وســـيادة القانون ومواكبة 

متطلبات التنمية.
2. مذكرة اللجنة التنســـيقية بشأن الخطة 
 ،2023  -  2021 العمـــل  لســـوق  الوطنيـــة 
والتـــي تهـــدف إلـــى خلـــق فـــرص العمـــل 
النوعيـــة أمام المواطنيـــن وجعلهم الخيار 

األفضـــل للتوظيـــف، إلـــى جانـــب مواصلة 
تطوير اإلجـــراءات الرقابيـــة والتنظيمية، 
وتعزيـــز إســـهامات القطـــاع الخـــاص فـــي 

سوق العمل.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
مذكـــرة  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
تفاهم بين جامعـــة البحرين ومعهد الملك 
ســـيجونغ بجمهورية كوريا، والتي تهدف 

لتعليم اللغة الكورية بمملكة البحرين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن تبني 
مبـــادرات تعزز مكانـــة البحرين في مجال 
الطيـــران وتدعـــم توجهـــات تحفيـــز النمو 

االقتصادي.
5. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن 
قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارســـات 
الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس 
ضـــد  اإلغـــراق  رســـوم  بفـــرض  التعـــاون 
واردات دول مجلـــس التعـــاون لعـــدد مـــن 

المنتجات.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .6
والســـياحة بخصوص برنامج تعاون فني 
بيـــن  المختلفـــة  التقييـــس  فـــي مجـــاالت 
الـــوزارة والهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات 
والمقاييـــس والجـــودة، الـــذي يهـــدف إلى 
بيـــن الجانبيـــن؛ لضمـــان  التعـــاون  تعزيـــز 
استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة 
الشـــتراطات اللوائح الفنيـــة والمواصفات 

القياسية اإللزامية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .7
القانونية والتشـــريعية بشأن رد الحكومة 
علـــى اقتـــراح بقانـــون مقـــدم مـــن مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية  
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن تقرير 
أعمـــال اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون المالية 
المالـــي للنصـــف  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
األول من العام 2021، وأبرز الموضوعات 
عملهـــا  محـــاور  ضمـــن  ناقشـــتها  التـــي 
وأولوياتهـــا الخاصـــة الداعمـــة لتوجهـــات 
الحكومة فـــي تعزيز كفاءة اإلنفاق وتبني 
مبادرات لمواصلة نمو االقتصاد الوطني.

مجلــس الــوزراء يقــر تعديــل 7 تشــريعات كدفعــة أولــى لتطويــر عــدد مــن القطاعــات

إجـراءات لتعزيــز صيانـة الحقــوق وسيــادة القانــون

التعاون مع 
السعودية لضمان 
استيفاء المنتجات 

الشتراطات 
اللوائح الفنية

مبادرات لتعزيز 
مكانة البحرين 

في الطيران 
وتدعم تحفيز 

النمو االقتصادي

زيادة كفاءة 
اإلنفاق وتبني 

مبادرات لمواصلة 
نمو االقتصاد 

الوطني
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

تهنئــة حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد 
وصاحــب  ورعــاه  اللــه  حفظــه  المفــدى 
رئيــس  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 
مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه وأبنــاء البحريــن 
ــة واإلســالمية بمناســبة  ــن العربي واألمتي

قرب حلول عيد األضحى المبارك.

تهنئــة الفائزيــن بجائــزة رئيــس مجلــس 
بالــدور  واإلشــادة  للصحافــة،  الــوزراء 

الذي تضطلع به الصحافة الوطنية.

التنويــه بمــا تحقــق علــى صعيــد تطعيــم 
الخــارج  فــي  المقيميــن  المواطنيــن 

إنفاذًا للتوجيه الملكي السامي.

لتنفيــذ  تمــت  التــي  الخطــوات  متابعــة 
والتكليــف  الســامي  الملكــي  التوجيــه 
الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه 
متطلبــات  وفــق  التشــريعات  بتطويــر 

التنمية.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 12 يوليو 2021:

تطويــر عــدد مــن التشــريعات ذات 
الحقــوق  صيانــة  لتعزيــز  األولويــة 
ومواكبــة   القانــون  وســيادة 

متطلبات التنمية.

العمــل  لســوق  الوطنيــة  الخطــة 
2021-2023 ، والتــي تهــدف إلــى 
ــام  ــة أم ــق فــرص العمــل النوعي خل

المواطنين.

مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة البحريــن 
ومعهــد الملــك ســيجونغ بجمهوريــة 
كوريــا، والتــي تهــدف لتعليــم اللغــة 

الكورية بمملكة البحرين.

تبنــي مبــادرات تعــزز مكانــة البحريــن 
وتدعــم  الطيــران  مجــال  فــي 

توجهات تحفيز النمو االقتصادي.

لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  قــرار 
التجــارة  فــي  الضــارة  الممارســات 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الدوليــة 
بفــرض رســوم اإلغــراق ضــد واردات 
مــن  لعــدد  التعــاون  مجلــس  دول 

المنتجات.

برنامــج تعــاون فنــي فــي مجــاالت 
الــوزارة  بيــن  المختلفــة  التقييــس 
والهيئــة الســعودية للمواصفــات 

والمقاييس والجودة.

رد الحكومــة علــى اقتــراح بقانــون 
مقدم من مجلس النواب.

الماليــة  للشــئون  الوزاريــة  اللجنــة  أعمــال 
واالقتصاديــة والتــوازن المالــي للنصــف األول 
من العام 2021، وأبرز الموضوعات التي ناقشتها 

ضمن محاور عملها.

خلق وظائف 
نوعية أمام 
المواطنين 

وجعلهم الخيار 
األفضل للتوظيف

البدء في تطعيم 
المواطنين بالخارج 

والمبادرين 
بالتسجيل ألخذ 

اللقاح

إسهام فاعل 
للصحافة الوطنية 

ضمن فريق 
البحرين في 

مسيرة الوطن
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تعاون بين “حمد العالمي للتعايش” و “االتحاد األوروبي”
ــام ــس ــرة ال ــي ــس ــز م ــزي ــع ــي ت ــك فـ ــل ــم ــود جـــالـــة ال ــه ــج إشــــــادة ب

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركز 
الملـــك حمد العالمي للتعايش الســـلمي 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
االتحـــاد  بمندوبيـــة  أول  ســـكرتير 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــدة  األوروبـــي 
البحرين والمقيم في الرياض أنجلوس 
لينوس. بحضور النائب الثاني لرئيس 
ماثيســـون،  بيتســـي  األمنـــاء  مجلـــس 

وعضو المجلس سوشيل مولجيمال.
وجرى بحث سبل التعاون بين المركز 
واالتحاد األوروبي، بتنظيم األنشـــطة 
التســـامح  مجـــاالت  فـــي  المشـــتركة 
والتعايش السلمي، كما بحث الجانبان 
سبل االستفادة من البرامج والدورات 
التـــي يقدمهـــا المركـــز فـــي أكاديميـــة 

الملك حمد للسالم السيبراني وبرنامج 
القيـــادة  فـــي  لإليمـــان  حمـــد  الملـــك 
أكســـفورد  جامعتـــي  مـــع  بالتعـــاون 
وكامبريـــدج العريقتيـــن، والتـــي القت 
إقباال كبيرا من فئات الشباب من دول 

العالم كافة.
تاريـــخ  المركـــز  رئيـــس  واســـتعرض 
التســـامح الدينـــي والتعايش الســـلمي 

بمملكة البحرين، جهود حكام البحرين 
علـــى مـــر التاريـــخ فـــي تعزيز مســـيرة 
التســـامح بين جميـــع أطياف المجتمع 
الثـــري، ومـــا وصلـــت إليـــه البـــالد فـــي 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي تلـــك 
المجـــاالت، مشـــيدا بمســـتوى عالقات 

البحريـــن  بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة 
ودول االتحـــاد األوروبـــي، وبالجهـــود 
الطيبـــة التي تبذلهـــا المندوبية لتعزيز 
العالقـــات بيـــن الجانبيـــن لـــكل ما من 
شأنه تطوير العمل في تعزيز الحريات 
وإرســـاء مبـــادئ احتـــرام االختالفات 

وصون كرامة اإلنسان.
وأعرب سكرتير أول مندوبية االتحاد 
األوروبـــي عـــن تقديـــره لمـــا يقـــوم به 
المركـــز مـــن جهـــود حثيثـــة لبـــث روح 
مختلـــف  بيـــن  والتعايـــش  التســـامح 
الفئـــات محليـــا وعالميـــا، مشـــيدا فـــي 
ذات الوقـــت بجهـــود المملكـــة بقيـــادة 
فـــي تعزيـــز  الملـــك  صاحـــب الجاللـــة 

مسيرة السالم في المنطقة.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، بالقيادة العامة أمس االثنين، 
ســـفيرة الجمهوريـــة التركيـــة المعتمدة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن إيســـن تشـــاكيل 
بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة لبالدها 
فـــي مملكـــة البحريـــن، بحضـــور الفريق 
هيئـــة  رئيـــس  النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن 
العـــام  القائـــد  اللقـــاء  وخـــالل  األركان. 
لقوة دفاع البحرين بسفيرة الجمهورية 

التوفيـــق  دوام  لهـــا  متمنيـــًا  التركيـــة، 
والنجـــاح فـــي منصبها الجديد، مشـــيدًا 
بعالقات التعاون والصداقة القائمة بين 
مملكة البحريـــن والجمهوريـــة التركية. 
حضـــر اللقاء اللواء الركن حســـن ســـعد 
مديـــر ديـــوان القيـــادة العامـــة، واللـــواء 
الركـــن بحري يوســـف مال هللا مســـاعد 
رئيس هيئـــة األركان لإلمداد والتموين، 
دفـــاع  قـــوة  ضبـــاط  كبـــار  مـــن  وعـــدد 

البحرين.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي بمكتبه في مقـــر الوزارة أمس، 
القائم باألعمال باإلنابة لسفارة الواليات 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 

إيثان جولدريتش.
عالقـــات  بحـــث  تـــم  اللقـــاء،  وخـــالل 
الصداقة التاريخية والتعاون المشـــترك 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية، وأهمية الدفع بهذه العالقات 
اإلســـتراتيجية إلـــى آفـــاق أوســـع وفـــي 
مختلـــف المجـــاالت التـــي تعـــزز مســـار 

التعـــاون الثنائـــي، بمـــا يعكـــس األهمية 
العالقـــات  هـــذه  تمثلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
ومصالحهمـــا  البلديـــن  لـــكال  الوثيقـــة 
مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  المشـــتركة، 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء وكيـــل الـــوزارة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
شـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
األمريكتيـــن الشـــيخ عبـــدهللا بـــن علـــي 
آل خليفة، ومســـؤولة القســـم السياسي 

بالسفارة األمريكية تينا سليمان.

عالقات صداقة وتعاون مع تركيا

الدفع بالمصالح مع أميركا آلفاق أرحب

تخصيص قاعتين بـ “المعارض” لتطعيم كبار السن دون تسجيل مسبق
الفئـــات  أخـــذ  أهميـــة  تؤكـــد  “الصحـــة” 
المعرضـــة للخطـــر للتطعيـــم والجرعـــة المنشـــطة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أنـــه بـــدًءا مـــن اليـــوم 
بمركـــز  قاعتيـــن  تخصيـــص  ســـيتم  الثالثـــاء 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن 
لتطعيـــم كبـــار الســـن ممن هـــم فـــوق 50 عامًا 
الذيـــن لـــم يأخذوا بعد أي جرعـــة من التطعيم 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
والمؤهليـــن منهم الذين أكملوا الجرعة الثانية 
من تطعيم سينوفارم ألخذ الجرعة المنشطة، 
وذلـــك مـــن خـــالل التوجـــه مباشـــرة للقاعتين 
رقـــم 3و4 المخصصتـــان لذلـــك، دون الحاجـــة 
للتســـجيل المســـبق أو انتظـــار الحصـــول على 
موعد، حيث ســـيتم اســـتقبالهم من الساعة 8 
صباًحا إلى الســـاعة 6 مساًء، مع ضرورة إبراز 

دفتر التطعيمـــات عند الحضور لتلقي الجرعة 
المنشطة.

وأشارت الوزارة بأن التطعيمات المتوفرة في 
مركـــز البحرين الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
وتطعيـــم  )فايزر-بيونتيـــك(  تطعيـــم  هـــي 
ســـبوتنيك لكبـــار الســـن ممـــن لـــم يأخـــذوا أي 
جرعة من التطعيم، وتطعيم )فايزر-بيونتيك( 

أو تطعيم سينوفارم للجرعة المنشطة.
وأكـــدت وزارة الصحـــة أهميـــة إقبـــال الفئـــات 
المعرضـــة لخطـــر مضاعفات فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19- ( علـــى التطعيـــم، وضـــرورة أخذ 
الجرعـــات المنشـــطة لدورها الكبيـــر وأهميتها 

في تنشيط وتعزيز مناعة األفراد.

المنامة - وزارة الصحة

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

أشـــاد الوزراء والمســـؤولون عن شـــؤون المرأة في 
الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي 
المشـــاركون فـــي أعمـــال “الـــدورة الثامنـــة للمؤتمـــر 
الوزاري لمنظمة التعاون اإلســـالمي للمرأة” بتجربة 
مملكـــة البحريـــن المتمثلة في اعتماد إســـتراتيجية 
خاصة لالســـتجابة الوطنية الدائمة للمرأة واألسرة 
الحتـــواء تداعيـــات جائحـــة كورونـــا وتأخـــذ فـــي 
االعتبـــار مكّون المـــرأة وخصوصية مشـــاركتها في 
التنمية الوطنية، وما اشـــتملت عليه اإلستراتيجية 
مـــن برامج مركزة لتجاوز األزمـــة الصحية وخطط 

التعافي لما بعدها.
جاء ذلك خالل مشاركة مملكة البحرين في أعمال 
المؤتمـــر الـــوزاري الـــذي أقيـــم علـــى مـــدى يوميـــن 
بالعاصمة اإلداريـــة لجمهورية مصر العربية برعاية 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، تحت شـــعار 
“المحافظة على مكتســـبات المساواة بين الجنسين 
وتمكيـــن المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها”. 

ل مملكـــة البحرين فـــي المؤتمـــر، المجلس  وقـــد مثَّ
األعلى للمرأة في أعمال المؤتمر بمشاركة مستشار 
شـــؤون األمانـــة العامـــة للمجلـــس عز الديـــن خليل 

المؤيد.
وقدمـــت مملكـــة البحريـــن خـــالل هـــذه المشـــاركة 
عرضا حول الجهـــود الوطنية في التصدي لجائحة 
علـــى  المحافظـــة  فـــي  المـــرأة  ودور  كوفيـــد19-، 
مكتســـبات التوازن بين الجنسين لما بعد الجائحة، 
الخطـــط  لتطويـــر  التوصيـــات  مـــن  عـــددا  تضمـــن 
مـــع جائحـــة كورونـــا  للتأقلـــم والتكّيـــف  الوطنيـــة 
واتخاذ التدابير االســـتباقية للتقليل من تداعياتها، 
وهـــو ما تـــم تبنيـــه ضمـــن قـــرارات الـــدورة الثامنة 

للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي للمرأة.
وقـــد تقدمـــت مملكة البحريـــن مع كل مـــن المملكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
ودولـــة الكويت بقرار بشـــأن حمايـــة وتمكين المرأة 
والظـــروف  األوبئـــة  أثنـــاء  األعضـــاء  الـــدول  فـــي 
االستثنائية، الذي دعا إلى تشجيع الدول على وضع 

سياسات وإســـتراتيجيات وطنية لمواجهة األوبئة 
تدابيـــر  االســـتثنائية واتخـــاذ  والظـــروف  الطارئـــة 
تكفـــل حمايـــة  تشـــريعية ومؤسســـية وإجـــراءات 
حقـــوق المرأة، ودعوة الـــدول األعضاء إلى ضرورة 
تطويـــر اإلســـتراتيجيات النوعيـــة الخاصة بنهوض 

المـــرأة، واعتماد سياســـات وتدابير مرنـــة للتعاطي 
مع األزمـــات والكـــوارث عبر التخطيط االســـتباقي 
المتمثـــل في تطوير التشـــريعات والقوانين لتنظيم 
القطاعـــات  فـــي كافـــة  الرقمـــي  التحـــول  عمليـــات 
والخدمـــات، وتبنـــي وتطبيـــق منهجيـــات جديـــدة 

إلدارة المخاطر الصحية والبيئية واالقتصادية.
كمـــا تضمنـــت مقترحـــات مملكـــة البحريـــن الدعوة 
إلـــى تفعيـــل خطـــط مبتكـــرة تعمـــل على اســـتدامة 
مســـاهمات المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل إلـــى جانـــب 
مســـؤولياتها األســـرية، وتطويـــر وســـائل الوصـــول 
للعدالـــة وخدمـــات الحماية االجتماعيـــة، باإلضافة 
إلـــى تطويـــر المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي وتنميـــة 
القدرات، وتيســـير عملية االبتكار التقني واالنفتاح 
المعلوماتـــي مـــن أجل تطويـــر الصناعـــات المحلية. 
باإلضافـــة إلـــى مقترح آخـــر بضـــرورة التدقيق في 
مضمـــون المـــواد اإلعالمية لتوضيح صـــورة المرأة 
فـــي  تتوالهـــا  التـــي  النوعيـــة  واألدوار  المتجـــددة 
تنمية المجتمع، وكذلك استثمار القنوات اإلعالمية 
بالمنظمة إلنشاء شبكة إلكترونية إعالمية لتوحيد 
الخطـــاب اإلعالمـــي وبيـــان التطـــور الحاصـــل على 
مشـــاركة المـــرأة ودورهـــا فـــي التنميـــة، وقـــد تبنت 
قرارات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

هذا المقترح المهم.

االســـتثنائية والظـــروف  الطارئـــة  األوبئـــة  لمواجهـــة  الوطنيـــة  السياســـات  وضـــع 

“وزاري التعاون اإلسالمي للمرأة” يشيد بالتجربة البحرينية ويتبنى توصياتها

جانب من مشاركة مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الوزاري

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

المنامة - هيئة الثقافة واألثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار  للثقافـــة 
محمـــد آل خليفـــة، فـــي مكتبهـــا أمـــس 
بمندوبيـــة  األّول  الســـكرتير  اإلثنيـــن، 
االتحـــاد األوروبي لـــدى المملكة العربية 
الســـعودية، ومملكة البحرين، وســـلطنة 
عمان، األســـتاذ أنجيلـــوس لينوس، في 
زيارته األولـــى لتطوير التعاون الثقافي 
بين مملكة البحرين واالتحاد األوروبي.

تنـــاول االجتمـــاع ســـبل تعزيز الشـــراكة 
الثقافّيـــة بيـــن الطرفيـــن خصوصـــا في 
مجـــال دعـــم الفنانيـــن الشـــباب وإقامة 

غنـــى  تعكـــس  ومعـــارض  مؤتمـــرات 
الثقافـــات التي تبقـــى العنصر األّول في 

بناء السالم وقيم التالقي والتعايش.
أهـــّم  عنـــد  مـــي  الشـــيخة  وتوّقفـــت 
افتتـــاح  ومنهـــا  المقبلـــة،  الفعاليـــات 
التشـــكيلّية  للفنـــون  الســـنوي  المعـــرض 

الذي يقام هذا األسبوع.
بمندوبيـــة  األّول  الســـكرتير  ورّحـــب 
االتحـــاد األوروبـــي بالعمـــل مـــع الهيئـــة 
لمـــا لهـــا مـــن دور وأهميـــة في تجســـيد 
هويـــة المملكة عبر نشـــاطها ومواســـمها 

الثقافّية.

تعزيز الشراكة الثقافية مع االتحاد األوروبي

تســـوية  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح 
العقاريـــة  التطويـــر  مشـــروعات 
المتعثـــرة القاضـــي صـــالح القطـــان 
بـــأن اللجنـــة عقـــدت اجتماعهـــا عن 
بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
لمباشرة المشـــروعات المحالة إليها 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات 
التنموية والبنية التحتية والتي بلغ 
عددها 5 مشروعات، إذ تم إدراجها 
كمشـــروعات متعثرة تستعد اللجنة 
بهـــدف  ودراســـتها  بحثهـــا  علـــى 
استدامة المشـــروعات االستثمارية 
وتعزيـــز االســـتقرار االقتصادي في 

مملكة البحرين.
وبيـــن القطان أن تلك المشـــروعات 
المحالة إلى اللجنة بموجب القانون 
مـــن  تعـــد   2014 لســـنة   )66( رقـــم 
مشـــروعات التطويـــر العقـــاري التي 

تـــم بيـــع وحداتهـــا علـــى الخريطـــة 
واســـتلم المطـــور العقـــاري دفعـــات 
عنهـــا مقابل ذلـــك البيـــع، إال أن تلك 
المشـــروعات تعثـــرت وتوقفت عن 
التنفيذ بما يضر باالقتصاد الوطني 

بالمملكة. 
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن وهي 
دولة المؤسســـات والقانـــون بقيادة 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفة وبجهود 
الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة حريصـــة كل الحـــرص على 
ومصالـــح  حقـــوق  وحمايـــة  حفـــظ 
وبـــكل  األحـــوال  كل  فـــي  األفـــراد 
منهـــا،  القانونيـــة  الســـيما  الســـبل 
وســـالمة  صحـــة  أثبتـــت  والتـــي 
التعامـــل  فـــي  الحكومـــي  التوجـــه 
مـــع مشـــروعات التطويـــر العقـــاري 
المتعثـــرة وفق اآلليـــات التي نظمها 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )66( لســـنة 
مشـــروعات  تســـوية  بشـــأن   2014
وأن  المتعثـــرة،  العقاريـــة  التطويـــر 
اللجنة ستبذل أقصى ما في وسعها 
من أجل ســـرعة االنتهاء من تسوية 

أوضاع هذه المشروعات.

تسوية أوضاع 5 مشروعات متعثرة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بأنهـــا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أفـــادت 
للتســـجيل  الســـرية  األرقـــام  سترســـل 
الدراســـية  والمنـــح  للبعثـــات  اإللكترونـــي 
للطلبـــة البحرينييـــن من خريجـــي الثانوية 
العامة من المـــدارس الحكومية والخاصة، 
فأكثـــر   %  90 معـــدل  علـــى  الحاصليـــن 
والراغبين فـــي التنافس على هذه البعثات 
والمنـــح الدراســـية للعـــام الجامعـــي 2021 
-   2022، وذلـــك ابتـــداًء من  أمـــس اإلثنين 
الموافق 12 يوليو   2021 وحتى نهاية يوم 

غد األربعاء الموافق 14 يوليو   2021. 
وأكـــدت الـــوزارة ضـــرورة االحتفـــاظ بهـــذا 
الرقم الســـري للتســـجيل في خطة البعثات 
والتي سيعلن عنها الحقا. كما دعت الطلبة 
الذيـــن ال تصلهـــم األرقـــام الســـرية خـــالل 
يومـــي االثنين والثالثاء إلـــى التواصل مع 

الدعم الفني بالوزارة.

إرسال األرقام السرية للتسجيل 
للبعثات والمنح الدراسية

صالح القطان



وزير “األشغال”: دراسة توصيات واقتراحات مجالس “^”

تســلم رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشــعلة رســالة جوابية من وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف بشأن توصيات مجالس “البالد” الموجهة للوزارة.

وكان الشـــعلة قد خاطـــب العديد من كبار 
مجالـــس  توصيـــات  بشـــأن  المســـؤولين 
المعنيـــة،  والجهـــات  للـــوزارات  “البـــاد” 
والتي جـــرت بلورتها إثر تنظيم الصحيفة 
بضيافـــة  بعـــد  عـــن  رمضانيـــة  مجالـــس 
عـــدد مـــن العائـــات المعروفـــة والبيوتات 
التجاريـــة، وبمشـــاركة نخبـــة مـــن الوزراء 
والبرلمانيـــة  الحكوميـــة  والشـــخصيات 
واألهليـــة  والتجاريـــة  والدبلوماســـية 

والمعنيين.
“البـــاد”  مجلـــس  فـــي  الوزيـــر  وشـــارك 
الرمضاني بضيافـــة مجلس رجل األعمال 
المعروف إبراهيم زينل وبمشـــاركة وزراء 

وشخصيات برلمانية وحكومية وإعامية 
وعقـــد  وغيرهـــا.  وتجاريـــة  واقتصاديـــة 
المجلس في مســـاء يـــوم االثنين الموافق 

3 مايو 2021.

نص الرسالة

وجـــاء فـــي رســـالة الوزيـــر عصـــام خلـــف 
للشـــعلة: أود في البداية أن أعرب لكم عن 
خالـــص التقدير واالعتزاز على ما نلمســـه 
مـــن حـــرص وتعـــاون العامليـــن بصحيفـــة 
جهودكـــم  مقدريـــن  الـــوزارة،  مـــع  البـــاد 
الوطنيـــة الحثيثـــة فـــي متابعـــة القضايـــا 
المحلـــي  بالشـــأن  المرتبطـــة  واألحـــداث 

والدولي. وباإلشـــارة لخطابكم المرســـل 
بتاريخ 12 مايو 2021، يطيب اإلشـــارة 
بمـــا تضمنته توصيات مجالـــس “الباد” 
الرمضانيـــة للـــوزارات والجهات المعنية 
السيما وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي والذي تشـــرفت 
بالمشـــاركة فيـــه حـــول األمـــن الغذائـــي 
ودعـــم القطـــاع الزراعـــي والحفاظ على 

المياه الجوفية.
وأؤكد ترحيب الوزارة بهذه التوصيات 
واالقتراحـــات والتـــي ســـيتم دراســـتها 
بالصـــورة  توظيفهـــا  علـــى  والعمـــل 
المناسبة بما يخدم الصالح العام للوطن 

والمواطنين.
وفـــي الختـــام يســـرني أن أؤكـــد لكـــم بأن 
الوزارة ســـتعمل مع صحيفة الباد كفريق 

عمل واحد لتحقيق األهداف المرجوة”.

التوصيات 

وكانت الرســـالة قد تضمنت مجموعة من 
التوصيـــات للـــوزارات والجهـــات المعنية، 
األشـــغال  لـــوزارة  توصيـــات  بينهـــا  مـــن 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 

هي:
- التقليـــل من اســـتخدام الميـــاه الجوفية 
انخفـــاض  بســـبب  المزروعـــات  ري  فـــي 

مستويات تملحها.
- التوســـع فـــي اســـتخدام ميـــاه الصـــرف 

اإلمـــدادات  وزيـــادة  المعالجـــة  الصحـــي 
لمعظم األراضي الزراعية.

- شـــراء األرض الزراعية بواســـطة الدولة 
في حال رغبة المالك في بيعها.

- تعويـــض أصحـــاب األراضـــي الزراعيـــة 

الراغبيـــن فـــي االســـتثمار غيـــر الزراعـــي 
بأراض تعادلها بالقيمة السوقية.

التابعـــة  الوقفيـــة  األراضـــي  اســـتثمار   -
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  لمجلســـي 

للمشروعات الزراعية فقط.

ألف دينار مكافأة “^” للفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة
سيستمر الــتــمــيــز  ــة:  ــشــعــل وال ــد...  ــم ــح م وســعــيــد  ــمــاجــد  ال ــأســامــة  ب تحتفي  الصحيفة  ــرة  ــ أس

الزميليـــن  بفـــوز  “البـــاد”  أســـرة  احتفـــت 
أســـامة الماجد وســـعيد محمـــد بجائزتين 
فـــي فئات جائـــزة رئيس مجلـــس الوزراء 
وأفضـــل  رأي  عمـــود  بأفضـــل  للصحافـــة 

تحقيق صحافي.
وشـــارك رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي 
الشـــعلة وعدد من أعضـــاء مجلس اإلدارة 
باللقـــاء الـــذي عقد عن بعد مـــع الموظفين 

بالصحيفة.
وقـــال الشـــعلة إن “الباد” أطلقـــت خطتها 

العشرية في ديســـمبر 2020 متسلحة في 
تطبيقهـــا بكـــوادر يملؤهـــا الشـــغف للعمـــل 
حصـــول  أثبـــت  وقـــد  واإلبـــداع،  المهنـــي 
الصحيفة على نصـــف فئات جائزة رئيس 
مجلس الوزراء للصحافة أن “الباد” تسير 

في الطريق الصحيح للتميز.
وأشـــار إلى أن طمـــوح “الباد” فـــي تعزيز 
مقروئيتهـــا وتأثيرهـــا سيســـتمر من خال 
المميـــزة  بالمبـــادرات  العمـــل  مواصلـــة 

وإطاق المشروعات النوعية.
ولفت إلى أن “الباد” أرست ثقافة التقدير 
لكوادرهـــا المخلصـــة من خـــال االحتفاء 

بهـــم وتحفيزهـــم ماديا ومعنويا، ومشـــيرا 
ـــه اإلدارة التنفيذيـــة بصرف  إلـــى أنـــه وجَّ
500 دينار مكافـــأة مالية لكل فائز بجائزة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء للصحافة؛ تقديرا 
لما بذاله من جهد مهني ســـاهم في إعاء 

اسم الصحيفة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي أحمـــد البحر أن 
“الباد” شـــاركت ونافست بقوة في جميع 
فئـــات الجائـــزة، معبـــرا عـــن ســـروره بفوز 
الصحيفة وللمـــرة الثانية في عمر الجائزة 
”البـــاد” بنصـــف فئـــات جائـــزة رئيـــس  و 

مجلس الوزراء للصحافة.

من جهته، شـــكر مشـــرف تحريـــر الماحق 
الزميل ســـعيد محمـــد إدارة “البـــاد” على 
دعمها المستمر للكوادر وتهيئتها الظروف 
المناســـبة للعمل بكل تفان وإخاص، وهو 
مـــا انعكس بتميـــز الصحيفة في عديد من 

إصداراتها المطبوعة والرقمية.
واعتبـــر أن فـــوزه بالجائـــزة يضاعـــف مـــن 
مسؤوليته المهنية لمواصلة طريق التميز 

بالتعاون مع الزماء.
د الموظفون التهنئة للزميلين أســـامة  وجدَّ
الماجد وسعيد محمد بفوزهما وتمنيا لهما 

النجاح والتوفيق المستمر.

عبدالنبي الشعلة عصام خلف

الزميل سعيد محمدالزميل أسامة الماجد

local@albiladpress.com
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القطري: بدء تصاميم مشروعات الصرف الصحي في بني جمرة العام المقبل
الــشــمــالــيــة” ــة  ــي ــان “ث فـــي  الــشــبــكــة  تــغــطــيــة  ــدل  ــع م  %  86.21

قالت النائب فاطمة القطري نقا عن وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي عصام خلف بأن أعمال تصاميم 
مشـــروعات الصرف الصحـــي لمنطقة بني 
جمرة ستبدأ خال العام المقبل، من خال 
مشـــروع تنفيـــذ عدد من شـــبكات الصرف 
الصحي، وجـــاري العمل على التحضيرات 
الخدمـــات  مشـــروع  مناقصـــة  لطـــرح 
االستشـــارية حســـب مـــا يتم توفيـــره من 

ميزانية للمشروعات.
جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى ســـؤال برلماني 
الـــوزارة  مشـــروعات  خطـــة  بشـــأن  لهـــا 
لمشـــروعات الصرف الصحي فـــي الدائرة 

الثانية من المحافظة الشمالية.
وأبلـــغ الوزيـــر عصـــام خلف فـــي رده على 
الـــوزارة  رؤيـــة  بـــأن  البرلمانـــي  الســـؤال 
تقتضـــي التحضيـــر للمشـــروعات وإعـــداد 
التصاميم مسبقا؛ لتسهيل طرحها متى ما 

توافرت الميزانيات المطلوبة.
وحـــول الحلـــول التـــي تتخذهـــا الـــوزارة 
لتعويض القاطنين عن اضطرارهم للتعاقد 
مع شـــركات خاصة لشـــفط المجاري، أفاد 
بأن الوزارة تقوم ومن خال التنسيق بين 
قطاعي شؤون البلديات وشؤون األشغال 
المخصصـــة  الصهاريـــج  مـــن  باالســـتفادة 

لشفط األمطار.
ولفـــت إلى أن شـــؤون البلديات ممثلة في 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية تقوم باســـتقبال 
الطلبات عبر خدمة الواتســـاب وعلى أثره 
يتم تحديد األيام لشـــفط خزانات الصرف 
الصحـــي، وهناك جدول زمني يتم إعداده 
من قسم النظافة للمنازل التي تحتاج إلى 

شفط المجاري فيها بشكل دوري.
وبيـــن أن هذا الحل يعتبر مؤقتا للتخفيف 
من معانـــاة المواطنين الذين يقطنون في 
مناطق ال توجد فيها شبكة صرف صحي، 
كمـــا أنه من المؤمل زيـــادة عدد الصهاريج 
فـــي المناقصة القادمـــة للتمكن من إضافة 
عـــدد أكبر من المنازل وبشـــكل تلقائي في 

الجدول الزمني الخاص بشفط المجاري.
وأشـــار إلى أن الوزارة تتحمل كلفة خدمة 
شـــفط مياه الصرف الصحي للمنازل التي 

تقدم للمواطنين مجانيا.

تغطية الشبكة

وتابـــع خلف بـــأن الوزارة قامـــت بتوصيل 
جـــزء كبيـــر مـــن مناطـــق الدائـــرة الثانيـــة 
الصـــرف  بشـــبكة  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
الصحي في الســـنوات الســـابقة، وشـــملت 
والـــدراز  والمـــرخ  جمـــرة  بنـــي  مناطـــق 
والمدينة الشـــمالية. وذكر أن نسبة تغطية 
شبكة الصرف الصحي وتوصيل المناطق 
ضمن الدائرة الثانية بالمحافظة الشـــمالية 

بلغت نحو 86.21 %.
وبخصوص األجـــزاء المتبقية من مناطق 
الدائـــرة، قـــال إنـــه تـــم االنتهاء مـــن تنفيذ 
مشـــروع توصيـــل الصـــرف الصحـــي مـــن 
محطة )F6( بجانـــب مركز البديع الصحي 
فـــي بني جمرة إلى محطة مدينة ســـلمان 

لمعالجة مياه الصرف الصحي.
علـــى  اشـــتمل  المشـــروع  أن  إلـــى  ولفـــت 
تمديد خطوط رئيســـية للصـــرف الصحي 
 )F6( بهدف تحويل التدفقـــات من محطة
إلـــى محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
بمدينـــة ســـلمان، األمر الذي سيســـاهم في 
تقليل عبء معالجة مياه الصرف الصحي 
فـــي محطـــة توبلـــي، وتخفيـــف الضغـــط 
الهيدروليكي على الخط الرئيســـي الممتد 
على شـــارع البديع والـــذي ينقل التدفقات 
من القرى الشـــمالية والمطلة على الشـــارع 

إلى محطة توبلي للمعالجة.
كمـــا ذكـــر أنـــه تـــم البـــدء بأعمـــال تنفيـــذ 
المشـــروع فـــي نوفمبـــر 2018 واالنتهـــاء 
منـــه فـــي فبراير 2020، حيـــث بلغت كلفة 

المشروع 894 ألف دينار.

وأوضح أن هذا المشـــروع اإلســـتراتيجي 
تحســـين  فـــي  أساســـيا  عامـــا  يعـــد 
وضعيـــة الشـــبكة القائمـــة وزيـــادة قدرتها 
التدفقـــات  الســـتقبال  االســـتيعابية 
اإلضافيـــة مـــن المناطق الجديـــدة والمراد 
توصيلهـــا ضمـــن مشـــروعات مســـتقبلية. 
ولفت إلى أن تلك المشروعات المستقبلية 
تتمثل في مشـــروع إنشـــاء شبكة الصرف 
 544 مجمـــع  الـــدراز  لمنطقـــة  الصحـــي 
)المنطقـــة الجديـــدة(، إلى جانب مشـــروع 
إنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحي فـــي بني 
جمرة والمـــرخ والقرية بالمجمعات التالية 
 ،537  ،531  ،549  ،547  ،545  ،537  ،531(
إن هذيـــن  551( حيـــث   ،549  ،547  ،545

المشروعين في مرحلة التخطيط.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن القطـــاع باشـــر في 
أعمال التخطيط لهذه المشـــروعات، ومن 
الممكن تحديد التكلفة لهذه المشـــروعات 
قبل دراسة المنطقة والحصول على كافة 
المعطيـــات التي تؤدي للوصول إلى تكلفة 

كل مشروع.
وبين أن الوزارة ســـتعمل بعد االنتهاء من 
أعمـــال التصميـــم ومعرفـــة التكلفـــة لهـــذه 
المشـــروعات على إدراجهـــا ضمن خططها 
للتنفيذ وفق الميزانيات التي ســـتقرر لهذا 

القطاع.

المناطق المطورة

وعلـــى صعيـــد متصـــل، قـــال الوزير خلف 
مـــن  العديـــد  ربـــط  تأخـــر  أســـباب  حـــول 
المجمعـــات بالشـــبكة، إن الـــوزارة عملـــت 
أحـــد  علـــى  الماضيتيـــن  الســـنتين  فـــي 
أهـــم المشـــروعات المحوريـــة فـــي قطاع 
الصـــرف الصحي وهـــو مشـــروع توصيل 
  )F( شـــبكة الصـــرف الصحي مـــن المحطة
إلـــى محطـــة مدينة ســـلمان لمعالجة مياه 
تـــم معالجـــة  الصحـــي، وبذلـــك  الصـــرف 
مشـــكلة عدم توافـــر الطاقة االســـتيعابية 

في الشبكة القائمة.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، فإن الوزارة 
ســـتتمكن في توصيل المناطـــق المطورة 
المتبقيـــة فـــي الدائرة ضمن المشـــروعات 
المذكـــورة، والتي ســـيتم تنفيذها حســـب 
مـــا يتم توفيـــره من ميزانية لمشـــروعات 

قطاع الصرف الصحي.
وأردف الوزيـــر خلـــف أن الـــوزارة تعكـــف 
ومتابعـــة  المناطـــق  هـــذه  دراســـة  علـــى 
التطـــور العمرانـــي فيهـــا، حتـــى يتم طرح 
حلـــول مثلـــى لتذليـــل أي معوقـــات فنيـــة 
قـــد تطرأ فـــي المشـــروع خـــال المراحل 
المختلفـــة من تخطيـــط وتصميم وتنفيذ 
والصيانـــة  التشـــغيل  مرحلـــة  ثـــم  ومـــن 

للشبكات المنفذة.

المنامة - بنا

التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري 12 طبيبـــا من منتســـبي 
الذيـــن  الطبـــي،  الســـلمانية  مجمـــع 
أولـــى  كدفعـــة  ابتعاثهـــم  ســـيتم 
مـــن أصـــل 27 طبيبـــا إلـــى الخـــارج 
للحصـــول على شـــهادة االختصاص 

والزماالت الدقيقة.
وأكـــد األنصـــاري أن االســـتثمار في 
الطبـــي  والـــكادر  البشـــري  العنصـــر 
يمثـــل أولويـــة كبرى لمجلـــس أمناء 
انطـــاًق  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
مـــن اهتمام قيادة صاحـــب الجالة 
الملـــك بتحقيـــق أعلـــى مســـتويات 
الرضـــا فيما يخص الرعايـــة الطبية 
مجمـــع  فـــي  للمواطنيـــن  المتاحـــة 
الســـلمانية الطبي عن طريق توفير 
وصحيـــة  شـــاملة  طبيـــة  رعايـــة 
متميـــزة، الفتـــا إلـــى أن االســـتثمار 
في المواطن البحريني هو األساس 
كافـــة  علـــى  الرضـــا  هـــذا  لتحقيـــق 
األصعـــدة، بمـــا ُيســـهم فـــي تحقيق 

رؤية مملكة البحرين 2030.
وقال “إن ابتعاث األطباء للحصول 
هـــو  الدقيقـــة  التخصصـــات  علـــى 
القطـــاع  لنجـــاح  الركائـــز  أحـــد 
الصحـــي الشـــامل ومواكبـــة التطور 
الطـــب،  عالـــم  فـــي  والمســـتجدات 
وإننـــا في المستشـــفيات الحكومية 
فـــي  االســـتثمار  علـــى  حريصـــون 
ممـــا  الواعـــدة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
سيثري معارفهم ويحسن مهاراتهم 
في معظم التخصصات الطبية؛ من 

أجـــل االســـتمرار في تقديـــم أفضل 
رعايـــة وخدمـــات للمرضـــى؛ كونهم 
المحـــرك الرئيس لارتقاء بالمجتمع 

وبناء مستقبل الوطن”.
وأكد أن األطباء المبتعثين قادرون 
علـــى تحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 
الطبيـــة ومنافســـة الكـــوادر الطبيـــة 
العالميـــة، ولديهـــم القـــدرة والرغبة 
علـــى االرتقـــاء بمســـتوى الخدمات 
ســـيتم  وأنـــه  المقدمـــة،  الصحيـــة 
بعـــد  كبيـــرة  مســـؤوليات  منحهـــم 
عودتهم مـــن االبتعـــاث أهمها تولي 
مســـؤولية تدريب األجيال القادمة 
المستشـــفيات  فـــي  أطبـــاء  مـــن 
الحكوميـــة.    وأثنـــى األنصاري على 
دعـــم الحكومـــة الموقـــرة المســـتمر 
هـــذه  إن  وقـــال  الصحـــي،  للقطـــاع 
المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها 
الكـــوادر الطبيـــة الوطنية مـــا كانت 
لـــوال فضـــل هللا ســـبحانه  تتحقـــق 
وتعالـــى ومـــن ثـــم دعـــم الحكومـــة 
اإلمكانـــات  كافـــة  ســـخرت  التـــي 
المتاحة لبناء الكفاءات وتشجيعها 
علـــى الحصول على أعلى الدرجات 
العلميـــة والعمليـــة، متمنيـــا لجميـــع 
األطبـــاء المبتعثيـــن دوام التوفيـــق 
والسداد لتحقيق المزيد من التطور 
فـــي القطـــاع الصحـــي للمملكة.  من 
جانبهـــم، أعرب األطبـــاء المبتعثون 
عـــن جزيل الشـــكر وعظيم االمتنان 
الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة  لقيـــادة 
الســـلمانية  مجمـــع  وإدارة  الملـــك 

الطبي.

ابتعاث 39 طبيبا للخارج لنيل 
شهادة االختصاص والزماالت

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

خلف برسالة جوابية على الشعلة: سنعمل مع الصحيفة كفريق عمل واحد

فاطمة القطري



ندوة “^” اليوم عن العالجات الجديدة للسكر وجهود خفض اإلصابات

تنظـــم صحيفـــة “البالد” نـــدوة عن بعد 
معـــدل  خفـــض  جهـــود  فيهـــا  تناقـــش 
بالبحريـــن،  الســـكر  بمـــرض  اإلصابـــة 
الشـــخصيات  مـــن  عديـــد  بمشـــاركة 
المعنية من مختلف الجهات الرســـمية 
واألهليـــة، وذلـــك اليـــوم الثالثـــاء مـــن 
الســـاعة 12 ظهـــرا ولغايـــة 1:30 بعـــد 

الظهر.
وستبث مناقشات الندوة عبر منصات 

“البالد” الرقمية.

عدد اإلصابات

وقالت منســـقة النـــدوة الزميلـــة مروة 
جهـــود  تناقـــش  “البـــالد”  إن  خميـــس 
خفـــض معـــدل اإلصابة بمرض الســـكر 
الفحـــص  أدوات  وجـــدوى  بالبحريـــن، 
والعالجـــات الجديـــدة؛ ألنهـــا أصبحت 
من القضايا التي تتعلق بصحة األسرة 

البحرينيـــة، حيث أظهـــرت إحصاءات 
عـــدد  أن  األخيـــر  الصحـــة  وزارة 
المواطنيـــن الذيـــن يعانـــون من مرض 
عالجهـــم  يتلقـــون  والذيـــن  الســـكري 
فـــي المستشـــفيات والمراكـــز الصحية 
التابعة لوزارة الصحة بلغ نحو 63805 

مصابين بإحصائية 2018.

محاور الندوة

- جهـــود خفض معـــدل اإلصابة بمرض 
السكر بالبحرين.

- جـــدوى أدوات الفحـــص والعالجـــات 
الجديدة.

- تقييـــم مبـــادرات التوعويـــة وتفاعل 
المجتمع معها.

المشاركون

العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل   -
بـــوزارة الصحـــة مريم الهاجـــري ممثلة 

عن المجلس األعلى للصحة.
- رئيـــس الجمعيـــة البحرينيـــة للطـــب 
الرياضـــي والعلـــوم الرياضيـــة النائـــب 

األسبق جمال صالح.
الســـكري  بجمعيـــة  المالـــي  األميـــن   -
استشـــارية طب العائلـــة واختصاصية 

السكري رابعة الهاجري.
جميلـــة  التمريـــض  جمعيـــة  رئيســـة   -

جاسم مخيمر.
- رئيس الجمعيـــة البحرينية للحجامة 
الباحـــث في الطب النبوي عادل ســـعد 

)أبو سراقة(.
وســـكري  عائلـــة  طـــب  استشـــارية   -
وصحـــة عامـــة بـــوزارة الصحـــة عبيـــر 

الصوير.
- استشارية طب العائلة واختصاصية 

أمراض السكري أمل الغانم.

أجندة الفعالية:

- 12 ظهرا: بدء الفعالية.
- 5 دقائـــق: كلمـــة ترحيبيـــة مـــن مدير 

الفعالية.
- 5 دقائق: ورقة عمل المتحدث الرئيس.
- مناقشات واستفسارات للمشاركين.

- 1:30 بعد الظهر: ختام الفعالية.

االستفسارات

متابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
مناقشات الندوة وطلب وصلة “زووم” 
أو “اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كمـــا 
يمكن توجيه االستفســـارات عبر الرقم 

.)33445282(

local@albiladpress.com
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تطعيم 170 بحرينيا في بريطانيا بلقاحي فايزر واسترازينيكا

الطبيبة غفران تدحض استنتاجات دراسة علمية

ـــة ـــم الخدم ـــي لتقدي ـــق طب ـــع فري ـــد م ـــة والتعاق ـــع الحمل ـــر م ـــاوب كبي تج

ـــة ـــات قوي ـــتخدام منظف ـــال واس ـــض األطف ـــدى بع ـــية ل ـــن الحساس ـــت بي ربط

إن  المتحــدة حمــد ســيار  المملكــة  لــدى  البحريــن  نائــب ســفير مملكــة  قــال 
الســفارة وبالتنســيق مــع الفريــق الوطنــي الطبــي ووزارة الخارجيــة ووزارة 
الصحــة وفــرت نوعيــن من اللقــاح المضاد لفيــروس كورونا )كوفيــد 19( هما 
فايــزر واســترازينيكا لتطعيــم المواطنين في المملكة المتحــدة؛ وذلك تنفيذا 
للتوجيه الملكي الســامي بمباشــرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين 

المقيمين في الخارج ضد الفيروس.

مـــع  تواصلـــت  الســـفارة  أن  وأضـــاف 
المملكـــة  فـــي  المختصـــة  الجهـــات 
المتحـــدة للحصـــول علـــى التصاريـــح 
الالزمـــة للشـــحن والنقل واالســـتيراد 
والتخزيـــن، كمـــا تعاقـــدت مـــع طاقـــم 
طبـــي بالكامـــل لتقديـــم االستشـــارات 

وتطعيم المواطنين.

وذكـــر أن الســـفارة قامـــت بالتواصـــل 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  جميـــع  مـــع 
رابـــط  عبـــر  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
تعميمـــه  تـــم  للتســـجيل  اإللكترونـــي 
التواصـــل االجتماعـــي،  عبـــر وســـائل 
فضـــال عـــن إرســـال أكثـــر مـــن 1000 
رســـالة نصيـــة و800 بريـــد إلكترونـــي  

للمواطنيـــن، كما عملت الســـفارة على 
الوصول إلى شـــرائح مـــن المواطنين 

لم تتواصل مسبقا مع السفارة.
ولفـــت ســـيار إلـــى أن حملـــة التطعيم 
شـــهدت تجاوبا كبيرا مـــن المواطنين 
اللقـــاح  جرعـــات  علـــى  للحصـــول 
المضـــاد لفيروس كورونـــا، حيث فاق 
عـــدد المتطعميـــن 170 شـــخصا خالل 
األســـبوع الفائـــت، كمـــا تم التســـجيل 
لتلقـــي الجرعـــة الثانية في األســـبوع 
األخيـــر من الشـــهر الجـــاري فضال عن 
الفتـــرات  فـــي  التنشـــيطية  الجرعـــة 

المقبلة.
قطـــاع  رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
بأعمـــال  القائـــم  والمتابعـــة  التنســـيق 

مديـــر إدارة نظـــم المعلومـــات بوزارة 
الخارجية علي العرادي أنه مع صدور 
قـــرار مجلس الـــوزراء بتكليـــف وزارة 
الخارجيـــة والصحـــة بمتابعـــة حملـــة 
تطعيـــم المواطنين في الخارج قامت 
الوزارة بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة، 
والعمل على الحصول على الموافقات 
الـــدول بالتنســـيق مـــع  الخاصـــة مـــن 
السفارات  لشـــحن اللقاحات وتطعيم 
ســـفارات  مـــن  بإشـــراف  المواطنيـــن 
مملكـــة البحريـــن فـــي الخـــارج، وهي 
العمليـــة التـــي تشـــهدت حصـــر أعداد 
المواطنين في الخارج وإعداد روابط 
الكترونيـــة للتســـجيل الختيـــار اللقاح 

المناسب.

غفـــران  العائلـــة  طبيـــب  عقبـــت 
جاســـم بشـــأن ما أثير في وســـائل 
التواصـــل االجتماعي عن دراســـة 
علميـــة تؤكـــد أن نظافـــة المنـــازل 
بشـــكل مفرط تدمر جهـــاز المناعة 
لـــدى الطفل، مؤكـــدة أنه كالم غير 

دقيق.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة النظافـــة 
اليديـــن  وغســـل  المنـــزل  فـــي 

عمليـــة  هـــي  األســـطح  ونظافـــة 
مهمة وضرورية جـــدا لمنع انتقال 

وانتشار العدوى.
المذكـــورة  الدراســـة   وذكـــرت أن 
المناعـــة  جهـــاز  أن  إلـــى  خلصـــت 
وعمليـــة البناء فيـــه عملية معقدة 
الكائنـــات  علـــى  تعتمـــد  ال  جـــدا، 
فـــي  الموجـــودة  الدقيقـــة  الحيـــة 
المنـــزل، ولكن تعتمد بشـــكل كبير 

الدقيقـــة  الحيـــة  الكائنـــات  علـــى 
الموجـــودة فـــي البيئـــة المحيطـــة 
واالختالط بالمحيطين، فضال عن 
دور اللقاحـــات والتطعيمـــات التي 
يتلقاها الطفل منذ صغره في بناء 

وتعزيز جهاز المناعة.
وأشـــارت إلى أن الدراســـة ربطت 
بين الحساسية لدى بعض األطفال 

واستخدام منظفات قوية جدا.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـالمية واألوقاف عن تدشين 
خدمة االتصال للمحامين )مرحلة 
تجريبية(، لتعزيز عملية التواصل 
وتيسير أعمال الســـادة المحامين 
المطلوبـــة  الخدمـــات  وتقديـــم 
وذلـــك  ممكنـــة،  صـــورة  بأفضـــل 
عـــن طريق حجـــز الموعد مســـبًقا 
واختيـــار الخدمـــة المطلوبـــة عبر 
تطبيـــق “skiplino”، علـــى أن يتـــم 
التواصل من قبل موظفي الوزارة 
فـــي الموعـــد المحـــدد للـــرد علـــى 

االستفسارات.
وقـــال وكيـــل العـــدل والشـــؤون 
عيســـى  القاضـــي  اإلســـامية 
هـــذه  إطـــالق  إن  المناعـــي: 
فـــي  تجريبـــي  وبشـــكل  الخدمـــة 
المرحلـــة األولـــى، ســـُيوفر منصـــة 
بيـــن  المباشـــر  التواصـــل  لتنظيـــم 
وأقســـام  وإدارات  المحاميـــن 
االختصـــاص  حســـب  الـــوزارة 
بشـــأن  علـــى االستفســـارات  للـــرد 
تقديـــم  أو  المقدمـــة  الخدمـــات 
الحلـــول المناســـبة ألي صعوبـــات 
تلقـــي  أثنـــاء  يواجهونهـــا  قـــد 
خدمات الوزارة، ذاكًرا أن الخدمة 
ســـتخصص حالًيـــا لالستفســـارات 
المدنيـــة  بالمحاكـــم  المتعلقـــة 
والجنائية ومحاكم التنفيذ، وذلك 

فيما يتعلق باختصاص اإلدارة.
وبين وكيل العدل أن هذه الخدمة 
الخدمـــات  عـــن  بديـــاًل  ليســـت 
إذ  المعتمـــدة،  اإللكترونيـــة 
ستخصص للرد على االستفسارات 
ال  التـــي  بالموضوعـــات  المتعلقـــة 
تتوافـــر عبر الخدمات اإللكترونية 
أو المســـاعدة فـــي تقديـــم الدعـــم 

أو  الصعوبـــات  لتذليـــل  الـــالزم 
المعوقـــات التي قد تعترض ســـير 
العمل حســـب االختصاص، مؤكًدا 
التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  الحـــرص 
بيـــن الـــوزارة والمحاميـــن والعمل 
المســـتمر علـــى تطويـــر الخدمات 

ورفع كفاءتها.
بـــأي  الـــوزارة  ترحيـــب  وأكـــد 
مالحظـــات قـــد تـــرد مـــن الســـادة 
المحامين بشـــأن هذه الخدمة في 

الفترة التجريبية.
ويتيح التطبيـــق جدولة المواعيد 
لخدمـــة االتصـــال بعـــرض فترات 
تســـمح  والتـــي  المتاحـــة  الوقـــت 
للمحامين اختيار الوقت المناسب 
للحصول علـــى الخدمة بالوصول 
الخدمـــة،  مقدمـــي  مختلـــف  إلـــى 
إضافة إلى إمكانيـــة تقييم األداء 

لمقدمي الخدمة مباشرة.

خدمة لالتصال المباشر بين المحامين وأقسام “العدل”

Vacancies Available
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 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Cinqo Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER )PROJECT( 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33572860  or  LOUAIDARWISH@GMAIL.COM 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

MUHEBIN CLEANING AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33196969  or  MANSOOR.BUKHALAF@GMAIL.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER )GENERAL( 
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Paw Prints W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39579929  or  BARK@PAWPRINTSPARLOUR.COM 

EL HELW for Production Presentations co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33676704  or  TRIPLEVISION2030@HOTMAIL.COM 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR)MECHANICAL MACHINERY(GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

Swiss heart salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17470961  or  abc966@gmail.com 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

HAYDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER )RESTURANTS( 
 suitably qualified applicants can contact

 66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

Bahrain Attractions For Holidays & Services 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17002218  or  AHMEDAHS@HOTMAIL.COM 

WHEEL PLUS FOR CARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33747454  or  ABO0OD251992@HOTMAIL.COM 

THE MEAT MASTER BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER)MEAT KUTTING( 
 suitably qualified applicants can contact
 39311103  or  AMEENA3ALI@GMAIL.COM 

XESTA GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17221113  or  XESTA.GTC@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER )HOTEL( 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

Anwar alaqsa contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33212500  or  Abuhasan302@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  MEDICAL RECORDS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 13101351  or  hr@alsalam.care 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  AUXILIARY NURSE 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST)MEDICAL( 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Celine Events Management 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Al Aamira Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER)INTERIORS( 
 suitably qualified applicants can contact

 36881378  or  zayid.alamri@gmail.com 

AL-FARHAN DETERGENT INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33331828  or  MALEKFS15@GMAIL.COM 

IMAR ALSHARQ MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33921784  or  QMARWA777@GMAIL.COM 

THE NEW LINK FOR BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 37703022  or  NEWLINK@HAGBANI.COM 

JIVAN CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER )CONTRACTING( 
 suitably qualified applicants can contact

 33754593  or  tonya.ponomarova@gmail.com  

رابعة الهاجريعادل سعدجمال صالحمريم الهاجري

محرر الشؤون المحلية

بمشاركة المجلس األعلى للصحة وأطباء ورؤساء جمعيات التمريض والحجامة والطب الرياضي

عيسى المناعي

منصة للرد على 
االستفسارات 

المتعلقة 
بالمحاكم

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

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

للتواصل: 17111483

القيادة البحرينية والتعامل مع الصحافة... ميزة كالوهج في السماء
تعامل القيادة في وطننا العزيز مع الصحافة لفت واســـتقطب العديد 
مـــن دول العالـــم، ألن داللته تفوق الوصف وتتخطـــى كل الحدود إلى 
درجة أن البحرين أصبحت من المراجع التي يهتم بها القاصي والداني 
فـــي كل المجـــاالت، ولقاؤنـــا الـــدوري كصحافـــة مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني قبل يوميـــن، وكذلك اللقاءات 
التي يجريها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة بصفة مســـتمرة مع المواطنين من منطلق الشـــراكة األمنية 
وبذل الجهود المثمرة لخدمة وطننا في كل المجاالت، ولقاءات وزير 
شـــؤون اإلعـــام وغيـــره من الـــوزراء، كل ذلك يعكس اهتمـــام القيادة 
بالصحافـــة وإعاء منزلة الكلمة الصادقة والرفع من شـــأن الصحافي 
البحريني وجعله في موقع القوة ليضطلع بالمسؤولية والمشاركة في 
تنوير المجتمع على أوسع نطاق كونه شريكا أساسيا في عملية البناء 

والتطوير.
القيادة الحكيمة تنظر إلى صاحب القلم على أنه صاحب رؤية ثقافية 
عالية ووقفة موضوعية تحمل مشاعل التنوير والمعلومة الصحيحة 

للقـــارئ للمصلحـــة الوطنيـــة العليـــا، فمثل تلـــك اللقـــاءات الدورية مع 
المســـؤولين والـــرد علـــى استفســـارات وأســـئلة الكتـــاب والصحافيين 
بشـــأن العديد من القضايا المحليـــة والدولية دون حاجز أو تقصير أو 
صـــوت منفـــرد، تعطي مزيـــدا من القـــوة للصحافة وأهل الفكـــر للقيام 
بالمســـؤولية الوطنيـــة على أكمل وجـــه وتمدهم بالعزم وســـداد الرأي 
مـــن أجل تحقيق األهداف الســـامية والخروج بنتائج إيجابية لخدمة 

مملكة البحرين وشعبها.
في الكثير من الدول التي تدعي الديمقراطية والشفافية والحريات، 
ال يمكن أن تشـــاهد فيها لقاء حرا مباشـــرا بين وزير أو مســـؤول رفيع 
مـــع الصحافييـــن والكتـــاب، بل إن الكاتـــب والصحافـــي يعيش طوال 
حياتـــه فـــي شـــاالت الغربـــة وبراكيـــن األوجـــاع إن أراد أخـــذ موعـــد 
لمقابلة “مدير شركة” فقط، بينما نحن في البحرين ولله الحمد أبواب 
ومجالـــس قيادتنا مفتوحة ألهل الصحافة للنقاش وتبادل اآلراء بكل 
حريـــة لما يعـــود بالخير على الوطن، وهذه ميزة كالوهج في الســـماء 

قل أن تجدها في بلد آخر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لقاء وزير الخارجية
لقـــاء جميل وشـــفاف ورحب جمع ســـعادة وزير الخارجية عبداللطيف بن راشـــد 
الزياني مع رؤساء التحرير وكتاب األعمدة أمس األول في ديوان الوزارة بتنظيم 
مشـــكور من مركز االتصال الوطني، وتشرفت بأن أكون ضمنهم، بحديث مستمر 

عن اإليجاز الحكومي لوزارة الخارجية، ماذا فعلت وإلى أين هي ماضية؟
الوزيـــر الوقـــور والرصيـــن والصبور على أطنان األســـئلة الصحافيـــة التي وجهت 
له، وهي عادته منذ البدايات األولى في الســـلك السياســـي والدبلوماسي، وقبلها 
بـــوزارة الداخلية، قدم تفصيا واســـعًا عن األعمال والمهمـــات الجبارة التي تقوم 
بها الوزارة الســـيادية والتي تمثل واجهة للبحرين وقيادتها وشـــعبها في الخارج 
البحريـــن، هـــذه الجهود التي تســـير في مســـار التطوير والبناء ومســـايرة التطور 
الدبلوماســـي والسياسي المتســـارع الذي تشهده المنطقة بسواعد فريق البحرين 
بالوزارة، تقدم دروسا مستفادة في وفاء المواطن البحريني النبيل، والذي يضع 

سمعة باده وأمنها الوطني على رأس األولويات وأهمها دومًا.
فـــي المقابـــل، تحدث الوزيـــر الزياني عن التحديـــات التي تواجههـــا البحرين في 
الخـــارج، إعاميـــًا وحقوقيًا وسياســـيًا، والتي تحـــاول أن تحرف مســـار الحقائق 
دائمًا وتشوهها عبر تقديم البحرين للمجتمع الدولي كما يريد بعض أعداء الوطن 
وليس أبناءه، الفتًا إلى أن تكاتف الجهود مســـتمر لتحقيق مشـــروع الدبلوماسي 
الشـــامل، ولتحقيـــق الخطوط العريضة لاســـتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســـان 
وتوحيد جهود الجهات ذات العاقة كلها، واألهم التثقيف الدبلوماســـي للشـــباب، 

وتجهيزهم ليكونوا بيادق للذود عن حياض الوطن وسيادته.
“األفعـــال أقوى من األقوال” كذلك قال ســـعادته للجميـــع، مؤكدًا أن كل واحد منا 
هـــو جندي للبحريـــن، خصوصا بهذا الوقت الصعب الـــذي تزايدت فيه التحديات 
مع الجائحة والعزل والعمل عن بعد وغيرها من المســـببات. وقد أثبتت التجارب 
السياســـية واألمنيـــة المتراكمـــة، والصعبـــة، والقاســـية، والتـــي تخنـــدق قبالتهـــا 
البحرينيون من كل المشارب واألطياف صفًا واحدًا قبالة أعداء الوطن والعماء، 
بـــأن المبـــادرة بخدمة الوطن والقيادة ال تنتظر التوجيه أو التحفيز أو الشـــرح أو 

التفصيل، فهي واجب مقدس وأصيل، غير قابل للفصال أو المزايدة. 
الوزيـــر الزياني قدم لنا يومها مشـــكورًا، درســـا حقيقيا في الـــوالء لألوطان، وفي 
بناء المستقبل الجديد، والمسؤولية الداخلية التي يجب أن يحملها كل فرد على 
كاهلـــه بـــكل قناعـــة واقتـــدار، فالبحرين هـــذه األم الحاضنة للجميـــع أحوج اليوم 

لوقفة الرجال ومآثرهم ومساعيهم الخيرة، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حلم طال به التمني
مـــن أعظـــم لحظـــات الفخر التي يشـــعر بها اإلنســـان عندما تتوالى عليه الســـنون 
ويتعاظـــم معهـــا اإلنجـــاز تلـــو اإلنجاز، ويرســـخ ثـــروة تتفاخـــر بها األجيـــال التي 

تتعاقب على التاريخ لتحذو حذوه في القدرة ذاتها.
تلـــك القصـــة بدأت في بيت صغير ضـــم مجموعة من الخبـــراء المهتمين بتطوير 
أنفســـهم، اجتهدوا بأعمالهم التطوعية ووضعوا منهجية أساســـها دعم التوجهات 
الحكوميـــة لتطويـــر العنصـــر البشـــري ليكون األول بيـــن كل الخيارات في ســـوق 
العمـــل، وكبـــر هذا البيت الصغيـــر بدفء وعطـــاء أبنائه، وأصبح المركـــز التنموي 
األول في البحرين الذي يلجأ إليه من يتطلع إلى تطوير ذاته شخصًيا واجتماعًيا 
ومهنًيا.. هل تعلمون أعزائي أن هذا البيت الدافئ هو بيت لكل مواطن بحريني؟ 

هل تعلمون أن هذا الكيان هو “بيت الثروة البشرية” وبناء اإلنسان؟
لقد شـــهد هذا البيت الذي يحمل اســـم “جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد 
البشرية” باعتباره من أوائل المؤسسات المهنية غير الربحية - وما زال - تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجازات التنموية التـــي ركزت على أطروحات وقضايا في الشـــأن 
القيادي واإلداري والمؤسســـي كرســـت جهودها لاســـتثمار في الطاقات البشرية 
المحليـــة، وتدعيـــم منهجيـــة الخبـــرة وتبادلها عبر اســـتضافة شـــخصيات عالمية 

وثقت قصص نجاح رفعت اسم البحرين عالًيا في المحافل الدولية.
ومـــن هنـــا زادت التطلعـــات مـــن أجـــل بناء صـــرح جديـــد يحتضن أولئـــك األبناء 
وإبداعاتهم ومبادراتهم، ليكون المؤسســـة التطوعية التي تمثل البحرين إقليمًيا 

وعالمًيا في مجال التدريب والتنمية البشرية.
وكما تعلمون، لكل قصة نجاح تحديات تصغر وتكبر حسب الظروف والمؤثرات، 
حيـــث تعثر األبنـــاء خال مراحلهـــم النهائية الســـتكمال الصرح التنموي، بســـبب 
نقـــص اإليـــرادات التمويلية للمشـــروع جـــراء تداعيـــات األزمة العالميـــة لجائحة 
كورونا، هذا الصرح التنموي اليوم يناشد الجهات العليا، وكل من يسعى لتحقيق 
اســـتدامة االســـتثمار في العنصر البشـــري، ليضعوا أيديهم بأيدينـــا للنهوض بهذا 
الصرح من منطلق واجبنا الوطني وشـــغفنا بهذا الكيان الذي منه انطلقنا بعقولنا 
وإمكانياتنا، نريدها مؤسسة إقليمية للتنمية البشرية بمواصفات عالية، أعزائي.. 
إن ذاك البنـــاء الهيكلـــي بتصميمـــه الفذ المعاصـــر يترقب النور واأليـــادي البيضاء 
وأصـــداء النجاحـــات التـــي يصنعهـــا المواطـــن البحرينـــي، فهـــو اإلرث الحقيقـــي 
لألجيـــال القادمـــة وخيـــر من نضع فيه بصماتنا واســـتثماراتنا لعمـــل الخير، وعلنا 

نحتفل هذا العام بأبهج عرس للحلم الذي طال به التمني.

د. حورية الديري

علـــى خلفيـــة لقـــاء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء طلبة الدفعة )22( لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
العالميـــة في )1/7/2021م(، ســـلطنا الضوء على بدايات برامـــج البعثات التي ربما 
تعـــود إلـــى )1850م(، وفقًا للدكتور يوســـف محمد إســـماعيل، كما أضـــاف أنه “في 
)1900م( كان هناك )5( مبتعثين على حسابهم في جامعة عليكرة بالهند”، و”انطاق 

أول بعثة دراسية حكومية للجامعة األميركية في بيروت كان في )1928م(”.
اليـــوم نتابـــع التطـــور الذي حققتـــه بعثـــة الجامعة األميركيـــة ببيروت، من إشـــارة 
المستشار بلجريف: “مضت سنتان – في )1930م( - منذ ابتعاث هؤالء الطاب إلى 
بيـــروت على نفقة الحكومـــة والتقارير الواردة عنهم جيدة”، وأضاف أن “مقدرتهم 
في اللغة اإلنجليزية تطورت بصورة ملحوظة”، وأما عن الطالب - حســـين يتيم - 
“الذي يتلقى تعليمه الخاص في مدرسة إنجليزية في برايتون.. فقد بلغني بطريق 

غير رسمي أنه ممتاز ومتقدم في دراسته”.
في أوائل الثاثينات أرسلت الحكومة “عددا آخر من الطلبة المتفوقين إلى الكلية 
اإلســـامية في لكنو بالهند لتلقي دراســـاتهم العليا” وفقًا لتقرير رســـمي، وأشـــارت 
الشـــيخة مي آل خليفة، في )1937م( إلى إرســـال بعض األهالي “اثني عشـــر طالبًا 

مـــن أبنائهم إلى الهند” و”أرســـلت أول فتاة للتعليم في كليـــة المعلمات في بيروت 
)الكليـــة البريطانيـــة(” وهي لولوة محمـــد الزياني ثم تم “إرســـال اثنتين من البنات 
في العام )1938م( وهما شـــقيقتها شـــريفة محمد الزياني وزعفرانة ســـعيد”، وذكر 
بلجريـــف بتقريـــره )مـــارس 1937م - فبرايـــر 1938م( “ابتعاث ابن القاضي الســـيد 
عدنان الموسوي للدراسة في الكلية اإلسامية في لكنو”، وابتعث “الشيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفة إلى إنجلترا لتعلم اللغة اإلنجليزية في أكســـفورد”، وأضاف أن 
هناك أيضا “عددا من الطاب في العراق والهند يتعلمون على نفقة أولياء أمورهم” 
وتم “ابتعاث ثاثة طاب إلى الهند لدراســـة المســـاحة” وكل ما يختص بتخطيط 

وتقسيم األراضي، حسب تقريره بتاريخ )مارس 1938م - فبراير 1939م(”.
األســـتاذ أحمـــد العمـــران القائـــم بأعمال مديـــر إدارة التعليـــم آنذاك: “فـــي )1944م( 
ابتعـــث إلـــى القاهـــرة 16 طالبـــًا للدارســـة، وهنـــاك 6 آخـــرون، 3 منهـــم من مدرســـة 
الصناعـــة”، وفـــي نهاية العـــام تم ابتعاث 3 طـــاب إلى “كلية عبدالعزيـــز للمعلمين” 
بأرض مصر الشقيقة” حسب تقرير رسمي. لألعوام الدراسية من )1946 - 1947م( 
إلى )1949 - 1950م(، بلغ إجمالي عدد المبتعثين للدراسة بالخارج )56( منهم )30( 

على حساب الحكومة و)26( على حسابهم الخاص، ولنا لقاء.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الدراسة بالخارج والبعثات من البدايات إلى اآلن )2(

بحمـــد هللا ولطفه وجميـــل رعايته، وبفضل جهود القيادة السياســـية والفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبالدور االستثنائي لبواسل الصفوف 
األمامية، وبااللتزام المسؤول من قبل المواطنين والمقيمين بإجراءات الدولة 
االحترازية وتعليماتها الصحية، وبإقبال الجميع على أخذ التطعيمات )األولى 
والثانيـــة والثالثة( انخفضت الحاالت القائمة لفيروس كورونا )منُذ نهاية مايو 

الماضي وحتى يوم 2 يوليو 2021م بنسبة تصل إلى 88 %(.
وللمحافظة على هذا المعدل الصحي علينا جميًعا مواصلة االلتزام في ضوء 
مســـتويات اإلشـــارة الضوئية التي حددتها الجهات المعنيـــة )األحمر، األصفر، 
البرتقالي واألخضر( والتي تقيس مستوى انتشار المرض، وبجانب أن االلتزام 
هو إجراء احترازي فإنه أيًضا مســـؤولية مشـــتركة من الجميع الستمرار حالة 
التحســـن إلى األفضل، وتم االعتماد على هذه اإلشـــارة بمســـتوياتها لتحديد 
فتـــح أو إغـــاق القطاعـــات المختلفة في البحريـــن، إذ لكل مســـتوى ضوابط 
محـــددة إلجـــراءات الفتـــح واإلغاق وتـــم اإلعان عنهـــا في جميع الوســـائل 

اإلعامية.
وقد توافد أفراد المجتمع البحريني بعد هذا اإلعان إلى األسواق والمجمعات 

والمطاعـــم لغـــرض الترفيه وللتجهيـــز لعيد األضحى المبـــارك، وإن إعادة فتح 
بعض القطاعات ال تعني أن البحرين تغلبت على الفيروس؛ بل مازال موجوًدا 
بيننا، إال أن الوعي المجتمعي الذي ساند قرارات الدولة االحترازية والصحية 
خفض حاالت االنتشـــار كثيًرا، فعلينا جميًعا االســـتمرار بتطبيق هذه القرارات 

وعدم التراخي فيها.
ومـــع ذلك، علينا الحـــذر؛ فالكوفيد ُيعد من الفيروســـات الُمتغيـــرة والمتحورة 
)بيتا، جاما، دلتا( وهي تحورات خطيرة ُمثيرة للقلق، وااللتزام بكل اإلجراءات 
االحترازيـــة والتعليمات الصحية وأخذ التطعيم الازم ســـاحنا للنيل من هذا 
الوبـــاء، فالحكومة البحرينية مازالت ُمســـتمرة بحمـــات التطعيم وصواًل إلى 
تحقيـــق المناعـــة المجتمعيـــة والقضاء علـــى الوبـــاء، وإن زيـــادة اإلقبال على 
التطعيـــم من الكبـــار والصغار دليل على وعي أفـــراد المجتمع بأهمية التطعيم 
وضرورتـــه الوقائيـــة وأهميتـــه الصحيـــة، وإن نســـبة 88 % ســـترتفع أكثـــر إذا 
واصلنـــا االلتـــزام بارتداء الكمامة والتقيد بالتباعـــد االجتماعي وأخذ التطعيم 

واإلجراءات االحترازية والطبية. 
التزم لتعيش حياتك بصحة وأمان أنت وأسرتك وجميع أفراد مجتمعك.

عبدعلي الغسرة

بفضلكم وصلنا هذه المستويات



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258275

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258373

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258371

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258291

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258273

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258345

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258372

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1258302

https://www.alayam.com/online/local/915316/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915287/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915376/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915342/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915298/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915290/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915343/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915313/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915427/News.html

https://www.alayam.com/online/local/915375/News.html

https://alwatannews.net/article/951796

https://alwatannews.net/article/951839

https://alwatannews.net/article/951689

https://alwatannews.net/article/951725

https://alwatannews.net/article/951843

https://alwatannews.net/article/951888

https://alwatannews.net/article/951900

https://alwatannews.net/article/951887

https://alwatannews.net/article/951884

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715431.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715486.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715467.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715432.html



روابط األخبار

https://www.albiladpress.com/news/2021/4656/bahrain/715512.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715487.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715485.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715412.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/bahrain/715398.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4655/columns/715489.html




