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ــــى خـــالـــد إبـــراهـــيـــم حــمــيــدان  أدلـ
التنمية  لمجلس  التنفيذي  الرئيس 
االقتصادية ببياٍن إعالمي حول زيارة 
اناستاسيادس  السيد نيكوس  فخامة 
رئــيــس جــمــهــوريــة قــبــرص الــصــديــقــة 
االقتصادية،  التنمية  مجلس  لمقر 
وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء، مــــشــــددًا عــلــى أهــمــيــة هــذه 
الـــزيـــارة الــتــي اطــلــع خــاللــهــا فخامة 
تجربة  على  قبرص  جمهورية  رئيس 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــتــنــمــويــة ومــهــام 
االقتصادية  التنمية  مجلس  وجهود 
بمختلف  المملكة  ارتباط  تعزيز  في 
به  تحظى  ما  على  اعتمادًا  األســـواق 
من مزايا تنافسية وما تتمّتع به من 

بيئة استثمارية مميزة.
الــقــبــرصــي  ــد  ــوفــ الــ أّن  وأوضـــــــح 
ــمــــع لـــمـــلـــّخـــص حــــول  ــتــ الــــرفــــيــــع اســ
الــمــتــنــّوع،  الــبــحــريــن  اقــتــصــاد مملكة 
االقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة  مــجــلــس  ودور 
والقطاعات التي يركز عليها، وكذلك 
الــحــوافــز والــمــمــّيــزات الــجــاذبــة التي 
توفرها المملكة للمستثمرين، إضافة 
المجلس  الــتــي عمل  الــمــبــادرات  إلــى 
على تنفيذها منذ إنشائه عام 2000، 
والـــتـــي أســهــمــت فـــي رفــــد االقــتــصــاد 
ــبــــح أحــــــد أكــثــر  ــنــــي الـــــــذي أصــ الــــوطــ
االقتصادات تنوعًا وأكثرها مرونة في 
التنفيذي  الرئيس  وأشــار  المنطقة. 
أّن  لمجلس التنمية االقتصادية إلى 
زيارة الوفد القبرصي الرفيع تخللها 
عرض ألبرز إنجازات مملكة البحرين 
فــي جـــذب االســتــثــمــارات، وكــذلــك تم 
التطرق إلى القطاعات التي تستفيد 
مـــن الـــمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة لــمــجــاالٍت 

مـــتـــعـــددة، مــنــهــا الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
واالبــتــكــار  والتكنولوجيا  والتصنيع 
ــارات والــــرعــــايــــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـــســـيـــاحـــة والـ
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــــخــــدمــــات 
إلــى  بــاإلضــافــة  والــنــقــل،  اللوجستية 
ــا تــقــّدمــه الــمــمــلــكــة لــلــشــركــات من  مـ
تشغيل  وتكاليف  مــاهــرة  عاملة  قــوى 
أجنبية  بملكية  والــســمــاح  تنافسية، 
القطاعات،  بنسبة 100% في معظم 
ــدول  ــ ــل الـ ــتــــي جــعــلــتــهــا مــــن أفـــضـ والــ
ــى كــلــفــة الــتــشــغــيــل فــي  ــ بــالــنــســبــة إلـ
المنطقة بشكل عام. من جانبه أعرب 
القبرصية  المتحّدث باسم الحكومة 
ــــوس بــيــلــيــكــانــوس عــن  ــاريـ ــ ــد مـ ــّيـ ــسـ الـ

بــالــدور الالفت الــذي يقوم  اإلعــجــاب 
ــه مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة  بــ
والــنــجــاحــات الــتــي يــحــقــقــهــا، مــعــربــًا 
عن تطلع حكومة بالده إلى مواصلة 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن 
وتعزيز آفاق جديدة من االستثمارات 
والـــعـــالقـــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
من  مزيٍد  نحو  العمل  بوتيرة  للدفع 
الــتــنــســيــق الــثــنــائــي لــرفــد االســتــثــمــار 
ــات الــــحــــيــــويــــة وخـــلـــق  ــاعــ ــطــ ــقــ فـــــي الــ
أثرها  ينعكس  للجميع  نوعية  فرٍص 
اإليجابي على اقتصاد البلدين، وبما 
ويحقق  المشتركة  المصالح  يــخــدم 

األهداف المنشودة.

ستاسيادس  انا  نيكوس  الرئيس  فخامة  قام 
رئــيــس جــمــهــوريــة قــبــرص الــصــديــقــة الـــذي يــزور 
ــًا بــــزيــــارة مـــقـــر مــجــلــس الــتــنــمــيــة  ــيـ ــالـ ــبــــالد حـ الــ
االقتصادية حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء، بحضور الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وخالد بن 
لمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  حــمــيــدان  إبــراهــيــم 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة وعــــدد مــن الــــــوزراء وكــبــار 

المسؤولين في مجلس التنمية االقتصادية.
واطلع فخامة رئيس جمهورية قبرص خالل 
زيارته للمجلس على عرض شامل قدمه الرئيس 
تناول  االقتصادية  التنمية  لمجلس  التنفيذي 
التنموية  الــبــحــريــن  مملكة  تــجــربــة  خــاللــه  مــن 
وعمل مجلس التنمية االقتصادية وما يقوم به 
من دور في الترويج لمملكة البحرين في مختلف 
األســــــواق الــعــالــمــيــة واســتــقــطــاب االســتــثــمــارات 
الخطة  على  الضوء  تسليط  تم  كما  المباشرة، 
رؤية  لتحقيق  وسعيه  للمجلس  االستراتيجية 
القائمة  ومبادئها   2030 االقتصادية  البحرين 

على العدالة والتنافسية واالستدامة.
والخدمات  التسهيالت  الــعــرض  تــنــاول  كما 

باإلضافة  للمستثمرين  المجلس  يوفرها  التي 
إلـــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة فــي مملكة 
الترويج  على  المجلس  يعمل  والــتــي  البحرين 
فـــي اســتــقــطــاب  الــرئــيــســي  إطـــــار دوره  فـــي  لــهــا 
العمل  فرص  خلق  في  للمساهمة  االستثمارات 

في السوق المحلية.

ــاء بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز  ــقـ ــلـ وجــــــرى خـــــالل الـ
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـ ــالقــ ــعــ الــ
ــعــــاون  ــتــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ ــة قــــبــــرص عــ ــوريــ ــهــ ــمــ وجــ
القريب،  المستقبل  في  وتطويرها  االستثماري 
الثنائي  التعاون  مجاالت  استعراض  جانب  إلى 

بين البلدين الصديقين.
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في جل�شته برئا�شة �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك

مجل�س ال�زراء ي�ؤكد اأهمية المباحثات بين جاللة الملك والرئي�س القبر�صي
البديل��ة« »العقوب��ات  مر�ش��وم  اأه��داف  تحقي��ق  عل��ى  العم��ل  موا�شل��ة  اإل��ى  يوج��ه  المجل���س 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  تـــرأس 
مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس بقصر القضيبية.
وفي بداية االجتماع أكد المجلس أهمية المرسوم بقانون الذي 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  أصــدره حضرة صاحب 
العقوبات  قــانــون  أحــكــام  بعض  تعديل  بشأن  المفدى  الــبــالد  عاهل 
أحكام  بتطبيق  نتائج  من  تحقق  ما  تعزيز  في  البديلة،  والتدابير 
المجتمع،  بخدمة  يتعلق  ومــا  الصعد  مختلف  على  القانون  هــذا 
مثنيًا على جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ذلك، موجهًا 
الــمــرســوم  إلــيــه  يــهــدف  مــا  الــعــمــل لتحقيق  إلـــى مــواصــلــة  المجلس 

بقانون من أهداف وغايات نبيلة.

أهمية  المجلس  أكد  بعدها 
صاحب  حضرة  بين  المباحثات 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك عـــاهـــل الــبــالد 
ــة الـــرئـــيـــس  ــ ــامـ ــ ــــخـ ــــدى وفـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
نــيــكــوس انـــاســـتـــاســـيـــادس رئــيــس 
ــبــــرص الـــصـــديـــقـــة  ــة قــ ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الــــثــــنــــائــــي بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن فــي 
في  وذلــــك  الــمــجــاالت،  مختلف 
فخامة  بزيارة  الترحيب  معرض 
لمملكة  رئيس جمهورية قبرص 
الـــبـــحـــريـــن ومــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــن 
الثنائي  التعاون  تعزز  اتفاقيات 

بين البلدين الصديقين.
ــوم الـــدولـــي  ــيــ وبـــمـــنـــاســـبـــة الــ
ــاد مــجــلــس  ــ لــلــديــمــقــراطــيــة، أشــ
الـــــــوزراء بـــدعـــم حـــضـــرة صــاحــب 
المفدى  الــبــالد  الــجــاللــة عــاهــل 

للمسيرة الديمقراطية الوطنية 
وتعزيز إسهامها نحو المزيد من 

التقدم والتنمية.
ــر الــــمــــجــــلــــس فـــي  ــ ــظـ ــ ثـــــــم نـ
ــة عــلــى  ــمــــدرجــ الــــمــــوضــــوعــــات الــ

جدول أعماله وقرر ما يأتي:
عـــلـــى  الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أواًل: 

المذكرات اآلتية:
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -1
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــأن مـــــــشـــــــروع اتـــــــفـــــــاق بـــيـــن  ــ ــشــ ــ بــ
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــة مــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
وحـــكـــومـــة جــمــهــوريــة ســريــالنــكــا 
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــة االشــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــن مــتــطــلــبــات  ــاء مــ ــ ــفـ ــ حـــــول اإلعـ
ــلـــي جــــــــوازات  ــامـ ــرة لـــحـ ــيــ ــأشــ ــتــ الــ
والخاصة  الدبلوماسية  السفر 

والرسمية.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -2
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــتـــفـــاهـــم  بــــخــــصــــوص مـــــذكـــــرة الـ
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة  ــومـ ــكـ وحـ
ــتــــعــــاون فــي  الــشــقــيــقــة بـــشـــأن الــ
ــفـــط والــــــغــــــاز، الــتــي  ــنـ ــال الـ مــــجــ
تستهدف تعزيز التعاون الثنائي 
بين البلدين في مجاالت النفط 
الخبرات  من  واالستفادة  والغاز 
ــة لـــديـــهـــمـــا فــــي هـــذا  ــراكـــمـ ــتـ ــمـ الـ

القطاع.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -3
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــرار بــشــأن  ــ بــخــصــوص مـــشـــروع قـ
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــيـــم الـــــخـــــدمـــــات الـ ــنـــظـ تـ
ــعــــرض  ــتــ ــة. ثـــــــم اســ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

المجلس الموضوع اآلتي:
الــعــمــل  وزيــــــــر  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ   -1
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــشــأن 
حظر  قــرار  تطبيق  حملة  نتائج 
العمل فترة الظهيرة خالل فصل 
أظـــهـــرت  حـــيـــث   ،2021 الـــصـــيـــف 
الـــحـــمـــالت الــتــفــتــيــشــيــة الــبــالــغ 

تفتيشية  حملة   11342 عــددهــا 
نــســبــة عــالــيــة مـــن االلــــتــــزام في 
العام، ما  لهذا  بالقرار  المنشآت 
على  الــحــرص  تنامي  على  يــدل 
ــة الـــقـــوى  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـالمـ

العاملة.
ــذ الـــمـــجـــلـــس عــلــمــًا  ــ ثــــم أخــ

ــــالل الـــتـــقـــاريـــر الــــوزاريــــة  مــــن خـ
لــــلــــوزراء بـــشـــأن تــصــنــيــف شــركــة 
ــكــــروســــوفــــت تـــســـع مــــــدارس  ــايــ مــ
حـــكـــومـــيـــة بـــحـــريـــنـــيـــة كــــمــــدارس 
حـــاضـــنـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا، حــيــث 
إليه  وصلت  بما  المجلس  أشــاد 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــــن تـــطـــور 

ــي هــــــذا الــــمــــجــــال، كـــمـــا أخـــذ  ــ فـ
الــمــجــلــس عــلــمــًا حــــول اجــتــمــاع 
العربية  الـــدول  جامعة  مجلس 
ــوى الـــــــــــوزاري فــي  ــتـ ــسـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ
الـــــ)156(، ونتائج  دورتـــه الــعــاديــة 
ــع والـــعـــشـــريـــن  ــ ــرابـ ــ ــتــــمــــاع الـ االجــ
ــؤون  ــشــ ــيـــن بــ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ لـــــــلـــــــوزراء الـ

البلديات بمجلس التعاون الدول 
في  والمشاركة  العربية  الخليج 
أعمال الدورة السابعة واألربعين 
وحضور  العربي،  العمل  لمؤتمر 
ــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن  ــ ــهـــرجـــان ولـ مـ
العربية  بالمملكة  الطائف  فــي 

السعودية.

} الرئي�س القبر�شي خالل زيارته لمجل�س التنمية االقت�شادية وفي مقدمة م�شتقبليه �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك.

الرئي�س القبر�صي يزور مجل�س التنمية االقت�صادية ويطلع على الفر�س اال�صتثمارية ال�اعدة في البحرين

ــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــ أكـ
نــائــب  آل خــلــيــفــة  مــــبــــارك  بــــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
مــــا يـــجـــمـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
متينة  استراتيجية  من عالقات 
عـــلـــى كـــافـــة الـــصـــعـــد بـــمـــا فــيــهــا 
الــمــالــي واالقـــتـــصـــادي، مــشــيــرًا 
ــلـــى مـــواصـــلـــة  ــى الــــحــــرص عـ ــ إلــ
يفتح  بما  العالقات  هذه  تعزيز 
آفـــــاقـــــا أرحــــــــب فـــــي مـــســـاراتـــهـــا 
التطلعات  ويــحــقــق  المختلفة 
المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء 

سموه بحضور الشيخ سلمان بن 
المالية  وزيــر  آل خليفة  خليفة 
ــنـــي بــمــكــتــبــه  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
رئــيــس  ــائـــب  نـ ــل  ــويـ كـ دان  ــــس  أمـ
الواليات المتحدة السابق رئيس 
إدارة شركة سيربيروس  مجلس 
األصــــــــول  إلدارة  ــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــه بـــرايـــن  ــقــ ــرافــ والـــــخـــــدمـــــات، يــ
إدارة  رئيس مجلس  نائب  هوك 
برونو  فــرانــك  والسيد  الشركة، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
ــوه بـــرئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــث رحـــــــب سـ ــيــ حــ
إدارة شركة سيربيروس  مجلس 

األصــــــــول  إلدارة  ــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــد الــمــرافــق،  والـــخـــدمـــات والـــوفـ
ــات  ــامــ ــهــ ــإســ مـــــنـــــوهـــــًا ســـــمـــــوه بــ
في  العاملة  العالمية  الشركات 
مجال إدارة األصول والخدمات 
الفاعل في دعــم جميع  ودورهــا 
التي من شأنها رفد  القطاعات 
التنمية االقتصادية. كما جرى 
ــتـــعـــراض  ــاع اسـ ــمــ ــتــ خـــــالل االجــ
عدد من القضايا ذات االهتمام 
ــر  ــة آخــ ــشــ ــاقــ ــنــ الــــمــــشــــتــــرك، ومــ
الــتــطــورات والــمــســتــجــدات على 

صعيد االقتصاد العالمي.

يجم��ع م��ا  ي�ؤك��د  ال���زراء  مجل���س  رئي���س  نائ��ب 

البحري�ن واأمري�كا م�ن عالق�ات ا�ص�تراتيجية متين�ة

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل استقباله رئيس مجلس إدارة شركة سيربيروس العالمية.

ــيـــس نــيــكــوس  ــرئـ ــبــــالد فـــخـــامـــة الـ غــــــادر الــ
ــة قـــبـــرص  ــوريـ ــهـ ــمـ ــيــــس جـ ــيــــادس رئــ ــاســ ــتــ ــاســ أنــ
أمــــس، مختتما  الــمــرافــق  والـــوفـــد  الــصــديــقــة 
خاللها  التقى  التي  البحرين،  لمملكة  زيارته 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
القبرصي  الرئيس  فخامة  وداع  في  وكــان 
الدكتور  الدولي  البحرين  لدى مغادرته مطار 
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية 
الشباب  شــؤون  وزيــر  المؤيد  توفيق  بن  وأيمن 
والــريــاضــة رئــيــس بــعــثــة الــشــرف وســلــمــان بن 
المناعي محافظ محافظة  هندي  بن  عيسى 

المحرق، وعدد من المودعين.

ال��رئ��ي�����س ال��ق��ب��ر���ص��ي 

ي��������غ��������ادر ال�����ب�����الد

الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية االقت�صادية: زيارة الرئي�س القبر�صي

لمق��ر المجل���س فر�ص��ة مهم��ة الإب��راز نجاح��ات البحري��ن االقت�صادي��ة

} الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية االقت�شادية 

خالل الموؤتمر ال�شحفي مع المتحّدث باسم الحكومة القبرصية

على  رًدا  الــطــبــي  الــســلــمــانــيــة  مــجــمــع  إدارة  ذكــــرت 
ــــالم بخصوص  ــدٍد مـــن وســـائـــل اإلعـ مـــا تـــم نــشــره فـــي عــ
ــة ضــغــط الــعــيــن فـــي مجمع  ــ نــقــص وتـــأخـــر صـــرف أدويـ
الموضوع  تابعت  الطبي  المجمع  إدارة  أن  السلمانية، 
متاح  المذكور  الـــدواء  أن  إلــى  ــارت  وأشـ شــديــد،  باهتمام 
حالًيا في الصيدلية لجميع المرضى المعنيين. ونوهت 

استراتيجيات  وضع  على  العمل  استمرارية  إلى  اإلدارة 
الــجــودة  وذات  والفعالة  اآلمــنــة  األدويـــة  لتوفر  واضــحــة 
العالية لجميع المرضى، كما أكدت المتابعة المستمرة 
لكميات األدوية الموجودة في الصيدلية وفي المخازن، 
للتأكد من توفير شحنات جديدة قبل استنفاد الكميات 

المتبقية حرًصا على صحة وسالمة المرضى.

م���ج���م���ع ال�����ص��ل��م��ان��ي��ة ال���ط���ب���ي: اأدوي���������ة ���ص��غ��ط 

ال���ع���ي���ن م����ت�����اف����رة ف�����ي ����ص���ي���دل���ي���ات ال��م��ج��م��ع

} وزير الخارجية يودع الرئي�س القبر�شي لدى مغادرته البالد.
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ــن  ــريــ ــحــ ــبــ أعــــــلــــــن مــــعــــهــــد الــ
لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة فـــتـــح بـــاب 
ــج«،  ــهــ ــامـــج »نــ ــرنـ ــبـ ــلـ الـــتـــســـجـــيـــل لـ
يتناول عبر مجموعة من  والذي 
الحلقات النقاشية المركزة النهج 
ــرة صـــاحـــب  اإلصــــــالحــــــي لــــحــــضــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
مــــن مــخــتــلــف الــــنــــواحــــي، حــيــث 
ــن تــتــوفــر  ــذيـ يــمــكــن لــلــجــمــهــور الـ
لديهم الرغبة والشروط الخاصة 
موقع  عبر  التسجيل  بالبرنامج 
bipd.(اإللكتروني الـــمـــعـــهـــد 
الــيــوم  بــمــنــاســبــة  وذلــــك   ،.  )org
ــي لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــذي  ــ ــدولـ ــ الـ

يصادف 15 سبتمبر.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صــرحــت  ــهــ وبــ
المدير  جناحي،  إيمان  األســتــاذة 
ــنـــفـــيـــذي لـــمـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن  ــتـ الـ
برنامج  بــأن  السياسية،  للتنمية 
ــبــــدأ أولـــــى  ــتــ »نــــــهــــــج«، والــــــــــذي ســ
فــعــالــيــاتــه فـــي الــتــاســع عــشــر من 
برنامجًا  يعد  الــجــاري،  سبتمبر 
نوعه،  واألول من  وفريدًا  متميزًا 
وتحليليًا  تعليميًا  برنامجًا  كونه 
ــنـــاول، عــبــر جــلــســات نــقــاشــيــة  ــتـ يـ
مــتــخــصــصــة، الــنــهــج اإلصـــالحـــي 

لـــــجـــــاللـــــة الـــــمـــــلـــــك الـــــمـــــفـــــدى، 
ــاده الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة  ــعــ وأبــ
ــة  ــاديــ ــصــ ــتــ ــة واالقــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
الديمقراطي  التحول  فــي  ودوره 
لمملكة  الــســيــاســي  والــتــحــديــث 

البحرين.
الــــبــــرنــــامــــج  أن  وأضــــــــافــــــــت 
يـــهـــدف إلــــى تـــزويـــد الــمــشــاركــيــن 
بـــالـــمـــعـــلـــومـــات والــــمــــبــــادئ الــتــي 
ــنــــهــــج االصــــالحــــي  ــتــــمــــدهــــا الــ اعــ
ــفــــدى فــي  ــمــ لـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك الــ
ــــاالت، وتـــأهـــيـــل  ــــجـ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ

التحليل  مهارات  في  المشاركين 
المستقبل  واستشراف  السياسي 
ــن كـــــــــوادر  ــ ــويــ ــ ــكــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي، وتــ
ــراء العمل  ــادرة عــلــى إثــ وطــنــيــة قــ
السياسي البحريني، وأخيرًا دعم 
والــمــهــارات  ــاألدوات  بــ المشاركين 
الـــالزمـــة فــي الــتــعــامــل اإليــجــابــي 

مع العمل السياسي.
وأوضــــــحــــــت إيـــــمـــــان فــيــصــل 
ــاحــــي الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــنــ جــ
ــعـــض الــــشــــروط  ــى بـ ــ لــلــمــعــهــد إلــ
الــــــواجــــــب تــــوفــــرهــــا لـــلـــراغـــبـــيـــن 
بالتسجيل في البرنامج، وهي؛ أن 
يكون بحريني الجنسية وحاصاًل 
وأال يقل  عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة، 
يلتزم  وأن  ــًا،  ــامـ عـ  30 عـــن  عــمــره 
بــالــحــضــور فـــي الــبــرنــامــج بــمــا ال 

يقل عن 75% الجتياز البرنامج، 
إضافة إلى تقديم المشارك بحثًا 

علميا في نهاية البرنامج.
المتوقعة  الــمــخــرجــات  وعـــن 
ــج؛ ذكـــــــــــرت جـــنـــاحـــي  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــبـــرنـــامـــج  فــــي  الـــمـــشـــاركـــيـــن  أن 
ســيــكــتــســبــون خــلــفــيــة ســيــاســيــة 
ــة عــن  ــاديــ ــصــ ــتــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــ
ــج اإلصــــــــالحــــــــي لـــجـــاللـــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــمـــلـــك الــــمــــفــــدى، إلــــــى جـــانـــب 
خــلــق كــــــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة في 
والقانونية  السياسية  الــجــوانــب 
ــيـــة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــتـــمـــاعـ واالجـ
مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي كــنــهــج 
السياسي  التحديث  فــي  مستمر 

والقانوني في مملكة البحرين. 
 واختتمت المدير التنفيذي 
لـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــمــيــة 
تواصل  على  بالتأكيد  السياسة 
الدور الذي يقوم به المعهد، وبما 
لجاللة  الــســديــدة  الــرؤيــة  يحقق 
الملك المفدى في تعزيز العمل 
البحرين  مملكة  فــي  الــســيــاســي 
الوطنية،  والثوابت  األطــر  ضمن 
الشابة،  الوطنية  الكوادر  وتأهيل 
وبــمــا يــتــوافــق مــع دســتــور مملكة 

البحرين وقوانينها.

تزامًنا مع اليوم الدولي للديمقراطية
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} إيمان جناحي.    

بين »طالبان الدوحة«.. 

و»طالبان كابول«..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
في  التجارية  والشخصيات  االقــتــصــاديــة  الفعاليات  مــشــاركــة 
االستراتيجية  العمل، ضمن  لسوق  الوطنية  الخطة  وتنفيذ  رسم 
الوطنية واألجنبية، وفق  العمالة  العامة، بشأن تشغيل  والسياسة 
فترة زمنية محددة، خطوة تستوجب التحقيق، وتستلزم التنفيذ، 
من أجل مستقبل االقتصاد والشباب والعمل في مملكة البحرين.

بني »طالبان الدوحة«.. و»طالبان كابل«..!!:
عــبــثــا تـــحـــاول اآللــــة اإلعـــالمـــيـــة الــقــطــريــة مـــن خــــالل قناتها 
العالم صورة مغايرة ومختلفة  إلى  أن تصّدر  وتوابعها«،  »الجزيرة 
أداة لتصدير ثورة جديدة، ومحاولة  باعتبارها  عن حركة طالبان، 
يائسة إلحياء حركات اإلسالم السياسي، بعد الفشل المتواصل في 
دعمها لكل الجماعات اإلسالموية، والتي نالت الخسائر المتوالية، 
والرفص الكبير من الشعوب العربية، وما حصل مؤخرا في المغرب 

الشقيق.
اإلنسانية  اإلغــاثــة  تــقــديــم  الــيــوم،  الــدوحــة  يشغل  ال  بالطبع 
الــدول  من  وغيرها  البحرين  مملكة  تفعل  كما  األفغاني،  للشعب 
األفغانية،  الــمــرأة  دعــم  يهمها  وال  إنساني حــضــاري..  وفــق منظور 
من منطلق حقوقي ودولي، ولكن ما يهم ويشغل الدوحة اليوم، هو 
وجود جماعة جديدة، تنفذ أجندتها وأهدافها، بجانب استحواذها 
ــان، بــشــراكــات اقــتــصــاديــة اســتــثــمــاريــة، ستبوء  ــغـ عــلــى خــيــرات األفـ
بالخسارة المعتادة على الدوحة، تماما كحصادها المستمر وجني 
ثمارها الخائبة من خالل تلك الجماعات، باحتوائها واستضافتها، 

بدعمها وتمويلها.
»طالبان الدوحة« تختلف تمام االختالف عن »طالبان كابل«.. 
فــتــلــك الــجــمــاعــة الــتــي يــصــورهــا اإلعــــالم الــقــطــري بــأنــهــا جماعة 
سياسية، تريد الخير والتقدم، وتعمل من أجل المساواة والعدالة، 
األســاس  فــي  هــي  والحضارية،  اإلنسانية  والقيم  المبادئ  وتعزيز 
مؤشرات  في ظل  بعد، خاصة  الــدولــي  االعــتــراف  تنل  لم  جماعة، 
والمتشددة  الضيقة  النظرة  تؤكد  وإجـــراءات،  وقــرارات  وتشكيالت، 
نحو الــســالم واالســتــقــرار، وتــجــاه الــمــرأة واإلنــســان.. وهــو مــا صدم 

العالم أجمع سريعا، في تناقض سافر غير مبشر إطالقا. 
لن  كــابــول«  »طالبان  وسلوك  نهج  وتغيير  تعديل  على  الــرهــان 
واألجنبي  القطري  السياسي  التغول  ظــل  فــي  ينفع،  ولــن  يجدي 
فيها، وكلما تم القضاء على جماعة متشددة برز الدعم القطري 
واألجنبي إلبراز ودعم جماعة جديدة، ألن العالم يدرك اليوم منبع 
وتبدلت  الوجوه،  الزمن، ومهما تعددت  اإلرهــاب جيدا، مهما طال 

الشعارات.
آخر السطر:

ــــس بــخــصــوص الــمــتــحــف الــتــجــاري  تــعــقــيــبــا عــلــى مـــقـــال األمـ
الوطني، أفاد األخوة الكرام في غرفة تجارة البحرين أنهم يقومون 
في  والــتــجــارة  الغرفة  عمل  لمسيرة  وتوثيق  سجل  بــإعــداد  حاليا 
إعــداد مشروع متحف دائــم، كما تم  الغرفة تعمل على  البالد، وأن 
كتاب لعضو  إعــداد  ويتم حاليا  الغرفة،  تاريخ  كتاب يحكي  إصــدار 
الغرفة األستاذ يوسف صالح الدين، يوثق إسهامات ودور التجارة 

البحرينية في مدن الهند خالل القرن الـ20.
الــفــريــق طبيب  تــحــت رعـــايـــة 
ــداهلل آل  ــبــ ــن عــ الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  خليفة 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ لـــلـــصـــحـــة 
ــكــــري الــبــحــريــنــيــة  ــســ جـــمـــعـــيـــة الــ
أكاديمية  مؤتمر  الجمعية  تنظم 
الفترة  خــالل  للسمنة   البحرين 
من 17 وحتى 18 سبتمبر الجاري، 
المتخصصين  من  نخبة  بحضور 
ــة  ــنـ ــمـ ــسـ والــــمــــهــــتــــمــــيــــن بـــــــــــداء الـ
ــري وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مع  ــكـ ــسـ والـ
الملك  ومستشفى  الصحة  وزارة 
الملكية  والكلية  الجامعي  حمد 

للجراحين في ايرلندا.
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــــت الـ ــــرحـ وصـ
ــري الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
الصحة،  ــوزارة  ــ بـ الــعــامــة  للصحة 
نــــائــــب رئــــيــــس جــمــعــيــة الـــســـكـــري 
أكاديمية  افتتاح  بــأن  البحرينية 
ــار الــجــهــود  الــســمــنــة يــأتــي فـــي إطــ
داء  لمكافحة  المكثفة  الوطنية 
من  باعتباره  بالمملكة،  السمنة 
في  العامة  الصحة  تحديات  أبــرز 
ــتـــي يـــجـــب تــســلــيــط  الــمــجــتــمــع الـ
الـــــضـــــوء عـــلـــيـــهـــا، مـــــشـــــددة عــلــى 
الحاجة الماسة إلى التركيز على 
بذل  مــع   ودعمهم،  به  المصابين 
الــداء  الــجــهــود  للوقاية مــن هــذا 

بصورة فاعلة.

الوطنية  الجهود  أن  وأضافت 
لــمــكــافــحــة الــســمــنــة تـــهـــدف إلـــى 
خــــــفــــــض مـــــــــعـــــــــدالت اإلصــــــــابــــــــة 
السارية  غير  المزمنة  باألمراض 
رئيسيًا  ســبــبــًا  السمنة  تــعــد  الــتــي 
لـــإصـــابـــة بـــهـــا، كــــأمــــراض الــقــلــب 
ــكـــري  ــسـ ــة والـ ــويــ ــدمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ واألوعــ
والــســرطــان، وهــي عــوامــل رئيسية 

في حدوث الوفيات المبكرة.
المساعد  الوكيل  أشــارت  كما 
أكاديمية  أن  الــى  العامة  للصحة 
البحرين للسمنة تعد إحدى نتاج 
اســتــراتــيــجــيــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
لــأمــراض غــيــر الــســاريــة لــأعــوام 

أدرجــت ضمن  والتي   ،2025-2016
بمكافحة  تتعلق  خطة  محاورها 
السارية  غير  المزمنة  األمــــراض 
بينها،  المشتركة  الخطر  وعوامل 
ــًا  وتـــبـــنـــت االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أهــــدافــ
ومـــؤشـــرات تــســتــنــد إلـــى تــوصــيــات 
منظمة الصحة العالمية في هذا 

المجال.
من جهتها أفادت البروفيسور 
الغدد  استشارية  الرميحي  دالل 
مستشفى  في  والسكري  الصماء 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ورئــيــســة 
اللجنة العلمية بجمعية السكري 
بـــرنـــامـــج  أن  الــــــــى   ــيـــة  ــنـ ــبـــحـــريـ الـ
ــة الـــبـــحـــريـــن لــلــســمــنــة  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
متكامال  تدريبيا  برنامجًا  يمثل 
ــدة مــــــحــــــاور، يـــأتـــي  ــ ــ ــاقـــش عـ ــنـ ــيـ سـ
فــــي مــقــدمــتــهــا تــشــخــيــص واقــــع 
التي  والتحديات  عالميًا  السمنة 
واستعراض  العالم،  دول  تواجهها 
بالسمنة  المتعقلة  االحصائيات 
والــبــرامــج  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الــــمــــقــــدمــــة فــــــي هــــــــذا الــــمــــجــــال 
فــضــاًل عــن تقييم مرضى  حــالــيــًا، 
المناسب،  والتشخيص  السمنة 
ــات لـــمـــرضـــى الــســمــنــة  ــ ــــالجـ ــعـ ــ والـ
مــن الــنــاحــيــة الــدوائــيــة وأســالــيــب 
الــتــغــذيــة الــصــحــيــحــة والــنــشــاط 

البدني.

الدور اإلنساني  مثمنًا سموه 
الــحــانــيــة مــن جاللته  والــلــفــتــات 
الشقيقة  والشعوب  الـــدول  تجاه 
ــة، والـــــــتـــــــي تـــعـــكـــس  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــصــ ــ والــ
الـــمـــواقـــف الـــثـــابـــتـــة والـــواضـــحـــة 
وحكومًة  قيادًة  البحرين  لمملكة 
واألصدقاء  األشقاء  تجاه  وشعبا 
والتي  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي 
كــــان آخـــرهـــا تــوجــيــهــات جــاللــتــه 
ــاعـــدات  ــسـ ــة بـــتـــقـــديـــم مـ ــيـ ــامـ ــسـ الـ
ــى  ــة إلـ ــلـ ــاجـ ــيــــة عـ ــاثــ ــة إغــ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ
أفــغــانــســتــان، لــمــســاعــدة الــشــعــب 
األفـــغـــانـــي والــــوقــــوف مــعــه خــالل 
يمرون  التي  اإلنسانية  الــظــروف 
بها، وذلك ضمن مساعي جاللته 
الــتــضــامــن  بــتــرســيــخ  حــفــظــه اهلل 

الـــدولـــي وانــطــالقــًا مــن الــروابــط 
تجمع  التي  واإلنسانية  األخوية 
مملكة البحرين بمختلف شعوب 
الــعــالــم. ســائــاًل الــمــولــى الــقــديــر 
الــمــلــك خير  جـــاللـــة  يـــجـــزي  أن 
الجزاء وأن يعم السالم واالزدهار 
فــي أفــغــانــســتــان والــعــالــم أجــمــع، 
ولشعبها  ألفــغــانــســتــان  مــتــمــنــيــًا 

األمن واالستقرار.
ــوه بـــالـــدعـــم  ــمــ ــا أشـــــــاد ســ ــمـ كـ
الكبير الذي تحظى به المؤسسة 
من  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
قــبــل الــحــكــومــة بـــقـــيـــادة صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
مثمنا  الــــــــوزراء،  مــجــلــس  رئـــيـــس 

واإلدارة  األمناء  مجلس  ألعضاء 
ــيـــع مــنــتــســبــي  ــمـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وجـ
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  الـــمـــؤســـسـ
المخلصة  جــهــودهــم  اإلنــســانــيــة 
في عمل وإدارة المؤسسة ورعاية 

األسر المنتسبة.
جاء ذلك خالل ترؤس سموه 
المؤسسة  أمناء  مجلس  اجتماع 
الملكية لأعمال اإلنسانية الذي 
ــوان ســـمـــوه بــحــضــور  ــ ــديـ ــ عـــقـــد  بـ

أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.
واســـتـــهـــل ســـمـــوه االجـــتـــمـــاع 
ــيـــة أشــــــــاد فــيــهــا  ــبـ ــيـ بـــكـــلـــمـــة تـــرحـ
األمــنــاء  أعــضــاء مجلس  بــجــهــود 
تنفيذ  فـــي  الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة 
المفدى  الملك  توجيهات جاللة 
داخــل  اإلنــســانــي  الــعــمــل  لتقديم 
ــريــــن واالرتــــــقــــــاء  ــبــــحــ وخــــــــــارج الــ
بـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـة ومــــــا تــحــقــق 
ــيــــة مــن  خـــــــالل الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــ
المزيد  متمنيًا  عــديــدة  إنــجــازات 
مـــن الــنــجــاح لــلــمــؤســســة فـــي مد 
للجميع  والــمــســاعــدة  الــعــون  يــد 
لمملكة  اإلنسانية  الصورة  ونقل 
ــن ومــــواقــــفــــهــــا الـــخـــيـــرة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ

للجميع.
ــلـــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  واطـ

خــــالل  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
ــود الــتــي  ــهـ االجـــتـــمـــاع عـــلـــى الـــجـ
قــامــت بــهــا الــمــؤســســة فــي سبيل 
فــي معامالتها  الــرقــمــي  الــتــحــول 
بما يساهم في تسهيل اإلجراءات 
وتـــــســـــريـــــع تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
حيث  عملها،  مــن  للمستفيدين 
تحقيق  ــى  إلــ الــمــؤســســة  وصـــلـــت 
70% فــي هــذا الــمــشــروع، مــؤكــدًا 
االســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــــطــــويــــر عــمــل 
الــمــؤســســة بــمــا يــتــوافــق مــع رؤى 
واتخاذ  الملك  جاللة  وتطلعات 
الـــــخـــــطـــــوات الـــمـــهـــمـــة لــتــنــفــيــذ 
تـــوجـــيـــهـــات جـــاللـــتـــه لـــمـــواصـــلـــة 
وتقديم  بــإبــداع  اإلنساني  العمل 
الـــرعـــايـــة الــمــتــمــيــزة والــشــامــلــة 
الفئات  وجميع  واألرامــل  لأيتام 
الغالية،  المستحقة في مملكتنا 
بــكــل يــســر وســـهـــولـــة، إلــــى جــانــب 
ــد الـــعـــون  ــد يــ ــي مــ الـــمـــســـاهـــمـــة فــ
وتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــوب في 
الـــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
ومساعدتهم انطالقا من الواجب 
علينا  يــحــتــمــه  ــــذي  الـ اإلنـــســـانـــي 

ديننا اإلسالمي الحنيف.
ــلـــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  واطـ
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة عــلــى آخــر  بـ

التطورات في المشاريع التنموية 
تـــقـــوم بها  ــتـــي  الـ واالســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــــمــــؤســــســــة ضــــمــــن مـــســـاعـــيـــهـــا 
ــة تــمــكــنــهــا  ــوارد خـــاصـ ــ ــ لــتــوفــيــر مـ
توفير  على  الذاتي  االعتماد  من 
ميزانيتها من خالل االستثمارات 
ما  غــرار  على  الناجحة  العقارية 
و3  و2   1 الـــخـــيـــر  أبـــــــراج  ــي  فــ ــم  تــ
الجسرة  في  االستثمارية  والفلل 
ووجــــه ســمــوه إلـــى أهــمــيــة العمل 
عــلــى إيـــجـــاد فــــرص اســتــثــمــاريــة 
وبــرامــج  أنشطة  لتمويل  جــديــدة 
أهمية  إلــى  بــاإلضــافــة  المؤسسة 
ــم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة في  دعــ
الــعــمــل اإلنــســانــي الـــذي تــقــوم به 
ــاد  ــة. ومـــــن جـــانـــبـــه أشــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
األمين  السيد  الدكتور مصطفى 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال 
اإلنسانية بالرعاية الكريمة التي 
يــولــيــهــا جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى 
لــعــمــل الــمــؤســســة، مــثــمــنــًا قــيــادة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
لتفاصيل  سموه  ومتابعة  خليفة 
الــعــمــل وقــيــادتــه لــلــمــؤســســة بكل 
الموفقة  وتوجيهات سموه  إبداع، 

في هذا الشأن.
أعــضــاء مجلس  واســتــعــرض 

ــــالل االجـــتـــمـــاع آخـــر  األمــــنــــاء خـ
ــي نـــفـــذتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــدات الـ ــجــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــة ضـــمـــن  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ
والــخــاصــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ بــــالــــمــــشــــاريــــع االســ
ــــل الــبــحــريــن  واالســتــثــمــاريــة داخـ
ــا، إلـــــى جـــانـــب تــقــديــم  ــهــ ــارجــ وخــ
الــــمــــســــاعــــدات والـــــخـــــدمـــــات فــي 
ــتــــام  مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــوانـــــب لــــأيــ
واألرامــــــــــــــل ومـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 
البحرين،  المستحقة في مملكة 
ــازه ضــمــن  ــجــ ومـــتـــابـــعـــة مــــا تــــم إنــ
حــمــلــة فــيــنــا خــيــر والــــــدور الـــذي 

قدمته للمواطنين والبحرين.
وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام االجــــــتــــــمــــــاع 
ــاء مــجــلــس األمـــنـــاء  ــضــ ثـــمـــن أعــ
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
تحظى  الذي  المتواصل  والدعم 
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة  بــه 
اإلنسانية من قبل جاللة الملك 
الـــمـــفـــدى والـــحـــكـــومـــة الـــمـــوقـــرة، 
لسمو  القيادي  بــالــدور  مشيدين 
الشيخ ناصر بن حمد في متابعته 
عــمــل الــمــؤســســة اإلنـــســـانـــي؛ من 
ــــل تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات  أجـ
واالرتــــقــــاء بــهــا بــمــا يــحــقــق رؤى 
وتطلعات جاللة الملك المفدى.

باأع�م����ال ال��ضف����ارة االأم�ريك����ية ت���زور  ال�قائ����م 

االأم����ريكية( االإر�ض�الي����ة  م�ضت�ض���فى  حمد-  »الملك 

ــارة الــــواليــــات الــمــتــحــدة  ــفـ قـــامـــت الــقــائــمــة بـــاألعـــمـــال لــــدى سـ
األمريكية في مملكة البحرين السيدة مارجريت ناردي بزيارة لموقع 

بناء )الملك حمد- مستشفى اإلرسالية األمريكية( في عالي. 
ــاردي عــنــد وصــولــهــا إلـــى الموقع  ــان فــي اســتــقــبــال الــســيــدة نــ وكـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــات الــدكــتــور جــــورج شــيــريــان والــمــديــر 
وتم أخذها في جولة  توفي،  السيدة جوليا  التنفيذي للمجموعات 

ميدانية في أرجاء موقع البناء.

خلل تروؤ�سه اجتماع مجل�س اأمناء الموؤ�س�سة الملكية للأعمال الإن�سانية

نا�ضر بن حمد ي�ضيد بتوجيهات الملك ال�ضامية بتقديم م�ضاعدات عاجلة اإلى اأفغان�ضتان

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل ترؤسه مجلس أمناء المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية.

رفــــع ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، خالص الشكر والتقدير 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  إلــى  والعرفان 
الملكية  للمؤسسة  الفخري  الرئيس  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
لأعمال اإلنسانية على توجيهات ودعم واهتمام جاللته المتواصل 
بالعمل اإلنساني الذي تقوم به المؤسسة، والرعاية الكبيرة لأيتام 
البحرين؛ من أجل  المحتاجة في مملكة  الفئات  واألرامــل وجميع 

توفير الحياة الكريمة للجميع.

افتتاح موؤتمر اأكاديمية البحرين لل�ضمنة 17 �ضبتمبر الجاري

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

} السيدة مارجريت ناردي خالل زيارتها التفقدية.

في إنجاز دولي جديد، يؤكد 
مكانة مملكة البحرين وسمعتها 
العالم,  دول  ــن  ــيـ بـ الــــمــــرمــــوقــــة 
التوالي,  عـــلـــى  ــانـــي  ــثـ الـ ــلـــعـــام  ولـ
األولى  المرتبة  البحرين,  تبوأت 
عـــربـــيـــًا، والــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى 
الــشــرق األوســــط، مــن حيث  دول 
غسل  جريمة  إزاء  خطورة  األقــل 
األمــوال، وتمويل اإلرهــاب، وذلك 
لمكافحة غسل  بــازل  وفــق مؤشر 

األموال.
وأوضـــــح الــشــيــخ ســلــمــان بن 
محافظ  نائب  خليفة  آل  عيسى 
ــن الــــمــــركــــزي،  ــريـ ــحـ ــبـ ــرف الـ مــــصــ
ــيـــاســـات  ــنـــة وضــــــع سـ رئــــيــــس لـــجـ
حــظــر ومــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
الــبــحــريــن   وتــمــويــل اإلرهــــــاب، أن 
التقرير  وفــق  نــقــاط   4,5 أحـــرزت 
الـــــذي يــعــتــبــر الـــمـــؤشـــر الــوحــيــد 
منظمة  تــصــدره  الــذي  المستقل 
غير ربحية، وتصنف الدول وفقًا 
مضيفا  األموال,  غسل  لمخاطر 
المرتبة  فــي  جـــاءت  البحرين  أن 
بين  إسرائيل،  دولــة  بعد  الثانية, 
فــي مجال  الــشــرق األوســــط  دول 

مكافحة غسل األموال.
وثـــــــمـــــــن نـــــــائـــــــب مــــحــــافــــظ 

ــبــــحــــريــــن الــــمــــركــــزي  مــــصــــرف الــ
وزيــر  قبل  مــن  والمساندة  الــدعــم 
مكافحة  لجنة  رئيس  الداخلية، 
التطرف واإلرهاب وتمويله وغسل 
البحرين  مملكة  لــــدور  األمـــــوال 
ــي مــجــال  وجـــهـــودهـــا الــوطــنــيــة فـ
مــكــافــحــة جـــرائـــم غــســل األمــــوال 
ــل اإلرهـــــــــــــاب وتـــجـــفـــيـــف  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ
مــنــابــعــه، مــشــيــدة بــانــعــكــاس هــذا 
الدعم والرعاية على تعزيز موقع 
الخريطة  على  البحرين  مملكة 
الدولية في مجال مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب .
الشيخة  أشـــارت  جهتها  مــن 

آل خليفة مدير  مي بنت محمد 
بـــوزارة  الــمــالــيــة  الــتــحــريــات  إدارة 
ــيـــس لجنة  رئـ ــائـــب  نـ ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ
ومكافحة  حــظــر  ســيــاســات  وضـــع 
اإلرهاب,  وتمويل  األمـــوال  غسل 
المالية،  التحريات  إدارة  أن  إلــى 
إطار عملها ضمن منظومة  وفي 
إلـــى  تـــســـعـــى  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
على  البحرين  مملكة  دور  تعزيز 
الصعيدين اإلقليمي والدولي في 
وتمويل  ــوال  األمــ غسل  مكافحة 
الوطنية  لــلــرؤيــة  وفــقــًا  ــاب،  ــ اإلرهـ

في هذا الشأن.
لمكافحة  بــازل  مؤشر  ويعد 
غــســل األمـــــــوال تــصــنــيــفــا ســنــويــا 
ــقـــال، يـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــيــيــم  ــتـ مـــسـ
ــوال وتــمــويــل  ــ مــخــاطــر غــســل األمـ
اإلرهاب حول العالم حيث يصدر 
معهد بازل التقارير السنوية منذ 
ــات  درجــ يـــطـــرح  ــو  وهــ  ،2012 ــام  عــ
ــاء عـــلـــى بـــيـــانـــات  ــنــ الـــمـــخـــاطـــر بــ
متاحًا  مــصــدرا   17 مــن  يستقيها 
ــا مــجــمــوعــة  ــهــ ــنــ لـــلـــجـــمـــهـــور، ومــ
ومنظمة  »فــاتــف«  المالي  العمل 
ــة، والـــبـــنـــك  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــشـــفـــافـــيـــة الـ
الـــدولـــي، والــمــنــتــدى االقــتــصــادي 

العالمي.

ال�ضرق  م�ضتوى  ع��ل��ى  وال��ث��ان��ي��ة  ع��رب��ي��ا  االأول����ى  ال��ب��ح��ري��ن 

االأو�ض�ط االأق��ل خ�ط��ورة ف��ي غ��ض��ل االأم��وال وت�موي��ل االإرهاب

} الشيخ سلمان بن عيسى.
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اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
ــام الــــريــــس الـــرئـــيـــس  ــــس هــــشــ فــــي مــكــتــبــهــا أمــ
التنفيذي عضو مجلس اإلدارة لمجموعة »جي 
إطــــار مناقشة  فـــي  وذلــــك  الــمــالــيــة،  إتــــش«  إف 
في  الثقافي  العمل  لتعزيز  المشترك  التعاون 

البحرين.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في 
في  والحضارية  الثقافية  بالمنجزات  االرتقاء 

إلى مجموعة  الشكر  البحرين، موجهة  مملكة 
»جي إف إتش« على وقوفها المستمر إلى جانب 
الثقافة التي ترّوج للوجه الحضاري للمملكة. 

التعاون  إن  الــرّيــس  قــال هشام  مــن جانبه   
المجال  والخاص في  العام  القطاعين  بين  ما 
الحفاظ على  في  أن يسهم  الثقافي من شأنه 
مــؤكــدًا  الــبــحــريــن،  فــي  الــحــضــاريــة  المكتسبات 
استعداده المستمر لدعم مشاريع وبرامج هيئة 
الثقافة التي تحمل صوت الحضارة البحرينية 

األصيلة إلى المحافل العالمية. 

ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــع الـ ــمــ ــتــ اجــ
مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
لشؤون المدارس بعدد من مديري 
الـــمـــدارس مـــن جــمــيــع الــمــنــاطــق 
على  للوقوف  وذلـــك  التعليمية، 
اليوم  سير  وتــحــديــات  إيــجــابــيــات 
الماضية  األيــام  خالل  التعليمي 
الــتــي شــهــدت الـــعـــودة الــمــدرســيــة 

لطلبة المدارس الحكومية.
أثنى  االجتماع  مقدمة  وفــي 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
الحكومية  الـــمـــدارس  أداء  عــلــى 
فـــي ضــبــط ومــتــابــعــة ســيــر الــيــوم 
الــتــعــلــيــمــي، مـــشـــيـــًرا فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلــــى بــعــض الــمــالحــظــات 
ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ ــلــــب الــ ــتــــطــ الــــــتــــــي تــ
الـــمـــتـــابـــعـــة والـــتـــخـــطـــيـــط خـــالل 
ــلـــة الــــقــــادمــــة، والــــتــــي ال  الـــمـــرحـ
ــال فــــي مــجــمــلــهــا مــــن درجــــة  ــنــ تــ
ــلــــذيــــن  ــاءة واإلتــــــــقــــــــان الــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ الــ
اليوم  إدارة  أبدتهما المدارس في 
العام  المدير  وتحدث  التعليمي، 
لشؤون المدارس عن تجربة إلغاء 
مــركــزيــة الــفــصــول االفــتــراضــيــة، 
في  مهمة  نقلة  مــن  شكلته  ومـــا 
في  والمعلم  المدرسة  دور  تعزيز 
في  االفــتــراضــيــة  الــفــصــول  إدارة 
فترة  خـــالل  التعليمية  العملية 

الجائحة. 
الـــدكـــتـــور محمد  كــمــا كــشــف 
إحـــدى مخرجات  أن  عــن  مــبــارك 
ــة  ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ مـــــــــشـــــــــروع تــــــطــــــويــــــر الــ
ــيـــة  ــربـ ــتـ ــيــــة لــــــــــــوزارة الـ الــــمــــؤســــســ

ــون إعــــــادة  ــكــ ــيـــم ســــــوف تــ ــلـ ــتـــعـ والـ
المدرسة  مدير  وظيفة  تصنيف 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــلـــى الـ ــتـــكـــون عـ لـ
التاسعة  تــعــادل  التي  التنفيذية 
الــتــعــلــيــمــيــة، بـــمـــا يــتــيــح لــمــديــر 
الدرجة  على  الحصول  المدرسة 
وفق  الخاصة  التنفيذية  الثالثة 
الخدمة  ومــعــايــيــر جــهــاز  أنــظــمــة 
ــاق الــنــســب  ــطــ الـــمـــدنـــيـــة وفــــــي نــ
الــمــعــتــمــدة لــلــتــرقــيــات الــســنــويــة، 
التنسيق يجري حالًيا  أن  مؤكدا 
مع جهاز الخدمة المدنية إلنجاز 

يــعــد بمثابة  والــــذي  ــذا األمــــر،  هـ
القيادات  في  المباشر  االستثمار 
المؤسسات  في  العليا  التعليمية 
المدرسية، بما يسهم في االرتقاء 
ويعزز  المؤسسات،  هذه  بمستوى 
ــا، مـــشـــيـــًدا  ــهـ ــيـ جـــــــودة الــــعــــطــــاء فـ
فــي الــوقــت نــفــســه بــكــل مــا تلقاه 
تطوير  مشروع  ومــبــادرات  خطط 
التربية  لوزارة  المؤسسي  الهيكل 
المدرسية  والمؤسسات  والتعليم 
من  مستمرين  ومتابعة  دعم  من 
لتطوير  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  قــبــل 

ــة  ــاسـ ــرئـ ــيـــم والـــــتـــــدريـــــب بـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 

الوزراء.
ــد اســتــمــع الــمــديــر الــعــام  وقــ
مالحظات  إلى  المدارس  لشؤون 
مـــديـــري الــمــؤســســات الــمــدرســيــة 
الحكومية، والتي شملت التجارب 
ــة وأبـــــــــــرز الـــتـــحـــديـــات  ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
واقــتــراحــات الــتــعــامــل مــعــهــا، كما 
ــل الــمــخــتــصــة  ــمـ ــعـ ــلـــف فــــــرق الـ كـ
تم  التي  التوصيات  أهم  بمتابعة 

االتفاق عليها.
ــوال  ــ ــن جـــانـــبـــهـــا ذكـــــــــرت نــ ــ مــ
ــوزارة  ــ إبــراهــيــم الــخــاطــر وكــيــل الـ
لـــلـــســـيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مــســتــمــرة  الــمــتــابــعــة  أن  واألداء 
ــمـــدارس مــن خــالل  مــع جــمــيــع الـ
لقياس  المخصصة  االســتــمــارات 
كـــفـــاءة شــبــكــة اإلنــتــرنــت والــعــمــل 
على دعمها بالتنسيق مع متعهد 
الخدمة، مؤكدة أهمية مثل هذه 
اللقاءات مع القيادات المدرسية 
واألخذ  إليها  االستماع  أجل  من 
الخاطر  ــارت  ــ وأشـ بــمــالحــظــاتــهــا. 
على  المبكر  االســتــعــداد  أن  إلـــى 
صـــعـــيـــد الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــفــيــذ 
دور  له  كــان  المطلوبة  للخدمات 
أســاســي فــي بـــدء الــعــام الــدراســي 
ــرورة  ــؤكـــدة ضــ بــشــكــل مــنــتــظــم، مـ
اإلدارات  بين  التنسيق  اســتــمــرار 
الــمــدرســيــة ومــنــســقــي الــخــدمــات 
الوفاء  أجل  من  الخدمات  وإدارة 
للمدارس. عاجلة  متطلبات  بأي 

من جانبهم قدم مدراء المدارس 
عــــدًدا مــن الــمــقــتــرحــات الــداعــمــة 
كما  التعليمية،  العملية  إلدارة 
ــاء مــركــزيــة  ــغــ أكـــــــدوا أفــضــلــيــة إلــ
ــيـــة مــقــارنــة  ــتـــراضـ الـــفـــصـــول االفـ
إلدارة  يتيح  ذلــك  لكون  بالسابق 
دقيق  بشكل  الــتــحــقــق  الــمــدرســة 
الطلبة بشكل  انتظام جميع  من 
فعلي ومتابعتهم في حال التغيب 
ــة مـــشـــاركـــتـــهـــم بــشــكــل  ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
تفاعلي خالل الحصة الدراسية.

ــي إطــــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا  فــ
ــال الــــطــــالــــبــــات فــي  ــبــ ــقــ ــتــ الســ
ــــي الـــجـــديـــد  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــام األكـ ــ ــعـ ــ الـ
الجامعة  أعلنت   ،2022/2021
الــمــلــكــيــة لـــلـــبـــنـــات تــقــديــمــهــا 
ــام  ــنـــظـ خـــــــيـــــــارات مـــــتـــــعـــــددة لـ
التعليم فيها للفصل الدراسي 
األكـــاديـــمـــي،  الـــعـــام  مـــن  األول 
وذلـــــــك تـــحـــقـــيـــقـــًا إلجـــــــــراءات 
المتعلقة  والــســالمــة  الصحة 
العملية  ــة  ــرونـ ومـ بــالــجــائــحــة 
التعليمية وسالستها بالنسبة 

للطالبات. 
الجامعة  رئيسة  وصرحت 
البروفيسورة  للبنات  الملكية 
يـــســـرى الـــمـــزوغـــي بـــأنـــه »مـــن 
منطلق اهدافنا التي تتمحور 
حــــول جــعــل الـــطـــالـــبـــات أولـــى 
ــراء  ــ ــإجـ ــ أولـــــويـــــاتـــــنـــــا، قـــمـــنـــا بـ
على  لــلــتــعــرف  رأي  اســتــبــانــة 
لهن  المناسب  التعليم  نظام 

لــلــفــصــل الـــــدراســـــي الــجــديــد 
سعيًا منا لموافاة احتياجاتهن 
ومـــوافـــقـــة تــطــلــعــاتــهــن لــلــعــام 
األكــــاديــــمــــي الــــجــــديــــد.. وقـــد 
وجــــدنــــا تـــفـــاوتـــا فــــي الـــنـــظـــام 
ــه مـــــــا بـــيـــن  ــنــ ــلــ ــفــــضــ الــــــــــــذي يــ
للجامعة  الشخصي  الحضور 
ونـــظـــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد أو 
يمكن  ولذلك  بينهما.  المزج 

لـــلـــطـــالـــبـــات اخـــتـــيـــار الـــنـــظـــام 
التنسيق  عبر  لهن  المناسب 

المسبق مع الجامعة«.
وأشـــــــــــارت الـــبـــروفـــيـــســـورة 
المزوغي إلى أن عملية القبول 
والـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
مـــازالـــت مــســتــمــرة لــلــطــالــبــات 
الــراغــبــات فــي االلــتــحــاق بها، 
تخصصات  الجامعة  تقدم  إذ 
ــبـــي  ــلـ ــة تـ ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فــــــــريــــــــدة ومــ
تتوزع  العمل  سوق  احتياجات 
فــي ثـــالث كــلــيــات، وهــــي: كلية 
ــون والـــتـــصـــمـــيـــم، كــلــيــة  ــنــ ــفــ الــ
ــوم الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة،  ــلـ ــعـ الـ
تتميز  الـــتـــي  الـــقـــانـــون  وكــلــيــة 
وتــدرس  اللغة  ثنائية  بكونها 
باللغة   %60 بنسبة  مناهجها 
بــالــلــغــة  و%40  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــعـــربـــيـــة. وتــشــتــمــل الــكــلــيــات 
بـــرنـــامـــجـــا   12 عـــلـــى  ــــالث  ــثـ ــ الـ

أكاديميا.

مدير عام �س�ؤون المدار�ش يناق�ش اأهم مالحظات بدء العام الدرا�سي

} مدير عام  شؤون المدارس  خالل اجتماعه مع عدد من مديري المدارس.

} الشيخة مي تستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة »جي إف إتش« المالية.

ال�سيخـة مي تبـحـث مع الرئـيـ�ش الـتـنفـيذي لمجم�عة

»جي اإف اإت�ش« المالية �سبل االرتقاء بالحراك الثقافي

الجامعة الملكية للبنات ت�فر لطالباتها فر�سة اختيار نظام 

التعليم المنا�سب لهن للف�سل الدرا�سي االأول من العام الجديد

ــه الــصــبــاحــيــة  ــوالتــ ضـــمـــن جــ
ــن عــلــي  ــ قــــــام الــــدكــــتــــور مــــاجــــد بـ
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
االبتدائية  سافرة  لمدرسة  بزيارة 
اإلعــــداديــــة لــلــبــنــيــن، حــيــث تــابــع 
ــبــــيــــق اإلجـــــــــــــــراءات  ــيــــة تــــطــ ــلــ عــــمــ
الحاضرين  للطلبة  االحــتــرازيــة 
بــــحــــســــب الـــــــجـــــــدول الـــــــدراســـــــي، 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـ
ــل إلـــــــى بــقــيــة  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــيـــع الـ بـــجـــمـ
الــطــلــبــة، واطـــلـــع عــلــى األنــشــطــة 
المدرسة،  تنفذها  التي  التربوية 
اإللكترونية  المكتبة  بينها  ومــن 
عربة  عــن  عــبــارة  وهــي  المتنقلة، 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاعـ ــنـ ــمــــت صـ مـــتـــنـــقـــلـــة تــ
حاسوبين  تثبيت  وتــم  الــمــدرســة، 

في جهتين متقابلتين من العربة 
ــلـــى جـــمـــيـــع بـــرامـــج  ــتـــويـــان عـ يـــحـ
تقدمه  الـــذي  الــرقــمــي  المحتوى 

الوزارة.
ويهدف المشروع إلى مواكبة 
الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي وتــســهــيــل 
وإكسابهم  الطلبة،  إلــى  تقديمه 
مــهــارات الــبــحــث بــاســتــخــدام هــذه 
المكتبة، ومساعدة الطلبة الذين 
إلكترونية  أجــهــزة  لــديــهــم  ليست 
على حل التطبيقات في المدرسة، 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــابــــقــــات إلـ وعــــمــــل مــــســ
للطلبة مع مراعاة التباعد بينهم 
كون جهازي الحاسوب يقعان في 
الــعــربــة،  مــن  متقابلتين  جهتين 
ــة  ــدامــ ــتــ ــلــــى اســ مـــــع الـــــحـــــرص عــ

بالمدرسة،  اإللــكــتــرونــي  التعليم 
وقــــــــد حــــقــــق الـــــمـــــشـــــروع نـــتـــائـــج 
إيـــجـــابـــيـــة، تــمــثــلــت فـــي مــســاعــدة 
على  الــمــاضــي  الــعــام  فــي  الطلبة 
تقديم  وتسهيل  التطبيقات،  حل 
وتوظيفه  لهم  الرقمي  المحتوى 
في العملية التعليمية، وتدريبهم 
ــارات الــبــحــث الــعــلــمــي،  ــهــ عــلــى مــ
مــمــا يــســاعــد عــلــى نــشــر الــثــقــافــة 

اإللكترونية في أوساطهم.   
وفي هذا السياق أشاد الوزير 
تفعياًل  تأتي  التي  التجربة  بهذه 
للتمكين الرقمي، وتعكس حرص 
إدارة المدرسة على االرتقاء بأداء 
دوام  للجميع  مــتــمــنــيــًا  طــلــبــتــهــا، 

التوفيق والنجاح.

وزيـــر التربيـــة يطلع علـــى المكتبـــة االإلكترونيـــة المتنقلة بمدر�ســـة �ســـافرة

} وزير التربية خالل زيارته لمدرسة سافرة.

}  البروفيسورة يسرى المزوغي.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــبـــرى  ــكـ قــــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
الجنائية تأجيل محاكمة موظف 
ــابـــق اســـتـــغـــل صــالحــيــات  بـــنـــك سـ
وظــيــفــتــه واســـتـــولـــى عــلــى مــبــالــغ 
البنكي  زوجته  حساب  من  مالية 
خالفات  بسبب  احتيالية  بــطــرق 
المقرر  من  حيث  بينهما،  زوجية 
لــشــهــود  الـــمـــحـــكـــمـــة  تــســتــمــع  أن 

االثبات في جلسة 20 سبتمبر.
مــــكــــافــــحــــة  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الجرائم االقتصادية تلقت بالغا 
مــــن الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا تـــفـــيـــد أن 
بأحد  سابقا  موظفا  كــان  زوجــهــا 
وبحكم  سنوات  عــدة  منذ  البنوك 
تطلب  كــانــت  الــزوجــيــة  عالقتهما 
مـــنـــه اجـــــــراء بـــعـــض الــمــعــامــالت 

ــان يــجــلــب لــهــا بعض  الــمــالــيــة وكــ
األوراق وتمهرها إال انه وبعد فترة 
أصبح ال يقوم بجلب تلك األوراق 
مــبــالــغ مالية  بــخــصــم  وتــفــاجــأت 
مـــن حــســابــهــا فــتــوجــهــت لــلــبــنــك، 
المخصومة  الــمــبــالــغ  أن  وتــبــيــن 
سحوبات  عن  عبارة  الحساب  من 
تمت من دون علمها، ومن ضمنها 
بـ 1800 ألف  عملية سحب قــدرت 

دينار.
الــخــالفــات  أن  الــــى  وأشـــــــارت 
الزوجية دبت بينهما مؤخرا ورفع 
ــريـــة وصــفــتــهــا  ضـــدهـــا قــضــايــا أسـ
ونــظــرا لحكم  أنـــه  إال  بــالــكــيــديــة، 
على  يتحصل  أن  اســتــطــاع  عمله 
علمها عن  دون  المبالغ من  تلك 

طريق السحب المباشر من كروت 
الــدفــع  ــان او عـــن طـــريـــق  ــمـ ــتـ االئـ

بالبطاقات البنكية.
مـــــن جــــانــــبــــه أنــــكــــر الــمــتــهــم 
ــه يــعــمــل  ــ ــى أنـ ــ الـــواقـــعـــة وأشـــــــار الـ
موظفا في البنك منذ 10 سنوات 
قــبــل ان يــتــم فــصــلــه عـــن الــعــمــل، 
كانت  من  هي  زوجته  أن  موضحا 
تطلب منه اجراء تلك المعامالت 
بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا وكــــــــان يـــجـــلـــب لــهــا 
الــمــنــزل  ــي  فــ لــتــمــهــرهــا  األوراق 
وفـــي أوقــــات أخــــرى كــانــت تحضر 
مــعــه الــبــنــك إلنـــهـــاء الــمــعــامــالت 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــعــرفــتــه األرقــــام 
االلكترونية  لحساباتها  الــســريــة 

منها بناء على طلبها.

تبين  الــتــحــقــيــقــات  وبـــإجـــراء 
تــلــك  يــــجــــرى  كـــــــان  ــهـــم  ــتـ ــمـ الـ أن 
الـــمـــعـــامـــالت نـــيـــابـــة عــــن زوجـــتـــه 
مستغال صالحياته المهنية ومن 
دون علمها، كما ثبت بتقرير خبير 
هو  المتهم  أن  والتزوير  التزييف 
الـــكـــاتـــب بــخــط يــــده لــلــتــوقــيــعــات 
الــمــجــنــي عليها  إلــــى  الــمــنــســوبــة 
والــبــيــانــات الــخــاصــة بـــاإلجـــراءات 
الــبــنــكــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــجــنــي 

عليها.
أنه  للمتهم  النيابة  فأسندت 
في غضون عام 2019 بدائرة أمن 
توقيعا  استعمل  البحرين  مملكة 
ــرقــــم الـــســـري  ــو الــ ــ الـــكـــتـــرونـــيـــا وهـ
الخاص  اآللـــي  الــصــراف  لبطاقة 

احتيالي  لغرض  عليها  بالمجني 
ــتــــعــــمــــل تــوقــيــعــا  كــــمــــا انــــشــــأ واســ
الــكــتــرونــيــا لـــغـــرض غــيــر مــشــروع 
باسم المجني عليها بغير علمها 
الدخول  من  ليتمكن  وموافقتها 
االلكتروني  البنكي  حسابها  إلــى 
وسحب مبالغ نقدية، كما توصل 
إلــــى  قــــانــــونــــي  مــــســــوغ  دون  مـــــن 
النقدية  المبالغ  على  االستيالء 
ــاذ  ــد اتــــخــ ــعــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــلـ لـــلـــمـــجـــنـــي عـ
من  وتمكن  صحيحة،  غير  صفة 
االستيالء على تلك المبالغ كما 
ارتكب تزويرا في محررات رسمية 
بتزويرها  علمه  مــع  واستعملها 
النقدية  المبالغ  على  مستوليا 

المبينة بالوصف والنوع.

اآ�شيوي ي�شر على الك�شف عن جريمته

غادر الج�سر بفح�ش ك�رونا مزور وانك�سف اأمره عند الع�دة

أيدت المحكمة االدارية االستئنافية العليا قرارا بإنهاء 
خدمة موظف باألشغال واعتباره مستقيال ضمنيا وخاصة 
لتغيبه عن العمل أكثر من شهرين رغما عن إنذاره بالتغيب 
ليبرر  التي ساقها  بالمبررات  الــوزارة  أخذ  وعــدم  العمل  عن 
إللــغــاء  ــة  ــ اإلداريـ الــكــبــرى  المحكمة  إلـــى  لــجــأ  حــيــث  تغيبه، 
الحكم  المحكمة رفضت دعواه فاستأنف على  القرار ولكن 
امام المحكمة العليا االستئنافية التي أيدت القرار وأكدت 
الخدمة  إنــهــاء  قـــرار  أن يطعن على  وأراد  كــان جـــادا  لــو  أنــه 
لغيابه  كمبرر  قدمها  التي  الطبية  الشهادات  بتقديم  لقام 
صحتها  إلثبات  المختصة  الطبية  الجهة  إلــى  العمل  عن 

واعتمادها كإجازة مرضية.
وكــــان الــمــدعــي قـــد طــلــب فـــي دعـــــواه قــبــل الــفــصــل في 
الصحية  حالته  لبيان  طبية  لجنة  إلى  بإحالته  الموضوع 
بــإلــغــاء  الــمــوضــوع  الــطــبــيــة، وفـــي  ــذار  ــ النفسية وبــحــث االعـ
خدمته،  بإنهاء  عليهم  المدعى  من  الصادر  اإلداري  القرار 
األولى  عليها  المدعى  لدى  يعمل  أنه  للدعوى  وذكر شرًحا 
مرضية  حــالــة  مــن  يعاني  وكـــان  عــمــرانــي  مخطط  بوظيفة 
اعاقته عن االنتظام في عمله وفقًا للتقارير الطبية، ونظرًا 
وقدم  أيــام  عــدة  العمل  تغيب عن  الصحية فقد  إلــى حالته 
االلتفات  تم  أنه  إال  الطبية،  األعــذار  المباشر كل  لمسؤوله 
بشأن  كتابيا  إنـــذارا  تسلم  إنــه  وأضــاف  مبرر،  دون  من  عنها 

الــغــيــاب عـــن الــعــمــل حــيــث تــظــلــم مــنــه وقــــدم كـــل الــتــقــاريــر 
صدر  وبعدها  التظلم،  هــذا  برفض  فوجئ  أنــه  إال  الطبية، 
قرار بإنهاء خدمته وذلك النقطاعه عن العمل من غير إذن 

استنادًا إلى نص المادة 28 من القانون المدني.
المادة  نــص  إن  فــي حيثيات حكمها  المحكمة  وقــالــت   
)28( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم 48 لسنة 2010 أن الموظف ُيعتبر مستقياًل إذا انقطع 
أو  متصلة  يوًما  عشر  خمسة  من  أكثر  إذن  بغير  عمله  عن 
كتابة  إنــذاره  ويتعين  السنة،  في  متصلة  غير  يوًما  ثالثين 
بعد خمسة أيام في الحالة األولى وعشرين يوًما في الحالة 
الثانية، فإذا قدم الموظف خالل العشرين يوًما التالية ما 
يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة 
إذا كان له  أو مرضية  إجــازة سنوية  احتساب مدة االنقطاع 
بدون  خاصة  إجــازة  اعتبرت  وإال  بذلك  يسمح  منها  رصيد 
راتب، وإذا لم يقدم أسباًبا تبرر االنقطاع أو قدمها ورفضت، 
العمل في  انقطاعه عن  تاريخ  اعتبرت خدمته منتهية من 
الثالثين  مــدة  إتــمــام  تــاريــخ  ومــن  المتصل،  االنقطاع  حالة 

يوًما في حالة االنقطاع غير المتصل.
قابلة إلثبات  قانونية  قرينة  أقام  المشرع  أن  وأوضحت 
العكس، مقتضاها اعتبار العامل مستقياًل استقالة ضمنية 
إذا انقطع عن العمل بغير إذن المدد المحددة بهذا النص، 

غير أن هذه القرينة مقررة لصالح الجهة اإلدارية؛ إن شاءت 
أعملتها واعتبرت خدمة الموظف منتهية اعتبارا من تاريخ 
الموظف  واتــخــذت ضــد  تعملها  لــم  ــاءت  شـ وإن  االنــقــطــاع، 

اإلجراءات التأديبية حيال انقطاعه عن العمل.
وحيث إن الثابت من األوراق أن المدعي كان يعمل لدى 
المدعى عليها األولى بوظيفة مخطط عمراني، وقد تغيب 
اخطار جهة  دون  يوما غير متصلة من   61 العمل مدة  عن 
عمله أو الحصول على إذن مسبق وتم إنذاره بانقطاعه عن 
العمل خالل المدة، وقدم المدعي مبررات هذا االنقطاع من 
ضمنها تقارير طبية، وتم إخطاره بعدم قبول تلك المبررات 
الضمنية  االستقالة  بمثابة  العمل  عــن  انقطاعه  واعــتــبــار 
وفًقا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، ومن ثم 
فإن القرار المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمته لالنقطاع 
عن العمل وفًقا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية 
أن  المحكمة  وأكــدت  القانون.  حكم  وصحيح  متفًقا  يكون 
ذكر المستأنف أنه مريض ال يعد مبررا لغل يد جهة اإلدارة 
إنه كان  إنهاء الخدمة لمجرد تذرع المستأنف بمقوله  من 
العمل،  انقطاعه عن  التي احتسبت مدد  األيام  مريضًا في 
اإلدارة  جهة  بين  يحول  أن  وأراد  جــادا  المستأنف  كــان  ولــو 
وإنهاء الخدمة لقام بتقديم الشهادات الطبية التي قدمها 

كمبرر لغيابه عن العمل إلى الجهة الطبية المختصة.

ب�شبب خالفات زوجية بينهما

م�ظف بنك ي�ســـتغل �سالحياته وي�ســـت�لي على مبالغ من ح�ســـاب زوجته

أصر آسيوي على الكشف 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  عــــن جــريــمــتــه الـ
جسر  عبور  مــن  تمكن  عندما 
ــى  ـــادرا إلــ ــ ــغــ ــ ــ ــد مـ ــهــ ــلــــك فــ ــمــ الــ
ــة بــفــحــص كـــورونـــا  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ــزور، إال أنـــه واثـــنـــاء الــعــودة  ــ مـ
ــم نـــفـــس  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ أصـــــــــر عـ
ــدال مــن  ــ ــفـــحـــص الـــــمـــــزور بــ الـ
اجـــــــراء فـــحـــص جـــديـــد لــيــتــم 
المحكمة  إلــى  ويــحــال  كشفه 

الكبرى الجنائية.
ســنــة   41 الـــمـــتـــهـــم  وكـــــــان 
بــحــســب إفـــادتـــه يــريــد مــغــادرة 
الــبــحــريــن بــشــكــل ســـريـــع إلــى 
في  مــدرائــه  إلعـــادة  السعودية 
الــعــمــل إلـــى الــبــحــريــن ونــظــرا 
قــد  الــــفــــحــــص  نـــتـــيـــجـــة  ألن 
للحصول  ســاعــة   24 تستغرق 
عــلــيــهــا لــجــأ إلـــى أحـــد مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وطلب 
نتيجة فحص سليم  آخر  من 
بـــاســـمـــه، حـــيـــث تــحــصــل عــلــى 

ــارة الــنــتــيــجــة الـــمـــزورة  ــمـ ــتـ اسـ
عـــن طـــريـــق أحــــد األشـــخـــاص 
بالفعل  وتــوجــه  جنسيته  مــن 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة بــعــد الـــمـــرور 
ــر مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  مـــــن الــــجــــســ

البحرينية والسعودية.
إال أنــه فــي طــريــق الــعــودة 
ــانــــب الــبــحــريــنــي  ــد الــــجــ ــنــ وعــ
اســـتـــوقـــفـــه أحـــــد الــمــوظــفــيــن 
الفحص  شــهــادات  منه  وطلب 
ــه وبـــــــــــدأ يـــشـــعـــر  ــ ــ ــا لـ ــهــ ــدمــ ــقــ فــ
ــتــــواصــــل مــع  بـــكـــشـــف أمـــــــره فــ
ــراء  ــ ــلـــب مــنــهــا اجـ ــتــــه وطـ زوجــ
فحص سريع باسمه او اجراء 
فــــحــــص بـــمـــســـتـــشـــفـــى خــــاص 
ــه لـــيـــقـــدمـــهـــا لــمــوظــف  ــمـ ــاسـ بـ
الكشف  قــبــل  الــجــســر ســريــعــا 
لم  الـــوقـــت  أن  إال  أمــــــره،  عـــن 
يسفعه وأحيل لمكتب الصحة 
التابع للجانب السعودي ليتم 
الكشف عن استمارته المزورة 

ويحال لمركز الشرطة.

فــأســنــدت الــنــيــابــة لـــه أنــه 
 2021 يونيو  شهر  غــضــون  فــي 
ــن مـــنـــافـــذ مــمــلــكــة  ــ بــــدائــــرة أمـ
الــبــحــريــن ارتـــكـــب تـــزويـــرا في 
محرر رسمي نتيجة الفحص 
ـــروس كــــورونــــا  ــيـ ــفــ الـــــخـــــاص بــ
وزارة  إلـــى  ــــدوره  الــمــنــســوب صـ
ــالــــطــــرق الــمــبــيــنــة  ــة بــ ــحـ الـــصـ
ــاع  ــ ــنـ ــ ــطـ ــ قـــــانـــــونـــــا وهـــــــــي االصـ
ــة بــنــيــة  ــقـ ــيـ ــقـ وتــــحــــريــــف الـــحـ
اســتــعــمــالــه كــمــحــرر صــحــيــح، 
المزور  المحرر  استعمل  كما 
قدمه  بــأن  أوال  البند  موضوع 
إلى موظف الجوازات بمملكة 
الــبــحــريــن مــع عــلــمــه بــتــزويــره 
ـــــك عـــلـــى الـــنـــحـــو الــمــبــيــن  وذلـ
بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــيـــمـــا قــــررت 
الــمــحــكــمــة تـــأجـــيـــل الــجــلــســة 
ســبــتــمــبــر   20 إلــــــى  الــــقــــادمــــة 
لــــالطــــالع والــــــــرد مــــن جــانــب 
وكـــيـــل الــمــتــهــم مـــع اســتــمــرار 

حبس المتهم.

تاأييـــد قرار بف�سل م�ظف باالأ�ســـغال  انقطع عن العمل �ســـهرين مـــن دون مبرر

كتب: عبد األمير السالطنة
تعرض شاب بحريني إلصابات متفرقة بعد 
على  سيارات  ثــالث  بين  تصادم  لحادث  تعرضه 

شارع ولي العهد صباح أمس االثنين.
شارع  على  سيارته  يقود  بحريني  شاب  كان 
ولي العهد وذلك في الساعة العاشرة من صباح 
القيادة  السيطرة على عجلة  أمس وفجأة فقد 
عن  نتج  سيارته،  وانقلبت  بسيارتين  واصــطــدم 

إلى  نقلها  وتــم  متفرقة  بإصابات  اصابته  ذلــك 
فيما  الــوطــنــي  االســعــاف  بــواســطــة  المستشفى 

تضررت السيارات إحداها بتلفيات كبيرة.
الحادث سيارة شرطة  وقوع  فور  وقد حضر 
الــســيــارات  افــرادهــا بتسهيل سير  وقـــام  الــنــجــدة 
الــقــادمــة فـــي نــفــس االتـــجـــاه إلـــى حــيــن وصـــول 
الرافعة وتم اعادة السيارة الى وضعها الطبيعي 
الرسمية  الــجــهــات  فــتــحــت  وبــعــدهــا  وإزاحـــتـــهـــا، 

التحقيق لمعرفة اسبابه. 

اإ�سابة بحريني تده�رت �سيارته على �سارع ولي العهد

} السيارة بعد تدهورها.



ــدة تــنــاســلــيــة ذكــــريــــة تــوجــد  ــ ــات هــــي غـ ــتـ ــروسـ ــبـ الـ
أســفــل عــنــق الــمــثــانــة وتــحــيــط بــمــجــرى الــبــول أو ما 
إفــراز سائل  على  البروستات  تعمل  باإلحليل،  يسمى 
حمضي شفاف اللون ويحتوي على كمية من األمالح 
واألنزيمات والبروتينات والزنك الضرورية للحيوانات 
المنوية, وتشكل هذه اإلفرازات جزءا كبيرا من السائل 
الــدوري  بالفحص  ولــذلــك ينصح األطــبــاء  الــمــنــوي، 
المختلفة  األمــــراض  عــن  المبكر  الكشف  إلمكانية 
التي يمكن أن تتعرض لها الغدة، وخاصة احتمالية 

وجود األورام الخبيثة.
هكذا بدأ حديثه الدكتور حمد الحلو استشاري 
الكلى  وزراعــة  والعقم  والتناسلية  البولية  المسالك 
بمستشفى الكندي للخليج الطبي موضحا أن مشاكل 
البروستات الرئيسية تنقسم إلى ثالثة أصناف وهي: 
الــتــضــخــم الحميد  الــبــروســتــاتــا،  الــتــهــابــات غـــدة 
الـــبـــروســـتـــاتـــا. يعتبر  ــان  ــرطـ ــيــــرا سـ وأخــ لــلــبــروســتــاتــا 
احــتــقــان الــبــروســتــاتــا مــن أكــثــرهــا شــيــوعــا ويــنــتــج من 
ــدم تــنــظــيــم الــعــالقــات الــزوجــيــة والــكــبــت الجنسي  عـ
ــاالت الـــعـــزل. ومــن  والــتــهــيــج الــمــســتــمــر فـــي بــعــض حــ
البروستاتا ما يعرف  التي تصيب  المشكالت الطبية 
الرجال  يصيب  وهــو  للبروستاتا  الحميد  بالتضخم 
غالبًا بعد سن الخمسين ويؤدي إلى مشاكل بالتبول 
كتقطع البول، وكثرة التبول الليلي والنهاري، وأحيانا 
االحتباس البولي الكامل في بعض الحاالت. وأسباب 
قد  لكن  اآلن،  تمامًا حتى  معروفة  غير  المرض  هذا 
ذلــك.  فــي  دورًا  الــوراثــة  أو  الــهــورمــونــات  بعض  تلعب 
إحداثها  فــي  الــبــروســتــات  غــدة  تضخم  أهمية  تكمن 
يؤدي  يعالج  لم  وإذا  اإلحليل  في  تشريحي  النسداد 
ذلك إلى احتباس البول في المثانة ومن ثم استسقاء 
طويلة  لفترة  االستسقاء  هذا  استمر  وإذا  الكليتين، 
فهذا يؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن. وهناك عدة 
طرق عالجية منها إعطاء بعض األدوية في الحاالت 
هي  فالجراحة  الشديدة  الحاالت  في  أما  البسيطة، 
الــحــل األمــثــل وأغــلــبــهــا تعتمد عــلــى االســتــئــصــال او 
التبخير بالمنظار عن طريق اإلحليل. ومن العالجات 

 Rezium الرزيوم  تقنية  الحاالت  لمثل هذه  الجديدة 
والتي تعتمد على بخار الماء وأثبتت نجاحا ممتازا.

أسباب سرطان البروستات 
يوضح الدكتور حمد أن سرطان البروستاتا من 
أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم حيث يصاب به 
واحد من بين كل سبعة رجال ويمثل 19% من حاالت 
السرطان الجديدة كل عام، ولحسن الحظ تقل نسبة 
اإلصابة به في الشرق عن الغرب ألسباب عدة منها 
البيئية كنوعية الطعام مثال أو الوراثية الجينية هذا 
وتــــزداد نسبة حـــدوث هــذا الــســرطــان الــفــتــاك بتقدم 
العمر. وتشير الدراسات الى أن أكثر من مليون حالة 
على  ســنــويــا  تشخيصها  يــتــم  الــبــروســتــاتــا  لــســرطــان 
أحد  السمنة  أن  الثابت علميا  ومن  العالم.  مستوى 

عوامل الخطر لمثل هذا المرض.
األعراض األكثر شيوعا والتشخيص

عندما يبدأ الورم في االنتشار التدريجي في غدة 
الظهور  فــي  األعــــراض  مــن  الــعــديــد  تــبــدأ  البروستاتا 
والــتــي قــد تشبه فــي بــدايــة األمــر األعـــراض السابقة 
بول  جانب  الــى  الحميد،  البروستاتا  لتضخم  الذكر 
اللون  إلــى  أو  دمـــوي أو مني مــدمــى مــائــل لــالحــمــرار 
البني الداكن، وكحال األورام السرطانية األخرى فإن 
سرطان البروستاتا عرضة لالنتشار إلى أعضاء أخرى 
في الجسم كالعظام مثال مسببا آالم العمود الفقري 
أو الغدد اللمفاوية في الحوض يسبب انتفاخ األرجل 
الضغط على  الليمفاوي بسبب  السائل  نتيجة رشح 

األوردة واألوعية الليمفاوية.
وأضــــــاف: »يــعــتــمــد الــتــشــخــيــص فـــي الــكــثــيــر من 
البروستاتا  لــغــدة  الــســريــري  الفحص  على  الــحــاالت 
ثم يضاف تحليل الدم لدالئل أورام البروستاتا أو ما 
 ،)PSA( النوعي  البروستاتي  المستضد  باسم  يعرف 
طريق  عن  الصوتية  الموجات  بواسطة  الفحص  ثم 
الشرج وهذه الوسائل الثالثة تكون عصب التشخيص 
الطبيب  يلجأ  وقـــد  الـــحـــاالت  غــالــبــيــة  فــي  الــرئــيــســي 
فيما  الــحــاالت  بعض  في  المغناطيسية  األشعة  إلــى 
المؤكدة  الوحيدة  الطريقة  البروستاتا،  خزعة  تعد 
لتشخيص سرطان البروستاتا حيث تؤخذ فيها عينات 
متعددة  مناطق  من  البروستاتا  أنسجة  من  صغيرة 
)عادة 12( للبحث عن الخاليا السرطانية، يقوم بها 
مختص  أشعة  طبيب  أو  البروستاتا  بـــأورام  مختص 
فوق  الموجات  ويستخدم  التداخلي،  التشخيص  في 

الصوتية في أخذ الخزعات تحت المخدر الموضعي 
ثم تبعث للفحص النسيجي الباثولوجي«.

طرق العالج 
ــد الــدكــتــور الــحــلــو أن عــامــل الــســن والــصــحــة  أكـ
وآثـــاره  المحتمل  لــلــعــالج  الــمــريــض  وتــصــور  الــعــامــة 
في  المهمة  العوامل  من  المرض  ومرحلة  الجانبية 

تحديد نوع العالج المناسب. 
الــمــرض فــي مرحلته  بشكل عــام خــيــارات عــالج 
المبكرة هي إما المراقبة النشطة أو العالج اإلشعاعي 

أو الجراحة كل حسب حالته. 
تـــم تشخيصهم  والـــذيـــن  الـــرجـــال  مـــن  الــعــديــد 
بـــاإلصـــابـــة بــســرطــان الــبــروســتــات يــمــكــن مــراقــبــتــهــم 
ومعناه  الــنــشــط«  بـــ»الــتــرصــد  مصطلحا  يــعــرف  بــمــا 
الــمــالحــظــة الــدقــيــقــة لـــلـــورم مـــع مــــرور الـــوقـــت ألي 
عالمة لنموه أو ظهور األعراض وعادة تحتوي عملية 
البروستاتا  أورام  لدالئل  دوري  فحص  على  الترصد 

وفحص سريري للبروستاتا. 
وقـــــد أســـهـــمـــت الـــتـــقـــنـــيـــات والــــطــــرق الــعــالجــيــة 
الــبــروســتــاتــا بفاعلية  عـــالج ســـرطـــان  فـــي  الــحــديــثــة 
كــبــيــرة حــيــث يــعــد اســتــئــصــال الــبــروســتــاتــا هــو الحل 
الــغــدة  اســتــئــصــال  عــلــى  ويعتمد  للمشكلة  الــجــذري 
بتقنية  أو  الــبــطــنــي  الــمــنــظــار  أو  الــجــراحــي  بــالــشــق 
الـــروبـــوت وتــوصــيــل الــمــثــانــة مــبــاشــرة بــمــجــرى الــبــول 
الخلفي. يأتي العالج اإلشعاعي الخارجي أو العالج 
الصوتية  بالموجات  العالج  أو  الموضعي  اإلشعاعي 
عالجية  بدائل  التجميد  أو   )HIFU( الكثافة  عالية 
جيدة، خاصة عند ثبوت تمركز الورم في البروستاتا 
القدرة  العالجات  هــذه  عن  نتج  وقــد  انتشاره.  وعــدم 
التدخل  بـــدون  الــبــروســتــاتــا  بــســرطــان  التحكم  عــلــى 
بعض  في  تخدير موضعي  وتحت  السابق  الجراحي 
األحيان، وهذا يناسب كبار السن وبدون فقدان الدم 
أو فقدان القدرة على التحكم في التبول مع إمكانية 
المريض.  لحالة  تبعا  الجنسية  بالقدرة  االحتفاظ 
المتقدمة  مراحله  في  للمرض  العالج  خــيــارات  أمــا 
فــهــي الـــعـــالج الــهــرمــونــي ويــتــم إمــــا بــتــهــبــيــط الــغــدة 
الــنــخــامــيــة تــحــت الــمــخ أو مــعــاكــســة تــأثــيــر الــهــرمــون 
الـــذكـــري عــلــى الــبــروســتــاتــا بـــاألدويـــة وفـــي الــحــاالت 
مستجيبة  الــغــيــر  األورام  ظــهــور  مـــع  أو  الــمــتــقــدمــة 

للهرمونات فيتم اللجوء إلى العالج الكيماوي.

نصائح وقائية
أمــراض  الــوقــايــة مــن  وأخــيــرا وبشكل عــام يمكن 
مثل  صحية  معيشية  طـــرق  باستنباط  الــبــروســتــاتــا 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة بــعــيــدًا عـــن الـــوجـــبـــات الــســريــعــة 
ــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وزيـــــادة  الــمــشــبــعــة بــالــدهــنــيــات والـ
الحصص اليومية من األطعمة المفيدة للبروستاتا 
الليكوبين  على  الحــتــوائــه  والــطــمــاطــم  الــرمــان  مثل 
ــلـــمـــون واالفـــــوكـــــادو  والــــقــــرع والـــفـــلـــفـــل الــــبــــارد والـــسـ
الكثير  وهــنــاك  األخــضــر.  والــشــاي  البرازيلي  والــجــوز 
مـــن الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة الــتــي تــســاعــد عــلــى صحة 
البروستاتا وأغلبها يحتوي على البلميط المنشاري 
مركبات  على  الحتوتئه  الــكــتــان  أو   )Saw Palmetto(
الليجنانات أو القراص الشائك )Nettle( أو البطباط 
المجرى  التهاب  مــن  الــوقــايــة  على  يعمل  نــبــات  وهــو 
فــي تنظيف  والــتــي تساهم  الــصــبــار  ازهـــار  او  الــبــولــي 
الــمــســالــك الــبــولــيــة. كــمــا أن الــحــبــة الـــســـوداء وعسل 
أ  بفيتامينات  الغنية  واألغــذيــة  والعرقسوس  الــســدر 
مفيدة  والجرجير  والخس  والليمون  كالبرتقال  ج  و 
المهمة  الوقاية  طــرق  ومــن  البروستاتا.  لغدة  أيضا 
الــفــحــص الــمــبــكــر لــســرطــان الــبــروســتــاتــا عـــن طــريــق 
للبروستاتا  البدني  والفحص  للدم  الــدوري  الفحص 
الــســرطــانــيــة  األورام  الكــتــشــاف  فــاعــلــيــتــه  ثــبــتــت  قـــد 
بعد  أو  الخمسين  ســن  بعد  مــا  الــرجــال  خــاصــة عند 
لإلصابة  عائلي  تاريخ  وجــود  حــال  في  األربعين  سن 
عند  الطبيب  مراجعة  يجب  كما  البروستاتا  ــأورام  بـ
الــذكــر،  الــبــول سالفة  أعـــراض  أحــد  الــحــاجــة كظهور 
الجنسية  الحياة  على  الحفاظ  آخــرا  وليس  وأخيرا 

الصحيحة. 

} الدكتور حمد الحلو.

للحلويات جاذبية خاصة ال يمكن مقاومة مذاقها 
وقد يتحول األمر إلى اإلدمان. 

ــة الـــرغـــبـــة  ــالــ إدمـــــــــان الـــســـكـــر مـــصـــطـــلـــح يـــصـــف حــ
بمذاق  تتمتع  التي  األطعمة  على  واإلقــبــال  المتزايدة 
فقد  السكريات،  من  عالية  نسبة  على  الحتوائها  حلو 
قبل  ذي  مــن  أكــبــر  بكميات  السكريات  نتناول  أصبحنا 
من دون أن نعي، وذلك بدخول السكريات في الكثير من 
الصناعات الغذائية لتصبح مكونا ثابتا في العديد من 

المنتجات الغذائية في األسواق.
على  الكاتشب  مــن  صغيرة  ملعقة  تحتوي  فمثال 
ملعقة صغيرة من السكر، وتحتوي علبة المياه الغازية 
المثلجة  والــقــهــوة  السكر،  مــن  مــالعــق  عشر  نحو  على 
على سبع مالعق من السكر، فضال عن السكريات التي 

نتناولها عن طريق النشويات والفواكه والخضراوات.
حــتــى لـــو كــنــت تــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا صــحــيــا قليل 
ــن الــســكــر  الـــحـــلـــويـــات، فـــأنـــت تـــتـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـ
األطعمة  تفضل  أصبحت  وبالطبع  بالماضي..  مقارنة 

والمشروبات ذات المذاق السكري.
بإنتاج  الجسم  يبدأ  الجسم  فــي  السكر  دخــول  مــع 
تناول  في  الرغبة  فيعزز  )الدوبامين(،  السعادة  هرمون 
تصبح  السكريات  تــنــاول  الجسم  اعــتــاد  وكلما  الــمــزيــد، 
الكمية  ذات  إنــتــاج  تحفيز  فــي  فعالية  أقـــل  الــســكــريــات 
من هرمونات السعادة ما قد يدفعنا إلى تناول المزيد 

للحصول على التأثير المطلوب.
ــنــــاول الــســكــر  كــــل الـــــدراســـــات أوضــــحــــت مـــخـــاطـــر تــ
المفرطة بل  السمنة  إلــى  يــؤدي فقط  بــإفــراط، فهو ال 
من  ويزيد  الدماغ،  وظائف  ويضعف  الكبد  يدمر  ايضا 
الخطرة وضعف  القلب  أمـــراض  الــى  ويـــؤدي  االكــتــئــاب 
الجهاز المناعي، وفي بعض األحيان يكون هو المسؤول 

عن اإلصابة بالسرطان.
 )WHO( الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــصـــحـــة  مــنــظــمــة  وأصـــــــــدرت 
من  استهالكهم  بتقليل  واألطــفــال  الكبار  ينصح  دليال 

السكريات بنسبة 10% من المعدل اليومي. 
أن جميع  وتــبــيــن  أمــامــكــم  ــورة  الـــصـ اتــضــحــت  االن 
المأكوالت التي تدخل فمك قد تحتوي على سكريات، 
لذلك كن أكثر وعيا وقم بتقليلها على قدر استطاعتك 
بــهــا ونــتــغــلــب عــلــى عشق  ارتــبــاطــنــا  حــتــى نتخلص مــن 

المذاق الحلو. 

احذر...

 اإدمان ال�سكريات 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

رئي�س »الأعلى لل�صحة« ي�صتقبل وفد م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  معالي  استقبل 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، وفد 
مستشفى السالم التخصصي يمثله الرئيس التنفيذي 
العالقات  ومــديــر  الــعــوضــي  رامـــز  الــدكــتــور  للمستشفى 
ــال الــســيــد عـــمـــاد الـــســـعـــودي،  ــمــ الـــعـــامـــة وتـــطـــويـــر األعــ
بمناسبة اختتام مستشفى السالم التخصصي فعالية 
برنامج  األولى من  والزيارة  العالجية  السياحة  مؤتمر 
الماضي  األربـــعـــاء  يـــوم  انــعــقــد  والــــذي  الــزائــر  الطبيب 

الموافق 8 سبتمبر 2021 تحت رعاية معاليه.
بالوفد  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  ورحـــب 
المستشفى  إدارة  تبذلها  التي  الطيبة  الجهود  مثمنا 
ــن األطـــبـــاء  ــن خـــــالل اســـتـــضـــافـــة نــخــبــة عــالــمــيــة مــ مــ
لكي  العالم،  دول  ومختلف  ألمانيا  مــن  االستشاريين 
تكون البحرين وجهة للسياحة العالجية في المنطقة. 

 وخالل اللقاء، قام الرئيس التنفيذي للمستشفى 
بــاســتــعــراض خــطــة السياحة  الــعــوضــي  ــز  الــدكــتــور رامــ
العالجية التي وضعتها المستشفى من خالل برنامج 
التعاون  سبل  لفتح  بداية  يعدُّ  والــذي  الزائر  الطبيب 
مع األطباء في الخارج لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر 
ــام، بــاالســتــفــادة الــكــامــلــة مـــن وجـــود  الــطــبــيــة بــشــكــل عــ
األطباء الزائرين في البحرين لعالج الحاالت المعقدة 

توفيرا للوقت والتكاليف وعناء السفر على المواطن 
ــا مــن مستشفى  ــدم الــدكــتــور الــعــوضــي درعــ كــمــا قـ
طبيب  الفريق  معالي  إلــى  إهـــداء  التخصصي  الــســالم 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
ــلـــى لــلــصــحــة لـــــدوره فـــي نـــجـــاح مــؤتــمــر الــســيــاحــة  األعـ
انعقد تحت  والــذي  المستشفى  أقامه  الذي  العالجية 

رعايته الكريمة. 
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قــد يــكــون الــشــفــاء الــتــام مــن فــيــروس كــورونــا هدفا 
بــعــيــد الــمــنــال لــبــعــض األشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
إصابتهم.  مــن  أشهر  بعد  للفيروس  مستمرة  تــأثــيــرات 
نفعل؟  مــاذا  ولكن  ومستمرة..  واضــحــة  أعـــراض  هناك 
عن  يجيب  للطبيب؟  التوجه  سرعة  علينا  يجب  وهــل 
كل أسئلتنا الدكتور احمد عمران استشاري طب العائلة 

بمركز بوابة الرعاية الطبي. 
1- ما هي أكثر األعراض شيوعًا والتي تستمر بعد 
التعافي من فيروس كوفيد-19؟ وهل هناك مدة زمنية 

محددة الستمرار األعراض؟
في البداية أود أن أوضح نقطة مهمة وهي أن هذا 
بالفيروسات  الضبابية مقارنة  مازال تحيطه  الفيروس 

االعتيادية التي تسبب التهابات في الجهاز التنفسي.
 وبــســبــب صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــآثــار كــوفــيــد-19 طويلة 
األمد، فإن العلماء يعكفون على دراسة اآلثار الطويلة 
المسبب  الفيروس  مثل  بــه،  مرتبطة  لفيروسات  األمــد 

لاللتهاب التنفسي الحاد الوخيم )سارز(. 
فــقــد لــوحــظ أن هــنــاك تــنــاقــصــا فــي الــمــنــاعــة عند 
فإنهم  لــذا  الــوقــت،  مــرور  مع  كوفيد-19  من  المتعافين 
باإلضافة  اإلدراك،  في  ومشاكل  عــام  تعب  من  يشتكون 
هذه  وأغــلــب  والــرئــويــة،  القلبية  اللياقة  فــي  نقص  إلــى 
في  الفيروس  يسببه  الــذي  بالتلف  لها عالقة  الحاالت 

الخاليا القلبية والرئوية.
 لذا علينا أن نأخذ موضوع اإلصابة بهذا الفيروس 
ــه قــد يسبب  بــجــديــة أكــثــر حــتــى عــنــد فــئــة الــشــبــاب ألنـ
مــضــاعــفــات خــطــرة كــاعــتــالل عــضــالت الــقــلــب والتليف 

الرئوي والجلطات في األوعية الدقيقة والكبيرة.
مازالت العديد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد 
كثير  فهناك  معروفة،  غير  المدى  طويلة  )كوفيد-19( 
من األمور المجهولة بشأن تأثير كوفيد-19 على الناس 

على المدى الطويل، وال تزال األبحاث مستمرة، وعليه 
الذين  األشــخــاص  بمراقبة  األطــبــاَء  الباحثون  ينصح 
أصيبوا بكوفيد-19 عن كثب للتأكد من سالمة وظائف 

أعضاء الجسم بعد التعافي.
معظم من يصابون بمرض فيروس كورونا )كوفيد-
بعض  لكن  أسابيع.  بضعة  خــالل  بسرعة  يتعافون   )19
األشخاص، حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة 
المبدئي  التعافي  بعد  بــاألعــراض  بالشعور  يستمرون 
لمدة عدة أشهر، وقد تستمر أحيانا إلى أكثر من أربعة 

أشهر من تشخيص المرض.
ــا بأنهم  يــصــف هــــؤالء األشـــخـــاص أنــفــســهــم أحــيــاًن
»حاملون مستمرون للمرض«، وقد سميت هذه الحاالت 
بمتالزمة ما بعد كوفيد-19 أو »كوفيد-19 طويل األمد«.
كـــبـــار الـــســـن واألشــــخــــاص الـــمـــصـــابـــون بـــاألمـــراض 
المزمنة هم األكثر عرضة لإلصابة بأعراض كوفيد-19 

طويلة األمد.
ــراض شــيــوعــًا فــي مــتــالزمــة مــا بعد  وعــن أكــثــر األعــ

كورونا:
التنفس،  فــي  أو صــعــوبــة  ــَفــس  الــَن اإلرهــــــاق، ضــيــق 
الــســعــال، آالم الــمــفــاصــل، ألـــم فــي الــصــدر، مــشــاكــل في 
الصداع،  العضلية،  اآلالم  النوم،  أو  التركيز  أو  الــذاكــرة 
تــســارع ضــربــات الــقــلــب، فــقــدان حــاســة الــشــم أو الـــذوق، 
ــة عــنــد الــــوقــــوف، تــفــاُقــم  ــئـــاب أو الـــقـــلـــق، الــــدوخــ ــتـ االكـ

األعراض بعد األنشطة البدنية أو الذهنية.
2- ما هي أسباب اإلصابة بمتالزمة ما بعد كورونا 

المستجد )كوفيد- 19(؟
ــه ُيــنــظــر إلـــى كــوفــيــد-19 كــمــرض يــؤثــر في  ــم أنـ رغـ
الــرئــتــيــن بــشــكــل رئــيــســي، فـــإن بــإمــكــانــه إلـــحـــاق الــضــرر 

والتلف بالعديد من أعضاء الجسم األخرى أيًضا. 
ــادة خطر  ويمكن أن يـــؤدي تــضــرر األعــضــاء إلــى زيـ

التعرض لمشاكل صحية طويلة األمد. وتشمل األعضاء 
الــتــي قــد تــتــأثــر بــكــوفــيــد-19 الــقــلــب والــجــهــاز الــــدوري، 
على  ُأجريت  التي  التصويرية  االختبارات  أظهرت  فقد 
بشهور حــدوث ضرر  التعافي  بعد  المرضى  العديد من 
األشخاص  لــدى  حتى  القلب،  عضلة  في  األمــد  طويل 

الذين لم يصابوا إال بأعراض كوفيد-19 خفيفة فقط. 
وقد يزيد ذلك من خطر التعرض لفشل القلب أو 
مضاعفات قلبية أخرى في المستقبل، كما أن المرض 
الهوائية  األكــيــاس  فــي  األمـــد  طــويــل  تلًفا  يسبب  عـــادة 
إلى مشاكل تنفسية  الرئة وبالتالي يؤدي  الصغيرة في 
الدماغ  تأثيره على  إلــى  باإلضافة  هــذا  األمــد..  طويلة 
والتشنجات ومتالزمة  الدماغية  السكتات  إذ قد يسبب 
يمكن  كما  مؤقًتا.  شلال  تسبب  حالة  وهي  غيان-باريه، 
ــة بـــداء  ــابـ أن يــــؤدي كـــوفـــيـــد-19 إلـــى زيـــــادة خــطــر اإلصـ
بــاركــيــنــســون وداء الــزهــايــمــر. ومـــن األمــــور الــغــريــبــة هي 
األجهزة  التهاب  متالزمة  يسبب  قــد  الفيروس  هــذا  أن 
التهابات  الحالة  هذه  وتصحُب  العدوى  بعد  المتعددة 
شـــديـــدة فـــي بــعــض األعـــضـــاء واألنـــســـجـــة. وقــــد يسبب 
كالنوبات  الــدمــويــة  الجلطات  مشكالت  أيــضــًا  الــمــرض 
األخــرى  األعــضــاء  ومــن  الــدمــاغــيــة.  والسكتات  القلبية 
التي تتأثر بالجلطات الدموية الرئتان والساقان والكبد 

والكليتان.
3- هل تتشابه أعراض متالزمة ما بعد كورونا-19 

مع أعراض كورونا بنفس حدتها؟
بمتابعة  الخاصة  الــدراســات  مــن  العديد  أوضــحــت 
تستمر  ــراض  األعــ بعض  أن  الــفــيــروس  مــن  المتعافين 
من  المريض  تعافي  مــن  بالرغم  أشــهــرا  الــِحــدة  بنفس 
الفيروس، بينما تقل حدة بعض األعراض األخرى. وفي 
حال إصابة المتعافي ببعض التلف في أعضاء الجسم 
فإنه قد يصاب بمضاعفات خطرة في األعضاء الحيوية 
تكون  الحاالت  هذه  وفي  سابقًا،  ذكرنا  كما  الجسم  في 

األعراض أكثر حدة بكثير من أعراض المرض نفسه.
متالزمة  في  الصحية  المشاكل  من  أنــه  ذكرتم   -4
ما بعد كوفيد-19 األمراض النفسية.. هل يمكن إلقاء 

الضوء أكثر على ذلك؟

نعم، أوضحت دراسة حديثة في الواليات المتحدة 
أجريت على 62 الف مصاب بكورونا أن حوالي 20% من 
والقلق  كاالكتئاب  عقلية  بــأمــراض  يصابون  المرضى 
الصدمة خالل  بعد  ما  واضــطــراب  )دمنشيا(  والــخــرف 

ثالثة أشهر بعد تشخيص المرض.
كما أوضحت دراسة أخرى أجريت في بريطانيا وتم 
شهر  في  البريطانية  الطبية  النست  مجلة  في  نشرها 
نوفمبر الماضي أن 18% من المصابين بكورونا يصابون 
هذه  وأوضحت  أشهر.  ثالثة  العقلية خــالل  بــاألمــراض 
بهذه  كــورونــا  مرضى  إصابة  مخاطر  أن  أيضًا  الــدراســة 
غير  اإلصــابــة عند  نسبة  العقلية هي ضعف  األمـــراض 

المصابين.
خطة  تــكــون  وكــيــف  الطبيب؟  زيـــارة  يجب  متى   -5

العالج؟
متخصصة  عيادات  إنشاء  إلــى  ماسة  حاجة  هناك 
بمتالزمة  المصابين  وعالج  لمتابعة  المستشفيات  في 
أن تحتوي على  الــعــيــادات يجب  كــورونــا، وهــذه  مــا بعد 
الجهاز  أمـــراض  تخصص  أهمها  مــتــعــددة،  تخصصات 
العصبي  الجهاز  وتخصص  القلب  وتخصص  التنفسي 

وتخصص األمراض النفسية والعقلية.
ــيـــادات الــمــتــعــددة  ــعـ ــذه الـ والـــهـــدف األســـــاس مـــن هــ
التخصص هو تقييم حالة المصابين بمتالزمة ما بعد 
على  المرض  سببها  التي  األضــرار  وتحديد  كوفيد-19 
المصابين  وعالج  لمتابعة  ووضع خطة  الجسم  أجهزة 

ُكّل بحسب حالته.
وأرى شخصيًا أن جميع المصابين بهذه المتالزمة 
هذه  خــالل  من  لحاالتهم  الطبي  التقييم  إلــى  بحاجة 
ــع اآلثــــار  ــادات الــمــتــخــصــصــة، وذلـــــك لــلــتــعــامــل مـ ــيـ ــعـ الـ
والــمــضــاعــفــات عــنــد حــدوثــهــا وفـــي فــتــرة مــبــكــرة، وذلــك 

لمنع المضاعفات الخطرة قدر المستطاع. 

�صرطان البرو�صتات العدو الخفي للرجل 

الدكتور حمد الحلو: الإبكار في الت�صخي�س يعزز ال�صتجابة في العالج

ال�صمنة اأحد عوامل الخطر ل�صرطان البرو�صتات 

المر�ص�ى توؤث�ر عل�ى  الأم�د كي�ف  متالزم�ة كورون�ا طويل�ة 

} الدكتور أحمد عمران.

امل�صاب�ون  والأ�ص�خا�ص  ال�ص�ن  كب�ار  الطب�ي«:  ل�»اخللي�ج  عم�ران  اأحم�د  الدكت�ور 

اأك�ر عر�ص�ة للإ�صاب�ة باأعرا��ص كورون�ا طويل�ة الأم�د بالأمرا��ص املزمن�ة ه�م 



حمليات 04www.alayam.com

الثالثاء 7 �صفر 1443 ـ العدد 11847

Tuesday 14th September 2021 - No. 11847

»ال�صلمانية«: اأدوية �صغط العني متوفرة يف �صيدليات املجمع الطبي
و�صائل  من  عدٍد  يف  ن�صره  مت  ما  على  ا  ردًّ

اأدوية  الإعالم بخ�صو�ص نق�ص وتاأخر �صرف 

الطبي،  ال�صلمانية  جممع  يف  العني  �صغط 

تابعت  اأنها  على  الطبي  املجمع  اإدارة  اأكدت 

اأن  اإىل  واأ�صارت  �صديد،  باهتمام  املو�صوع  هذا 

الدواء املذكور ُمتاح حالًيا يف ال�صيدلية جلميع 

املر�صى املعنيني.

ونّوهت الإدارة اإىل ا�صتمرارية العمل على 

الأدوية  لتوافر  وا�صحة  ا�صرتاتيجيات  و�صع 

العالية جلميع  والفعالة وذات اجلودة  الآمنة 

امل�صتمرة  املتابعة  على  اأكدت  كما  املر�صى، 

ويف  ال�صيدلية  يف  املتواجدة  الأدوية  لكميات 

املخازن، للتاأكد من توفري �صحنات جديدة قبل 

�صحة  على  ا  حر�صً املتبقية  الكميات  ا�صتنفاد 

و�صالمة املر�صى.

موجًها ملوا�صلة العمل لتحقيق ما يهدف اإليه املر�صوم بقانون من اأهداف وغايات نبيلة.. جمل�س الوزراء:

تعزيز النتائج الطيبة لتطبيق العقوبات البديلة على خمتلف ال�صعد

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  راأ�ص 

العتيادي  الجتماع  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

بق�صر  اأم�ص  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�ص  الأ�صبوعي 

الق�صيبية.

اأهمية  على  املجل�ص  اأكد  الجتماع،  بداية  ويف 

�صاحب  ح�صرة  اأ�صدره  الذي  بقانون  املر�صوم 

اآل خليفة عاهل البالد  اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

العقوبات  قانون  اأحكام  بع�ص  تعديل  ب�صاأن  املفدى 

نتائج  من  حتقق  ما  تعزيز  يف  البديلة،  والتدابري 

ال�صعد  خمتلف  على  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق 

وما يتعلق بخدمة املجتمع، مثنًيا على جهود وزارة 

املجل�ص  املعنية يف ذلك، موجًها  الداخلية واجلهات 

املر�صوم  اإليه  يهدف  ما  لتحقيق  العمل  ملوا�صلة 

بقانون من اأهداف وغايات نبيلة.

بني  املباحثات  اأهمية  على  املجل�ص  اأكد  وبعدها 

املفدى  البالد  عاهل  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

جمهورية  رئي�ص  انا�صتا�صياد�ص  نيكو�ص  والرئي�ص 

والتن�صيق  التعاون  تعزيز  يف  ال�صديقة  قرب�ص 

املجالت، وذلك يف  البلدين يف خمتلف  بني  الثنائي 

جمهورية  رئي�ص  فخامة  بزيارة  الرتحيب  معر�ص 

اتفاقيات  من  تت�صمنه  وما  البحرين  ململكة  قرب�ص 

تعزز التعاون الثنائي بني البلدين ال�صديقني.

اأ�صاد  للدميقراطية،  الدويل  اليوم  ومبنا�صبة 

جمل�ص الوزراء بدعم ح�صرة �صاحب اجلاللة عاهل 

البالد املفدى للم�صرية الدميقراطية الوطنية وتعزيز 

اإ�صهامها نحو املزيد من التقدم والتنمية. 

على  املدرجة  املو�صوعات  يف  املجل�ص  نظر  ثم 

جدول اأعماله وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�صريعية ب�صاأن م�صروع اتفاق بني حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية �صريالنكا الدميقراطية 

التاأ�صرية  متطلبات  من  الإعفاء  حول  ال�صرتاكية 

واخلا�صة  الدبلوما�صية  ال�صفر  جوازات  حلاملي 

والر�صمية.

القانونية  لل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

التفاهم بني حكومة  والت�صريعية بخ�صو�ص مذكرة 

ال�صقيقة  املغربية  اململكة  وحكومة  البحرين  مملكة 

والتي  والغاز،  النفط  جمال  يف  التعاون  ب�صاأن 

يف  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  تعزيز  ت�صتهدف 

اخلربات  من  وال�صتفادة  والغاز  النفط  جمالت 

املرتاكمة لديهما يف هذا القطاع.

القانونية  لل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

تنظيم  ب�صاأن  قرار  والت�صريعية بخ�صو�ص م�صروع 

اخلدمات املالية امل�صرتكة.

ثم ا�صتعر�ص املجل�ص املو�صوع التايل:

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  مذكرة   -1

فرتة  العمل  حظر  قرار  تطبيق  حملة  نتائج  ب�صاأن 

اأظهرت  الظهرية خالل ف�صل ال�صيف 2021، حيث 

حملة   11342 عددها  البالغ  التفتي�صية  احلمالت 

تفتي�صية ن�صبة عالية من اللتزام يف املن�صاآت بالقرار 

لهذا العام مما يدل على تنامي احلر�ص على احلفاظ 

على �صالمة القوى العاملة.

ثم اأخذ املجل�ص علًما من خالل التقارير الوزارية 

مايكرو�صوفت  �صركة  ت�صنيف  ب�صاأن  للوزراء، 

حا�صنة  كمدار�ص  بحرينية  حكومية  مدار�ص  لت�صع 

اإليه  و�صلت  مبا  املجل�ص  اأ�صاد  حيث  للتكنولوجيا، 

اأخذ  كما  املجال،  هذا  يف  تطور  من  البحرين  مملكة 

الدول  جامعة  جمل�ص  اجتماع  حول  علًما  املجل�ص 

العادية  دورته  يف  الوزاري  امل�صتوى  على  العربية 

والع�صرين  الرابع  الجتماع  ونتائج   ،)156(

للوزراء املعنيني ب�صوؤون البلديات مبجل�ص التعاون 

الدورة  اأعمال  العربية وامل�صاركة يف  الدول اخلليج 

العربي، وح�صور  العمل  ال�صابعة والأربعني ملوؤمتر 

باململكة  الطائف  يف  للهجن  العهد  ويل  مهرجان 

العربية ال�صعودية.

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

يجمع  ما  على  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة 

من عالقات ا�صرتاتيجية متينة على كل ال�صعد 

مبا فيها املايل والقت�صادي، م�صرًيا اإىل احلر�ص 

يفتح  مبا  العالقات  هذه  تعزيز  موا�صلة  على 

ويحقق  املختلفة  م�صاراتها  يف  اأرحب  اآفاق 

التطلعات امل�صرتكة.

جاء ذلك لدى لقاء �صموه بح�صور ال�صيخ 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة   بن  �صلمان 

اأم�ص دان كويل  الوطني يف مكتبه  والقت�صاد 

ال�صابق، رئي�ص  املتحدة  الوليات  نائب رئي�ص 

العاملية  �صريبريو�ص  �صركة  اإدارة  جمل�ص 

براين  يرافقه  واخلدمات  الأ�صول  لإدارة 

ال�صركة،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  هوك 

لل�صركة.  التنفيذي  الرئي�ص  برونو  وفرانك 

�صركة  اإدارة  جمل�ص  برئي�ص  �صموه  ورحب 

�صريبريو�ص العاملية لإدارة الأ�صول واخلدمات 

باإ�صهامات  �صموه  منوًها  املرافق،  والوفد 

اإدارة  جمال  يف  العاملة  العاملية  ال�صركات 

دعم  يف  الفاعل  ودورها  واخلدمات  الأ�صول 

التنمية  رفد  �صاأنها  من  التي  القطاعات  كل 

القت�صادية.

كما جرى خالل الجتماع ا�صتعرا�ص عدد 

ومناق�صة  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  الق�صايا  من 

�صعيد  على  وامل�صتجدات  التطورات  اآخر 

القت�صاد العاملي.

التقى نائب رئي�س اأمريكا ال�صابق.. حممد بن مبارك:

 عالقات ا�صرتاتيجية متينة بني البحرين والواليات املتحدة

يف اإجنــــــاز دولـــي جديــــــد 

البحرين االأوىل عربًيا والثانية �صرق اأو�صطًيا مبكافحة غ�صل االأموال

و�صمعتها  البحرين  مملكة  مكانة  يوؤكد  جديد،  دويل  اجناز  يف 

تبواأت  التوايل،  على  الثاين  وللعام  العامل،  دول  بني  املرموقة 

البحرين، املرتبة الأوىل عربياً، والثانية على م�صتوى دول ال�صرق 

الو�صط، من حيث الأقل خطورة اإزاء جرمية غ�صل الأموال، ومتويل 

الإرهاب، وذلك وفق موؤ�صر بازل ملكافحة غ�صل الأموال.

واأو�صح ال�صيخ �صلمان بن عي�صى اآل خليفة نائب حمافظ م�صرف 

البحرين املركزي، رئي�ص جلنة و�صع �صيا�صات حظر ومكافحة غ�صل 

وفق  نقطة   4،5 اأحرزت  البحرين،  اأن  الرهاب،  ومتويل  الموال 

منظمة  ت�صدره  الذي  امل�صتقل  الوحيد  املوؤ�صر  يعترب  الذي  التقرير 

غري ربحية، وت�صنف الدول وفقاً ملخاطر غ�صل الأموال، م�صيفا اأن 

دول  بني  ا�صرائيل،  دولة  بعد  الثانية،  املرتبة  يف  جاءت  البحرين، 

ال�صرق الو�صط يف جمال مكافحة غ�صل الأموال.

وثمن نائب حمافظ م�صرف البحرين املركزي، الدعم وامل�صاندة 

والإرهاب  التطرف  مكافحة  جلنة  رئي�ص  الداخلية،  وزير  قبل  من 

الوطنية  وجهودها  البحرين  مملكة  لدور  الأموال  وغ�صل  ومتويله 

الإرهاب وجتفيف  الأموال ومتويل  غ�صل  مكافحة جرائم  يف جمال 

موقع  تعزيز  على  والرعاية  الدعم  هذا  بانعكا�ص  م�صيدة  منابعه، 

غ�صل  مكافحة  جمال  يف  الدولية  اخلريطة  على  البحرين  مملكة 

الأموال ومتويل الإرهاب.

مدير  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  اأ�صارت  جهتها،  من 

نائب رئي�ص جلنة و�صع  الداخلية،  بوزارة  املالية  التحريات  اإدارة 

�صيا�صات حظر ومكافحة غ�صل الموال ومتويل الرهاب

اإطار عملها �صمن منظومة  اإدارة التحريات املالية، ويف  اأن  اإىل 

على  البحرين  مملكة  دور  تعزيز  اإىل  ت�صعى  الداخلية،  وزارة 

ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  يف  والدويل  الإقليمي  ال�صعيدين 

الإرهاب، وفقاً للروؤية الوطنية يف هذا ال�صاأن.

ويعد موؤ�صر بازل ملكافحة غ�صل الأموال، ت�صنيفا �صنويا م�صتقال، 

يعمل على تقييم خماطر غ�صل الأموال ومتويل اإلرهاب حول العامل 

حيث ي�صدر معهد بازل التقارير ال�صنوية، منذ العام 2012، وهو 

ي�صتقيها من 17 م�صدرا  بيانات  بناء على  املخاطر  يطرح درجات 

ومنظمة  »فاتف«  املايل  العمل  جمموعة  ومنها  للجمهور،  متاحاً 

ال�صفافية الدولية، والبنك الدويل، واملنتدى القت�صادي العاملي.

منها  تغطي خم�صة جمالت  املخاطر،  درجات  ان  بالذكر  جدير 

والر�صوة  الإرهاب،  ومتويل  الأموال،  غ�صل  مكافحة  اطر  جـودة 

واملخاطر  وامل�صاءلة،  املالية،  واملعايري  وال�صفافية  والف�صــاد، 

القانونية وال�صيا�صية.

ال�صاعاتي يجتمع مع النائب االأول لرئي�س

 جلنة العلـوم باملجلـ�س الفيـدرالـي الرو�صـي

رو�صيا  لدى  البحرين  مملكة  �صفري  ال�صاعاتي  عبدالرحمن  اأحمد  ال�صفري  اجتمع 

الحتادية، مع اإليا�ص اأوميخانوف النائب الأول لرئي�ص جلنة العلوم والثقافة والتعليم 

يف املجل�ص الفيدرايل لالحتاد الرو�صي.

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  املتميزة  العالقات  بحث  الجتماع،  خالل  وجرى 

باخلري  يعود  مبا  اأرحب،  اآفاق  نحو  بها  والدفع  تعزيزها  و�صبل  الحتادية،  ورو�صيا 

والنفع على البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
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بعد التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون االقت�صادي والفني.. وزير املالية: 

موا�صلة تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري امل�صرتك مع قرب�ص

اأكد وزير املالية واالقت�صاد الوطني ال�صيخ 

يوليه  ما  على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه من 

بني  التعاون  عالقات  بتعزيز  واهتمام  حر�ص 

ال�صديقة  قرب�ص  وجمهورية  البحرين  مملكة 

منوًها  ال�صديقني،  البلدين  تطلعات  يحقق  مبا 

مبا ت�صهده عالقات ال�صداقة والتعاون القائمة 

قرب�ص  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

خمتلف  يف  م�صتمر  وتقدم  تطور  من  ال�صديقة 

االقت�صادي  املجال  يف  وباالأخ�ص  املجاالت 

واالأهداف  التطلعات  يحقق  مبا  والتجاري 

البحرين  مملكة  حر�ص  على  موؤكًدا  امل�صرتكة، 

مع  امل�صرتك  والتن�صيق  للتعاون  وتطلعها 

للم�صي  احلثيثة  وم�صاعيها  قرب�ص  جمهورية 

بالعالقات الثنائية قدًما الآفاق اأرحب من خالل 

تعزيز اأوجه التعاون يف خمتلف املجاالت، مبا 

وال�صعبني  البلدين  على  والنماء  باخلري  يعود 

ال�صديقني.

بن  �صلمان  ال�صيخ  توقيع  بعد  ذلك  جاء 

واالقت�صاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة 

الطاقة  وزيرة  بيلد�ص  وناتا�صا  الوطني، 

والتجارة وال�صناعة بجمهورية قرب�ص، مذكرة 

مملكة  بني  والفني  االقت�صادي  للتعاون  تفاهم 

البحرين وجمهورية قرب�ص، وذلك على هام�ص 

اأنا�صتا�صياد�ص  نيكو�ص  الرئي�ص  فخامة  زيارة 

ململكة  ال�صديقة  قرب�ص  جمهورية  رئي�ص 

البحرين.

الوطني  واالقت�صاد  املالية  وزير  اأ�صار  كما 

اإىل اأن مذكرة التفاهم تهدف اإىل تعزيز العالقات 

بني  امل�صرتك  االقت�صادي  والتعاون  الثانية 

البلدين ال�صديقني، كما تركز على دعم االبتكار 

وريادة االأعمال وتبادل اخلربات بني ال�صركات 

باالإ�صافة  البلدين،  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 

التجاري  للتبادل  املتاحة  االإمكانات  تعزيز  اإىل 

القطاعات  م�صاركة  وت�صجيع  النفطي،  غري 

تقام يف  معار�ص  اأية  واالأفراد يف  االقت�صادية 

البلدين، وا�صتك�صاف فر�ص جديدة يف  اأي من 

خمتلف القطاعات االقت�صادية.

كانت  البحرين  مملكة  اأن  بالذكر  واجلدير 

ال�صريبي  االزدواج  لتجنب  اتفاقية  اأبرمت  قد 

كما   ،2015 عام  يف  قرب�ص  جمهورية  مع 

وقعت مملكة البحرين مذكرات تفاهم للتعاون 

العامل  دولة حول  مع 34  والفني  االقت�صادي 

حتى االآن.

موؤكًدا اأهمية التعاون مع قرب�ص.. خلف: 

مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت املائية واال�صتزراع ال�صمكي

متام اأبو�صايف:

البلديات  و�صوؤون  اال�صغال  وزير  اأكد 

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

قرب�ص  جمهورية  مع  التعاون  اأهمية  على 

عن  كا�صفا  الزراعية،  املجاالت  يف  ال�صيما 

التو�صل نحو توقيع اتفاقيات للتبادل اخلربات 

يف املجاالت الزراعية والرثوة املائية.

ع�صر  عقد  اإعالمي  اإيجاز  يف  خلف  وقال 

والتطوير  الزراعة  وزير  بح�صور  اأم�ص 

قد  اإنه  كادي�ص  كو�صت�ص  والبيئة  العمراين 

اأجل  من  القرب�صي  اجلانب  مع  مباحثات  عقد 

الزراعية،  اال�صتفادة من اخلربات يف املجاالت 

االإنتاج  من  تزيد  التي  امل�صتخدمة  والتقنيات 

البحرين تتطلع  اأن  اإىل  واأ�صار خلف  الزراعي. 

لال�صتفادة من اخلربات يف جماالت اال�صتزراع 

�صنوات  منذ  قرب�ص  يف  بداأت  التي  ال�صمكي 

للمحافظة  احلديثة  التقنيات  وكذلك  طويلة، 

لديهما  البلدين  اأن  املياه اجلوفية ال�صيما  على 

حتديات مائية.

وقال خلف: »نتطلع لال�صتفادة من اخلربات 

املتعلقة باملحافظة على املياه اجلوفية، وكذلك 

اأوجه اال�صتفادة من مياه ال�صرف ال�صحي التي 

التعاون يف  املائية، واأي�صا  املوارد  اأحد  تعترب 

جمال البحوث«.

كادي�ص  القرب�صي  الوزير  اأكد  جانبه،  من 

على اأهمية املباحثات التي اأجريت مع اجلانب 

حماور  ثالثة  على  ركزت  والتي  البحريني 

املائية،  للموارد  اال�صتدامة  اإدارة  اأبرزها 

يف  والتعاون  الزارعة،  جمال  يف  والتعاون 

جمال اال�صتزراع ال�صمكي.

البحرين  اأن  القرب�صي  الوزير  واعترب 

فيما  بالده  تواجهه  الذي  التحدي  ذات  تواجه 

املائية،  الرثوة  على  واحلفاظ  باإدارة  يتعلق 

ال�صيما ما تفر�صه من التحديات املناخية على 

املياه.

وقال الوزير: »هناك حاجة الإدارة ا�صتدامة 

اإن من�صوب  املائية، حيث  احلفاظ على الرثوة 

من  بد  ال  كذلك  ي�صتمر.  �صوف  اجلوفية  املياه 

املياه اجلوفية  البدائل يف ظل حتديات  تعزيز 

لها  بديال  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ت�صكل  حيث 

الزراعي،  القطاع  يف  لال�صتخدام  تنقيتها،  بعد 

كثريا  ي�صتفيدا  اأن  ميكن  بلدينا  اأن  نعتقد  لذا 

اأعددنا  وقد  اخلربات،  تبادل  يف  امل�صاركة  يف 

التعاون  اأجل تعزيز  م�صودة مذكرة تفاهم من 

املجاالت  وكذلك  املياه  ا�صتدامة  باإدارة  متعلقة 

توقيع  بعد  التعاون  �صنبداأ  حيث  الزراعية، 

مذكرة التفاهم«.

اخل�صائ�ص  من  العديد  »هناك  واأ�صاف: 

الزراعي  القطاع  يف  البلدين  بني  املت�صابهة 

لتعزيز  نتطلع  حيث  البيئي،  الت�صابه  ال�صيما 

التعاون يف هذا املجال ال�صيما عرب اال�صتخدام 

الزراعية، كذلك هناك فر�ص  املوارد  الذكي يف 

ال�صمكي،  اال�صتزراع  التعاون يف  اآلية  لتطوير 

اإذ ميكننا تبادل اخلربات يف هذا املجال«.

وزير النفط: تعاون م�صتقبلي 

مع قرب�ص يف جمال الغاز الطبيعي

متام اأبو�صايف:

 اأكد وزير النفط ال�صيخ حممد بن خليفة 

املجاالت  يف  التعاون  اأهمية  على  خليفة  اآل 

قرب�ص  جمهورية  مع  والطاقة  النفطية 

ال�صيما يف جمال ا�صتك�صاف الغاز. 

االيجاز  خالل  حممد  ال�صيخ  وقال 

مب�صاركة  اأم�ص  ع�صر  عقد  الذي  ال�صحفي 

ناتا�صا  وال�صناعة  والتجارة  الطاقة  وزيرة 

ا�صتغالل  اأن هناك عدة جمدية عرب  بيليد�ص 

منذ  بداأت  قد  كانت  البحرين  اإن  حيث  الغاز 

من  اال�صتفادة  واأهمية  ال�صبعينات،  مطلع 

التقنيات احلديثة يف هذا املجال. واأ�صار وزير 

النفط اإىل اأهمية الفر�ص اال�صتثمارية، وكذلك 

احللول االبتكارية يف قطاع النفط والغاز. 

 وقال وزير النفط: لقد مت عقد مباحثات 

والوفد  البحريني،  اجلانب  بني  ثنائية 

النفطية  املجاالت  يف  التعاون  يف  القرب�صي 

بني البلدين، ال�صيما عرب التعاون يف جماالت 

اإن  حيث  قرب�ص،  يف  الغاز  ا�صتك�صاف 

ال�صبعينات يف  مطلع  منذ  بداأت  قد  البحرين 

هذا املجال. و�صدد الوزير على اأن قطاع النفط 

البارزة  االأهمية  ذات  القطاعات  من  يعترب 

النفطية  امل�صاريع  عرب  ال�صيما  البحرين،  يف 

التي تعمل البحرين عليها حالًيا. من جانبها، 

اأكدت الوزيرة القرب�صية بيليد�ص على اأهمية 

ما  ال�صيما  البحريني  اجلانب  مع  التعاون 

الغاز  يتعلق باجلانب اال�صت�صاري يف جمال 

الطبيعي والكهرباء، واأوجه الطاقة الطبيعية 

التي البد من تعزيز موقعها نحو امل�صتقبل من 

اأجل ا�صتثمارات خ�صراء. 

من  العديد  هناك  باأن  الوزيرة  وقالت 

ون�صتفيد  لنتعلم  نتطلع  وبالتاأكيد  الفر�ص، 

من اجلانب البحريني، ال�صيما عرب مناق�صات 

تتعلق  مباحثات  تناولت  كذلك  تقنية، 

تطوير  م�صاريع  علـى  املقبلة  بقــرب�ص 

وكذلك  الكهرباء،  واإنتاج  الكهربائية  ال�صبكة 

خف�ص الكربون.

رئي�ص املحكمة الد�صتورية

 يت�صلم ن�صخة من كتاب املر�صد لقانون االأ�صرة

ا�صتقبل ال�صيخ خليفة بن را�صد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ص املحكمة الد�صتورية، يف 

مبنى املحكمة، القا�صي نواف حممد املرباطي الذي اأهداه ن�صخة من كتابه »املر�صد اإىل 

قانون االأ�صرة وتطبيقاته يف �صوء اأحكام التمييز واملحاكم ال�صرعية.. النفقات واالأجور 

واحل�صانة والروؤية«.

 واأ�صاد رئي�ص املحكمة باجلهد املبذول يف اإعداد هذا الكتاب.

ال�سيخ �سلمان بن خليفة

د. فخرو خالل اجتماع جمل�ص اإدارة اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة:

موؤمتر اجلمعية القادم يتناول حماور مهمة تعالج ق�صايا الطفولة

البحرينية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  عقد 

االفرتا�صي  الدوري  اجتماعه  الطفولة  لتنمية 

جمل�ص  رئي�ص  فخرو  ح�صن  الدكتور  برئا�صة 

اإدارة اجلمعية وبح�صور الدكتور عبداهلل احلواج 

املحرو�ص  وفوزية  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

االأمني  اإبراهيم كمال  ال�صر والدكتور ح�صن  اأمني 

فخرية  والدكتورة  �صهاب  فوؤاد  والدكتور  املايل 

االإدارة،  جمل�ص  اأع�صاء  الديلمي  وبهيجة  ديري 

حيث تدار�ص املجل�ص عدة حماور اأ�صا�صية تتعلق 

امل�صاريع  من  العديد  وناق�ص  اجلمعية  مب�صرية 

التي �صتقوم بها اجلمعية على النحو االآتي: 

م�صروع  يف  العمل  تطورات  املجل�ص  ناق�ص 

الدكتور  واأ�صار  للجمعية،  اال�صتثماري  املبنى 

يف  العمل  موا�صلة  اإىل  كمال  اإبراهيم  ح�صن 

�صيكون  والذي  اال�صتثماري  اجلمعية  م�صروع 

مل�صاريعها  الدخل  م�صادر  لتطوير  مردوده 

التنموية يف جمال الطفولة يف مملكة البحرين، 

بامل�صروع  العمل  �صري  على  املجل�ص  واطلع 

ون�صبة االإجناز به ح�صب اخلطة املو�صوعة، كما 

ح�صن  للدكتور  والتقدير  بال�صكر  املجل�ص  تقدم 

فخرو جلهوده املبذولة يف متابعة املو�صوع مع 

هذا  ويف  العمل.  �صري  ل�صمان  املعنية  اجلهات 

ال�صدد اأ�صار فخرو اإىل الدور الكبري الذي قام به 

رئي�ص  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ 

وم�صروعها  اجلمعية  دعم  يف  الوزراء  جمل�ص 

رعاية  على  يوؤكد  مما  اال�صتثماري  التنموي 

البحرين  الطفولة يف مملكة  لكل ق�صايا  معاليه 

جهوده  على  والتقدير  بال�صكر  له  تقدم  حيث 

الطيبة لرعاية ودعم اجلمعية وم�صاريعها. 

بالبحث  اجلمعية  اهتمام  من  وانطالقا 

الرئي�صية  االأهداف  اأهم  اأحد  واعتباره  العلمي 

التوجه  لهذا  وتعزيزا  ر�صالتها،  حتقق  التي 

ملوؤمتر  واالإعداد  التح�صري  املجل�ص  ناق�ص  فقد 

عنوان  حتت  �صيكون  والذي  القادم  اجلمعية 

واملخاطر(  الفر�ص  والتكنولوجيا..  )الطفولة 

واملقرتح اإقامته يف 11-12 اأبريل 2022 حتت 

الدكتور  وبرئا�صة  فخرو  ح�صن  الدكتور  رعاية 

فوؤاد �صهاب. 

املحاور  من  جمموعة  املوؤمتر  و�صيتناول 

املحاور  ومنها  الطفولة  بق�صايا  املعنية  املهمة 

 19 كوفيد  كرونا  جائحة  بتاأثريات  املتعلقة 

املجل�ص خماطبة خمتلف  وناق�ص  االأطفال،  على 

وتقدمي  املوؤمتر  للم�صاركة يف  واملهتمني  اجلهات 

داخل  من  واملتخ�ص�صني  االأ�صاتذة  من  بحوثهم 

املجل�ص  ناق�ص  كما  وخارجها.  البحرين  مملكة 

مع  للم�صاركني  الفعلي  باحل�صور  املوؤمتر  اإقامة 

اتخاذ تدابري ال�صالمة الالزمة وذلك بعد ات�صاح 

الروؤية بالن�صبة للجائحة مع نهاية العام احلايل 

الر�صمية فيما يتعلق  وح�صب ما تقرره اجلهات 

باالجتماعات واإقامة املوؤمترات. 

وافق  فقد  الثقايف،  اجلمعية  ن�صاط  و�صمن 

االفرتا�صية  املحا�صرات  موعد  على  املجل�ص 

التوعوية يف 13 اأكتوبر القادم تتناول »حقوق 

ع�صو  تقدمها  االفرتا�صي«  العامل  يف  الطفل 

اجلمعية اأمل الدو�صري وحما�صرة »كيفية حماية 

التوا�صل  وبرامج  االنرتنت  م�صار  من  االأبناء 

الر�صمية واالأهلية يف  االجتماعي ودور اجلهات 

ذلك« للدكتورة �صهام ال�صويغ ع�صو اجلمعية.

حتت رعاية رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�صحة

افتتاح موؤمتر اأكادميية البحرين لل�صمنة 17 �صبتمرب

ال�صيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت   

املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

االأعلى لل�صحة رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 

موؤمتر  تنظم اجلمعية  البحرينية،  ال�صكري 

الفرتة  خالل  لل�صمنة  البحرين  اأكادميية 

اجلاري،  �صبتمرب   18 وحتى   17 من 

واملهتمني  املتخ�ص�صني  من  نخبة  بح�صور 

بالتعاون  وذلك  وال�صكري،  ال�صمنة  بداء 

حمد  امللك  وم�صت�صفى  ال�صحة  وزارة  مع 

يف  للجراحني  امللكية  والكلية  اجلامعي 

اإيرلندا.

الهاجري  مرمي  الدكتورة  و�صرحت 

بوزارة  العامة  لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل 

ال�صكري  جمعية  رئي�ص  نائب  ال�صحة 

البحرينية باأن افتتاح اأكادميية ال�صمنة ياأتي 

ملكافحة  املكثفة  الوطنية  اجلهود  اإطار  يف 

اأبرز  من  باعتباره  باململكة،  ال�صمنة  داء 

التي  املجتمع  يف  العامة  ال�صحة  حتديات 

على  م�صددة  عليها،  ال�صوء  ت�صليط  يجب 

احلاجة املا�صة اإىل الرتكيز على امل�صابني به 

هذا  من  للوقاية  اجلهود  بذل  مع  ودعمهم، 

الداء ب�صورة فاعلة.

الوطنية ملكافحة  اأن اجلهود   واأ�صافت 

االإ�صابة  معدالت  اإىل خف�ص  تهدف  ال�صمنة 

التي  ال�صارية  غري  املزمنة  باالأمرا�ص 

بها،  لالإ�صابة  رئي�صا  �صببا  ال�صمنة  تعد 

كاأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية وال�صكري 

وال�صرطان، وهي عوامل رئي�صية يف حدوث 

الوفيات املبكرة.

لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل  اأ�صارت  كما   

العامة اإىل اأن اأكادميية البحرين لل�صمنة تعد 

الوطنية  ال�صحة  ا�صرتاتيجية  نتاج  اإحدى 

-2016 للعوام  ال�صارية  غري  لالأمرا�ص 

حماورها  �صمن  اأدرجت  والتي   ،2025

خطة تتعلق مبكافحة االأمرا�ص املزمنة غري 

بينها،  امل�صرتكة  اخلطر  وعوامل  ال�صارية 

وموؤ�صرات  اأهدافا  اال�صرتاتيجية  وتبنت 

ت�صتند اإىل تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية 

يف هذا املجال.

اأن  الهاجري  مرمي  الدكتورة  واأكدت 

م�صتمرة  ال�صمنة  ملكافحة  الوطنية  اجلهود 

من خالل طرح املزيد من املبادرات والربامج 

التدريبية خالل املرحلة املقبلة، باعتبار اأن 

اأولويات  مقدمة  يف  ياأتي  ال�صمنة  مكافحة 

اأن  اإىل  م�صرية  باململكة،  ال�صحية  املنظومة 

خطوة  متثل  لل�صمنة  البحرين  اأكادميية 

مكافحة  اآليات  لتنظيم  للغاية  متقدمة 

الطبي  الوعي  ون�صر  اململكة  يف  ال�صمنة 

تفاوؤلها  عن  معربة  باململكة،  واملجتمعي 

من  املرجوة  لالأهداف  االأكادميية  بتحقيق 

تاأ�صي�صها خالل فرتة زمنية وجيزة.

دالل  الربوفي�صور  اأفادت  جهتها  من   

ال�صماء  الغدد  ا�صت�صارية  الرميحي 

وال�صكري يف م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي 

ال�صكري  بجمعية  العلمية  اللجنة  ورئي�صة 

البحرين  اأكادميية  برنامج  اأن  البحرينية 

متكامال  تدريبيا  برناجما  ميثل  لل�صمنة 

�صيناق�ص عدة حماور.

 ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

د.ح�سن فخرو

د. مريزا يت�صلم ن�صخة من كتاب »مدخل اإىل البحث العلمي«
الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  ا�صتقبل 

الذي  املال،  في�صل  الربوفي�صور  املايل  البحرين  امل�صتدامة مبكتبه مبرفاأ 

اإىل  )مدخل  بعنوان  موؤخًرا  باإ�صداره  قام  الذي  كتابه  من  ن�صخة  اأهدى 

مريزا  الدكتور  واأ�صاد  والريا�صة(.  الرتبية  علوم  يف  العلمي  البحث 

باجلهود املتميزة للربوفي�صور في�صل املال يف اإ�صدار كتابه القّيم، والذي 

بحريني يف  علمي  وباحث  الأكادميي  ي�صدر  الذي  نوعه  من  االأول  ُيعد 

من  يرثي  ومتميز  فريد  الربوفي�صور مبنظور  اأعّده  والذي  املجال،  هذا 

يف  والنجاح  التوفيق  من  مزيًدا  له  متمنًيا  والقارئ،  الباحث  خالله 

في�صل  الربوفي�صور  اأعرب  جانبه،  ومن  والعملية.  االأكادميية  م�صريته 

ا�صتقباله  على  امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  لرئي�ص  وتقديره  �صكره  املال عن 

ودعمه وت�صجيعه لالأكادمييني والباحثني واملوؤلفني، االأمر الذي من �صاأنه 

حتفيزهم لبذل املزيد من العطاء.
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 لدعم ال�شركات الرقمية النا�شئة يف اململكة

»زين البحرين« ت�شت�شيف بنجاح الن�شخة الثامنة من »زينوفيت«

البحرين،  زين  ا�صت�صافت 

ال�صبكة الرائدة للربودباند املتنقل 

الن�صخة  وبنجاح،  اململكة،  يف 

بال�صراكة  زينوفيت  من  الثامنة 

مع الكري بارترنز، وهي موؤ�ص�صة 

داعمة لل�صركات الرقمية النا�صئة 

و�صبكة  البحرين،  مملكة  ومقرها 

وهي  املالئكة،  للم�صتثمرين  عقال 

املالئكة  للم�صتثمرين  اأول جمتمع 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

وفرعها يف مملكة البحرين.

من  الثامنة  الن�صخة  وخالل 

ال�صيخ  األقى  زينوفيت،  فعالية 

املدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

االت�صال  لعالقات  التنفيذي 

امل�صتثمرين  وعالقات  املوؤ�ص�صي 

يف  كلمة  البحرين،  زين  يف 

وتاله  االفتتاحية،  اجلل�صة 

جمل�س  رئي�س  الهزمي  جمال 

بارترنز  الكري  �صركة  اإدارة 

خالد  وال�صيد  البحرين،  وعقال 

االإداري  ال�صريك  العابدين  زين 

وموؤ�ص�س  بارترنز  الكري  ل�صركة 

البحرين.  عقال  فرع  ورئي�س 

نور  ال�صيفة  اجلل�صة  وخاطبت 

العام  وال�صريك  املوؤ�ص�س  �صويد 

ورئي�س  فينت�صر  جلوبال  ل�صركة 

كابيتال  فينت�صر  اإي�صت  ميدل 

ا�صو�صيي�صن، حيث حتدثت بعمق 

لفينت�صر  اال�صتثماري  امل�صهد  عن 

اجلريء(  املال  )راأ�س  كابيتال 

دول  يف   )Venture Capital(

جمل�س التعاون اخلليجي.

اال�صت�صافة  على  وتعليقاً 

الثامنة  للن�صخة  الناجحة 

ال�صيخ  �صرح  زينوفيت،  من 

املدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

االت�صال  لعالقات  التنفيذي 

امل�صتثمرين  وعالقات  املوؤ�ص�صي 

»داأبت  قائالً:  البحرين  زين  يف 

االبتكار  دعم  على  البحرين  زين 

ومن  اململكة،  االأعمال يف  وريادة 

زين  ت�صعي  املبادرة  هذه  خالل 

اإىل  م�صتمر،  وب�صكل  البحرين، 

توفري من�صة تدعم النمو ال�صريع 

البيئي،  النظام  يف  لالبتكار 

الذين  ل�صركائنا  ممتنون  ونحن 

يف  وي�صاعدوننا  اإلينا  ان�صموا 

ودعم  ال�صوق  اإىل  االأفكار  نقل 

الريادية يف  امل�صاريع  دورة منو 

املنطقة« 

خالد  �صرح  جانبه  من 

االإداري  ال�صريك  العابدين  زين 

وموؤ�ص�س  بارترنز  الكري  يف 

البحرين  عقال  فرع  ورئي�س 

فقط  لي�صت  »زينوفيت  قائالً: 

التي  النا�صئة  لل�صركات  من�صة 

تبحث عن التمويل، ولكنها تخدم 

يبحثون  الذين  امل�صتثمرين  كذلك 

عن فر�س ا�صتثمارية؛ اإذ نوؤمن - 

عرب تعاوننا مع زين البحرين - 

يف  ال�صباب  املبتكرين  نحفز  اأننا 

التعاون  جمل�س  ودول  البحرين 

اخلليجي«

خالد زين العابدين ال�شيخ عبداهلل بن خالد

اجلامعة امللكية تعلن ا�شتمرارية القبول

والت�شجيل للطالبات الراغبات يف االلتحاق باجلامعة

ال�صتقبال  ا�صتعداداتها  اإطار  يف 

اجلديد  االأكادميي  العام  يف  الطالبات 

امللكية  اجلامعة  اأعلنت   ،2022 /2021

للبنات عن تقدميها خليارات متعددة لنظام 

من  االأول  الدرا�صي  للف�صل  فيها  التعليم 

الجراءات  حتقيقاً  وذلك  االأكادميي،  العام 

باجلائحة  املتعلقة  وال�صالمة  ال�صحة 

و�صال�صتها  التعليمية  العملية  ومرونة 

بالن�صبة للطالبات. 

امللكية  اجلامعة  رئي�صة  و�صرحت 

اأنه  املزوغي  ي�صرى  الربوفي�صورة  للبنات 

حول  تتمحور  التي  اهدافنا  منطلق  »من 

جعل الطالبات اأوىل اأولوياتنا، قمنا باإجراء 

التعليم  نظام  على  للتعرف  راأي  ا�صتبيان 

املنا�صب لهن للف�صل الدرا�صي اجلديد �صعياً 

منا ملوافاة احتياجاتهن وموافقة تطلعاتهن 

للعام االأكادميي اجلديد وقد وجدنا تفاوت 

احل�صور  بني  ما  يف�صلنه  الذي  النظام  يف 

عن  التعليم  نظام  او  للجامعة  ال�صخ�صي 

بعد او املزج بينهما. ولذلك ميكن للطالبات 

التن�صيق  عرب  لهن  املنا�صب  النظام  اختيار 

امل�صبق مع اجلامعة«.

واأ�صارت الربوفي�صورة املزوغي اإىل اأن 

عملية القبول والت�صجيل يف اجلامعة الزالت 

االلتحاق  يف  الراغبات  للطالبات  م�صتمرة 

بها، حيث تقدم اجلامعة تخ�ص�صات فريدة 

العمل  �صوق  احتياجات  تلبي  ومتنوعة 

الفنون  كلية  وهن  كليات  ثالث  يف  تتوزع 

واالإدارية،  املالية  العلوم  كلية  والت�صميم، 

ثنائية  بكونها  تتميز  التي  القانون  وكلية 

 %60 بن�صبة  مناهجها  وتدر�س  اللغة 

العربية.  باللغة  االإجنليزية و%40  باللغة 

برامج   12 على  الثالث  الكليات  وت�صتمل 

اإدارة  بكالوريو�س  وهي:  اأكادميية 

وامل�صرفية،  واملالية  الدرا�صات  يف  االأعمال 

املوارد  يف  االأعمال  اإدارة  بكالوريو�س 

يف  االأعمال  اإدارة  بكالوريو�س  الب�صرية، 

يف  االأعمال  اإدارة  بكالوريو�س  الت�صويق، 

اإدارة االأعمال الدولية، بكالوريو�س الفنون 

الفنون  بكالوريو�س  االأزياء،  ت�صميم  يف 

بكالوريو�س  اجلرافيكي،  الت�صميم  يف 

الفنون يف الت�صميم الداخلي، بكالوريو�س 

القانون  وبكالوريو�س  املعماري،  الت�صميم 

والت�صوير،  الر�صم  يف  الفنون  ماج�صتري 

اإدارة الت�صاميم، واملاج�صتري يف  ماج�صتري 

اإدارة االأعمال.

ناردي تـــزور م�شت�شـــفى االإر�شاليــة االأمريكية

البحرين  مملكة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صفارة  لدى  باالأعمال  القائمة  قامت 

مارجريت ناردي بزيارة ملوقع بناء )امللك حمد- م�صت�صفى االإر�صالية االأمريكية( يف عايل. 

وكان يف ا�صتقبال ناردي عند و�صولها للموقع الرئي�س التنفيذي لل�صركات الدكتور 

جورج �صرييان واملدير التنفيذي للمجموعات جوليا تويف ، ومت اأخذها يف جولة ميدانية 

يف اأرجاء موقع البناء.

ي�شرى املزوغي

حمافظ ال�شمالية يت�شلم ن�شخة من كتاب

»مدخل اإىل البحث العلمي يف الرتبية البدنية«

ا�صتقبل علي بن عبداحل�صني الع�صفور 

في�صل  الربوفي�صور  ال�صمالية  حمافظ 

ال�صحية  العلوم  بكلية  االأ�صتاذ  املال  حميد 

والذي  البحرين  بجامعة  والريا�صية 

اإىل  كتابه اجلديد »مدخل  اأهداه ن�صخه من 

البدنية  الرتبية  علوم  يف  العلمي  البحث 

ال�صمالية  حمافظ  واأ�صاد  والريا�صة«. 

باجلهد املبذول يف اإعداد هذا الكتاب العلمي 

هامة  مو�صوعات  من  ت�صمنه  ملا  املتميز 

والريا�صية،  البدنية  الرتبية  علوم  يف 

ومرجعاً  العلمي  للبحث  مدخالً  جعله  مما 

للمهتمني بال�صاأن الريا�صي والبدين، متمنياً 

له مزيداً من التوفيق والنجاح يف م�صريته 

االأكادميية والعملية.

املال  الربوفي�صور  �صكر  جانبه  من 

ا�صتقباله وحر�صه على دعم  املحافظ على 

االأكادمييني والباحثني يف مملكة البحرين، 

م�صرياً اإىل اأن الكتاب يعترب االأول يف منطقة 

املجال  علمي  ب�صكل  تناول  والذي  اخلليج 

الريا�صي والبدين، مما جعله منهجاً ُيدر�س 

للباحثني  ومرجعاً  البحرين،  جامعة  يف 

والدار�صني.

بنك البحرين والكويت يكرم 57

 من موظفيه لقاء عطائهم املمتد ل�شنوات طويلة

البنك  والكويت،  البحرين  بنك  كرَّم 

امل�صرفية  اخلدمات  جمال  يف  الرائد 

البحرين،  مملكة  يف  واالأفراد  للموؤ�ص�صات 

�صنوات  متتد  الذين  موظفيه  من   57

 ،15  ،20  ،25  ،30  ،35 لـ  خدمتهم 

اأعوام، وذلك لقاء عطائهم املمتد  10 و 5 

للبنك  الزمن، ووالئهم  عرب عدة عقود من 

على  وقدرتهم  بقيمه  الرا�صخ  والتزامهم 

�صهدتها  التي  الكبرية  التطورات  مواكبة 

يف  تاأ�صي�صه  منذ  وازدهاره  منوه  م�صرية 

العام 1971 وحتى االآن.

اأقيم يف املقر  وياأتي هذا التكرمي الذي 

جريا  والكويت  البحرين  لبنك  الرئي�صي 

على عادة البنك يف كل عام، ومتا�صياً مع 

الوظيفي  كادره  تقدير  يف  البنك  فل�صفة 

الذي يقدم م�صاهمات طويلة وم�صتدامة يف 

جماالت عدة، ومبا يلبي تطلعات م�صاهمي 

انتاجيته  من  ويعزز  البنك  وعمالء 

يف  يعزز  والذي  وربحيته.  تناف�صيته 

وتنفيذ  والتطور  العمل  م�صرية  دفع 

ر�صمها  التي  الطموحة  اال�صرتاتيجية 

مكانته  على  للحفاظ  البنك  اإدارة  جمل�س 

وامل�صرفية  املالية  املوؤ�ص�صات  �صدارة  يف 

مبملكة البحرين، وتقدمي جتربة م�صرفية 

اأكرث غنى ومتيزا للعمالء.

الب�صرية  للموارد  العام  املدير  م�صاعد 

واالإدارية ملجموعة بنك البحرين والكويت 

»اأ�صرة  اإن  قالت  االأحمد  جنوى  ال�صيدة 

الفخر  كل  فخورة  والكويت  البحرين  بنك 

اخلدمة  �صنوات  ذوي  املخل�صني  باأبنائها 

البنك  يف  عملهم  ي�صكل  الذين  الطويلة 

من  الوحيد  يكن  مل  اإن  االأكرب  اجلزء 

جممل م�صرية حياتهم املهنية، واأ�صاف اأن 

قدوة  ميثلون  املخل�صني  املوظفني  »هوؤالء 

واالإخال�س  بالعمل  التفاين  لنا جميعا يف 

بذات  يعملون  زالوا  وال  املمتد،  والعطاء 

امل�صندة  املهام  لتحقيق  وال�صغف  احلما�س 

النجاح  مبجموعها  ت�صكل  والتي  اإليهم 

الكبري الذي يحققه البنك.

جنوى الأحمد



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل
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20 صفحة 210 فلوس

@skateb

م�صروعات جتارية �صغرية حتظى بدعم العمالء 

الطمع  ب�صبب  عنها  النا�س  يبتعد  ما  �صرعان  ولكن 

واملغالة يف الأ�صعار.

اأ�صواأ من اأمل #املر�س هو اأن تدخل على طبيب مبخاوف 

وت�صاوؤلت مقلقة ورمبا مرعبة، ثم تخرج من عنده خالل 

اأقل من 6 دقائق -لكرثة تاأففه ونظره ل�صاعته- وبدون اأي 

اإجابات اأو باأطراف اإجابات.. 

ملاذا؟ لأن وقته اأثمن من ت�صاوؤلتك املزعجة!

ماذا حدث لـ#مهنة_الطب؟
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مقتل  بعد  اخلالفة  يت�ىل  الر�شيد  هارون   -  786

اأخيه الهادي.

احتالل  من  يتمكن  ب�نابرت  نابلي�ن   -  1812

م��شك� اأهم مدن الإمرباط�رية الرو�شية.

1901 - ثي�دور روزفلت يت�ىل رئا�شة ال�ليات 

املتحدة خلًفا للرئي�ص ويليام ماكينلي الذي ت�يف متاأثًرا 

بجراحه بعد تعر�شه لعملية اغتيال يف 6 �شبتمرب.

1917 - اإعالن النظام اجلمه�ري يف رو�شيا.

والك�يت  وال�شع�دية  واإيران  العراق   -  1960

للنفط  امل�شدرة  الدول  منظمة  ي�ؤ�ش�ش�ن  وفنزويال 

)اأوبك(، وذلك باجتماعهم يف بغداد.

اللبنانية  اجلمه�رية  رئي�ص  اغتيال   -  1982

املنتخب ب�شري اجلميل، وذلك قبل ت�شلمه ملهامه باأيام.

اعتماد  عام  ا�شتفتاء  ترف�ص يف  ال�ش�يد   -  2003

الي�رو عملة لها.

اأول م�جات جاذبية  ير�شد  ليغ�  فريق   - 2015

من  جزًءا  يثبت  ما  اأ�ش�دين،  ثقبني  اندماج  عن  نتجت 

نظرية الن�شبية العامة لآين�شتاين.

ت�شيفرين  األك�شندر  ال�شل�فيني  انتخاب   -  2016

للفرن�شي  خلًفا  القدم  لكرة  الأوروبي  لالحتاد  رئي�ًشا 

امل�ق�ف مي�شيل بالتيني.

القاري  الرب  ي�شل  فل�رن�ص  اإع�شار   -  2018

الأمريكي وي�شرب ولية كارولينا ال�شمالية مت�شبًبا يف 

ا. مقتل 32 �شخ�شً

كاتبة بريطانية: امللكية ميكن اأن تختفي خالل جيلني بعد امللكة اإليزابيث

قالت الكاتبة الربيطانية هيالري مانتل التي ا�شتهرت بثالثيتها الروائية 

امللكية  اإن  رويرتز،  �شبكة  مع  لها  مقابلة  يف  ه�ل«  »وولف  التاريخية 

الربيطانية التي يع�د تاريخها ملا يزيد على األف عام رمبا تختفي يف غ�ش�ن 

عاما(،   95( الثانية  اإليزابيث  امللكة  بتفاين  معجبة  اأنها  م�شيفة  جيلني، 

ووريث العر�ص الأمري ت�شارلز اأمري ويلز. وقالت مانتل )69 عاما(: »اأعتقد 

اأنهما يق�مان بدورهما... باأف�شل ما ميكن، وبكل جدية«، لكن عندما �شئلت عن 

املدة الباقية للنظام امللكي، ردت باأنه يف تقديرها جمرد جيلني، م��شحة: »من 

ال�شعب جدا فهم الفكرة وراء النظام امللكي يف عامل حديث ينظر فيه اإىل اأنا�ص 

على اأنهم م�شاهري فح�شب«. واإذا حتققت وجهة نظر مانتل، فلن ي�شبح الأمري 

ج�رج ملكا، والأمري ج�رج )8 اأع�ام( ه� حفيد امللكة اإليزابيث، وه� الثالث 

الأمري وليام  واأبيه  ت�شارلز )72 عاما(  العر�ص، بعد جده  يف ترتيب ولية 

اأن اأغلبية وا�شحة  )39 عاما(. وعلى الرغم من اأن ال�شتطالعات ت�شري اإىل 

خا�ص  ب�شكل  ويحرتم�ن  امللكي،  النظام  يدعم�ن  زال�ا  ما  الربيطانيني  من 

امللكة ويعجب�ن بها، اأظهر ا�شتطالع للراأي يف ماي� اأن ال�شبان يف بريطانيا 

يف�شل�ن الآن رئي�ص دولة منتخبا.

طفل تتك�ضر �ضلوعه كلما عط�س

مر�ص  من  جا�ص  لينك�لن  الربيطاين  الطفل  يعاين 

منها  عديدة  اأ�شماء  وله  النادر،  الزجاجي«  »العظم 

اإىل  للمر�ص  احلايل  ال�شم  ويع�د  ل�ب�شتاين  متالزمة 

عر�شة  يك�ن  به  وامل�شاب  ع�شر  الثامن  القرن  نهاية 

لك�شر �شل�عه وعظامه يف كل مرة يعط�ص فيها.

هذه  من  اأع�ام(   6( جا�ص  معاناة  الأطباء  واأكد 

ب�شه�لة  عظامه  تك�شر  اأن  ميكن  حيث  النادرة،  احلالة 

مبجرد قيامه بالأن�شطة الي�مية.

وحتى الآن، اأ�شيب الطفل بك�شر يف جمجمته وذراعه 

الزحف  اأو  ال�شق�ط  مبجرد  الفقري،  عم�ده  من  وجزء 

على الأر�ص، وفًقا مل�قع »مريور«.

يف  الك�لجني  مادة  نق�ص  ه�  املر�ص  هذا  و�شبب 

وفق  ه�شة  يجعلها  ما  انخفا�شها،  اأو  املري�ص  عظام 

رو�شيا الي�م.

ويحتاج املر�شى عادة اإىل عمليات جراحية متكررة 

لإدخال ق�شبان معدنية يف عظامهم لدعمها.

تك�ن  اأو  الزجاجي  العظم  مر�ص  الأطباء  وي�شنف 

العظام الناق�ص على اأنه اأحد الأمرا�ص ال�راثية، فيكفي 

اأن يحمل اأحد الأب�ين املر�ص فينتقل لأحد الأبناء، ويف 

الإ�شابة  �شبب  يك�ن  اأن  ميكن  القليلة  احلالت  بع�ص 

بطفرة جينية نتيجة وج�د خلل يف الك�لجني من الن�ع 

الأول.

خ�صعت الفنانة 

لقاء اخلمي�صي 

جلل�صة ت�صوير 

جديدة، ظهرت 

فيها باإطاللة اأنيقة 

وجذابة مرتدية 

ف�صتاًنا »ذهبي«، 

ون�صرت ال�صور 

على ح�صابها 

ال�صخ�صي مبوقع 

»اإن�صتجرام« 

ولقت اإعجاب 

متابعيها، وذلك 

بالتزامن مع 

عر�س حلقات 

م�صل�صلها اجلديد 

»اإجازة مفتوحة« 

مع �صريف منري 

.ON على قناة

لأول مرة.. �ضعودية حترز بطولة العامل لراليات الباها ال�ضحراوية

امراأة  كاأّول  ال�شع�دية،  الريا�شة  تاريخ  يف  ا�شمها  عقيل  دانية  ال�شائقة  �شطرت 

�شع�دية وعربية وعاملية حتقق بط�لة كاأ�ص العامل للراليات ال�شحراوية الباها.

يف   T3فئة ال�شحراوية  للراليات  العامل  كاأ�ص  يف  الأول  املركز  عقيل  حققت  فقد 

اجل�لة الثامنة وقبل الأخرية من البط�لة التي اأقيمت يف اإيطاليا.

حيث  النارية،  الدراجات  �شباق  رخ�شة  تنال  �شع�دية  حمرتفة  اأول  ُتعد  وبذلك 

�شاركت يف بط�لة الإمارات العربية املتحدة كاأول حمطة لها يف م�ش�ارها الريا�شي.

من  عدد  على  متف�قة  الأوىل،  العاملية  م�شاركتها  يف  نقاط   103 دانية  وح�شدت 

الأ�شماء املميزة من رو�شيا واإ�شبانيا وفرن�شا وه�لندا وبريطانيا والربتغال.

العامل  كاأ�ص  يف  تف�ز  وعاملية  عربية  امراأة  كاأول  ا�شمها  ت�شجيل  ا�شتطاعت  كما، 

لراليات الباها، حيث ت�شتعد للم�شاركة يف رايل داكار العاملي الذي �شيقام بداية �شهر 

يناير من العام املقبل.

من جانبها، اأكدت ال�شائقة ال�شع�دية دانية عقيل لـ»العربية.نت«، اأن هذا الإجناز 

ال�شع�دي  والحتاد  الريا�شة  ل�زارة  اجلزيل  �شكرها  مقدمة  ال�شع�دية،  با�شم  ي�شّجل 

هذا  لتحقيق  الالحمدود  الدعم  على  الراعية  وال�شركات  النارية  والدراجات  لل�شيارات 

الإجناز، والذي منحها اخلربة الكافية للم�شاركة يف رايل داكار.

ال�ضحة: 92 حالة

 م�ضابة بكورونا ول وفيات

الفحو�صات  اأن  ال�صحة  اأعلنت  وزارة 

التي بلغ عددها 16771 يف يوم 13 �صبتمرب 

قائمة  حالة   92 ت�صجيل  اأظهرت   ،2021
و41  وافدة،  لعمالة  حالة   43 منها  جديدة 

حالت  و8  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

108 حالت  تعافت  كما  اخلارج،  قادمة من 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�صل  اإ�صافية 

املتعافية اإىل 271485.



06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 16  |   العــدد 5757   |  الثالثــاء 7 صفــر 1443هـــ  |  Tue 14 Sep 2021أخبار الوطن

مواقف البحرين اإلنسانية ثابتة تجاه شعوب العالم.. ناصر بن حمد:

 ناصر بن حمد: إيجاد فرص استثمارية
 جديدة لتمويل برامج المؤسسة الملكية

رفع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب، خالص الش��كر والتقدي��ر والعرفان 
إلى حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى توجيه��ات ودع��م 
واهتمام جاللته المتواصل بالعمل اإلنس��اني 
الذي تقوم به المؤسس��ة، والرعاي��ة الكبيرة 
لأليت��ام واألرام��ل وجمي��ع الفئ��ات المحتاجة 
في البحري��ن؛ من أجل توفي��ر الحياة الكريمة 

للجميع.
وثمن سموه الدور اإلنساني واللفتات الحانية 
م��ن جاللته تجاه الدول والش��عوب الش��قيقة 
والصديق��ة، والت��ي تعكس المواق��ف الثابتة 
والواضحة لمملك��ة البحرين قي��ادًة وحكومًة 
وشعبًا تجاه األشقاء واألصدقاء في مختلف دول 
العال��م، والت��ي كان آخره��ا توجيهات جاللته 
الس��امية بتقديم مساعدات إنس��انية إغاثية 
عاجل��ة إلى أفغانس��تان، لمس��اعدة الش��عب 
األفغاني والوقوف معه خالل الظروف اإلنسانية 
التي يمرون بها، وذلك ضمن مساعي جاللته 
حفظه اهلل بترسيخ التضامن الدولي وانطالقًا 
من الرواب��ط األخوية واإلنس��انية التي تجمع 
البحرين بمختلف شعوب العالم، سائاًل المولى 
القدي��ر أن يجي��ز جاللة الملك خي��ر الجزاء وأن 
يعم الس��الم واالزدهار في أفغانستان والعالم 
أجم��ع، متمنيًا ألفغانس��تان ولش��عبها األمن 
واالس��تقرار. كما أش��اد س��موه بالدعم الكبير 
الذي تحظ��ى به المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية من قب��ل الحكومة بقي��ادة صاحب 

الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، مثمن��اً ألعض��اء مجلس األمن��اء واإلدارة 
التنفيذية وجميع منتسبي المؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية جهوده��م المخلصة في 
عمل وإدارة المؤسسة ورعاية األسر المنتسبة.

جاء ذل��ك خالل ترؤس س��موه اجتماع مجلس 
أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
الذي عقد بديوان سموه بحضور أعضاء مجلس 

أمناء المؤسسة.
وأش��اد س��موه بكلمة ترحيبية خالل االجتماع 
واإلدارة  األمن��اء  مجل��س  أعض��اء  بجه��ود 
التنفيذي��ة في تنفيذ توجيه��ات جاللة الملك 
المفدى لتقديم العمل اإلنس��اني داخل وخارج 
البحرين واالرتقاء بعمل المؤسسة وما تحقق 

خ��الل الفت��رة الماضية م��ن إنج��ازات عديدة 
متمني��ًا المزيد من النجاح للمؤسس��ة في مد 
يد العون والمس��اعدة للجمي��ع ونقل الصورة 

اإلنسانية للبحرين مواقفها الخيرة للجميع.
وأطلع س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
خالل االجتم��اع على الجهود الت��ي قامت بها 
المؤسس��ة ف��ي س��بيل التح��ول الرقم��ي في 
معامالتها بما يس��اهم في تسهيل اإلجراءات 
وتس��ريع تقديم الخدمات للمس��تفيدين من 
عمله��ا، حيث وصلت المؤسس��ة إل��ى تحقيق 
70% ف��ي ه��ذا المش��روع، مؤكدًا االس��تمرار 
على تطوير عمل المؤسس��ة بم��ا يتوافق مع 
رؤى وتطلعات جالل��ة الملك واتخاذ الخطوات 
المهمة لتنفي��ذ توجيهات جاللت��ه لمواصلة 
العم��ل اإلنس��اني بإب��داع وتقدي��م الرعاي��ة 

المتميزة والش��املة لأليت��ام واألرامل وجميع 
الفئات المس��تحقة في مملكتنا الغالية، بكل 
يسر وس��هولة، إلى جانب المس��اهمة في مد 
يد العون وتخفيف معاناة الش��عوب في الدول 
الش��قيقة والصديق��ة ومس��اعدتهم انطالقًا 
من الواجب اإلنس��اني الذي يحتمه علينا ديننا 

اإلسالمي الحنيف.
واطلع س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
على آخ��ر التطورات ف��ي المش��اريع التنموية 
واالستثمارية التي تقوم بها المؤسسة ضمن 
مس��اعيها على توفي��ر موارد خاص��ة تمكنها 
من االعتم��اد الذات��ي على توفي��ر ميزانيتها 
من خالل االس��تثمارات العقارية الناجحة على 
غ��رار ما تم ف��ي أبراج الخي��ر 1 و 2 و 3 والفلل 
االس��تثمارية ف��ي الجس��رة ووجه س��موه إلى 

أهمي��ة العمل عل��ى إيجاد فرص اس��تثمارية 
جدي��دة لتمويل أنش��طة وبرامج المؤسس��ة 
باإلضافة إلى أهمية دعم الشراكة المجتمعية 
في العمل اإلنساني الذي تقوم به المؤسسة.     
وم��ن جانبه أش��اد األمي��ن العام للمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية الدكتور مصطفى 
الس��يد بالرعاية الكريمة الت��ي يوليها جاللة 
المل��ك المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه لعم��ل 
المؤسس��ة، مثمنًا قيادة س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ومتابعة س��موه لتفاصيل 
إب��داع،  ب��كل  للمؤسس��ة  وقيادت��ه  العم��ل 

وتوجيهات سموه الموفقة في هذا الشأن.
واس��تعرض أعض��اء مجل��س األمن��اء خ��الل 
االجتم��اع آخ��ر المس��تجدات الت��ي نفذته��ا 
التوجيه��ات  ضم��ن  الملكي��ة  المؤسس��ة 
الملكي��ة والخاصة بالمش��اريع االس��تراتيجية 
واالس��تثمارية داخ��ل البحري��ن وخارجها، إلى 
جان��ب تقدي��م المس��اعدات والخدم��ات ف��ي 
مختل��ف الجوانب لأليت��ام واألرام��ل ومختلف 
الفئات المس��تحقة في البحري��ن، ومتابعة ما 
تم إنج��ازه ضمن حملة فينا خي��ر والدور الذي 

قدمته للمواطنين والبحرين.
وف��ي خت��ام االجتم��اع ثم��ن أعض��اء مجلس 
األمن��اء التوجيهات الملكية الس��امية والدعم 
المتواصل الذي تحظى به المؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية من قب��ل جالل��ة الملك 
المف��دى والحكومة، مش��يدين بالدور القيادي 
لس��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد ف��ي متابعته 
عمل المؤسس��ة اإلنس��اني؛ من أج��ل تقديم 
أفضل الخدمات واالرتق��اء بها بما يحقق رؤى 

وتطلعات جاللة الملك المفدى.

 وزير النفط: العالقات البحرينية القبرصية 
مقبلة على مزيٍد من التطور والتقدم

أك��د وزي��ر النف��ط الش��يخ محم��د ب��ن خليف��ة آل 
خليفة، ض��رورة المض��ي بمس��ارات العالقات بين 
مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة قبرص نح��و مراحل 
متقدم��ة، وبما يحقق التط��ور واالزده��ار للبلدين 
والش��عبين الصديقي��ن، خاص��ة في مج��ال فرص 
التع��اون واالس��تثمار ف��ي مج��ال النف��ط والغاز. 
ج��اء ذلك على هام��ش اجتماعه مع وزي��رة الطاقة 
والتجارة والصناعة القبرصية ناتاش��ا بيليدزو التي 
ترافق الرئيس القبرصي أنستاس��يادس في زيارته 
الرسمية إلى المملكة، مش��ددًا على أهمية تطوير 
العالق��ات الثنائية ف��ي مجال النفط بي��ن مملكة 
البحري��ن والجمهورية القبرصي��ة بما يعكس مدى 
تط��ور ومتانة العالق��ات بين البلدين وش��عبيهما 
الصديقين. وأضاف أّن ه��ذه االجتماعات واللقاءات 
تش��كل فرصة بناءة لتبادل الخب��رات واالطالع على 
أحدث م��ا توصلت إلي��ه التقنيات الحديث��ة وإيجاد 
الفرص االس��تثمارية التطويرية فض��اًل عن إيجاد 

الحلول االبتكارية في مجال النفط والغاز.
وأش��ار الش��يخ محمد بن خليفة في بيانات إعالمية 
إلى أّن االجتماع ش��كل فرصة مهم��ة لتبادل اآلراء 
حي��ال العديد م��ن الموضوعات التي ت��م التطّرق 
إليه��ا، ناهي��ك ع��ن أهمي��ة الزي��ارات المتبادل��ة 
ف��ي دعم التع��اون الثنائ��ي بين مملك��ة البحرين 

وجمهوري��ة قبرص الصديقة. وأكد أن قطاع النفط 
في البحرين من القطاع��ات ذات األولوية، حيث تم 
التباحث مع الوزيرة القبرصية حول الفرص الواعدة 
المختلفة لتعزيز تع��اون البلدين في هذا المجال، 
مؤك��دًا تقديمه إيجازًا حول أبرز المش��اريع الخاصة 
به��ذا القطاع والتي تعمل عل��ى تنفيذها البحرين، 
وتوضيح النتائج المرجوة منها في تحقيق تطلعات 

المملكة لتطور وازدهار هذا القطاع.
وأوض��ح الوزي��ر أن��ه ناقش م��ع الوزيرة ع��ددًا من 

التطورات الراهنة في قطاع النفط على المستويين 
اإلقليم��ي والدول��ي، كما ت��م االتفاق عل��ى أهمية 
مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع 

على البلدين والشعبين الصديقين.
فيم��ا أك��دت وزي��رة الطاق��ة والتج��ارة والصناعة 
القبرصي��ة تطلعه��ا للبناء عل��ى نتائ��ج االجتماع 
المثمر الذي عقدته مع الش��يخ محمد بن خليفة آل 
خليفة وزير النفط، مشيدة بالمبادرات التي تتبناها 
مملكة البحرين لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام.

»الصحة«: أدوية ضغط العين 
متوفرة في »السلمانية«

أك��دت إدارة مجمع الس��لمانية الطبي، أن أدوية ضغط العين 
متوفرة حاليًا ف��ي صيدليات المجمع الطب��ي لجميع المرضى 
المعنيي��ن، وذلك ردًا على ما تم نش��ره في عدٍد من وس��ائل 
اإلع��الم بخصوص نقص وتأخر صرف أدوية ضغط العين في 
الس��لمانية. ونوهت اإلدارة، إلى استمرارية العمل على وضع 
اس��تراتيجيات واضح��ة لتوافر األدوية اآلمن��ة والفعالة وذات 
الج��ودة العالية لجمي��ع المرضى، كما أكدت عل��ى المتابعة 
المس��تمرة لكميات األدوي��ة المتواجدة ف��ي الصيدلية وفي 
المخ��ازن، للتأكد م��ن توفير ش��حنات جديدة قبل اس��تنفاد 

الكميات المتبقية حرصًا على صحة وسالمة المرضى.

بن دينه: تطوير التعاون البيئي البحريني القبرصي
أكد المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الرئي��س التنفي��ذي للمجل��س األعلى 
للبيئ��ة الدكتور محم��د بن دينه، على 
أهمية البناء على ما تحقق بمس��ارات 
البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  العالق��ات 
وجمهورية قب��رص وبما يعود بالنفع 
والش��عبين  البلدي��ن  عل��ى  والنم��اء 
الصديقين، ال سّيما في المجال البيئي 
وبم��ا يحق��ق التطلعات المش��تركة. 
ج��اء ذلك عل��ى هام��ش اجتماعه مع 
وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة 
القبرصي كوس��تاس كادي��س، والذي 
يراف��ق الرئي��س القبرص��ي نيك��وس 
أناستاسيادس في زيارته الرسمية إلى 
المملكة، منوهًا بأن تطوير العالقات 
وجمهوري��ة  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن 
قبرص في المجال البيئي سيحقق نقلة 

نوعية تعكس تطور ومتانة العالقات 
الصديقين.  وش��عبيهما  البلدين  بين 
وأش��ار ب��ن دين��ه، إل��ى أّن االجتم��اع 
ش��ّكل فرصة لتبادل وجهات النظر إزاء 
العديد م��ن الموضوع��ات التي تهم 
الطرفين، مشددًا على أهمية استمرار 
الزي��ارات المتبادل��ة لدعم المش��اريع 

أّن��ه  وأض��اف  المش��تركة.  وال��رؤى 
استعرض مع الوزير القبرصي الجهود 
التي تبذله��ا البحرين من أجل حماية 
البيئة والعمل على استدامة عناصرها 
وتنميتها،  موارده��ا  على  والمحافظة 
كما تط��رق لمختلف االلتزامات البيئة 
التي طبقتها البحرين ضمن س��عيها 

المس��تمر لتعزير التنمية المستدامة 
والتصدي لتداعيات التغير المناخي.

وبّين أّنه أّك��د للوزير القبرصي أهمية 
تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التغير 
المناخ��ي وض��رورة مضاعفته��ا ف��ي 
ظّل ازدياد خط��ورة هذه الظاهرة على 
المس��توى العالم��ي، كما اس��تعرض 
البلدي��ن  ف��ي  الجه��ود  أب��رز  مع��ه 
الصديقين للحف��اظ على البيئة، حيث 
ت��م التطّرق للتجارب المتبعة في هذا 
الشأن. من جانبه أكد كاديس تطّلعه 
للبناء على نتائج االجتماع الذي عقده 
بن دينه، مشددًا على ضرورة استمرار 
التنسيق والتش��اور حول األمور البيئة 
وتب��ادل الخب��رات في إط��ار العالقات 
الثنائي��ة القوية التي تجم��ع البلدين 

الصديقين.

سفير البحرين بموسكو: 
 عالقات متميزة تربط 
بين البحرين وروسيا

اجتمع س��فير مملك��ة البحرين ل��دى روس��يا االتحادية أحمد 
الس��اعاتي، مع النائ��ب األول لرئيس لجنة العل��وم والثقافة 
والتعلي��م في المجل��س الفيدرال��ي لالتحاد الروس��ي إلياس 
أوميخان��وف، حيث تم بح��ث العالقات المتمي��زة التي تربط 
بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية، وسبل تعزيزها والدفع 
بها نحو آف��اق أرحب، بما يع��ود بالخير والنف��ع على البلدين 

والشعبين الصديقين.

رئيس المحكمة الدستورية 
يستقبل القاضي نواف المرباطي

استقبل رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن 
عبداهلل آل خليفة في مكتب��ه بمبنى المحكمة، القاضي نواف 
محمد المرباطي الذي أهداه نس��خة من كتابة »الُمرش��د إلى 
قانون األس��رة وتطبيقاته في ضوء أح��كام التمييز والمحاكم 

الشرعية« النفقات واألجور والحضانة والرؤية.
وأشاد رئيس المحكمة بالجهد المبذول في إعداد هذا الكتاب، 
متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

 »خدمات الشورى«: تعديل تنظيم 
»سوق العمل« تعزيز لكفاءة االقتصاد الوطني

أكدت لجن��ة الخدمات بمجلس الش��ورى، برئاس��ة 
الدكتورة جهاد الفاضل، أن المرس��وم بقانون رقم 
)21( لس��نة 2021 بتعديل بعض أح��كام القانون 
رقم )19( لس��نة 2006 بش��أن تنظيم سوق العمل 
سُيسهم في التطبيق األمثل للخطة الوطنية لسوق 
العمل، وذلك اس��تجابة للمعطي��ات الميدانية عند 
تطبيق الخطة الس��ابقة، مش��يرة إل��ى أن التعديل 
عل��ى القانون يأت��ي ضمن حزمة من التش��ريعات 
التي تخ��دم مصلحة المواطني��ن، ولتحقيق أهداف 

التنمية المس��تدامة من خ��الل كفالة توفير فرص 
عمل أفضل للمواطنين.

وثمنت لجنة الخدمات مش��روع إصالح سوق العمل 
الذي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبينًة أن إش��راك 
وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية في إعداد الخطة 
الوطني��ة لس��وق العم��ل، وتطبيقها بع��د موافقة 
مجلس ال��وزراء، ُيعزز قدرة الحكوم��ة الموقرة على 

مواءمة توجهاتها اتساقًا مع برنامج عملها، وخطة 
التنمي��ة االقتصادية واالجتماعي��ة. وأوضحت لجنة 
الخدمات أن تعديل بعض أحكام القانون رقم )19( 
لس��نة 2006 بش��أن تنظيم س��وق العمل جاء بناًء 
على نتائج التطبيق الفعلي للخطة الوطنية لس��وق 
العمل الحالية، ويسعى لدمج الخبرات والممارسات 
الحكومي��ة المطبق��ة ل��دى وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعية، وصواًل إلى خطة وطنية متكاملة قادرة 

على تلبية أهدافها بمرونة وفاعلية أكبر.
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 »تنفيذ األحكام«: دراسة طلبات 
عدد من المحكومين بشأن العقوبات البديلة

أك��دت إدارة تنفي��ذ األح��كام ب��وزارة الداخلي��ة، 
أنها تقوم بدراس��ة عدد من الطلبات التي س��بق 
وأن تقدم به��ا مجموعة من المحكومين بش��أن 
العقوبات البديلة في ضوء ما نص عليه المرسوم 
الملكي السامي وما أتاحه من التوسع في تطبيق 
أحكام قانون العقوب��ات والتدابير البديلة الصادر 

عام 2017.
وأوضح��ت أن��ه تتم دراس��ة ه��ذه الطلب��ات وفق 

الضوابط واالش��تراطات التي تضمنها المرسوم 
بقان��ون الص��ادر من صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه والتي من بينها أال يكون في ذلك خطر 
عل��ى األمن الع��ام، وأن يكون المحك��وم عليه قد 
أدى االلتزام��ات المالي��ة المحكوم به��ا عليه من 
المحكم��ة الجنائي��ة ما ل��م يكن من المس��تحيل 
عليه الوفاء بها. وأش��ارت إدارة تنفيذ األحكام إلى 

أنه بعد اس��تيفاء دراسة تلك الحاالت من مختلف 
النواحي االجتماعية واالقتصادية واألمنية، سيتم 
إع��داد قائم��ة بالمحك��وم عليهم الذي��ن تنطبق 
عليه��م الضواب��ط وعرضه��ا على قاض��ي تنفيذ 
العق��اب، إلب��دال العقوب��ة الس��البة للحرية على 
المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات 
البديل��ة الت��ي تتناس��ب م��ع ظروفه��م والتقيد 

بااللتزامات التي تفرضها هذه العقوبات.

إنجاز دولي جديد للعام الثاني على التوالي

 البحرين األولى عربيًا والثانية 
بالمنطقة كأقل خطورة بجريمة تمويل اإلرهاب

تب��وأت البحرين، المرتبة األول��ى عربيًا، والثانية 
عل��ى مس��توى دول الش��رق األوس��ط، من حيث 
األقل خطورة إزاء جريمة غس��ل األموال، وتمويل 
اإلره��اب، وذلك ف��ي إنج��از دولي جدي��د، يؤكد 
مكان��ة مملك��ة البحري��ن وس��معتها المرموقة 
بين دول العالم، للعام الثاني على التوالي، وفق 

مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال.
وأوضح نائب محاف��ظ مصرف البحرين المركزي، 
رئيس لجنة وضع سياس��ات حظر ومكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب الشيخ سلمان بن عيسى 
آل خليف��ة، أن البحرين، أح��رزت 4.5 نقطة وفق 
التقري��ر الذي يعتبر المؤش��ر الوحيد المس��تقل 
الذي تصدره منظمة غي��ر ربحية، وتصنف الدول 
وفقًا لمخاطر غس��ل األموال، مضيفًا أن البحرين 
جاءت ف��ي المرتبة الثانية، بعد دولة اس��رائيل، 
بين دول الشرق األوسط في مجال مكافحة غسل 

األموال.
الدع��م  »المرك��زي«،  محاف��ظ  نائ��ب  وثم��ن 
والمس��اندة من قبل وزي��ر الداخلية، رئيس لجنة 

مكافح��ة التط��رف واإلره��اب وتمويل��ه وغس��ل 
األموال لدور مملك��ة البحرين وجهودها الوطنية 
في مجال مكافحة جرائم غس��ل األموال وتمويل 
اإلرهاب وتجفيف منابعه، مش��يدًا بانعكاس هذا 
الدعم والرعاية على تعزيز موقع مملكة البحرين 
على الخريط��ة الدولية في مجال مكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
فيما، أش��ارت مدير إدارة التحريات المالية بوزارة 
الداخلية، نائب رئيس لجنة وضع سياس��ات حظر 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة إل��ى أن إدارة التحريات 
المالي��ة، وفي إطار عملها ضم��ن منظومة وزارة 
الداخلية، تس��عى إلى تعزيز دور مملكة البحرين 
عل��ى الصعيدين اإلقليم��ي والدولي في مكافحة 
غس��ل األم��وال وتمويل اإلره��اب، وفق��ًا للرؤية 

الوطنية في هذا الشأن.
ويع��د مؤش��ر ب��ازل لمكافح��ة غس��ل األم��وال، 
تصنيفًا سنويًا مستقاًل، يعمل على تقييم مخاطر 
غس��ل األموال وتمويل إالرهاب حول العالم حيث 
يص��در معهد بازل التقارير الس��نوية، منذ العام 
2012، وه��و يط��رح درج��ات المخاط��ر بناء على 
بيانات يستقيها من 17 مصدرًا متاحًا للجمهور، 
ومنه��ا مجموعة العمل المالي »فاتف« ومنظمة 
الش��فافية الدولي��ة، والبنك الدول��ي، والمنتدى 

االقتصادي العالمي.
يذك��ر أن درج��ات المخاط��ر، تغط��ي 5 مجاالت 
منها جودة اطر مكافحة غس��ل األموال، وتمويل 
اإلرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير 
القانوني��ة  والمخاط��ر  والمس��اءلة،  المالي��ة، 

والسياسية.

مندوب البحرين باألمم المتحدة: مّد يد العون 
والّدعم إلى أفغانستان الستعادة األمن واالستقرار

أك��د المندوب الدائم ل��دى مكتب األم��م المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى بجنيف الدكتور يوس��ف 
بوجي��ري، أهمي��ة مواصلة التضامن اإلنس��اني مع 
الش��عب األفغاني م��ن خالل مّد يد الع��ون والّدعم 
ألفغانس��تان لتستعيد أمنها واستقرارها في سبيل 
تحقيق آم��ال وتطلعات الش��عب األفغاني وحماية 
حقوق��ه. وبدعوة من األمين الع��ام لألمم المتحدة 
المتح��دة  األم��م  ومكت��ب  غوتيري��ش،  أنطوني��و 
لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية »OCHA«، ش��ارك 
وفد البحري��ن الدائم ل��دى مكتب األم��م المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى بجنيف، إلى جانب وفود 
ال��دول األعضاء في األم��م المتحدة، ف��ي المؤتمر 
ال��وزاري رفيع المس��توى حول الوضع اإلنس��اني في 

أفغانستان، الذي عقد أمس بقصر األمم بجنيف.
ويأت��ي المؤتم��ر ف��ي إطار عم��ل األم��م المتحدة 
والمجتم��ع الدول��ي من أجل التضامن مع الش��عب 
األفغان��ي وإذكاء الوعي بالحالة اإلنس��انية اآلخذة 
في التدهور واالحتياجات الضرورية في أفغانستان، 
وتس��ليط الض��وء عل��ى م��ا تبّق��ى م��ن الفجوات 
والتحّدي��ات، وحش��د الّدع��م للّن��داء العاجل وخطة 
االس��تجابة اإلنس��انية والدعوة إلى حش��د الموارد 

لتيسير االستجابة اإلنسانية بشكل فّعال ومستمر. 
وقّدم��ت البحرين بيان��ًا وطنيًا ألق��اه بوجيري، أّكد 
فيه على تضامن المملكة مع الشعب األفغاني في 
الظروف الصعب��ة التي يعانيها، داعي��ًا إلى العمل 
عل��ى تحقيق آمال��ه وتطلعاته وتغلي��ب مصلحته 
من خالل عملية سياس��ية ومصالحة شاملة، تحمي 

حقوق كافة الفئات دون تمييز، وتعمل على تحقيق 
االستقرار واألمن والحفاظ على األرواح والممتلكات، 
مع االلتزام التام بأحكام القانون الدولي اإلنساني، 
مما يحّتم على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة 
مّد يد العون والدعم اإلنساني إلى الشعب األفغاني 
ليتج��اوز هذه الظروف الصعبة، نح��و تحقيق األمن 

واالستقرار والوصول إلى سالم دائم.
وعّب��ر بوجي��ري ع��ن إي��الء البحرين أهمي��ة خاّصة 
لترس��يخ التضامن اإلنساني، حيث واصلت المملكة 
مساهماتها إلى جانب شركائها الدوليين في دعم 
جه��ود اإلغاثة في أفغانس��تان، من خالل تس��هيل 
عمليات اإلجالء وإتاحة المجال أمام الرحالت الجوية 
لالس��تفادة من موقع المملكة كنقطة مرور وصواًل 
إلى الوجهات النهائية المقّرر لها، كما قامت شركة 
طيران الخليج بتس��يير أول رحل��ة إجالء إلى الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة الصديق��ة ضم��ن عملي��ات 
اإلجالء من أفغانستان. وأشار إلى إرسال البحرين 4 
ش��حنات إغاثية احتوت جميعها على المواد الطبية 
والغذائي��ة واإلغاثي��ة الضروري��ة للمس��اعدة ف��ي 
تخفي��ف المعان��اة التي يمّر بها الش��عب األفغاني 

الشقيق خالل الفترة الّراهنة.

 »التربية«: إعادة 
 تصنيف مدراء المدارس 

على الدرجة الثانية التنفيذية
كشف المدير العام لش��ؤون المدارس الدكتور محمد مبارك، 
ع��ن أن إحدى مخرجات مش��روع تطوير الهيكلة المؤسس��ية 
لوزارة التربية والتعليم س��تكون إع��ادة تصنيف وظيفة مدير 
المدرس��ة لتكون على الدرجة الثاني��ة التنفيذية التي تعادل 
التاس��عة التعليمية، بما يتيح للمدي��ر الحصول على الدرجة 
الثالث��ة التنفيذية الخاصة وفق أنظمة ومعايير جهاز الخدمة 

المدنية وفي نطاق النسب المعتمدة للترقيات السنوية.
وأكد أن التنس��يق يجري حاليًا مع جهاز الخدمة المدنية إلنجاز 
هذا األمر، والذي يعد بمثابة االستثمار المباشر في القيادات 
التعليمية العليا في المؤسس��ات المدرس��ية، بما يسهم في 
االرتقاء بمستوى هذه المؤسسات، ويعزز جودة العطاء فيها.

وأش��اد بكل ما تلقاه خطط ومبادرات مشروع تطوير الهيكل 
المؤسس��ي للوزارة والمؤسسات المدرسية من دعم ومتابعة 
مستمرين من قبل المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
برئاس��ة سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 

مجلس الوزراء.
جاء ذل��ك، خالل اجتماعه بعدد من مدارء المدارس من جميع 
المناط��ق التعليمية، للوق��وف على إيجابيات وتحديات س��ير 
الي��وم التعليمي خالل األي��ام الماضية التي ش��هدت العودة 

المدرسية لطلبة المدارس الحكومية.
وأثن��ى مب��ارك، عل��ى أداء الم��دارس الحكومي��ة ف��ي ضبط 
ومتابعة س��ير اليوم التعليمي، مشيرًا إلى بعض المالحظات 
التي تتطلب المزيد م��ن المتابعة والتخطيط خالل المرحلة 
القادمة، والتي ال تنال في مجملها من درجة الكفاءة واإلتقان 

اللذين أبدتهما المدارس في إدارة اليوم التعليمي. 
وتح��دث عن تجربة إلغ��اء مركزية الفص��ول االفتراضية، وما 
ش��كلته من نقلة مهمة في تعزيز دور المدرسة والمعلم في 
إدارة الفصول االفتراضية ف��ي العملية التعليمية خالل فترة 

الجائحة. 
واستمع إلى مالحظات مدراء المؤسسات المدرسية الحكومية، 
والتي ش��ملت التجارب الناجح��ة وأبرز التحدي��ات واقتراحات 
التعامل معها، كما كلف فرق العمل المختصة بمتابعة أهم 

التوصيات التي تم االتفاق عليها.
فيما أكدت وكيل الوزارة للسياس��ات واالس��تراتيجيات واألداء 
نوال الخاطر، أن المتابعة مس��تمرة م��ع جميع المدارس من 
خالل االس��تمارات المخصصة لقياس كفاءة ش��بكة اإلنترنت 

والعمل على دعمها بالتنسيق مع متعهد الخدمة.
وأك��دت أهمية مثل ه��ذه اللقاءات م��ع القيادات المدرس��ية 
من أجل االس��تماع إليها واألخذ بمالحظاتها، مش��يرة إلى أن 
االس��تعداد المبكر على صعيد التخطي��ط والتنفيذ للخدمات 
المطلوبة كان له دور أساس��ي في بدء العام الدراس��ي بشكل 
منتظ��م، مؤكدة ض��رورة اس��تمرار التنس��يق بي��ن اإلدارات 
المدرسية ومنس��قي الخدمات وإدارة الخدمات من أجل الوفاء 

بأي متطلبات عاجلة للمدارس.
وش��هد االجتماع مداخالت من قبل الوكيل المساعد للخدمات 
التعليمي��ة كفاية العنزور، بش��أن خطط القط��اع المتعلقة 
باإلرشاد النفس��ي واالجتماعي للطلبة باإلضافة إلى إجراءات 
قسم الصحة المدرس��ية، وشروحات من قبل األستاذة لطيفة 
عيسى البونوظة الوكيل المس��اعد للتعلم بشأن استعدادات 
الم��دارس لزي��ارات الجودة خ��الل المرحل��ة المقبل��ة. بينما 
ق��دم م��دراء المدارس عددًا م��ن المقترح��ات الداعمة إلدارة 
العملية التعليمي��ة، مؤكدين أفضلية إلغاء مركزية الفصول 
االفتراضية مقارنة بالس��ابق لكون ذلك يتيح إلدارة المدرسة 
التحقق بش��كل دقيق من انتظام جميع الطلبة بش��كل فعلي 
ومتابعته��م في حال التغيب وإمكانية مش��اركتهم بش��كل 

تفاعلي خالل الحصة الدراسية.
يذكر أن المدارس المشاركة في االجتماع هي ابتدائية الرفاع 
الش��رقي للبنات، وابتدائية الفارابي للبني��ن، وابتدائية بيت 
الحكمة للبنات، وابتدائية إعدادية المالكية للبنات، وإعدادية 
طارق بن زياد للبنين، وإعدادية سترة للبنات، وثانوية الهداية 
الخليفي��ة للبنين، وثانوي��ة الحد للبن��ات، وثانوية جدحفص 

للبنات، وثانوية صناعية الشيخ عبداهلل بن عيسى للبنين.

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة 

افتتاح مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة الجمعة
تح��ت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئيس مجل��س إدارة جمعية 
الس��كري البحريني��ة الفري��ق طبي��ب 
الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
تنظ��م الجمعي��ة مؤتم��ر أكاديمية 
البحرين للسمنة خالل الفترة من 17 
حتى 18 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة 
م��ن المتخصصي��ن والمهتمين بداء 
السمنة والسكري، وذلك بالتعاون مع 
وزارة الصحة ومستش��فى الملك حمد 
الجامعي والكلي��ة الملكية للجراحين 
في أيرلندا. وقالت الوكيلة المساعدة 
للصحة العامة ب��وزارة الصحة، نائبة 
رئي��س جمعي��ة الس��كري البحرينية 
الدكت��ورة مريم الهاج��ري إن افتتاح 
أكاديمي��ة الس��منة يأت��ي ف��ي إطار 
الجه��ود الوطني��ة المكثفة لمكافحة 
باعتب��اره  بالمملك��ة،  الس��منة  داء 
من أبرز تحدي��ات الصحة العامة في 
المجتم��ع التي يجب تس��ليط الضوء 
عليها، مش��ددًة على الحاجة الماس��ة 
إل��ى التركي��ز عل��ى المصابي��ن ب��ه 
ودعمهم، م��ع بذل الجه��ود للوقاية 

من هذا الداء بصورة فاعلة.
وأضافت أن الجهود الوطنية لمكافحة 
الس��منة تهدف إل��ى خفض معدالت 
اإلصاب��ة باألم��راض المزمن��ة غي��ر 
الس��ارية الت��ي تعد الس��منة س��ببًا 
كأم��راض  به��ا،  لإلصاب��ة  رئيس��يًا 
القل��ب واألوعي��ة الدموية والس��كري 
والس��رطان، وهي عوامل رئيسية في 

حدوث الوفيات المبكرة.
كما أش��ارت الوكيل المساعد للصحة 
العام��ة إل��ى أن أكاديمي��ة البحرين 
للس��منة تعد إحدى نتاج إستراتيجية 
غي��ر  لألم��راض  الوطني��ة  الصح��ة 
السارية لألعوام 2016-2025، والتي 
أدرجت ضمن محاوره��ا خطة تتعلق 
بمكافح��ة األم��راض المزمن��ة غي��ر 
الس��ارية وعوامل الخطر المش��تركة 
بينها، وتبن��ت اإلس��تراتيجية أهدافًا 
توصي��ات  إل��ى  تس��تند  ومؤش��رات 
منظم��ة الصح��ة العالمية ف��ي هذا 

المجال.
وأك��دت الدكتورة مري��م الهاجري أن 
الس��منة  الوطنية لمكافحة  الجه��ود 
مس��تمرة من خ��الل ط��رح مزيد من 
المب��ادرات والبرام��ج التدريبية خالل 

المرحلة المقبلة، باعتبار أن مكافحة 
الس��منة تأت��ي في مقدم��ة أولويات 
المنظومة الصحية بالمملكة، مشيرًة 
إل��ى أن أكاديمي��ة البحرين للس��منة 
تمثل خط��وة متقدمة ج��دًا لتنظيم 
آلي��ات مكافحة الس��منة في المملكة 
ونش��ر الوع��ي الطب��ي والمجتمع��ي 
تفاؤله��ا  ع��ن  معرب��ًة  بالمملك��ة، 
بتحقيق األكاديمية األهداف المرجوة 
م��ن تأسيس��ها خ��الل فت��رة زمني��ة 
وجيزة. من جهتها أفادت البروفيسور 
الغ��دد  استش��ارية  الرميح��ي  دالل 
الصم��اء والس��كري ف��ي مستش��فى 
ورئيس��ة  الجامع��ي  حم��د  المل��ك 
الس��كري  العلمي��ة بجمعية  اللجن��ة 
البحريني��ة ب��أن برنام��ج أكاديمي��ة 
برنامج��ًا  يمث��ل  للس��منة  البحري��ن 
ع��دة  س��يناقش  متكام��اًل  تدريبي��ًا 
محاور، يأتي في مقدمتها تش��خيص 
واقع الس��منة عالميًا والتحديات التي 
تواجهه��ا دول العالم، واس��تعراض 
اإلحصائيات المتعقلة بالس��منة في 
مملك��ة البحري��ن، والبرامج المقدمة 
ف��ي ه��ذا المج��ال حاليًا، فض��اًل على 
تقييم مرضى الس��منة والتش��خيص 
لمرض��ى  والعالج��ات  المناس��ب، 
السمنة من الناحية الدوائية وأساليب 

التغذية الصحيحة والنشاط البدني.
التدخ��الت  البرنام��ج  يناق��ش  كم��ا 
الس��لوكية لتغيي��ر أنم��اط الحي��اة، 
الصح��ي،  الحي��اة  أس��لوب  واتب��اع 

ووس��ائل ع��الج الس��منة م��ن خالل 
والتدخ��الت  الدوائي��ة  العالج��ات 
الجراحي��ة والمناظي��ر، باإلضافة إلى 
محور أس��س إعداد مراك��ز التميز في 
عالج وجراح��ات الس��منة، فضاًل على 
تخصي��ص مح��ور خ��اص بالس��منة 
ل��دى األطفال، والمش��اكل النفس��ية 
المصاحب��ة للس��منة، والتخلص من 
الوصم��ة، مع تس��ليط الض��وء على 
البرام��ج المجتمعية الت��ي تحث على 
تغيي��ر ثقاف��ة المجتمع باس��تخدام 

أساليب الذكاء االجتماعي.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع 
الوعي ل��دى الك��وادر الطبية بأهمية 
وخطورة داء السمنة، وتكوين قاعدة 
وتمكينهم  المتخصصين  األطباء  من 
من التشخيص السليم وأساليب عالج 
الس��منة والوقاية منه��ا، فضاًل على 
إطالع القائمين في مجال الصحة على 
أح��دث التط��ورات المختصة بالعلوم 

الصحية المرتبطة بالسمنة.
يذكر أن المؤتمر تم إعداده بحس��ب 
واإلج��راءات  الصحي��ة  االش��تراطات 
االحترازي��ة المتوافق��ة م��ع اإلش��ارة 
توجيه��ات  عل��ى  بن��اًء  الضوئي��ة، 
الفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا، بحيث يشارك عدد معين من 
بالحضور  والمش��اركين  المتحدثي��ن 
الش��خصي ف��ي مملك��ة البحرين مع 
إتاح��ة الفرص��ة للحض��ور ع��ن بعد 

للمتحدثين والمشاركين. 

د. مريم الهاجري

 قبول 1500 متدرب ومتدربة 
في معهد البحرين للتدريب

أك��دت المديرة العام��ة لمعهد البحري��ن للتدريب ديانا 
فيص��ل س��رحان، أن المعه��د ق��د أكم��ل اس��تعداداته 
الس��تقبال أكث��ر م��ن 1500 مت��درب ومتدرب��ة التحقوا 

بالمعهد ضمن 25 برنامجًا تدريبيًا.
وتوجهت سرحان بجزيل الشكر واالمتنان إلى وزير التربية 
والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، مشيدًة بدعمه 
الكبير لكاف��ة الجهود التطويرية ف��ي المعهد، موضحًة 
ب��أن إدارة المعهد بذلت كافة الجهود لتهيئته بش��كل 
شامل الستقبال المتدربين بما يضمن استمرار العملية 
التدريبية بش��كل س��لس، وبم��ا يراعي جمي��ع اإلجراءات 
االحترازية الموصى بها من قبل الفريق الوطني لمكافحة 

فيروس كورونا »كوفيد 19« في المملكة.
وأضاف��ت بأن م��ن ضمن تلك االس��تعدادات الش��املة، 
تهيئ��ة البيئة التدريبي��ة الميداني��ة للمتدربين لحضور 
التطبيق��ات العملي��ة في ال��ورش والمختب��رات، ألهمية 
وجود المتدرب مع المدربين لضمان أقصى استفادة من 
تلك التطبيقات، كما تم اس��تيفاء كافة متطلبات عملية 

التدريب عن بعد لمختلف البرامج.
وأش��ارت مدير عام المعهد إلى أن إدارة المعهد تحرص 
أتم الح��رص على ضمان التزام جميع منتس��بي المعهد 
من موظفين ومتدربين بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة 
من وزارة التربية والتعليم بالتنس��يق مع الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا، كما تؤك��د االلتزام 
بتحدي��د آلي��ة التدريب وفق اإلش��ارة الضوئي��ة، واتخاذ 
كاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة الضامن��ة لصحة وس��المة 
جمي��ع المتدربين وأعضاء الهيئتي��ن اإلدارية والتدريبية 

بالمعهد. 
وكشفت سرحان بأنه يجري العمل حاليًا على إعداد خطة 
اس��تراتيجية ش��املة لطرح برامج تدريبي��ة جديدة تلبي 
متطلبات س��وق العمل المتجددة واالحتياجات التنموية 

في مملكة البحرين.



أعلـــن مركز أثينا “المركز”، المركز المتميز 
في توفير البرامج التأهيلية واألكاديمية 
والمهنيـــة للفئـــات الخاصـــة )مـــن ســـن 2 
- 45 عامـــا(، عـــن حصولـــه علـــى تصنيف 
The Inter-  “مركـــز معتمد للتوحـــد”، من 

 national Board of Credentialing
and Continuing Education Stan-
dards )IBCCES(، وهـــو ثاني مركز في 
البحريـــن يحصـــل علـــى هـــذا التصنيف. 
لتلبية متطلبات المركز المعتمد للتوحد، 
أكمـــل موظفـــو المركـــز برنامجـــا تدريبيا 
لمســـاعدتهم علـــى ضمان حصـــول ذوي 
االحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد 

على نتائج تعليمية مثالية. 
 وبهذه المناسبة، قالت مدير تنفيذي لدى 
مجموعـــة جي إف اتـــش وعضو مجلس 
إدارة مركـــز أثينا للتربية الخاصة هيفاء 
ســـليمان “هدفنـــا هـــو أن نكـــون مركـــًزا 
متميًزا لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، إذ 
يمكننا تلبية توقعاتهم ومساعدتهم على 
تحقيـــق أهدافهـــم. نحـــن نلتـــزم أنـــه من 
حـــق كل طفـــل أن يتم تعليمـــه وتدريبه، 
وللقيام بذلك، يلتزم موظفونا المدربون 

تدريًبا عالًيا لتلبية االحتياجات المحددة 
لهـــؤالء األطفـــال مـــن ذوي االحتياجات 
معتمـــًدا  مركـــًزا  كوننـــا  إن  الخاصـــة. 
للتوحـــد، يضمـــن لمجتمع اآلبـــاء أن يتم 
أفضـــل  فـــي  أطفالهـــم  وتأهيـــل  تعليـــم 
مرفق تعليمي خاص فـــي البحرين. يتم 
تدريب الموظفين في أثينا على تحديد 
االحتياجـــات وإدارة أفضـــل التدخـــات 
المتاحة للطـــاب المصابين بالتوحد في 
بيئـــة ماءمة وآمنة”.  يعمـــل مركز أثينا 
مـــع معظـــم المســـتويات األكاديمية، من 
األطفـــال في ســـن ما قبل المدرســـة إلى 
طـــاب ما بعـــد 16 حتـــى ســـن 45 عاًما. 

يركـــز الموظفـــون علـــى برامـــج القـــراءة 
والفهـــم وإنشـــاء برامج تعليميـــة فردية 
باللغتيـــن العربية واإلنجليزية. كما يقدم 
المركـــز للطاب برامج إضافيـــة، بما في 
ذلك العاج الطبيعي والعاج الســـلوكي 

وعاج النطق والعاج المهني.
 IBCCES إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
مايرون بينكومب “يسر IBCCES العمل 
مـــع مركـــز أثينـــا، إن مهمتنـــا هـــي توفير 
التدريب والشـــهادات المتخصصة حتى 
يتمكـــن المعلمـــون مـــن االســـتمرار فـــي 
مساعدة األفراد المصابين بالتوحد على 

التطور.

هيفاء سليمان
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أعلـــن مصنع الماجـــد لتدوير الورق 
الصلبـــة،  والمـــواد  والباســـتيك 
المصنـــع الوحيـــد مـــن نوعـــه علـــى 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن والثاني 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  نوعـــه  مـــن 
العربـــي، عـــن قيامه بإعـــادة تدوير 
ومعالجـــة مـــا مجموعـــه 20.8 ألف 
طن من الباستيك والورق والمواد 
الثمانيـــة  األشـــهر  خـــال  الصلبـــة 
األولـــى مـــن العـــام الجـــاري 2021، 
بمتوســـط 2000 طـــن شـــهريا مـــن 
مـــن  شـــهريا  طـــن  و600  الـــورق، 

الباستيك. 
الماجـــد لتدويـــر  ويتعامـــل مصنـــع 
والمـــواد  والباســـتيك  الـــورق 
الصلبـــة مـــع 14 نوعـــا مـــن الـــورق 
و7 أنـــواع مـــن الباســـتيك، والتـــي 

تشـــتمل علـــى قوارير مياه الشـــرب 
بمختلف أحجامهـــا والورق المقوى 
وورق الطباعـــة والكرتـــون والفلين 
ولدائن الســـيارات وبراميل تخزين 
المـــواد الكيميائية والمـــواد الصلبة 
الداخلـــة في تصنيـــع اإللكترونيات 

والكهربائيات والمركبات.

“الماجد” يعيد تدوير 21 ألف طن بالستيك وورق

تخفيضات مذهلة مع عرض “ميتسوبيشي” من “الزياني للسيارات”
للســـيارات،  الزيانـــي  شـــركة  تخطـــت 
لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع 
مملكـــة  فـــي  موتـــورز  ميتسوبيشـــي 
عرضهـــا  عبـــر  الحـــدود  كل  البحريـــن، 
الخاص “عرض ميتسوبيشـــي الجبار”، 
خصومـــات  خالـــه  مـــن  تقـــدم  الـــذي 
هائلـــة علـــى موديات مختـــارة ولفترة 

محدودة فقط.
هذا ويشمل العرض الترويجي الخاص 
ميتسوبيشـــي  مـــن   2021 طـــرازات 
ASX بســـعر يبـــدأ مـــن 6.930 دينـــارا، 
وميتسوبيشـــي إكســـباندر بســـعر يبـــدأ 
وميتسوبيشـــي  دينـــارا،   6.195 مـــن 
أوتاندر بســـعر يبدأ من 8.085 دينارا، 
وميتسوبيشي مونتيرو سبورت بسعر 

يبدأ من من 11.548 دينارا.
يشار إلى أن األسعار المخّفضة صالحة 
لفترة محـــدودة فقط وتأتي مع عرض 
الضمـــان المذهـــل لمـــدة 10 ســـنوات أو 

لمســـافة مليـــون كيلومتـــر، أيهمـــا يأتي 
أواًل، وخدمـــة المســـاعدة علـــى الطريق 
أيـــام  وطـــوال  الســـاعة  مـــدار  علـــى 

األسبوع، وذلك لمدة 10 سنوات.
ويأتي العـــرض الترويجي ضمن التزام 
الراســـخ  للســـيارات  الزيانـــي  شـــركة 

وانطاقا من دورها كشـــركة رائدة في 
ســـوق الســـيارات في المملكة، إذ تعمل 
الشـــركة على توفيـــر مجموعة متنوعة 
مـــن المركبـــات لعمائهـــا، لتلبـــي جميع 

احتياجاتهم مع خصومات رائعة.
يشـــمل ذلك سيارات الرياضية متعددة 
المثاليـــة  المدمجـــة   )SUV( األغـــراض 
للقيادة في جميع أنحاء المدينة وعلى 
الطـــرق الوعرة فـــي ذات الوقت، وهي 
المذهلـــة،   ASX ســـيارة ميتسوبيشـــي 
وســـيارة SUV المدمجـــة ذات الســـبعة 

مقاعد ميتسوبيشي إكسباندر.
إضافـــة إلى ذلـــك، يقدم العـــرض أيًضا 
اثنتين من أقوى سيارات الدفع الرباعي 
ميتسوبيشـــي  ســـيارة  فئتيهمـــا؛  فـــي 
أوتانـــدر التي تعـــد نموذًجا يحتذى به 
فـــي األداء القوي والتصميـــم الجذاب، 
مونتيـــرو  ميتسوبيشـــي  وســـيارة 

سبورت المبتكرة والقوية.

زارت القائم باألعمال لدى ســـفارة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن مارجريـــت 
نـــاردي موقـــع بناء )الملـــك حمد - 
األميركية(  اإلرســـالية  مستشـــفى 

في عالي. 

وكان فـــي اســـتقبال نـــاردي عنـــد 
وصولها للموقع الرئيس التنفيذي 
للشركات جورج شيريان والمدير 
جوليـــا  للمجموعـــات  التنفيـــذي 
توفـــي، وتـــم أخذهـــا فـــي جولـــة 

ميدانية في أرجاء موقع البناء.

القائم بأعمال السفارة األميركية تزور
 “الملك حمد - مستشفى اإلرسالية األميركية”

بالشــراكة مع “الكري” و “عقال البحرين” لدعم الشركات الرقمية الناشئة في المملكة

“زين البحرين” تستضيف بنجاح النسخة الثامنة من “زينوفيت”

استضافت زين البحرين، الشبكة الرائدة للبرودباند المتنقل في المملكة، وبنجاح، النسخة الثامنة من زينوفيت بالشراكة مع الكري بارتنرز، وهي 
مؤسســة داعمة للشــركات الرقمية الناشــئة ومقرها مملكة البحرين، وشــبكة عقال للمســتثمرين المالئكة، وهي أول مجتمع للمســتثمرين المالئكة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفرعهــا في مملكة البحرين. تم تدشــين زينوفيت فــي العام 2019، وهي عبارة عن منصة اســتراتيجية تدعم من 
خاللها زين وشــركاءها - الكري وعقال - الشــركات الرقمية الناشــئة في دول مجلس التعاون الخليجي من خالل مســاعدتهم على التطور والنمو 

واالستدامة ضمن بيئة ريادة األعمال. 

مـــع  المبـــادرة  هـــذه  وتتماشـــى 
االســـتدامة  اســـتراتيجية 
والمســـؤولية  المؤسســـية 
زيـــن  لشـــركة  االجتماعيـــة 
علـــى  تركـــز  التـــي  البحريـــن 
الفكريـــة  والقيـــادة  االبتـــكار 
وتمكين الشـــباب. كما تتماشـــى 
هذه المبادرة مع رؤية البحرين 
لتصبـــح  االقتصاديـــة   2030
للتكنولوجيـــا  رائـــًدا  مركـــًزا 
وللشركات الناشئة في المنطقة 
من خال تقديم الدعم الشامل 
الصغيـــرة  الشـــركات  لقطـــاع 

والمتوسطة.
وبالنســـبة للحـــدث، دخلت زين 
البحرين والكري بارتنرز وعقال 
البحرين في شـــراكة مع ســـلطة 
واحة دبي للسيليكون، وجمعية 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ومركز 
أرامكـــو لريادة األعمال، وميدل 
كابيتـــال،  فينتشـــر  إيســـت 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 
مكاتـــب  وشـــبكة  الصناعيـــة، 
ترويج االستثمار والتكنولوجيا 

التابعة لليونيدو. 
وفي النسخة الثامنة من فعالية 
زينوفيت، ألقى المدير التنفيذي 
المؤسســـي  االتصـــال  لعاقـــات 
فـــي  المســـتثمرين  وعاقـــات 
زيـــن البحريـــن الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، كلمة في 
وتـــاه  االفتتاحيـــة،  الجلســـة 

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الكري بارتنرز وعقـــال البحرين 
جمال الهزيم، والشريك اإلداري 
لشركة الكري بارتنرز ومؤسس 
ورئيـــس فـــرع عقـــال البحريـــن 
خالـــد زين العابديـــن. وخاطبت 
المؤســـس  الضيفـــة  الجلســـة 
والشـــريك العام لشركة جلوبال 
فينتشـــر ورئيس ميدل إيســـت 
فينتشـــر كابيتـــال اسوسييشـــن 
نور سويد، إذ تحدثت بعمق عن 
المشـــهد االســـتثماري لفينتشـــر 
كابيتـــال )رأس المـــال الجريء( 
دول  فـــي   )Venture Capital(
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 
علـــى  أحدثتـــه  الـــذي  والتأثيـــر 
النظام البيئي للشركات الناشئة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
الخليجي والكيفية التي تكيف 
بهـــا االقتصاد مع ذلـــك التغيير. 

وأعقبـــت تلك الجلســـة جلســـة 
لألسئلة واألجوبة.

االســـتضافة  علـــى  وتعليًقـــا 
الناجحـــة للنســـخة الثامنـــة من 
زينوفيـــت، صـــرح الشـــيخ عبد 
هللا بـــن خالـــد آل خليفـــة قائـــًا 
علـــى  البحريـــن  زيـــن  “دأبـــت 
دعـــم االبتـــكار وريـــادة األعمال 
فـــي المملكـــة، ومن خـــال هذه 
المبادرة تســـعي زيـــن البحرين، 
توفيـــر  إلـــى  مســـتمر،  وبشـــكل 
الســـريع  النمـــو  تدعـــم  منصـــة 
البيئـــي،  النظـــام  فـــي  لابتـــكار 
ونحن ممتنون لشـــركائنا الذين 
انضمـــوا إلينا ويســـاعدوننا في 
نقـــل األفكار إلى الســـوق ودعم 
الرياديـــة  المشـــاريع  نمـــو  دورة 
فـــي المنطقة، فـــي الوقت الذي 
كواحـــدة  البحريـــن  فيـــه  تبـــرز 
الجديـــدة  المواقـــع  أكثـــر  مـــن 

الشـــركات  لمواهـــب  اســـتقطاًبا 
الناشئة في جميع أنحاء العالم، 
ونشـــعر بالفخر الشـــديد لتمكننا 
- مـــن خـــال زينوفيـــت - مـــن 
القائمـــة  الشـــركات  مســـاعدة 
والشركات الناشئة في الوصول 
إلى التمويل المناســـب وبالتالي 
المســـاهمة فـــي تنميـــة اقتصاد 

المملكة”.
الشـــريك  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
بارتنـــرز  الكـــري  فـــي  اإلداري 
ومؤســـس ورئيـــس فـــرع عقال 
البحريـــن خالـــد زيـــن العابديـــن 
قائـــًا “زينوفيـــت ليســـت فقط 
منصة للشـــركات الناشـــئة التي 
ولكنهـــا  التمويـــل،  عـــن  تبحـــث 
تخدم كذلك المستثمرين الذين 
يبحثون عن فرص اســـتثمارية؛ 
إذ نؤمـــن - عبـــر تعاوننا مع زين 
البحريـــن - أننا نحفز المبتكرين 
ودول  البحريـــن  فـــي  الشـــباب 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
بفـــرص  تزويدهـــم  خـــال  مـــن 
واالســـتدامة.  والنمـــو  التطـــور 
عقـــال  زينوفيـــت  ووضعـــت 
ومحـــرك  كمجمـــع  البحريـــن 
رئيس في ســـوق التمويل، فيما 
تمّكنـــا من تنميـــة وبناء مجتمع 
النشطين  الماكة  للمســـتثمرين 
ممن يســـتثمرون في الشـــركات 
الناشـــئة فـــي مراحلهـــا المبكرة، 
وثقافـــة  النمـــو  عـــزز  وبشـــكل 
الشركات الناشئة في المملكة”.

مايرون بينكومب

  

وقعـــت شـــركة صالـــح العبـــدهللا المهنـــا 
للمقاوالت )ســـمكو - السعودية( ويمثلها 
فـــرع  مديـــر  بصفتـــه  الجاســـر  ســـلمان 
البحرين، عقد أعمال األلمنيوم والزجاج 
مـــع عبدهللا العلوي بصفته مالك شـــركة 
المدينة للزجـــاج )ذ.م.م.(، على أن تقوم 
شـــركة المدينة للزجاج بتنفيذ وتركيب 
وكذلـــك  والزجـــاج  األلمنيـــوم  أعمـــال 
المقاوم للحريق للمشروع المذكور آنفا. 
ويعتبـــر مشـــروع مركز العنايـــة لإلقامة 
فـــي  المشـــروعات  أكبـــر  مـــن  الطويلـــة 
وزارة  إلـــى  التابـــع  المحـــرق  محافظـــة 
الصحة وتحت إشـــراف وزارة األشغال، 
علـــى أن يتـــم تنفيـــذ أعمـــال المشـــروع 

خال األشهر الثاثة المقبلة.
وأشـــار المدير التنفيذي لشركة المدينة 
هـــذا  أن  إلـــى  العلـــوي  محمـــد  للزجـــاج 
المشـــروع ثمـــرة اجتهـــاد جميـــع أفـــراد 
الشـــركة وعلـــى رأســـها عبـــدهللا العلوي 
والمنتجـــات  الخدمـــات  تطويـــر  فـــي 

لتشـــمل  الشـــركة،  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
جميـــع عمليات فبركـــة وتركيب الزجاج 
لاســـتخدام المعمـــاري وكذلـــك أعمـــال 
األلمنيـــوم ومنتجـــات المقاومة للحريق 
باســـتخدام الحديد والزجـــاج المتوافق 
عليه من قبل الدفاع المدني لدى مملكة 

البحرين.
كمـــا نـــوه بـــأن شـــركة المدينـــة للزجـــاج 

خدماتهـــا  تقديـــم  ثقـــة  علـــى  حـــازت 
ومنتجاتهـــا لهذا المشـــروع بمـــا تقدمه 
وتوفـــره مـــن مـــواد الزجـــاج وقواطـــع 
الجـــودة  ذات  والحديـــد  األلمنيـــوم 
العاليـــة المصنعـــة مـــن قبـــل الشـــركات 
العالميـــة. ومـــن المتوقع قيام الشـــركة 
بتوقيـــع عقـــود مختلـــف المشـــروعات 

خال الفترة المقبلة.

الشــركة حازت على ثقــة تقديم خدماتها ومنتجاتها للمشــروع
“المدينة للزجاج” تنفذ ألمنيوم أكبر مشروع صحي بالمحرق

أثناء توقيع العقد
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إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

ألمنيوم البحرين 
السعر  0.7 دينار    التغيير 0.000

البنك األهلي المتحد 
السعر  0.89 دينار    التغيير 0.002+

إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

بنك البحرين والكويت 
السعر  0.5 دينار    التغيير 0.001+

السنة الثالثة عشرة - العدد 4718 
الثالثاء 

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443

تشـــارك صحيفة “البالد”، 
لألحـــداث  مواكبـــة 
العالميـــة، بوفـــد مكـــون 
القديـــر  اإلعالمـــي  مـــن 
إبراهيـــم النهـــام، واإلعالميـــة القديرة 
حـــدث  أهـــم  لتغطيـــة  محســـن،  هبـــة 
عالمي في شهر أكتوبر المقبل “إكسبو 
2020” فـــي إمارة دبي بدولة اإلمارات 
“البـــالد”  وفـــد  وســـيقوم  الشـــقيقة. 
للمعـــرض،  موســـعة  تغطيـــة  بإجـــراء 
المســـؤولين،  مـــع  لقـــاءات  وإجـــراء 
ونشـــر تقارير عن أجنحة البلدان، عبر 

منصات الصحيفة الرقمية.
وستشارك البحرين في “إكسبو 2020 
تصميمـــه  تـــم  وطنـــي  بجنـــاح  دبـــي” 
الحـــدث،  لهـــذا  خصوصـــا  وتشـــييده 

اســـتعراض  إلـــى  خاللـــه  مـــن  تهـــدف 
مفهـــوم الكثافـــة ودورهـــا فـــي توفيـــر 
فـــرص تحـــت شـــعار “الكثافـــة تنســـج 

الفرص”.

تنافست 12 شركة في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات، أمس، على 
مناقصتيـــن لـــوزارة اإلســـكان بتمويل 
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق  مـــن 
االقتصاديـــة العربيـــة، لبناء وتشـــييد 
مـــع  اجتماعيـــة  ســـكنية  شـــقة   520
البنيـــة التحتيـــة واألعمـــال الخارجية 
المرتبطة بها في مشـــروع شرق الحد 
 )B2  / B1( اإلســـكاني فـــي القريتيـــن

.)C2  / C1(و

وكان مجموع أقل العطاءات المقدمة 
Al�( 29.1 مليـــون دينار لشـــركة  نحـــو
 ghanim International General
 Trading and Contracting Co.

 .)Bahrain
كما تنافســـت 3 شركات على مناقصة 
لوزارة الصحة للقيام بأعمال توســـعة 
وتحديث بمركز سترة الصحي، وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 1.1 مليـــون دينار 
DAR AL KHALEEJ TRAD� (لشركة 
 ،)ING & CONTRACTING W.L.L

وأكبرها بقرابة 1.8 مليون دينار.

إبراهيم النهامهبة محسن

تنقــل الحــدث بتقارير ولقاءات تنشــر عبــر منصاتهــا الرقمية

“الصحة” تحّدث مركز ســترة الصحي بـــ 1.1 مليون دينار

” تشارك بوفد لتغطية “                                    ”   “

تمويل كويتي إلنشاء 520 شقة سكنية بالحد

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

مــن بين البنوك أســماء اندمجــت مع بنوك أخــرى أو تم االســتحواذ عليها مــن بنوك أخرى
بنــوك امتصــت المديونية قبــل ســنوات عبر المخصصــات وبعضهــا باعها لطــرف ثالث

الدائنــون وافقوا على خطة تســوية ديون بقيمــة 1.9 مليار دوالر

مصادر “^”: 9 بنوك بحرينية ستستفيد من تسوية ديون شركة القصيبي

تشير معلومات حصلت عليها “^”  «
في وقت سابق، إلى وجود ما يناهز 

قيمته 918 مليون دينار مطالبات من 
مؤسسات حكومية وبخاصة بحرينية 

في قضية معن الصانع وهي أكبر قضية مطالبات مالية هزت المنطقة على 
مدى السنوات الماضية.

وأشارت قائمة بإعادة التنظيم المالي الخاص برجل األعمال معن الصانع، 
والتي تضم عشرات الشركات الخليجية، إلى وجود نحو 6 شركات خاصة 

ومؤسسة حكومية واحدة ضمن الشركات المدرجة على الئحة المطالبات 
الموجهة ضد الملياردير الصانع، إال أنه لم يتم القبول بجميع المطالبات. 

وتضم القائمة هيئة التأمينات االجتماعية بمبلع يقدر بنحو 1.3 مليون ريال 
سعودي، وجاءت المطالبة ضمن مطالبات الشركات والجهات الحكومية 
التي تم قبولها. وضمن القائمة 5 مطالبات تتعلق بـ 4 بنوك مسجلة في 

البحرين.

وبلغ إجمالي المطالبات التي قبلت من الجهات الدائنة البحرينية لمعن 
الصانع وشركاته نحو 299 مليون دينار. ورفضت المحكمة طلبات بنوك 

بحرينية تقدر قيمتها بنحو 608 ماليين دينار، إذ يمكن للبنوك التظلم 
للمحكمة إلدراج المطالبات للتصويت على قبولها.

مطالبات مالية

أظهرت أحدث بيانات نشرت على 
موقع المجلس فتح 11 مناقصة 

تابعة لـ 8 جهات حكومية بإجمالي 
53 عطاء، في حين تم تعليق 

عطاء أحد المناقصات.

وفتح المجلس 3 مناقصات 
لشركة نفط البحرين )بابكو(، 

أبرزها للصيانة والدعم إليقاف 
)TRICONEX( في حاالت الطوارئ 
تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 

243.4 ألف دينار. 

11 مناقصة

لصحيفـــة  مصرفيـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
“البالد” أن القطاع المصرفي البحريني 
سيســـتفيد بشـــكل أو بآخر من تســـوية 
ديـــون شـــركة أحمـــد حمـــد القصيبـــي 
وإخوانه التـــي أعلنت عن التوصل إلى 

اتفاق بشأنها أخيرا.
 11 نحـــو  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
مصرًفـــا ومؤسســـة ماليـــة تعمـــل فـــي 
البحريـــن بينهـــا فـــروع لبنـــوك أجنبية، 
تعرضـــت لديـــون مجموعـــة القصيبي، 
مـــن بين عشـــرات البنوك والمؤسســـات 
التي تعرضت لديون مجموعتي ســـعد 
والقصيبي في أكبر قضايا المديونيات 
فـــي المنطقة وأطولها، ومن بين البنوك 
أســـماء قـــد اندمجت مـــع بنـــوك أخرى 
بنـــوك  مـــن  عليهـــا  االســـتحواذ  تـــم  أو 
أخـــرى، وبالتالـــي تتحـــول المديونيات 

والمطالبات إلى الكيانات الجديدة.
ومـــع التســـوية التي أعلنـــت أخيرا فإن 
9 بنـــوك بحرينيـــة تعمل مـــن البحرين، 

ستسترد جزًءا من مدينويتها لدى 
مصرفـــان  وهنـــاك  القصيبـــي، 

اختفى اســـمهما من السوق بعد 
اندماجها مع مصرفين آخرين.

مخصصات للديون

وأشارت المصادر إلى أن البنوك وضعت 
مخصصـــات للديون قبـــل أكثر من عقد 
وفقـــا للقواعد المحاســـبية والمصرفية 

المعمـــول بهـــا وبالتالـــي امتصـــت األثر 
منـــذ ســـنوات، وأن اســـترداد جـــزء من 
المديونيـــات المتعثرة ســـينعكس على 

المؤسسات من ناحية السيولة وتعزيز 
الوضع المالي.

لكـــن المصـــادر أشـــارت إلـــى أن بنـــوًكا 

باعـــت بالفعـــل المديونية لطـــرف ثالث 
مثـــل صناديـــق االســـتثمار وصناديـــق 
التحوط مقابل استقطاع جزء من هذه 

المديونية لصالح هذه الصناديق، 
وبالتالي فإن أي أموال ستســـتلمها 
ستذهب للصناديق أو األطراف الثالثة 

التي اشترت المديونية.
أن  إلـــى  أشـــارت  قـــد  تقاريـــر  وكانـــت 
الدائنيـــن وافقـــوا علـــى خطـــة تســـوية 
دوالر  مليـــار   1.9 بقيمـــة  ديـــون 
القصيبـــي  حمـــد  أحمـــد  اقترحهـــا 
وإخوانـــه في الســـعودية من عائلة 
القصيبـــي، لتنهـــي واحـــدة من أطول 
نزاعات الديون منذ 12 عاما. وبموجب 
التسوية، سيحصل الدائنون على 1.93 
مليار دوالر من إجمالي مطالبات الدين 
المعتمدة البالغـــة 7.33 مليار دوالر من 

142 بنكا.
وبحســـب المصـــادر فـــإن الديـــون التي 
تتعلـــق بمجموعـــة القصيبي هـــي عادة 
تمويـــالت أو قـــروض منحـــت من بنوك 
ومؤسسات مصرفية محلية، في حين 
أن قضيـــة مجموعـــة ســـعد والمرتبطة 
بقضية القصيبي، كان جزء منها يتعلق 
بســـندات، األمـــر الـــذي جعـــل صناديـــق 
تقاعد تتأثر ومنها مؤسســـة التأمينات 

االجتماعية البحرينية.
ومـــن غيـــر الواضح عـــدد المؤسســـات 
الماليـــة التـــي باعـــت ديونهـــا ألطـــراف 
ثالثة بحســـب المصـــادر، لكـــن بالتأكيد 

هناك بنوك أقدمت على الخطوة.
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