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الملك حمد  الجاللة  أكد حضرة صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى 
الثاني  الملك عبداهلل  الجاللة  وأخوه صاحب 
بن الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية 
الــشــقــيــقــة تــضــامــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن في 
جهودهما في الحرب على اإلرهاب، والحفاظ 
الملك  معربًا جاللة  واالســتــقــرار،  األمــن  على 
المفدى عن الشكر والتقدير لمواقف المملكة 
البحرين  لمملكة  الداعمة  الهاشمية  األردنية 
الجهود  وتنسيق  والتطرف،  اإلرهاب  لمكافحة 
الــمــشــتــركــة لــمــحــاربــة هـــذه اآلفـــــة.. جـــاء ذلــك 
خالل جلسة المباحثات التي عقدها الزعيمان 

في قصر الصخير أمس.
ــيـــاح لمستوى  الــعــاهــالن عــن االرتـ وأعــــرب 
الــتــبــادل الــتــجــاري، ومــا وصــلــت الــيــه العالقات 
االقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين 

من تقدم ونمو.
كما بحث الجانبان مستجدات األوضاع في 
على  التطورات  وآخــر  األوســط  الشرق  منطقة 
الساحتين اإلقليمية والدولية، وتبادال وجهات 
التنسيق  أهــمــيــة  ــدا  أكــ بــشــأنــهــا، حــيــث  الــنــظــر 
أهمية  على  وشـــددا  الشقيقين،  البلدين  بين 
تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول الى حل 
السالم  واعــتــبــار  الفلسطينية،  للقضية  عــادل 
الفلسطيني  النزاع  إلنهاء  استراتيجيا  خيارا 
لقرارات  وفقا  وشامل  عادل  بشكل  اإلسرائيلي 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وبما 

يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
التطورات  آخــر  إلــى  المباحثات  وتطرقت 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــلــف الــــســــوري، إذ بــيــن جــاللــة 
الملك دعم األردن لجهود الحفاظ على سيادة 

سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

كــمــا أكـــد الــعــاهــالن ضــــرورة الــعــمــل لوقف 
ــي شـــــؤون الــمــنــطــقــة،  الـــتـــدخـــالت األجــنــبــيــة فـ
وتأثيرها على األمــن واالســتــقــرار وشــددا على 
أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت 
أمـــن واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة وحــمــايــة الــمــالحــة 
ــيـــة فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مـــن أي  الـــدولـ

تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.
األردنــي  العاهل  أعــرب جاللة  ومن جانبه، 
ــة الــمــلــك  ــيـــه جـــاللـ ــره وتـــقـــديـــره ألخـ ــكـ عــــن شـ
المفدى على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال، 
المتميزة  الــتــاريــخــيــة  الــعــالقــات  عــمــق  مــؤكــدا 
المملكتين  بين  الوثيقة  األخــويــة  والـــروابـــط 

وشعبيهما الشقيقين .

والعشرين  الخامس  الـــوزراء  مجلس  أقــر 
من مارس من كل عام يومًا للشباب البحريني، 
الشباب  به  الــذي يضطلع  للدور  منه  تقديرًا 
البحريني في مسيرة التنمية والتطور، حيث 
جــــاء ذلــــك فـــي ضــــوء إطــــالع الــمــجــلــس على 
مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
والتي تتعلق بتخصيص يوم  الشباب  وشؤون 
الشباب  من  والمتميزين  المبدعين  لتكريم 
البحريني واستعراض ما حققوه من إنجازات 

تعكس روح اإلصرار والتحدي.
جـــاء ذلـــك خـــالل تــــرؤس صــاحــب السمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
 وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون 
ــوازن الــمــالــي  ــ ــتــ ــ الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والــ
ضمن  الكبرى  التنموية  المشاريع  بمتابعة 
خطة التعافي االقتصادي التي تفوق قيمتها 
فـــرص  وإطـــــــالق  أمـــريـــكـــي،  دوالر  مـــلـــيـــار   32
مليار   30 تــفــوق  بقيمة  جــديــدة  اســتــثــمــاريــة 
جديدة  مدن  بينها  من  والتي  أمريكي،  دوالر 
ومـــنـــاطـــق اســتــثــمــاريــة وصــنــاعــيــة ومــشــاريــع 
والسياحة  التحتية  البنية  بقطاعات  تتعلق 
ــكـــان،  والــصــنــاعــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة، واإلسـ

والشباب والرياضة.
ــلـــيـــة  ــرة وزيـــــــر الـــداخـ ــ ــذكـ ــ ووافـــــــــق عـــلـــى مـ

المتعلقة بالتحول اإللكتروني في الخدمات 
بـــوزارة  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  تقدمها  الــتــي 
الــداخــلــيــة، مــن خـــالل إضــافــة عـــدد مــن هــذه 
اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  عبر  الخدمات 
لعبور  المركبة  تخويل  شــهــادة  إصـــدار  ومنها 
ــك الـــتـــحـــقـــق مــن  ــذلــ جـــســـر الـــمـــلـــك فـــهـــد وكــ
ــاء الـــتـــخـــويـــل، بــاإلضــافــة  ــغــ صــالحــيــتــهــا، وإلــ
وملكية  السياقة  لرخصة  نــمــوذج  عــرض  إلــى 
المركبة، بما ال يتطلب حمل رخصة القيادة 

وملكية المركبة.
واســتــعــرض مــذكــرة وزيــر شــؤون الكهرباء 
والماء بشأن ما أنجزته هيئة الكهرباء والماء 
والــتــي   ،2021 لــلــعــام  الــصــيــف  فــصــل  خــــالل 
أظــهــرت نــجــاح قــطــاع الــكــهــربــاء والـــمـــاء رغــم 
تزايد استهالك الطاقة، وبالرغم من الظروف 
االستثنائية لجائحة فيروس كورونا في اتخاذ 
إلى تجنب حدوث  أدى  ما  االستعدادات  كافة 
أية مشاكل فنية أو انقطاعات بسبب النقص 
في الطاقة المنتجة خالل الصيف الماضي، 
وبينت المذكرة أنه سيتم االنتهاء من تركيب 
المسكن  فــي  للمواطنين  الــذكــيــة  الـــعـــدادات 
في  الجديد  الفوترة  لنظام  واالنتقال  األول 

يناير 2022.

ــق  ــابــ ــســ أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــ
ــي لــكــرة الــقــدم  ــدولـ لــالتــحــاد الـ
بالتر، في مقابلة  )فيفا( سيب 
مع جريدة »لوموند« الفرنسية، 
مونديال  بتنظيم  قطر  فــوز  أن 
 2022 الــقــدم  لكرة  العالم  كــأس 
لـــم يــكــن عــــــادال، ولـــــوال تــدخــل 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي األســـبـــق  ــرئــ الــ
وتــأثــيــره على  ســاركــوزي  نيكوال 
رئــيــس االتــحــاد األوروبـــــي لكرة 
بالتيني  ميشيل  السابق  القدم 
في اللحظات األخيرة ما كانت 
قــطــر لــتــفــوز بــاســتــضــافــة كــأس 

العالم.
يــعــد هو  ذلــــك  وأضـــــاف أن 
من  األول  الــســيــاســي  الــتــدخــل 
ا في  ر قراًرا مهمَّ نوعه الذي يغيِّ

كرة القدم. 
القطريين  إن  بــالتــر  ــال  وقـ
لـــعـــبـــوا بــــالــــورقــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
حيث وجــه ســاركــوزي دعــوة إلى 
بــالتــيــنــي لــحــضــور مــأدبــة غــداء 
في قصر   2010 نوفمبر   23 يوم 
اإللـــيـــزيـــه حــضــرهــا أمـــيـــر قطر 

حينما  حمد  بن  تميم  الحالي 
ــذاك، وفــي  ـــ كـــان ولــيــا لــلــعــهــد آنـ
اليوم التالي من المأدبة أخبره 
بالتيني أن ساركوزي طلب منه 
دعم قطر. وأشــار إلى أنه جرى 
بيع »نادي باريس سان جيرمان« 
ــا بــتــنــظــيــم  ــ ــوزهـ ــ لـــقـــطـــر بـــعـــد فـ
مونديال 2022. بما يؤكد وجود 

ارتباط بنسبة %100.

ــة الــــــــــــوزارات  ــابــ ــيــ ــــس نــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
والـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مـــبـــاشـــرة الــنــيــابــة 
العامة تحقيقاتها حول وفاة شاب إثر 
انتهى األمر  تعرضه لكسر في العظم 
بمستشفى  المركزة  العناية  بدخوله 

السلمانية ووفاته بعدها.
فــوًرا  الــعــامــة  النيابة  بـــادرت  حيث 
بسماع أقوال والد المجني عليه والذي 
ساقه  في  تعرض إلصابة  ابنه  أن  قــرر 
أثناء ممارسة كرة القدم ومن ثم توجه 
إلى مستشفى السلمانية الطبي قسم 
الطوارئ إذ قام الطبيب المعالج بعمل 
أشعة وتجبير الساق وأخبره بمراجعة 
التالي،  اليوم  الطبيب االستشاري في 
وعند توجهه إلى الطبيب االستشاري 
الجبيرة ستستمر موضوعة  بأن  أفاده 
عليه مدة شهر ونصف الشهر ولم يقم 
بعمل أشعة جديدة له وبعد يوم شعر 
ابنه بآالم شديدة عن السابق وانتشرت 

تلك اآلالم إلى رأسه وعندها توجه إلى 
الطبيب  وقــام  أخــرى  مــرة  المستشفى 
بــإعــادة تجبير الــســاق مــرة أخــرى ولم 
أشــعــة جــديــدة  أخـــذ  أو  يــقــم بفحصها 
المستشفى  فــي  وجـــوده  وأثــنــاء  عليها 
شعر بارتعاش في الجسد وعدم القدرة 
وتم  األرض  على  وسقط  النطق  على 
نقله إلى غرفة اإلنعاش وتوفي الحًقا.
بالتحفظ  العامة  النيابة  وأمـــرت 
ــوًرا عـــلـــى الـــمـــلـــف الـــطـــبـــي الـــخـــاص  ــ ــ فـ
بالمجني عليه، كما تم تكليف الهيئة 
والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الــصــحــيــة بــســرعــة اتـــخـــاذ اإلجــــــراءات 
بشأن  مفصل  تقرير  ــداد  وإعــ الــالزمــة 
الــواقــعــة ومـــوافـــاة الــنــيــابــة بــمــا تــم من 
إجراءات وما أسفرت عنه، فيما تواصل 
للوقوف  تحقيقاتها  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ــة لــتــحــديــد  ــعــ ــواقــ ــى مــــالبــــســــات الــ ــلـ عـ

المسؤولية الجنائية.

بالتر يعترف: منح كاأ�س العالم لقطر نتيجة 

عادلة لأ�سباب  يكن  ولم  �سـيـا�سـي  تـدخـل 
النيابـة تبا�ســر التحــقيق فـي واقعـة وفـاة �سـاب 

بال�سـلمانية اأثنـاء عالجـه مـن اإ�سابـة فـي القـدم

ت�سامن بحريني اأردني في الحرب على الإرهاب
الملك والعاهل الأردني ي�ؤكدان �شرورة العمل ل�قف التدخالت الأجنبية في �ش�ؤون المنطقة

الـبــحـــريـنــي  لـلــ�ســـبـــاب  يـــومـــــا  مــــار�س   25

ــود  ــهـ ــجـ ــيـــف الـ ــثـ ــكـ ــى اأهــــمــــيــــة تـ ــ ــل ــ الـــتـــ�ـــســـديـــد ع

ــيــة الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة لــلــو�ــســول اإلـــــى حـــل عـــــادل لــلــقــ�ــس

} جاللة الملك خالل مباحثاته مع العاهل األردني.
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل جلسة مجلس الوزراء.

ــيــــة  ــنــ فــــــي إطــــــــــار الـــــجـــــهـــــود األمــ
ــن وفـــــي عــمــلــيــة  ــوطــ لــحــفــظ أمـــــن الــ
جهاز  مــع  بالتعاون  استباقية  أمنية 
المخابرات الوطني، أعلنت المباحث 
ــنـــائـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــى  واألدلــــــــــة الـــجـ
عناصر إرهابية شرعت في التخطيط 
تستهدف  إرهابية  لعمليات  واإلعــداد 
األمن والسلم األهلي، وضبط أسلحة 
ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك 
الـــعـــنـــاصـــر الــمــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــات 

إرهابية موجودة في إيران.
بـــدوره أكــد رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الوطني  واألمـــن  والــدفــاع  الخارجية 
بمجلس النواب أن الجهود المستمرة 
التي تبذلها وزارة الداخلية بالتعاون 
مع جهاز المخابرات الوطني لحفظ 
األمـــــــن وحـــمـــايـــة الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة 
ــة  ــيـ ــنـ وبـــخـــطـــطـــهـــا وتــــدابــــيــــرهــــا األمـ
ــتـــصـــدي لـــأعـــمـــال  ــلـ االســـتـــبـــاقـــيـــة لـ
اإلرهابية التي دحرت بفضل العملية 
األمنية االستباقية مخططا إجراميا 
ــران لزعزعة  مــدعــومــا ومــمــوال مــن إيـ

إلى  مشيًرا  البحرين،  واستقرار  أمن 
أن الــعــمــلــيــة األمــنــيــة قــدمــت رســالــة 
بأن زعزعة  المتربصين  واضحة لكل 
أمـــن الــبــحــريــن أمـــر لـــن يــتــحــقــق في 
ظـــل وجـــــود قـــيـــادة حــكــيــمــة وأجـــهـــزة 
من  نــهــار  لــيــل  تعمل  أمــنــيــة مخلصة 
ــن واســتــقــرار  ــل الــحــفــاظ عــلــى أمـ أجـ
الفوضى  أن  للعالم  لتؤكد  البحرين 

لن تعود«.
وأشار إلى أن السياسات اإليرانية 
ــاب  ــ الــــال مــســؤولــة بــتــبــنــي نــهــج اإلرهـ
ــة األمـــن  ــزعـ وتــخــريــب الــمــنــشــآت وزعـ
والــســلــم، عــبــر اســتــهــدافــهــا الــمــبــاشــر 
العربي،  الخليج  دول  واستقرار  ألمن 
تــعــكــس الــطــبــيــعــة الـــعـــدائـــيـــة إليــــران 
والــفــكــر اإلرهـــابـــي بــتــصــديــر اإلرهـــاب 
وتعزيز انتشاره تحت مسمى تصدير 
الثورة وهو نهج إيراني خاطئ، يتبنى 
رعاية وتمويل العديد من المليشيات 
اإلرهـــابـــيـــة الــتــي تــعــمــل عــلــى زعــزعــة 
كان من  أنه  المنطقة، في حين  أمن 
من  تستفيد  أن  ــران  إيــ عــلــى  ــدر  األجــ

لمصالح  تحقيقا  المتاحة  الــفــرص 
شعبها بدال من التدخالت في شؤون 
ــوار  ــة حــ ــالــ ــي رســ اآلخـــــريـــــن، الفـــتـــا فــ
الــمــنــامــة والـــتـــي كــانــت صــريــحــة من 
التزام  بضرورة  األطــراف  جميع  قبل 
والكف  السياسية  بالحصافة  ــران  إيـ
عن تصدير األذى ومحاولة خلق بؤر 
والـــذي  الــخــلــيــج  فــي منطقة  لــلــتــوتــر 
فــي ظــل وجـــود منظومة  لــن يتحقق 
أمنية  ــهـــزة  وأجـ مــتــمــاســكــة  خــلــيــجــيــة 

موحدة«.
ــا أعــــــربــــــت لــجــنــة  ــهــ ــبــ ــانــ  مــــــن جــ
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــدفــاع واألمــن 
بالغ  عن  الــشــورى   بمجلس  الوطني 
رفضها للممارسات اإليرانية وأياديها 
العبث بأمن  التي تصر على  الخفية 
الــمــمــلــكــة بـــهـــدف اإلضـــــــرار بــالــســلــم 
يتطلب  بما  الفوضى،  ونشر  األهــلــي 
الـــرادعـــة في  الــعــقــوبــات  مــعــه تطبيق 
حـــق الــعــنــاصــر اإلرهـــابـــيـــة وفــقــا لما 
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ــان بــن  ــمــ ــلــ ــيــــخ ســ ــشــ أكـــــــد الــ
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
مملكة  أن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
دفع  في  قدما  ماضية  البحرين 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
واألهـــداف  التطلعات  لتحقيق 
ــيـــة  ــمـ الـــــمـــــنـــــشـــــودة، مــــــؤكــــــدا أهـ
تحقق  مــا  على  البناء  مواصلة 
مـــــن إنـــــــجـــــــازات تــــرفــــد أهـــــــداف 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، 
دعم  أهمية مواصلة  إلى  منوها 
التحتية  البنية  وتعزيز مشاريع 
لما تشكله من ركيزة أساسية في 
تعزيز مسارات التنمية وتحقيق 

النمو االقتصادي المستدام.
 جاء ذلك لدى توقيع وزير 
ــاد الــوطــنــي  ــتــــصــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــضــــمــــان بــيــن 
حــكــومــة الــبــحــريــن والــصــنــدوق 
الـــعـــربـــي لـــإنـــمـــاء االقـــتـــصـــادي 

تمويل  لــتــقــديــم  واالجــتــمــاعــي، 
ــاء مــركــز  ــشــ ــروع إنــ ــشـ ــمـ مــيــســر لـ
الـــتـــحـــكـــم الــــجــــديــــد لــلــمــراقــبــة 
الكهرباء  شبكات  فــي  والتحكم 

دينار  ماليين   10 بقيمة  والماء 
كويتي.

كتب وليد دياب:

ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـ
الشيخ  الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد 
آل خليفة  سلمان بن خليفة 
البحرين بالوصول  التزام  ان 
إلى الحياد الصفري والخطة 
واعالنها  وضعها  سيتم  التي 
في  سيساهمان  ذلك  لتنفيذ 

المالية  االســتــدامــة  تحقيق 
كما  للمملكة،  واالقــتــصــاديــة 
ســـيـــعـــزز تـــطـــبـــيـــق الـــبـــحـــريـــن 
المبادرات الداعمة لالقتصاد 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ األخـــــــضـــــــر مــ
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم وفــــــرص 
الدول  مع  والشراكة  التعاون 

األخرى في هذا المجال.
وأضاف في رده على سؤال 
نيابي ان المشاريع والمبادرات 

الــتــي ســيــتــم اطــالقــهــا ضمن 
ــة لـــلـــوصـــول  ــكـــومـ ــة الـــحـ خـــطـ
بحلول  الصفري  الحياد  الى 
لتعزيز  فــرصــا  ســتــوفــر   2060
ــة وخــلــق  ــيـ ــنـ ــوطـ ــدرات الـ ــ ــقــ ــ الــ
وظــائــف نــوعــيــة فــي مــجــاالت 

البيئة.

تمويــل  اتفاقيــة  كويتــي..  دينــار  مالييــن   10 بقيمــة 

اإن�ســاء مركــز التحكــم لمراقبــة �ســبكات الكهربــاء والمــاء

وزير المالية: تطبيق مبادرات القت�ساد الأخ�سر يعزز مكانة البحرين عالميا

اإحبـاط مخطـط اإرهابـي ل�سـتهداف الأمـن وال�سـلم الأهلـي

اأ�شلحة ومتفجرات م�شدرها اإيران الداخلية: �شبط 

} سيب بالتر.

مجل��س ال��زراء يكل�ف بمتابع�ة الم�ش�اريع التنم�ي�ة �شم�ن خط�ة التعاف�ي القت�ش�ادي
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مال وأعمال

} وزير المالية عقب توقيع االتفاقية مع الصندوق العربي لإنماء.
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ترأس الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
صباح 2021م أعمال اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول 
المشترك،  الــدفــاع  لمجلس  عشر  الثامنة  لــلــدورة  العربية  الخليج 

والذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
المهمة  الــمــوضــوعــات  مــن  عــدد  تمت مناقشة  االجــتــمــاع  وخـــالل 
بـــدول مجلس  الـــدفـــاع  الــمــدرجــة عــلــى جـــدول أعــمــال اجــتــمــاع وزراء 
التعاون لدول الخليج العربية للدورة الثامنة عشرة لمجلس الدفاع 
المشترك  العسكري  الــتــعــاون  تفعيل  إلــى  تــهــدف  والــتــي  الــمــشــتــرك، 
الدفاعي  التعاون  توثيق عرى  التي من شأنها  ومتابعة جميع األمور 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  المسلحة  القوات  بين 
تحقيق  إلــى  الرامية  المشترك  األخــوي  والتنسيق  الترابط  وتقوية 
المأمول،  المستوى  إلى  الجهود  بتلك  واالرتقاء  المنشودة،  األهداف 
باإلضافة إلى االستمرار في توحيد كل الجهود لدعم أمن واستقرار 

المنطقة.
الفضالة مساعد  إبــراهــيــم  غــانــم  الــركــن  الــلــواء  االجــتــمــاع  حضر 
ــدد مـــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفـــاع  رئــيــس هــيــئــة األركـــــان لــلــعــمــلــيــات، وعــ

البحرين.

ــيـــر الـــركـــن  ــبـــل الـــمـــشـ ــتـــقـ اسـ
ــن أحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــ
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة 
العامة صباح  البحرين بالقيادة 
أمس، الجنرال نديم رضا رئيس 
للقوات  المشتركة  األركــان  هيئة 
باكستان  بجمهورية  المسلحة 
اإلســـالمـــيـــة الــشــقــيــقــة والـــوفـــد 
ــه، وذلـــــــك بــحــضــور  ــ ــق لــ ــرافــ ــمــ الــ
الــفــريــق الـــركـــن ذيــــاب بـــن صقر 

النعيمي رئيس هيئة األركان.
ــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء رحـــب  ــ وفــ
الـــــقـــــائـــــد الـــــــعـــــــام لــــــقــــــوة دفـــــــاع 
األركـــان  هيئة  برئيس  البحرين 
الــمــشــتــركــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
اإلسالمية  باكستان  بجمهورية 
ــه، مــشــيــدًا  ــ والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
بـــعـــمـــق الـــــعـــــالقـــــات الـــمـــتـــمـــيـــزة 

الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
اإلسالمية  باكستان  وجمهورية 
تــطــويــرهــا عــلــى مختلف  وســبــل 
يتعلق  بــمــا  خـــاصـــة  األصــــعــــدة، 
والــتــعــاون  الــعــســكــري  بالتنسيق 

الدفاعي.
الركن  الــلــواء  الــلــقــاء  حضر 
ديوان  مدير  سعد  محمد  حسن 
الــقــيــادة الــعــامــة، والــلــواء الركن 
بحري أنور عبداهلل الجودر مدير 
الصيانة والتزويد الفني، واللواء 
خالد  بــن  سلمان  الشيخ  الــركــن 
الــتــخــطــيــط  مـــديـــر  خــلــيــفــة  آل 
ــواء  ــلـ والــتــنــظــيــم والــتــقــنــيــة، والـ
الــشــيــخ محمد بن  الــركــن طــيــار 
سلمان آل خليفة مدير التعاون 
العسكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

ــر الـــركـــن  ــيـ ــشـ ــمـ ــل الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين 
أمـــــس،  العامة,  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ فـــــي 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز 
آل سعود سفير المملكة العربية 
مملكة  لدى  الشقيقة  السعودية 
ــرافــــق.  ــمــ الـــبـــحـــريـــن والـــــوفـــــد الــ
وخالل اللقاء رحب القائد العام 
ــاع الــبــحــريــن بــصــاحــب  ــ لـــقـــوة دفـ
المملكة  سفير  الملكي  الــســمــو 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
مشيدًا  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
بــمــتــانــة الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
واألخــويــة الــوطــيــدة الــتــي تربط 
ــيـــن،  ــقـ ــيـ ــقـ بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الـــشـ
والــنــابــعــة مـــن الـــحـــرص الــكــبــيــر 
الحكيمتين  للقيادتين  والــدائــم 
على تطويرها والتي تشهد على 
الدوام نموًا وتقدمًا في مختلف 

المجاالت.
الــلــقــاء عــدد مــن كبار  حضر 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تـــمـــاشـــيـــا مــــع حـــــرص جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا على إنشاء قنوات اتصال وتعاون 
المملكة  ارض  عــلــى  المقيمة  الــجــالــيــات  مــع 
والتعرف على مختلف الثقافات المرتبطة بها 
الجامعة  أقامت  فقد  معها،  التواصل  وتعزيز 
يــــوم الخميس  تــراثــيــا هــنــديــا  عــرضــا ثــقــافــيــا 
الــثــالــثــة  الــســاعــة   2021 نــوفــمــبــر   11 الــمــوافــق 
وكانت  بالجامعة،  االحتفاالت  قاعة  في  مساء 
مع  بــالــتــعــاون  تنظيمها  تــم  قــد  الفعالية  هــذه 
الجمعية النسائية الهندية في المملكة حيث 
تعكس  فلكلورية  فنية  فقرات  الفعالية  شهدت 
المجتمع  ومــنــاطــق  أعــــراق  مختلف  ثــقــافــات 
البنجاب  واليــات  من  عروضا  وضمت  الهندي 
ــا وغــيــرهــا من  وكــيــريــال وتــامــيــل نــــادو وأوريــــســ

مــدن الهند األخـــرى، وقــد شــارك في أداء هذه 
العروض ما يزيد على اربعين شابًا وشابة الى 
الجالية  أعــضــاء  مــن  كبير  عــدد  حضور  جانب 
النسائية  الجمعية  رئيسة  تتقدمهم  الهندية 
نيشا  الــســيــدة  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــهــنــديــة 
الجمعية  ادارة  مجلس  وأعــضــاء  رانــجــاراجــان 
ــدد كــبــيــر مـــن الــطــلــبــة وأعـــضـــاء  الــــى جـــانـــب عــ
الــهــيــئــتــيــن األكـــاديـــمـــيـــة واإلداريــــــــة بــالــجــامــعــة 
يــتــقــدمــهــم الــدكــتــور حــســن عــلــي الــمــال رئــيــس 
االفتتاحية  كلمته  فــي  رحـــب  الـــذي  الــجــامــعــة 
وأعضاء  الهندية  النسائية  الجمعية  برئيسة 
المجموعات االثنية الهندية وأعضاء الجالية 
الهندية والحضور، مشيدًا بهذه المبادرة التي 
تهدف الى تعزيز التعاون بين جامعة البحرين 

تضم  الــتــي  الــهــنــديــة  والــجــالــيــة  للتكنولوجيا 
عددا من خريجي الجامعة على مدى السنوات 
تحقيق  إلــى  الجامعة  تطلع  مؤكدًا  الماضية، 
النسائية  الجمعية  مــع  الــتــعــاون  مــن  الــمــزيــد 
المناسبة  الــفــرص  تــوفــيــر  ــل  أجـ مــن  الــهــنــديــة 
لتبادل الخبرات والمعارف والبرامج لما يخدم 
نهاية  وفــي  والمجتمع.  المؤسستين  مصلحة 
الورد  باقات  بتقديم  الجامعة  قامت  الفعالية 
لمسؤولي الجمعية ودروع شكر وتقدير تكريمًا 
لــلــمــشــاركــيــن فـــي الــمــجــمــوعــات الـــتـــي قــدمــت 
وادائــهــم  لــجــهــودهــم  تــقــديــرًا  الفنية  الــعــروض 
الهندية.  الثقافة  عمق  يعكس  الـــذي  الــراقــي 
الفعالية بقبول كبير وتقدير من  وقد حظيت 

الطلبة والحضور.

�شكر  ب��رق��ي��ة  ي��ت��ل��ق��ى  ال��م��ل��ك 

م����ن ال���رئ���ي�������س ال���ج���زائ���ري
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس 
عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، 
بمناسبة  إليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردا  وذلــك 

ذكرى اندالع ثورة األول من نوفمبر المجيدة.

} وزير شؤون الدفاع يترأس اجتماع مجلس الدفاع المشترك.

يناق�شون  التعاون  دول  دفاع  وزراء 

تفعيل التعاون الع�شكري الم�شترك

عن جناح البحرين

 في معر�س »اإك�شبو«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
والترتيب،  التنظيم  درجــة  المنامة  حــوار  لنجاح  يحسب  مما 
الـــذي قــامــت بــه وزارة الــخــارجــيــة )قــطــاع الــمــراســم( بــالــتــعــاون مع 
الجهات المعنية.. تحية شكر وتقدير للشباب البحريني المتميز، 
الــــذي بـــرز كسفير إليــصــال الــبــروتــوكــول الــبــحــريــنــي األصــيــل مع 
اللوجستية  الــخــدمــات  وتــقــديــم  الــجــنــســيــات،  بمختلف  الــضــيــوف 
احــتــواء  فــي  قــد نجحت  الــبــحــريــن  أن مملكة  الــمــبــتــكــرة، وخــاصــة 

تداعيات جائحة كورونا بشكل رائد. 
عن جناح البحرين يف معرض »إكسبو«:

جــهــود مــتــمــيــزة ورفــيــعــة قــامــت بــهــا مــعــالــي الــشــيــخــة مـــي آل 
خليفة في مشاركة مملكة البحرين في معرض »إكسبو دبي 2020، 
وسجلت قصة نجاح بحرينية متميزة، نقلتها الصحافة اإلماراتية 

خصوصا، والعالمية عموما.
تقارير خاصة لجريدة البيان اإلماراتية جاء فيها: »لقد جذب 
المشاركة  الــدول  أجنحة  زوار  أنظار  البحرين  مملكة  جناح  مبنى 
وقصة صيد  البحرين،  تاريخ  تسرد حكاية  دبــي..   2020 إكسبو  في 
اللؤلؤ والوجود البشري المستمر منذ أكثر من 5000 عام على جزر 

المملكة، وعالقتها بالبحر التي شكلت حضارة دلمون.
األكبر  الحدث  دبــي  إكسبو  في  البحرين  مملكة  مشاركة  تأتي 
واألهـــــم فـــي الـــشـــرق األوســـــط بــعــد نــجــاح مــشــاركــة الــبــحــريــن في 
الهندسة  فئة  في  بجائزة  المملكة  وفوز جناح   2015 إكسبو ميالن 
مبتكر  هــنــدســي  بتصميم  الــمــشــاركــة  هـــذه  وتستكمل  الــمــعــمــاريــة، 
لجناح وطني تحت شعار )الكثافة تنسج الفرص(.. تخلق تجربة 
مكانية وحّسية لجميع الزوار وتنقل مفهوم الكثافة التي تعيشها 

البحرين من خالل الجناح المشارك في المعرض.
الجناح البحريني يضم عدة أقسام، منها المعرض الذي ركز 
في شهري أكتوبر ونوفمبر على موضوع البحر، وستتغير مواضيعه 
بشكل دوري طوال فترة انعقاده.. فيما يحوي الجناح مقهى يقدم 
قائمة طعام خاصة باألطباق واألكالت البحرينية لتنقل المطبخ 
الــبــحــريــنــي بــطــريــقــة مــعــاصــرة، إضــافــة إلـــى متجر الــهــدايــا الــذي 
يعرض منتجات ومقتنيات مصنوعة في البحرين، من قبل شباب 
 5 متطوعين   10 نقله  في  يسهم  ذلــك  كل  بحرينيين..  وحرفيين 
شبان و5 شابات من مواطني المملكة ليعكسوا ويساعدوا في إبراز 

ثقافة وازدهار البحرين.
عندما تقرر زيارة جناح البحرين سيلفت انتباهك حتمًا وجهها 
التي  وابتسامتها  بحرينية،  بنكهة  الحافل  واستقبالها  المشرق، 
تضيف مذاقًا مميزًا لألطباق التقليدية البحرينية، التي تقدمها 
لزوار »إكسبو«.. إنها الشيف لولوة جاسم صويلح، الفتاة البحرينية 
الطموحة، التي تحدت الصورة النمطية للمرأة الخليجية، وقررت 

أن تدرس مجال الفندقة، وتحديدًا الطهي.
اإلمــاراتــيــة عن  الصحافة  تقارير نشرتها  مــن  كــان جــزءا  ذلــك 
فشكرا   ..2020 دبـــي  أكــســبــو  مــعــرض  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  جــنــاح 

للقائمين والمساهمين على معرض بالدي في إكسبو دبي.
آخر السطر:

الحدائق  فــي  الــمــيــاه(،  )دورات  والــخــدمــات، وخــاصــة  الــمــرافــق 
واالهــتــمــام،  الــرعــايــة  مــن  مــزيــد  إلــى  الــعــامــة، بحاجة  والمنتزهات 
والصيانة والنظافة، حتى يمكن أن يستخدمها الناس هناك بشكل 
حضاري، بدال من الحال والوضع الذي هي فيه اليوم.. ومنا إلى 

من يعنيه األمر.

} المشير يستقبل رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان اإلسالمية.

القائد العام ي�شيد بعمق العالقات المتميزة بين البحرين وباك�شتان

} القائد العام خالل استقباله السفير السعودي.

ال��م�����ش��ي��ر ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ف��ي��ر ال�����ش��ع��ودي ل����دى ال��م��م��ل��ك��ة

ــورى في  ــشـ بــحــثــت لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بــمــجــلــس الـ
علي  محمد  الــدكــتــور  برئاسة  )اإلثــنــيــن(،  أمــس  المنعقد  اجتماعها 
حــســن عــلــي، مــشــروع قــانــون بــإنــشــاء صــنــدوق تــمــويــل الــبــيــوت اآليــلــة 
للسقوط )المعد في ضوء االقتراح بقانون »بصيغته المعدلة« المقدم 
من مجلس النواب(، الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين 
السكن  وتوفير  يملكون دخال،  الذين ال  أو  المحدود  الدخل  ذوي  من 
من  الدستور  من   )9( المادة  من  )و(  الفقرة  بحكم  لهم عمال  اآلمــن 

ناحية، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
وأكد أعضاء اللجنة خالل االجتماع دعمهم مشروع القانون الذي 
المواطنين وخصوصًا من ذوي الدخل المحدود،  يصب في مصلحة 
والحياة  الالئق  السكن  الحصول على  في  يملكون دخال  الذين ال  أو 
الــكــريــمــة، مــشــيــريــن إلـــى ضــــرورة وضـــع حــل لمشكلة الــبــيــوت اآليــلــة 
للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء من خالل صندوق 

ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء.
على  الجوهرية  التعديالت  مــن  العديد  اللجنة  أعــضــاء  وأجـــرى 
مواد مشروع القانون، كما توافقت اللجنة أثناء نقاشاتها، مع مجلس 
مواد  على  التغيرات  بعض  إضافة  تم  فيما  المواد،  بعض  في  النواب 

أخرى بما ال يتعارض مع بقية القوانين ذات الصلة.
مـــن جــانــب آخــــر قــــررت الــلــجــنــة دعــــوة بــعــض الــجــهــات المعنية 
إجراؤها  تم  التي  التعديالت  وبحث  معها،  القانون  مشروع  لمناقشة 

على القانون لمعرفة مرئياتهم بشأنها.

ث��ق��اف��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة  ت��ق��ي��م   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة 

ت���راث���ي���ة ه��ن��دي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة

} السفير  الباكستاني خالل الندوة.

اســتــعــرض نــــادي روتــــــاري الــمــنــامــة خــــالل اجــتــمــاعــه األســبــوعــي 
الثنائية العميقة الممتدة بين مملكة البحرين وجمهورية  العالقات 
الخبرات  وتبادل  التعاون  آفــاق  إليه  وصلت  ومــا  االسالمية،  باكستان 

بين الجانبين.
واســتــضــاف االجــتــمــاع الــــدوري األســبــوعــي لــلــنــادي، والــــذي عقد 
لدى  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  سفير  الخليج،  فندق  في  مؤخًرا 
الضيوف  من  عدد  جانب  إلى  أيــوب،  السيد محمد  البحرين،  مملكة 

والوجهاء والشخصيات.
وأعرب السفير خالل االجتماع، عن عميق تقديره لنادي روتاري 
المنامة على دعوته كضيف شرف في االجتماع، مشيدًا في الوقت ذاته 
بالدور النبيل الذي يلعبه النادي ونوادي الروتاري األخرى في مملكة 
البحرين من تقديم خدمات خيرية تسهم في رفع المستوى المعيشي 
من  يــعــانــون  الــذيــن  والــمــرضــى  وأيــتــام  أرامــــل  مــن  المتعففة  للفئات 
أمراض مزمنة والعمال األجانب، ومساهمته في توفير كل ما تتطلبه 

مستلزمات الحياة لمختلف شرائح المجتمع في جميع المجاالت.
واســتــعــرض الــســفــيــر عــمــق الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة بين 
قيادة  من  تتلقاه  الــذي  والدعم  الرعاية  في ظل  وباكستان،  البحرين 
جانبها،  من  البلدين.  لكال  واالزدهـــار  التقدم  دوام  متمنيًا  البلدين، 
شكرت رئيسة النادي رؤيا باقر، السفير لحضور اجتماع النادي، وأثنت 
البلدين على  على جهوده المتميزة في توطيد العالقات التي تربط 

األصعدة كافة.
ُيشكل نادي روتــاري المنامة جزًءا من روتــاري الدولية، وهي أول 
منظمة نوادي خدمية في العالم وتضم أكثر من 1.2 مليون عضو حول 
العالم. منذ إنشائه في عام 1965، شارك أعضاء نادي روتاري المنامة 
بفاعلية في تنظيم المبادرات والمشاريع المجتمعية الرئيسية، بهدف 
قيمة  إضافة  وتقديم  المجتمعية  االحتياجات  تلبية  في  المساهمة 

لتنمية المجتمع.

العالقات  ي�شتعر�س  المنامة«  روتاري  »نادي 

البحرينية الباك�شتانية مع ال�شفير الباك�شتاني

»م���راف���ق ال�������ش���ورى« ت��ب��ح��ث »اإن�����ش��اء

لل�ش�قوط« الآيل�ة  البي�وت  تموي�ل  �شن�دوق 

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تترأس االجتماع.

تبح�ث العال�ي  للتعلي�م  ال�شت�ش�ارية  الهيئ�ة 

المو�شوعات والطلبات من الموؤ�ش�شات التعليمية

التعليم  مجلس  أمناء  عن  المنبثقة  االستشارية  اللجنة  عقدت 
عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الدكتورة  برئاسة  الثالث  اجتماعها  العالي 
نائب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  دعــيــج  بــن 
رئيس جامعة  وعضوية  العالي  التعليم  أمناء مجلس  رئيس مجلس 
الخليج العربي والمدير العام لإلطار الوطني للمؤهالت واالمتحانات 
الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب، وأمين سر المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
وخالل االجتماع، رحبت األمين العام بأعضاء اللجنة، معربة عن 
شكرها لتعاونهم وتقديرها لما يبذلونه من جهود تسهم في االرتقاء 
بمنظومة التعليم العالي، وقد بحثت اللجنة العديد من الموضوعات 
والطلبات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي لألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي والتي تتعلق بالنواحي األكاديمية والهندسية 

والمالية.

مذك�رة تفاه�م ب�ش�اأن الم�ش�اورات ال�شيا�ش�ية بي�ن البحري�ن واليون�ان
الزياني  راشد  الدكتور عبداللطيف بن  عقد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، جــلــســة مــبــاحــثــات مع 
نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان 
يقوم  التي  الرسمية  الــزيــارة  إطــار  في  الصديقة، 

بها لمملكة البحرين. 
ــالل االجــتــمــاع بــحــث الــــوزيــــران عــالقــات  وخــ
ــتـــي تـــربـــط بـــيـــن مــمــلــكــة  ــدة الـ ــيـ ــوطـ ــة الـ ــداقـ الـــصـ
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــيــونــان، ومـــا تــشــهــده من 
نمو وتطور كبيرين، كما بحثا سبل تعزيز وتنمية 
التعاون الثنائي في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالستثمارية لما فيه خير وصالح 
إلى  بــاإلضــافــة  الصديقين،  والشعبين  البلدين 
واألمنية  السياسية  األوضــاع  تطورات  استعراض 
فـــي الــمــنــطــقــة والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه دولــهــا، 
والقضايا ذات االهتمام المشترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وتـــم خـــالل جــلــســة الــمــبــاحــثــات تــأكــيــد عمق 
عالقات الصداقة واالحترام المتبادل التي تربط 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، والــرغــبــة الــمــتــبــادلــة 
الصداقة  عــالقــات  لتطوير  الجهود  مواصلة  فــي 
ــاق  ــى آفـ ــاون الــمــشــتــرك واالرتــــقــــاء بــهــا إلــ ــعـ ــتـ والـ
للبلدين  المشتركة  المصالح  يحقق  بما  أشمل 
استمرار  ضــرورة  مؤكدين  الصديقين،  والشعبين 
ــارات بــيــن كــبــار الــمــســؤولــيــن والــوفــود  ــزيـ تــبــادل الـ

الرسمية.
المباحثات  جلسة  خــالل  التوقيع  تــم  كما   
السياسية  الــمــشــاورات  بشأن  تفاهم  مذكرة  على 

بــيــن وزارتـــــــي الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــبـــلـــديـــن، لبحث 
وتــبــادل  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات  تطوير 
وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية 
الـــتـــطـــورات  وتــقــيــيــم  الــمــشــتــرك،  ذات االهـــتـــمـــام 
والمستجدات في المسائل الثنائية ذات االهتمام 
الــمــشــتــرك بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة 
والعلمية  والتكنولوجية  والثقافية  واالقتصادية 
والــتــعــلــيــمــيــة. حــضــر االجــتــمــاع الــدكــتــور الشيخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية 

ــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر كــونــســتــيــنــوس  لـ
المعين  الــيــونــان  بــيــبــريــجــوس ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــقــيــم فـــي الــكــويــت، 
مدير  خليفة  آل  خليفة  بنت  منيرة  د.  والسفير 
ــبــــارك آل خــلــيــفــة  ــام أكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بــــن مــ ــ عـ
أروى حسن  د.  والسفير  الدبلوماسية،  للدراسات 
بوزارة  اإلنسان  رئيس قطاع شؤون حقوق  السيد 
الــخــارجــيــة، وأحــمــد إبــراهــيــم الــقــريــنــيــس رئيس 

قطاع الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية. 

} عقب توقيع مذكرة التفاهم.
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أحــــالــــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الجنائية األولى قضية المتهمين 
بــإدارة  والصيانة  الهندسة  بقسم 
األوقـــــــــاف الـــجـــعـــفـــريـــة بــتــســهــيــل 
ــلــــى مــبــلــغ  اســــتــــيــــالء مـــــقـــــاول عــ
قــــدره 68 ألـــف ديـــنـــار عـــن طــريــق 
تفيد  رسمية  محررات  تزويرهما 
ــى خــــالف  ــلــ ــال عــ ــ ــمــ ــ تـــنـــفـــيـــذه أعــ
الجنائية  المحكمة  إلــى  الــواقــع، 
الـــرابـــعـــة الــمــعــنــيــة بــالــنــظــر فــي 
وغسل  المالية  الــجــرائــم  قضايا 

األموال.
وكشفت أوراق القضية والتي 
ــار الـــخـــلـــيـــج« أولــــى  ــبــ شـــهـــدت »أخــ
جــلــســات الــمــحــاكــمــة عـــن وجـــود 
عالقة قرابة بين أحد المتهمين 
ومقاول المشروعات الذي كلفته 
بإنجاز  الجعفرية  األوقـــاف  إدارة 
ما يقرب من 26 مشروعا بتكلفة 
بلغت أكثر من 400 ألف دينار، من 
دون التأكد من قدرته على إنجاز 
تلك األعمال وذلك خالل الفترة 
من 2016 إلى 2017، حيث كشف 
واإلداريـــة  المالية  الرقابة  تقرير 
عــلــى  اســـــتـــــولـــــى  ــاول  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ أن 
بتسهيل  حــق  وجـــه  بغير  المبلغ 
والــثــانــي  األول  الــمــتــهــمــيــن  مـــن 
على  كانت  التفتيش  أعــمــال  وأن 
الــثــالث مــشــروعــات األولــــى فقط 
على  الــرقــابــة  أعــمــال  مــن  كعينة 

الــــمــــشــــروعــــات الــــتــــي يـــبـــاشـــرهـــا 
مفتشو الرقابة المالية واإلدارية.
أن  الــقــضــيــة  أوراق  وكــشــفــت 
أسندت  الجعفرية  األوقــاف  إدارة 
إلـــى الــمــقــاول )الــمــتــهــم الــثــالــث( 
يتعلق  مشروعا   26 إنــجــاز  مهمة 
بــهــدم وتــجــديــد مــســاجــد وبــعــض 
ــال األخــــــــرى ومـــــن خـــالل  ــ ــمـ ــ األعـ
الـــتـــفـــتـــيـــش عـــلـــى الـــمـــشـــروعـــات 
عينة  وهــي  فقط  األولـــى  الثالثة 
من المشروعات التي تم التدقيق 
الرقابة،  تقرير  طريق  عن  عليها 
مالية  مــبــالــغ  تــلــقــى  الــمــتــهــم  أن 
تفوق قيمة األعمال المنجزة وأن 
في حالة  كانت  المشروعات  تلك 
تــعــثــر حــيــث دلــــت الــتــحــريــات أن 
المتهمين األول والثاني مسؤوالن 
عن تمرير شهادات الدفع للمتهم 
الثالث من دون التأكد من صحة 
يفترض  المنجزة حيث  األعمال 
األعمال  التحقق من  األول  على 
الــمــنــجــزة قــبــل إصــــــدار شـــهـــادات 
الثاني  على  يتوجب  كما  الــدفــع، 
ــة الـــتـــقـــاريـــر  الــــتــــأكــــد مـــــن صــــحــ
الــفــنــيــة واعـــتـــمـــادهـــا وإحــالــتــهــا 
ــى الـــحـــســـابـــات ثــــم اعــتــمــادهــا  ــ إلـ
على  بــنــاء  لــلــصــرف،  اإلدارة  مـــن 
ــد أحـــيـــلـــت الـــواقـــعـــة  ذلـــــك الــــرصــ
ــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــمــبــاشــرة  إلـ
اإلدارة  أن  تبين  كما  تحقيقاتها 

على  المسبق  بالتدقيق  تقوم  ال 
والتحقق  والمقاولين  الموردين 
ما  والفنية  المالية  قدرتهم  مــن 
يــســمــح بــالــتــعــاقــد مـــع مــؤســســات 
أســـس  يــــوجــــد  ــة وال  ــلـ ــؤهـ مـ ــر  ــيـ غـ

للتعاقدات.
وبـــيـــنـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
بـــحـــســـب إفـــــــــــادة أحـــــــد الـــشـــهـــود 
والــــــــــذي كـــــــان مـــكـــلـــفـــا مـــــن قــبــل 
إنــجــاز  أعـــمـــال  بــمــتــابــعــة  اإلدارة 
المشروعات، أن نسب اإلنجاز في 
المشروع األول والثاني لم تتجاوز 
17% صرف لألول 63 ألف دينار 
 14 كان  يستحق صرفه  ما  بينما 
استعلم  أنــــه  مــشــيــرا  ديـــنـــار  ألــــف 
ســبــب صــرف  عــن  المتهمين  مــن 
المبالغ فتم إعالمه بإنهاء مهمة 
مــتــابــعــتــه لــلــمــشــروعــات مـــن قبل 
اإلدارة، كما تبين أن هناك حوالي 
إدارة  ــيـــن  بـ ــادلـــة  ــبـ ــتـ مـ ــا  ــايـ قـــضـ  9
األوقـــــــاف ومـــؤســـســـة الـــمـــقـــاوالت 
ومطالبات  تــعــاقــدات  فسخ  حــول 
مــســؤول  وأن  مــســتــحــقــة  بــمــبــالــغ 
والمعني  بـــاإلدارة  الصيانة  قسم 
بـــالـــتـــأكـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــشـــروعـــات وطــلــب 
والموافقة على تمرير  العطاءات 
المدفوعات هو أيضا على عالقة 
الدرجة األولــى بمالك  قرابة من 
شـــركـــة الـــمـــقـــاوالت الـــتـــي تــبــاشــر 

أعمالها لمشروعات اإلدارة.
وبدوره أنكر المتهم األول وهو 
والتأهيل  اإلصــــالح  بــــإدارة  نــزيــل 
في قضية اختالس أخرى، تورطه 
فقط  دوره  إن  وقــال  القضية  فــي 
بالشؤون  عالقة  لــه  وليس  إداري 
للتعاقد مع  رافضا  وكان  المالية 
الــمــقــاول مــن الــبــدايــة، كــمــا أنكر 
الــواقــعــة  فـــي  دوره  أيــضــا  الــثــانــي 
هي  الحسابات  إدارة  أن  موضحا 
الــمــســؤولــة عـــن شـــهـــادات الــدفــع 
أن  المقاول  زعــم  بينما  واإلدارة، 
المشاكل نشبت بينه وبين اإلدارة 
مــنــه تنفيذ بعض  بــســبــب  طــلــب 
األعمال الشخصية فرفض وبناء 
الــتــعــاقــد  اإلدارة  ــفــــت  أوقــ عــلــيــه 
خالفات  نــشــوب  فــي  وتسبب  معه 

وقضايا بين اإلدارة ومؤسسته.
الــــــنــــــيــــــابــــــة أســـــــــنـــــــــدت إلــــــى 
حــال  والــثــانــي  األول  الــمــتــهــمــيــن 
األوقــاف  بــإدارة  كونهما موظفين 
ــة الــــتــــابــــعــــة لــــــــــوزارة  ــريــ ــفــ ــعــ ــجــ الــ
مــســؤول  األول  إن  حــيــث  الـــعـــدل 
التي  الــدفــع  شــهــادات  توقيع  عــن 
بالمشاريع  اإلنــجــاز  نسبة  تثبت 
والثاني يشغل منصب المختص 
استغال  الدفع،  شهادات  باعتماد 
ــا وســـــهـــــال لــلــمــتــهــم  ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ وظـ
بنية  مــن دون وجـــه حــق  الــثــالــث 
الــتــمــلــك االســتــيــالء عــلــى مبالغ 

مــمــلــوكــة لــجــهــة عــمــلــهــمــا وســهــال 
ألف   68 االستيالء على مبلغ  له 
دينار وكان ذلك بأن تقدم الثالث 
المشروعات  عــن  بفواتير  لـــألول 
األوقــاف  إدارة  من  إليه  المسندة 
مسندة  أعــمــال  تنفيذ  بــهــا  أثــبــت 
إليه وأعمال إضافية على خالف 
بـــإعـــداد  األول  وقــــــام  الــحــقــيــقــة 
شهادات صرف وأثبت صحة تلك 
الحقيقة  خـــالف  عــلــى  األعـــمـــال 
وقدمها للثاني لصرفها مع علمه 
بــعــدم صــحــة األعـــمـــال الــمــنــفــذة 
التقارير  االطــالع على  دون  ومــن 

الفنية بها.
ـــرا فــي  ــزويـــ ـــ ــا تـ ــبــ ــكــ ثــــانــــيــــا ارتــ
ــا  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة اسـ ــيــ ــنــ مـــــــحـــــــررات بــ
زوروا  ــأن  بــ كـــمـــحـــررات صــحــيــحــة 
شهادات الدفع المنسوب صدورها 
إدارة األوقاف الجعفرية بأن  إلى 
المتهم  إنجاز  صحة  األول  أثبت 
الــثــالــث لــألعــمــال الــمــســنــدة إليه 
على خالف الحقيقة كما اعتمد 
الــمــتــهــم الــثــانــي مــع عــلــمــه بعدم 
مـــطـــابـــقـــة تـــلـــك األعــــــمــــــال، كــمــا 
ــــدت إلــــــى الـــمـــتـــهـــم الـــثـــالـــث  ــنـ ــ أسـ
المتهمين  مــع  االشـــتـــراك  تــهــمــة 
فـــي الـــجـــرائـــم الــمــســنــدة إلــيــهــمــا 
تلك  عــلــى  مشرفين  كــونــهــا  حـــال 
إلــى االستيالء  األعــمــال وتــوصــل 

على تلك المبالغ بنية التملك.

بن  عبداهلل  المستشار  صــرح 
حــســن الــبــوعــيــنــيــن نـــائـــب رئــيــس 
رئيس  للقضاء  األعلى  المجلس 
المجلس  بـــأن  التمييز  محكمة 
إلعــداد  يستعد  للقضاء  األعــلــى 
المتطلبات اإلجرائية في محاكم 
الــتــنــفــيــذ إلعـــمـــال أحـــكـــام قــانــون 
ــي الــــمــــواد الــمــدنــيــة  الــتــنــفــيــذ فــ
ــادر بــمــوجــب  ــ ــصــ ــ والــــتــــجــــاريــــة الــ
)22( لسنة  رقم  بقانون  المرسوم 
سبتمبر  فـــي  ــدر  صــ ــــذي  الـ  2021

الماضي.
وأشار المستشار إلى أن هذه 
الخطوة اإليجابية المتطورة في 
والعدلية  القضائية  المنظومة 
الــحــضــاري  للفكر  تجسيدا  تــعــد 
لحضرة  المستنير  واإلصــالحــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
الـــمـــفـــدى، والــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة 
الملكي  السمو  صاحب  قبل  مــن 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفـــــــــي إطـــــــــــار اســــــتــــــعــــــدادات 
ــانــــون  ــقــ الـــمـــجـــلـــس لـــتـــطـــبـــيـــق الــ
ــرر ســـــريـــــان  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــــــــــــذي مـــــــن الــ
أحــكــامــه اعـــتـــبـــارًا مـــن 17 مـــارس 
عبداهلل  المستشار  أصــدر   ،2022
الــبــوعــيــنــيــن تــعــلــيــمــاتــه لــمــحــاكــم 
الدعم  الستثناء  تأكيدا  التنفيذ 
الحكومي واإلعانات االجتماعية 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــنـــفـــذ ضــــــده مــن 

الحجز أو التنفيذ عليها لضمان 
المبالغ  مــن  األدنـــى  الحد  وجــود 
ضده  المنفذ  إلعاشة  الضرورية 
ومن يعول من أفراد أسرته، وجاٍر 
البحرين  مــصــرف  مــع  التنسيق 
ــذا الــخــصــوص،  الـــمـــركـــزي فـــي هــ
وزارة  مـــع  الــتــنــســيــق  عـــن  فـــضـــاًل 
ــيــــة  الـــــعـــــدل والـــــــشـــــــؤون االســــالمــ
ــأن الــمــتــطــلــبــات  ــشــ واألوقـــــــــــاف بــ
الــقــانــونــيــة واإلداريــــــــة والــتــقــنــيــة 
ــانـــون، كما  الـــالزمـــة لــتــنــفــيــذ الـــقـ
ودورات  ــاءات  ــقــ لــ تــنــظــيــم  ســيــتــم 
جمعية  مــع  بالتنسيق  تــدريــبــيــة 
الــمــحــامــيــن بـــشـــأن أهــــم مــالمــح 
الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد وإجــــــــــراءات 
الــتــنــفــيــذ الــمــســتــحــدثــة بــاعــتــبــار 
الـــمـــحـــامـــيـــن شـــريـــكـــا رئـــيـــســـا فــي 

العملية القضائية.
أهـــم  أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ ــجــ الــ
اشتمل  التي  الجديدة  المسائل 
الجديد  التنفيذ  قــانــون  عليها 
هـــي إلـــغـــاء حــبــس الــمــنــفــذ ضــده 
الدين  القبض عليه القتضاء  أو 

على  التنفيذ  واقــتــصــار  الــمــدنــي 
تشريعات  تراجعت  حيث  أمواله، 
ــن تــبــنــي  ــن الـــــــدول عــ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــذا الـــنـــظـــام، ووضــــــع الـــقـــانـــون  ــ هـ
نـــظـــامـــا جــــديــــدا لـــإفـــصـــاح عــن 
ــات  ــوبـ ــقـ األمـــــــــــوال مـــــع فـــــــرض عـ
ــوال  ــ جــنــائــيــة عـــلـــى تـــهـــريـــب األمــ
وإخــــفــــائــــهــــا واإلخــــــــــالل بـــواجـــب 
اإلفـــصـــاح، كــمــا تــضــمــن الــقــانــون 
التي  للمبالغ  أدنـــى  حــد  اعتماد 
ال يــجــوز الــتــنــفــيــذ عــلــيــهــا وعـــدم 
الحكومي  الــدعــم  عــلــى  الــحــجــز 
وتطبيق  االجتماعية،  واإلعانات 
ــلـــى الــســجــل  ــر عـ ــيـ ــأشـ ــتـ ــام الـ نــــظــ
االئتماني للمنفذ ضده في حال 
عدم كفاية أمواله لسداد الدين، 
مسارات  الــقــانــون  استحدث  وقــد 
الــشــركــات  عــلــى  للتنفيذ  خــاصــة 
باإلضافة  المالية  والــمــؤســســات 
الخاص  بالقطاع  االستعانة  إلى 
ومأمورين  خاصين  منفذين  من 
ــراف ورقـــابـــة  ــإشــ لــتــنــفــيــذ ذلــــك بــ

قضائية.

الم�شت�شار البوعينين: تطبيق قانون التنفيذ الجديد في 17 مار�س المقبل

الأعلى للق�ضاء يعّد المتطلبات الإجرائية في محاكم التنفيذ لإعمال القانون

} المستشار عبداهلل البوعينين.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــيـــذي لــلــهــيــئــة  ــنـــفـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ ــت الــ ــ ــاركـ ــ شـ
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
أعمال  فــي  الجالهمة  عــذبــي  مــريــم  الــدكــتــورة 
الدولي  اإلمــارات  مؤتمر  من  الرابعة  النسخة 
والمتدنية  المزيفة  الطبية  المنتجات  حــول 
الــنــوعــيــة، بــمــركــز دبـــي لــلــمــعــارض فــي »إكسبو 
ووقــايــة  الــصــحــة  وزارة  مـــن  بــتــنــظــيــم   ،»2020
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  بــدولــة  المجتمع 
الهادفة  المساعي  إطــار  فــي  وذلــك  الشقيقة، 
إلـــى تــوحــيــد جــهــود مــكــافــحــة الــغــش الــدوائــي 
وتــقــنــيــات ضبط  آلــيــات  عــبــر مناقشة  عــالــمــيــًا 

األدوية.
يمثل  الــمــؤتــمــر  أّن  الــجــالهــمــة  وأكــــــدت 
منصة مهمة لالطالع على أحدث الممارسات 
الــعــالــمــيــة فــي مــجــال مــكــافــحــة الــتــزيــيــف في 
المنتجات الدوائية، بمشاركة نخبة من قيادات 
الــقــطــاع الــصــحــي والـــخـــبـــراء واالســتــشــاريــيــن 
بهدف  الــشــأن،  هــذا  فــي  المختصة  والــجــهــات 
مشكلة  لتطويق  الــمــســتــدامــة  الــحــلــول  وضـــع 
الــتــزيــيــف الـــدوائـــي، ومـــن أبــرزهــا الــعــمــل على 
الغش  مــكــافــحــة  فــي  الــصــيــدلــيــات  دور  تــعــزيــز 
المجتمعي  الــوعــي  مــســتــوى  ــع  ورفــ الـــدوائـــي، 
معرفة  وســبــل  المغشوشة،  ــة  األدويــ بمخاطر 

إلى  اإلبــالغ عنه،  الــدواء وكيفية  التزييف في 
جانب مراقبة المواقع اإللكترونية التي تسّوق 

لبعض األنواع من األدوية غير المرخصة.
وفي هذا اإلطار، استعرضت د. الجالهمة 
سياسات وأنظمة البحرين لمكافحة المنتجات 
الطبية المزيفة ودون المستوى المطلوب وتم 
استعراض التشريعات واإلجــراءات في مملكة 
أدويــة  أي  دخـــول  مــن  تحمي  والــتــي  البحرين 
مــزيــفــة ومــنــهــا تــســجــيــل وتــرخــيــص ومــراقــبــة 

مـــا بــعــد الــتــســويــق. وبــيــنــت د. الــجــالهــمــة أن 
تحديًا  تمثل  المغشوشة  الطبية  المنتجات 
حــاســمــًا فـــي مـــجـــاالت الــصــحــة الــعــامــة، فهي 
تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العالمية وتدعو 
المستويين  عــلــى  شــامــلــة  اســتــراتــيــجــيــة  إلـــى 
الوطني والدولي، حيث تقدر منظمة الصحة 
المغشوشة  الطبية  المنتجات  أن  العالمية 
من  وأكــثــر  العالمية  الــســوق  مــن   %10 تمثل 

30% في بعض البلدان.

خالل م�ضاركتها في موؤتمر الإمارات الدولي

د. الجالهمة ت�شتعر�س مبادرات حماية المجتمع من المنتجات الطبية المزيفة

} تكريم د. مريم الجالهمة  في المؤتمر.

محاكمة موظفين بالأوقاف ومقاول بتهمة ال�ضتيالء على المال العام

دين�ار األ�ف  ب��430  م�ش�روعا   26 لتنفي�ذ  مق�اول  م�ع  تعاق�دت  »الجعفري�ة« 

دين�ار  األ�ف   68 عل�ى  المق�اول  ا�ش�تيالء  ك�ش�ف  م�ش�روعات   3 عل�ى  وتدقي�ق 

صرح رئيس نيابة الوزارات 
النيابة  بـــأن  الــعــامــة  والــجــهــات 
تحقيقاتها  أنجزت  قد  العامة 
بشأن واقعة وفاة عامل وإصابة 
اثــنــيــن آخـــريـــن مـــن الــجــنــســيــة 
اآلســـيـــويـــة داخــــل إحــــدى حفر 
ديار  الصرف الصحي بمنطقة 
اندفاع  عن  والناشئة  المحرق، 
الــمــيــاه فـــي مــواجــهــتــهــم داخـــل 
إحدى  تنفيذهم  أثناء  الحفرة 
التوصيالت ما ترتب عليه وفاة 
الباقين  وإصابة  غرقًا،  أحدهم 

بإصابات متفرقة.
وفور إخطار النيابة العامة 
بــاشــر عــضــو الــنــيــابــة إجــــراءات 
موقع  إلى  باالنتقال  التحقيق 
الـــحـــادث لــمــعــايــنــة الــمــوقــع، إذ 
عاملين  إنقاذ  تم  قد  أنــه  تبين 
تم  والـــذي  الثالث  ووفـــاة  فقط 
التالي  الــيــوم  فــي  عليه  العثور 
فــي أحـــد األمــاكــن الــتــي انتقل 
لمعاينة  الــنــيــابــة  عــضــو  الــيــهــا 
جثة المتوفى بعد العثور عليه، 

واستكمااًل إلجراءات التحقيق 
تم ندب خبير السالمة المهنية 
ومــنــاقــشــتــه فــيــمــا انــتــهــى الــيــه 
واستدعاء بعض عمال  تقريره 
الــشــركــة الــمــســؤولــة عــن تنفيذ 

األعمال والمجني عليهما.
ــيــــابــــة  ــنــ ــت الــ ــلــــصــ وقـــــــــد خــ
المدير  مسؤولية  إلــى  العامة 
الــمــقــاوالت  بــشــركــة  التنفيذي 
المشروع  تنفذ  التي  الخاصة 
ومــــــديــــــر الــــــمــــــشــــــروع ومــــديــــر 
ــاءات بـــذات الــشــركــة عن  اإلنـــشـ
وفاة وإصابة العمال، وذلك من 
ــع شـــهـــادة الــشــهــود وتــقــريــر  واقــ
ــر الـــــســـــالمـــــة الـــمـــهـــنـــيـــة  ــيــ ــبــ خــ
الشرعي  والطب  العمل  بــوزارة 
ــة،  ــمـ ــريـ ــراء مــــســــرح الـــجـ ــ ـــبــ ــ وخـ
الــمــتــهــمــيــن  أن  أكــــــدت  ــي  ــتــ والــ
قــد وقـــع مــنــهــم إخــــالل جسيم 
بــمــا تــفــرضــه عــلــيــهــم واجـــبـــات 
التحقق  مــن  مهنتهم  ــول  وأصـ
ــعـــمـــل  مــــــن ســـــالمـــــة مـــــوقـــــع الـ
ــيـــر اإلشــــــــراف الــمــنــاســب  وتـــوفـ

والـــمـــالئـــم لــجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
وكذلك  الشركة،  تنفذها  التي 
ــدم تــقــيــيــمــهــم الــمــخــاطــر أو  عــ
المناسبة  الترتيبات  اتخاذهم 
ــات  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــمــ ــالــ لـــــــاللـــــــتـــــــزام بــ
بالسالمة  الخاصة  القانونية 
المهنية بموقع العمل أو توفير 
ــهــــزة الــتــنــفــس الــمــنــاســبــة،  أجــ
لمتطلبات  بالمخالفة  وذلـــك 
الـــســـالمـــة والـــمـــقـــررة بــمــوجــب 
التنظيمية  والقرارات  القانون 
الشأن فضاًل  هذا  في  الصادرة 
عــــن عـــــدم إجــــــــراء الـــقـــيـــاســـات 
الكيميائية  للمخاطر  الدورية 
تــوفــيــر  أو  الـــعـــمـــل  ــئـــة  ــيـ بـ فـــــي 
التدريب الالزم للعاملين، وهو 
ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 
وإصابة العاملين. وعليه قامت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــاســتــجــواب 
الــمــتــهــمــيــن عــمــا نــســب إلــيــهــم 
وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة 
الصغرى الجنائية لجلسة يوم 

غد.

محاكم�ة 3 مديري�ن ب�ش�ركة مق�اوالت ت�ش�ببوا ف�ي

وف�اة عام�ل بحف�رة �ش�رف �شح�ي بدي�ار المح�رق

الجنائية  الكبرى  المحكمة  تستكمل 
اليوم نظر قضية 3 متهمين بينهم )أجنبي 
– هارب( بشركة للخدمات النفطية أفشوا 
بـــاإليـــرادات  تتعلق  الــشــركــة  تــخــص  ــرارا  ــ أسـ
وكميات اإلنتاج وعالقات الشركة وتعاقداتها 
الخارجية، كما زور المتهمان األول والثاني 
مــســتــنــدا لــلــقــدرة الــمــالــيــة لــشــركــة تخص 
المستند  نسبا صدور  الثاني حيث  المتهم 
البحرين  خــارج  األجنبية  البنوك  أحد  إلى 
وكانا  أمريكي،  دوالر  مليار   20 بقيمة  وكــان 
المعنية  للجهات  لتقديمه  المستند  يعدا 
في البحرين للدخول في مناقصات لبعض 
الفساد  مكافحة  إدارة  أن  إال  الــمــشــروعــات 
أحبطت عملهما، حيث استمعت المحكمة 
في الجلسة الماضية لشهود االثبات، بينما 

من المقرر اليوم ان تستمع لشهود النفي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة 
مــكــافــحــة جــرائــم الــفــســاد مــعــلــومــات سرية 

مسؤوال  بصفته  األول  المتهم  بقيام  تفيد 
في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني 
التي  وهو صديقه ويعمل بإحدى الشركات 
تتعاون مع شركة البترول حيث قام األخير 

المتهم  إلــى  المعلومات  تلك  بنقل  بـــدوره 
الثالث )أجنبي الجنسية( والذي كان يعمل 
ســابــقــا مــســتــشــارا فـــي الـــشـــركـــة حــيــث كــان 
يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له 

بينما تضرر بعمل الشركة.
المعلومات  تلك  أن  التحريات  وكشفت 
ــتـــاج الـــشـــركـــة والـــحـــقـــول الــتــي  ــإنـ تــتــعــلــق بـ
ــور  ــ تــعــمــل بــهــا ونــتــائــج االجـــتـــمـــاعـــات واألمـ
الـــمـــالـــيـــة والـــمـــيـــزانـــيـــة وعــــالقــــات الــشــركــة 
بــالــجــهــات الــمــتــعــاقــدة مــعــهــا، كــمــا تبين أن 
تعاقدات مستقبلة  المعلومات تخص  تلك 
بأمور  تتعلق  أجنبية  شــركــات  مــع  للشركة 
التحريات  وأكــدت  اإلنــتــاج،  عمليات  تخص 
أن تلك المعلومات سرية وال يجوز تداولها 
ــخـــاص انــتــهــت  خـــــارج الـــشـــركـــة خـــاصـــة ألشـ
عالقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، 
بــإفــشــاء  قــيــامــه  الــمــتــهــم األول  بــــرر  فــيــمــا 
االسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج 
المتهم  كون  خبراته  من  يستفيد  كان  بأنه 
الــثــالــث لــديــه خـــبـــرات كــبــيــرة فـــي مــجــاالت 
العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي 

تواجه العمل.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية 
خليجيين  شــبــان   3 محاكمة  تــأجــيــل 
قاموا بتزوير فحص الـ PCR الخاص 
بفيروس كورونا للدخول إلى المملكة 

العربية السعودية عبر الجسر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه 
لدخول  الملك  جسر  إلــى  المتهمين 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة حتى 
بالجسر  الــصــحــة  مكتب  إلـــى  وصــلــوا 
ــة الــــــذي كــشــف  ــوديـ ــعـ ــسـ بـــالـــنـــاحـــيـــة الـ
الفحص  تــزويــر  تبين  أن  بعد  أمــرهــم 

QR، حيث ظهرت  الـــ  كــود  عــن طريق 
نتيجة الفحص سالبة، ولكن ببيانات 
بتواريخ سابقة لتاريخ عبورهم الجسر 
فــأنــكــروا الــواقــعــة وتـــم إبــــالغ الــجــانــب 
الــبــحــريــنــي وتـــوجـــهـــت دوريـــــــة لــجــلــب 
الــمــتــهــمــيــن واحــالــتــهــمــا إلــــى الــنــيــابــة 

العامة.
وادعــــى الــمــتــهــمــون أنــهــم حــضــورا 
وأرادوا  البحرين بغرض السياحة  إلى 
الــتــوجــه إلـــى الــســعــوديــة ولـــم يــكــونــوا 
على علم بكيفية إجراء فحص كورونا 

فخرجوا من الفندق وتوجهوا بالسؤال 
لشخص مجهول آسيوي كان موجودا 
بالشارع لمعرفة طريقة إجراء فحص 
كــورونــا، فــادعــى أنــه مــوظــف بالصحة 
وطــلــب بــيــانــاتــهــم وأخــــذ مــنــهــم مبالغ 
مالية وأجرى لهم الفحص في الشارع 
ثم أخبرهم بالعودة إلى المكان نفسه 
لـــتـــســـلـــم نـــتـــيـــجـــة الـــفـــحـــص وبـــعـــدهـــا 
تــوجــهــوا إلــيــه مــجــددا وحــصــلــوا على 
النتيجة، وأشاروا إلى أنهم ليس لديهم 

أي معلومات عن ذلك الشخص.

كتب: عبد األمير السالطنة
آســيــويــيــن إلصـــابـــات متفرقة  أربـــعـــة  تــعــرض 
ــد( بــعــدمــا تـــدهـــورت دراجــاتــهــم  ــ مــســاء يـــوم )األحــ
التقاطع  مــن  بالقرب  البديع  شــارع  على  الــنــاريــة 
في  الملك فيصل بسبب خلل  شــارع  إلــى  المؤدي 

أرضية الطريق.
وتشير التفاصيل االولية للحادث الى أنه في 
الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم األحد كان 

نارية  دراجــة  يباشرون حــادث تدهور  المرور  رجــال 
إلــى شارع  والــمــؤدي  البديع  شــارع  )دليفري( على 
الملك فيصل واذ بثالث دراجات اخرى تتدهور في 
الوقت بسبب خلل في أرضية الشارع وعلى  نفس 
الفور تم غلق المسار واالتصال بالجهات المعنية 
في صيانة الشارع كي ال يتسبب في حوادث اخرى، 
وتم مباشرة الحوادث ونقل المصابين االربعة الى 

المستشفى وازاحة دراجتهم من الشارع.

اإ�����ش����اب����ة اأرب�����ع�����ة اآ����ش���ي���وي���ي���ن ت���ده���ورت 

دراج�����ات�����ه�����م ال�����ن�����اري�����ة ف�����ي ال���ب���دي���ع

} رجال النجدة يفحصون الدراجة النارية بعد الحادث.

كتب: محمد القصاص
ــدد مـــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن قــســائــم  ــدى عــ ــ أبـ
بسبب  اســتــيــاءهــم  بالبحير  اإلســكــانــي  الــمــشــروع 
عــــدم عــلــمــهــم بـــالـــمـــواقـــع الــمــخــصــصــة لــهــم في 

مشروعهم اإلسكاني.
الجنوبية  بلدي  مجلس  عضو  بذلك  صــرح 
عبد اهلل عبداللطيف وقال إنه تلقى مكالمات من 
بعض المستفيدين من مشروع البحير اإلسكاني 
لهم  المخصصة  القسائم  مواقع  عن  يتساءلون 
مضيًفا بأن السحب على القسائم تم في الشهر 
األول مــن الــعــام الــجــاري وهـــا نــحــن نــقــتــرب من 
نهاية العام والقسائم البالغ عددها 128 قسيمة 

مازالت غير واضحة لمالكها.
ــــالل جــهــاز  وأوضـــــــح ان الـــســـحـــب تــــم مــــن خـ
والــصــور فقط ولكن لم  بــاألرقــام  الحاسب اآللــي 
الــواقــع في  أو تثبيت األرقــــام عــلــى  تــحــديــد  يــتــم 
المساحة الفعلية المخصصة لهم منوها بجهاز 
الــمــســاحــة لــتــفــعــيــل تــحــديــد الــقــســائــم الــتــي تم 

توزيعها بغية العمل على تعميرها.
وفي السياق ذاته ناشد عبداللطيف الجهات 
المعنية باإلنارة والتخطيط العمراني والتصنيف 
واآلثار بسرعة التحرك على المشاكل العالقة في 
مشروع البحير اإلسكاني وذلك لخدمة أصحاب 

الوحدات السكنية بالمنطقة. 

منتفعو اإ�شكان البحير ال يعلمون اأين مواقع ق�شائمهم!

الي��وم.. �ش��ماع �ش��هود النف��ي ف��ي واقع��ة اإف�ش��اء موظ��ف اأ�ش��رار �ش��ركته

االأول  ال��م��ت��ه��م  الإع�����الن  ك���ورون���ا  ل��ف��ح�����س  م���زوري���ن   3 م��ح��اك��م��ة  ت��اأج��ي��ل 



مهما  مــصــدرا  وعالمه  البحر  كــان  األزل  قــديــم  منذ 
احتوائه  إلــى  نظرا  والعالجية  الدوائية  للمستحضرات 
عــلــى كــنــوز بــحــريــة غــنــيــة مــنــهــا الــبــكــتــيــريــا والــفــطــريــات 
استخراج  أصبح  ولقد  واإلســفــنــج،  الدقيقة  والطحالب 
أمًرا  وإنتاجها  وتطويرها  البحرية  الكائنات  من  األدويــة 
التطوير  الدواء على  دأبت صناعة  ولذلك  للغاية،  ا  مهّمً

في هذا المجال.
اوميجا 3 )زيت  الغذائي  المكمل  الكثير منا يتناول 
كبد الحوت مع فيتامين أ و د( الذي يساعد في تنظيم 
الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب وتحسن وظائف 
ــادة الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز. أمــا  ــ الـــمـــخ، ويــســاعــد عــلــى زيـ
للكالسيتونين  كبديل  ويستخدم  السلمون،  كالسيتونين 
ينظم  والــذي  الدرقية  الجار  الغدة  تفرزه  الــذي  البشري 
في  دائــًمــا  فالعظام  بالجسم،  الكالسيوم  مستوى  بـــدوره 
للعظم،  الماصة  الخاليا  تــزيــل  إذ  تشكيل؛  ــادة  إعـ حــالــة 
بينما  القديمة،  العظام  باألوستيكالستس  والــمــعــروفــة 
باألوستيو  تعرف  التي  للعظم  المصنعة  الخاليا  تضع 
بالحدِّ من  الكالسيتونين  ويقوم  بالست، عظاًما جديدة 
لذلك  العظام.  تكوين  ودعم عملية  العظام  إزالــة  عملية 
يستخدم هرمون كالسيتونين السلمون في عالج هشاشة 

العظام.
كما تستخدم الطحالب بعد خلطها مع الفيتامينات 
وتباع  البشرة  تجميل  كمستحضرات  والكريمات  األخرى 
في  الفرنسية  التجارية  العالمات  أهــم  من  األســـواق  في 

عالم التجميل.
كائناته  فــي  للبحر  الطبية  المعجزات  تنحصر  وال 
أيًضا في مياهه نفسها؛ فالبحر  إنها موجودة  فقط، بل 
وشفت  عــالــجــت  قــد  أعــجــوبــة  األردن  مملكة  فــي  الــمــيــت 
الــكــثــيــريــن، فــقــد أمـــد الــبــحــر الــمــيــت الــبــشــريــة بالمعادن 

الغنية، واألمالح وكذلك الطين العالجي. 
إن تركيز الملح والمعادن في البحر الميت أكبر من 
أي مسطح مائي، ولذلك ال يستطيع أي كائن أن يعيش 
الطبية  للبحوث  ا  رئيسّيً مــركــًزا  منه  يجعل  ما  وهــو  فيه 
البحر من  رمل  االن  فأصبح  الرمال  والعالج، فضال عن 
الوسائل العالجية المنتشرة التي يستخدمها العديد من 

األشخاص في عالج التهاب المفاصل والعظام. 
عالم البحار يشكل عالما ثريا طبيعيا للعالج، وكما 

قال أفالطون »تشفي البحار جميع امراض االنسان«. 

ال���ع���اج م���ن ال��ب��ح��ار 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�سيحة الأ�سبوع مقدمة من عيادة الدكتور هيثم عبدالغفار لطب وجراحة العيون

استشاري  عبدالغفار  هيثم  الــدكــتــور  نصح   
طب وجراحة العيون قراء الخليج الطبي نصيحة 

بكيفية تخفيف إجهاد العين قال فيها:
كنت  إذا  اإلجهاد  من  عينيك  يمكنك حماية 
باتباع  الــيــوم  طــوال  الكمبيوتر  أجــهــزة  مــع  تعمل 

النصائح التالية:
سنتيمترا   60 حـــوالـــي  بــعــد  عــلــى  اجــلــس   .1
)طول الذراع( من شاشة الكمبيوتر، ضع الشاشة 

بحيث تنظر إلى األسفل قلياًل.
2. خذ فترات راحة منتظمة باستخدام قاعدة 
»20-20-20«: كل 20 دقيقة، حرك عينيك للنظر 

إلى شيء على بعد 20 قدًما على األقل لمدة 20 
ثانية على األقل.

استخدم  عينيك،  بجفاف  تشعر  عندما   .3
قـــطـــرة الــــدمــــوع االصـــطـــنـــاعـــيـــة إلنـــعـــاشـــهـــا بــعــد 

استشارة الطبيب.
4. اضبط إضاءة غرفتك وحاول زيادة التباين 

على شاشتك لتقليل إجهاد العين.
5. إذا كنت ترتدي العدسات الالصقة فامنح 

عينيك قسطًا من الراحة بارتداء نظارتك.
6. الــمــتــابــعــة الــــدوريــــة مـــع طــبــيــب أمــــراض 

العيون.

18

احلول عند الأطفال... كيف نكت�شفه ونعاجله 

اأي  ف��ي  ال��ح��ول  ع���اج  يمكن  ال��ع��م��اري:  ح�سة  ال��دك��ت��ورة 

م��رح��ل��ة ع��م��ري��ة وك��ل��م��ا ك���ان ال��ع��اج م��ب��ك��را ك���ان اأف�����س��ل
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التي  األعــــراض  بعض  مــن  الــمــرضــى  مــن  الكثير  يشكو 
مثل  ملحوظ  تحسن  بــدون  طويلة  فترة  معهم  تستمر  قد 
انسداد األنف واالتهابات المتكررة للجيوب األنفية وغيرها، 
وفي األغلب يكون السبب الرئيسي انحراف الحاجز األنفي.
ــدرو رزق اهلل  ــ يــلــتــقــي الــخــلــيــج الــطــبــي مـــع الـــدكـــتـــور أنــ
على  لنتعرف  والحنجرة  واألذن  األنــف  أمـــراض  اســتــشــاري 

أسبابه وعالجاته.
} ما هو انحراف الحاجز األنفي وكيف يحدث؟ 

بالوتيرة  يسمى  ما  أو  األنفي  الحاجز  انحراف  يحدث 
األنفية، عندما يكون الحاجز األنفي وهو الجدار الغضروفي 
اليمنى  األنــفــيــة  الــمــمــرات  يفصل  الـــذي  الــرفــيــع  العظمي 

واليسرى مزاًحا أو منحرفا إلى أحد الجانبين.
في أغلب األحيان يحدث االنحراف في الحاجز األنفي 
في  الجنين  نمو  أثناء  الحاجز  انحناء  بسبب  الــوالدة  قبل 
الرحم أو أثناء خروج الجنين من الرحم أثناء الوالدة، أو قد 
يحدث نتيجة لحادث أو إصابة لألنف في مرحلة الطفولة 
أو البلوغ من ذلك اإلصابات الرياضية أو الحوادث المرورية.
ويمكن أيضًا أن يزداد االنحراف الخفيف باألنف تلقائيًا 

مع مرور الوقت بسبب الشيخوخة الطبيعية.
} ما أعراضه؟

نسبة حدوث انحراف الحاجز األنفي عند البشر حوالي 
80%. وعلى الرغم من ذلك، قد ال ينتج عنه أي أعراض وقد 
الحاجز  بانحراف  إصابته  بشأن  حتى  الشخص  يعرف  ال 
األنــفــي، ولــكــن إذا كــان االنــحــنــاء شــديــدًا، فــإنــه يتسبب في 
إغالق ممرات األنف ويمنع تدفق الهواء، مما يجعل عملية 
أو  بالبرد  الشخص  يصاب  عندما  وخاصة  صعبة،  التنفس 

الحساسية التي تسبب احتقانا في الممرات األنفية.
والفم  النوم  األنــف  انــســداد  الناتجة عن  األعـــراض  من 
ي إلى جفاف البلعوم وسطح حاجز األنف  مفتوح، مما ُيؤدِّ
الذي يزيد من خطورة التعرض للرعاف أو النزيف الحاد، 
العوامل  أحــد  االنــحــراف من  بسبب  الناتج  االنــســداد  أيضا 
األهم تأثيرا على النوم، فقد يفضل بعض األشخاص النوم 

على جانب معين من أجل تحسين التنفس.
االنحراف األنفي باإلضافة إلى وجود ضيق في الحنجرة 

فهذا قد ينتج عنه الشخير وربما االختناق الليلي.
إضــافــة إلــى مــا تــم ذكـــره مــن عــالمــات انــحــراف الحاجز 
الجيوب  والتهابات  والــرأس  الوجه  آالم  المهمة هي  األنفي 
ــراف الــشــديــد لــلــحــاجــز وتــالمــس  الــمــتــكــررة بــســبــب االنــــحــ
األســـطـــح داخــــل األنــــف الــتــي تــســبــب ضــغــطــا وتــضــيــقــا في 

فتحات الجيوب األنفية.

} كيف يكون التشخيص؟

يقوم  األنفي  الحاجز  في  انــحــراف  أي  وجــود  الكتشاف 
والحنجرة  واألذن  األنـــف  جــراحــة  فــي  المختص  الطبيب 
المنظار  منها  خاصة  أدوات  بمساعدة  الحالة  بتشخيص 
لرؤية داخل األنف من خالل الفحص، حيث يتم الحصول 
على معلومات حول بنية الحاجز األنفي، ودرجة االنحناء، 

وحالة اللحميات والغشاء المخاطي لألنف.
إذا كان المريض لديه احتقان باألنف وانحراف طفيف 
األنفية  اللحميات  فــي  تضخم  أو  بالحساسية  مــصــحــوبــًا 
مزيلة  بــخــاخــات  بــاســتــخــدام  عــالج طبي  للمريض  يــوصــف 

لالحتقان ومضادات الهستامين. 
ولكن إذا لم يكن هناك استجابة من العالج أو إذا كانت 
خالصة الفحص األولي انحراف حاجز أنفي شديدا فيكون 
العالج بواسطة عملية جراحية لتعديل الحاجز الغضروفي 

والعظمي. 

الدكتور اأندرو رزق اهلل: 

عامات انحراف الحاجز الأنفي اآلم الوجه والراأ�س 

اإلى الن�سداد بالإ�سافة  المتكررة  الجيوب  والتهابات 

} عالج الحول يعتمد على نوعه وأسبابه 

} الحول عند حديثي الوالدة أمر طبيعي حتى عمر 4 أشهر 
العينين إلى النقطة  الرؤيِة تسبُب عدَم نظر  الحوُل هو مشكلٌة في 
المبكرة.  الطفولة  فــي ســن  يبدأ  مــا  غالبا  وهــو  ذاتـــه،  الــوقــت  فــي  نفسها 
ولتشخيص الحول أسبابه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتورة حصة 
العماري استشاري طب وجراحة عيون األطفال والحول بمركز الخليج 

الطبي والسكر لنتعرَف عن كلِّ ما يخُص حول األطفال. 
} ما الفرق بين الحول واالنحراف؟

- قد يخلط الكثير من األشخاص بين مشاكل العيون المختلفة بما 
فيها الحول واالنحراف، ولكن في الحقيقة هناك اختالٌف واضح بينهما 

من حيث األسباب واألعراض والعالج.
الــحــول: هــو حــالــة مــرضــيــة مــرئــيــة تتمثل فــي فــقــدان الـــتـــوازي بين 
العينين، إذ تكون إحدى العينين في وضع مستقيم بينما تتحرك العين 
األخرى إلى الداخل أو الخارج أو إلى األعلى أو األسفل، ويمكن أن يكون 

هذا االضطراب ثابتا ومستمرا ويمكن أن يكون مؤقتا.
أمـــا انـــحـــراف الــعــيــن أو االســتــجــمــاتــيــزم: فــهــو نـــوع مــن أنــــواع عيوب 
أو  الرؤية، وينتج عن عدم انتظام شكل  اإلبصار التي تسبب عدم وضوح 
تحدب القرنية، ما يسبب عدم قدرة شبكية العين على التركيز الصحيح 
على األشياء، وبالتالي ال يستطيع الشخص أن يرى بوضوح، ما يسبب 

شعورا دائما بعدم الراحة وآالما مزمنة في الرأس.
ويتم تصحيح انحراف العين عن طريق النظارات الطبية أو العدسات 

الالصقة أو عن طريق عمليات تصحيح النظر. 
} متى يمكن اكتشاف الحول؟

- يمكن اكتشاف الحول في أي مرحلة عمرية بدءا من السنة األولى 
األطــفــال  لــدى  يــكــون  أن  الطبيعي  مــن  أنــه  بالذكر  والــجــديــر  العمر،  مــن 
الرضع حديثي الوالدة حالة من الحول تعرف باسم )العيون المتقاطعة( 
خالل األشهر األولى من الوالدة والتي تنتهي على األغلب في عمر 4-3 
أشهر وفي حال استمرار وجود الحول فربما يكون السبب وجود حول دائم 

ويجب مراجعة طبيب عيون مختص وعدم إهمال الحالة.
} هل يمكن معالجة جميع حاالت الحول؟

أنــواع  هــنــاك بعض  الــحــول لكن  نــعــم، يمكن عــالج معظم حـــاالت   -
يمكن  ولكن  تام  بشكل  وشفاؤها  الكامل يصعب عالجها  الشللي  الحول 

مساعدة المريض لجعل العين أكثر استقامة. 
} هل الحول وراثي؟

- الــحــول يــرتــبــط بــعــوامــل مــتــعــددة عــلــى الــرغــم مــن أن الــســبــب في 
الــحــاالت يبقى  فــي معظم  أنـــه  إال  الــحــول  أنــــواع معينة مــن  االنـــحـــراف 

مجهوال أو غير معروف بصورة كاملة.
هناك عوامل وراثية مختلفة )حاالت حول في تاريخ عائلي للمصاب( 
وعوامل بيئية )الخداج، نقص الوزن عند الوالدة، مشاكل حديثي الوالدة 
الشديد، وفرق في  إلى  المتوسط  النظر  وغيرها( وعوامل بصرية طول 

العيب االنكساري بين العينين.
ضعف الرؤية في عين واحدة، وعوامل عصبية مثل الشلل الدماغي، 
احتمال  مــن  تزيد  أن  جميعا  شأنها  مــن  التي  وغيرها  األعــصــاب  ضعف 

اإلصابة بالحول 

} ما أفضل عمر لعالج الحول؟

- يمكن عالج الحول في أي مرحلة عمرية وكلما تم ذلك في مرحلة 
في  نمو بصري سليم  لتحقيق  الطفل  أمام  والفرصة  أفضل  كان  مبكرة 

كلتا العينين يكون أكبر.
} كيف يتم عالج الحول عند األطفال؟

- عالج الحول يعتمد على نوعه وعلى أسبابه وهناك طرق مختلفة 
لعالج الحول وهي: 

1- النظارة الطبية: عادة تستخدم لألطفال الذين يعانون من الحول 
األنسي المصاحب لطول النظر. 

2- التمارين وتغطية العين: عادة ما تستخدم في وجود ضعف النظر 
في عين عن أخرى عند األطفال. 

3- المنشور: هي نظارة تستخدم إلصالح ازدواج الرؤية خصوصا عند 
البالغين الذين يصابون بالحول. 

4- التدخل الجراحي: ويتم اختيار وسيلة العالج المناسبة للحالة 
فقد  أكثر من طريقة  إلــى  تحتاج  وقــد  المعالج  الطبيب  رؤيــة  بناء على 
يحتاج الشخص إلى تدخل جراحي مع ارتداء نظارة طبية بعد الجراحة.

في  )المستخدم  البوتكس  مـــادة  حقن  الــعــالج  تقنيات  أحـــدث  ومــن 
التجميل( يحقن في عضالت العين المصابة لتعود العينين إلى وضعها 
إلى جراحة  الحاجة  دون  الطبيعي، وهذا اإلجــراء يتم خالل دقائق من 

ومن دون تغيير وضع أو شكل عضالت العين.
عن  تغنينا  وقــد  جــيــدة  ونتائجها  الــواحــد  الــيــوم  عمليات  مــن  وهــي 
الحول  الحاالت وعلى األخص حاالت  الجراحي في عديد من  التدخل 

األنسي.
} كيف يؤثر الحول في الرؤية عند األطفال؟

العين  تصبح  العينين  بين  الــتــوازي  وفــقــدان  الــحــول  وجـــود  عند   -
قوة  تبقى  الحالة  هــذه  في  المهيمنة  هي  إحكاما  األكثر  أو  المستقيمة 
اإلبصار في هذه العين طبيعية ألن العين وصلتها بالمخ تعمل كما يجب، 
أما العين المنحرفة فتصبح ضعيفة وال تركز بالشكل المطلوب، كما أن 

اتصالها بالمخ يكون بطريقة غير صحيحة.
ــال لــم يــتــم عـــالج الــحــول فــي مــراحــل مــبــكــرة ســيــقــوم المخ  وفـــي حـ
ما  النهاية،  فــي  األضــعــف  العين  مــن  الــقــادمــة  المرئية  الــصــور  بتجاهل 
ينتج عنه ما يعرف بالعين الكسولة، والتي تسبب ضبابية الرؤية ما يضر 
دائمة في حال  المشكلة  الرؤية واإلدراك عند األطفال وقد تصبح هذه 

لم يتم عالجها. 

ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ح���م���زة: ت�����س��و���س الأ����س���ن���ان 

اأك��ث��ر م�����س��اك��ل الأ���س��ن��ان ���س��ي��وع��ا ع��ن��د الأط��ف��ال 
اهتماما  بها  واالهــتــمــام  األســنــان  تنظيف 
على  يؤثر  الطفولة  منذ  صحيح  بشكل  جيدا 
تبنى  وقــد  لألطفال،  المستقبلية  الفم  صحة 

على أساسه مراحل نمو وتطور األسنان. 
وفي الحوار التالي يحدثنا الدكتور محمد 
حمزة أخصائي طب أسنان األطفال بمستشفى 
وكيفية  األطفال  عند  الفم  عن صحة  الكندي 

العناية الجيدة بأسنانهم.
يــبــدأ مبكرا  األســنــان  االهــتــمــام بصحة   -1
على  للمحافظة  الصحيحة  الخطوات  هي  ما 

صحة األسنان؟ 
ــان األطــــفــــال مــن  ــنــ االهــــتــــمــــام بــصــحــة أســ
الــحــمــل بحيث  فـــتـــرة  مـــن  تـــبـــدأ  أن   األفـــضـــل 
يجب تثقيف األم قبل الوالدة، وذلك بإعطائها 
المعلومات الكافية عن طرق التغذية السليمة 
وكيفيتها  الطبيعية  الرضاعة  وفــوائــد  للرضع 
كافية  درايــــة  عــلــى  األم  تــكــون  وأوقــاتــهــا. بحيث 

بصحة فم وأسنان المولود. 
ومن خالل عملنا في مجال أسنان األطفال 
نالحظ غياب المعلومات التثقيفية والصحية 

لألمهات.
زيـــارة طبيب األســنــان  ــوالدة يجب  الــ وبــعــد 
بـــزوغ أول ســن لبني وذلـــك فــي عــمــر ستة  بــعــد 
ــارة لفحص  ــزيــ ــذه الــ شـــهـــور تــقــريــًبــا، وتـــكـــون هــ
اإلرشــادات  األم  وإلعطاء  واللثة  الطفل  أسنان 
الالزمة فيما يخص تنظيف األسنان والتغذية 

السليمة.
2- ما هي أكثر مشاكل األسنان شيوعا عند 

األطفال؟ وكيفية تجنبها؟ 
ــراض  ــ تـــســـوس األســـنـــان هـــو مـــن أكـــثـــر األمـ
ــال، وقـــد يتسبب فــي عــدم  ــفـ شــيــوعــا عــنــد األطـ
نــظــرا لأللم  الــمــدرســة  فــي  بانتظام  حــضــورهــم 

المستمر.
والـــتـــســـوس مــــرض كــبــاقــي األمـــــــراض يمر 
بــمــراحــل مـــتـــعـــددة، هــنــالــك الــمــرحــلــة األولــيــة 
وهنا  متأخرة،  ومرحلة  المتوسطة  والمرحلة 
ــائــــدة الـــفـــحـــص الــــــــدوري مـــمـــا يــمــكــن  تــكــمــن فــ
الــطــبــيــب مـــن اكــتــشــاف الــتــســوس فـــي مــراحــلــه 
من  الــعــالج  طريقة  على  ينعكس  مما  األولــيــة 

حيث التدخل العالجي وكلفة العالج.
ولكي نتجنب هذا المرض يجب في البدء 

ــات واآلبـــــــاء عـــن صــحــة أســنــان  ــهــ تــثــقــيــف األمــ
السليمة  للتغذية الصحية  وإرشادهم  األطفال 

وطرق تنظيف األسنان.
ــتـــي  ــة أيــــًضــــا والـ ــعـ ــائـ ــاكـــل الـــشـ ــن الـــمـــشـ ــ ومــ
الحــظــنــاهــا مـــن خــــالل عــمــلــنــا هـــو لــجــوء آبـــاء 
كعالج   اللبنية  األســنــان  خلع  لخيار  األطــفــال 
وذلـــــك نــتــيــجــًة لــمــفــهــوم خـــاطـــئ عــنــد معظم 

األمهات واآلباء بعدم أهمية األسنان اللبنية.
اللبنية،  أهمية األسنان  لذكر  يقودنا  وهذا 
ومـــن أهـــم وظـــائـــف األســـنـــان الــلــبــنــيــة الــتــغــذيــة 
الــســلــيــمــة فـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــعــمــريــة  حيث 
تــســاعــد األســنــان عــلــى مــضــغ الــطــعــام وتسهيل 
المسافات  إلى حفظ  باإلضافة  الهضم  عملية 
لألسنان الدائمة مما يقلل من مشاكل األطباق 
األســنــان  تقويم  عــالج  إلــى  والــلــجــوء  مستقبال 

مستقباًل.
فـــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون خــلــع األســنــان 
هـــو الــخــيــار الــوحــيــد وفـــي هـــذه الــحــالــة يجب 
لحماية  المسافة  بحافظ  تعرف  أجهزة  وضــع 
األطفال من مشاكل األطباق مستقبال وحفظ 

المسافات لألسنان الدائمة.
3- ما أهمية الكشف الدوري لألطفال؟ 

كما ذكرنا سابًقا عن أهمية الكشف الدوري 
فــهــو يعتبر مــن الــمــراحــل الــوقــائــيــة فــي عــالج 
األســـنـــان بــحــيــث يــمــكــن الــطــبــيــب مــن اكــتــشــاف 
الـــمـــرض فـــي بـــدايـــتـــه مــمــا يــســاهــم فـــي نــجــاح 
الــوقــت والــجــهــد  الــعــالج بنسبة عــالــيــة، ويــوفــر 

وكلفة العالج.
4- ما الذي يميز قسم أسنان األطفال  في 

مستشفى الكندي؟
بمستشفى  األطـــفـــال  أســنــان  قــســم  يتميز 

ابــتــداء  أنـــواع الــعــالجــات  الــكــنــدي بتوفير كــافــة 
من العالجات الوقائية والتحفظية )الحشوات 
وعــــالج الــعــصــب والــتــلــبــيــســات( وانــتــهــاء بعالج 
األطـــفـــال تــحــت الــتــخــديــر الــكــامــل فـــي حـــاالت 
األطفال الغير متعاونين واألطفال ذوي الهمم، 
حــيــث أنـــه مــجــهــز تــمــامــا بــالــمــعــدات الــحــديــثــة 

لراحة مرضانا الصغار.
عناوين فرعية: الكشف الدوري يساعد في 

اكتشاف تسوس األسنان في مراحله األولى. 
ومن  كبيرة  أهمية  لها  اللبنية  األســنــان   -

الخطأ التسرع في خلعها. 

كيف نحافظ على �شحة اأ�شنان اأطفالنا؟

} د. أندرو رزق اهلل.

}  د. محمد حمزة.

} د. حصة العماري.



منحت أكاديمية التايكوندو العالمية ومقرها كوريا 
الجنوبية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب حزام 
دان األسود التاسع الفخري لهذا النوع من فنون الدفاع 
عن النفس. وتعهد ترامب بهذه المناسبة بارتداء الزي 
الخاص بهذه اللعبة القتالية في الكونجرس األمريكي 

إذا عاد مجددا إلى البيت األبيض.
ويعد حزام دان األسود التاسع أعلى مستوى يمكن 
فنون  النوع من  المحترفون في مثل هذا  إليه  أن يصل 
الــقــتــال لــلــدفــاع عــن الــنــفــس. وزار لــي دونـــغ رئــيــس هــذه 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب في  األكاديمية 
األســود  الــحــزام  لمنحه  إيــه الغــو«  »مــار  بمنتجع  منزله 

وشهادة فخرية في هذه اللعبة.
بتسلم  سعادته  عــن  المناسبة  بهذه  تــرامــب  وأعـــرب 
فن  التايكوندو  أن  إلــى  مشيرا  الفخرية،  الــشــهــادة  هــذه 
قتالي رائع لحماية النفس في هذه األوقات. ولفت موقع 
»فيدليلي« إلى أن حصول ترامب على الدان التاسع في 
التايكوندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فالديمير 
القتالية،  األلعاب  هذه  مثل  في  الرتبة  نفس  في  بوتين 
مشيرا إلى أن بوتين حصل على الحزام األسود وأصبح 
من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.

والمحت�وى  ال�م�م�ث��ات  ظ�ه���ور  ح�ظ��ر 

الأفغان�ي التلفزي�ون  ف�ي  الأخالق�ي«  »غي�ر 

القيود  أفغانستان سلسلة من  في  فرضت حكومة طالبان 
الصارمة على ما يمكن عرضه على شاشات التلفزيون. ووفقا 
لمنشور أصدرته )وزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة( لمحطات 
التلفزيون يوم األحد فإنه من اآلن فصاعدا ال يمكن للمحطات 
تتناقض مع  أو  نساء  درامية تظهر  أعمال  التلفزيونية عرض 
التفسير المتشدد للمسلحين االسالميين للشريعة االسالمية 
يتم حظر  أنــه ســوف  المنشور  فــي  وجـــاء  األفــغــانــيــة.  القيم  أو 
عرض أفالم تروج للثقافات أو التقاليد األجنبية في المجتمع 
تم  لذلك  وبــاإلضــافــة  الــرذيــلــة.  التي تحض على  أو  األفــغــانــي 
الترفيه،  برامج   به  في  االستهانة  أو  أي شخص  إهانة  حظر 
في إشارة واضحة للواقعة التي انتشرت بين أكاديمي ومتحدث 
الــهــواء مباشرة،  تلفزيوني على  نــقــاش  بــاســم  طــالــبــان خــالل 
يعد الوحيد الذي شهد انتقادات علنية لطالبان منذ عودتها 
لــم يعد  أنــه  الــرغــم مــن  الــمــاضــي. وعلى  للحكم فــي أغسطس 
والمراسالت مازال  المذيعات  بالتمثيل، فإن  للنساء  مسموحا 
األفغاني  التلفزيون  شــاشــة  على  بالظهور  لهن  الــســمــاح  يتم 

بشرط ارتداء الحجاب.  

ببطارية عمالقة.. ط�ائ�رة ك�ه�ربائية 

بريطانية تحطم رقما قيا�سيا بال�سرعة
إنها  المحركات  لصناعة  البريطانية  رويــس«  »رولــز  شركة  قالت 
نجحت في تصنيع طائرة كهربائية بالكامل تعمل ببطارية عمالقة 
األرقـــام  وبــســرعــة حطمت  مــتــحــرك،  هــاتــف   7500 قـــادرة على شحن 
»روح  اســم  عليها  أطلق  التي  الطائرة  وسجلت  السابقة.  القياسية 
االبتكار«، رقما قياسيا جديدا في السرعة، بوصول سرعتها القصوى 
إلى 387.4 ميال )640 كم( في الساعة خالل رحلة تجريبية، أي أكثر 
الحالي.  القياسي  الرقم  الساعة من  كم( في   218( بنحو 132 ميال 
أن  إلــى  اإلثــنــيــن،  أمــس  البريطانية،  مــيــل«  »ديــلــي  وأشــــارت صحيفة 
 3000 ارتفاع  إلــى  بالوصول  القياسي  الرقم  أيضا  حطمت  الطائرة 
الحالي.  الرقم  من  ثانية   60 بحوالي  أســرع  أي  ثانية،   202 في  متر 
العالم  تركيز  »بعد  إيــســت:  وارن  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
يعتبر  االنبعاثات،  لخفض  مناخية  إجـــراءات  التخاذ  الحاجة  على 
إلــى معدل صفر  الوصول  أن يساعد في  آخــر من شأنه  إنجازا  هــذا 
فــي االنــبــعــاثــات فــي مــجــال الــطــيــران، ويــدعــم طــمــوحــاتــنــا لتقديم 
الكربون  إلزالة  المجتمع،  يحتاجها  التي  التكنولوجية  االختراقات 
أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت  والــبــحــري«.  والــبــري  الــجــوي  النقل  عبر 
اختبار  مــوقــع  فــي  أجــريــت  الــجــديــدة  لــلــطــائــرة  التجريبية  الــرحــلــة 
الطائرات التجريبي التابع لوزارة الدفاع البريطانية، في 16 الشهر 
»رولــز-رويــس«، فيل  الطيران في  أن مدير عمليات  الجاري، مضيفة 

أوديل، هو الذي قاد الطائرة خالل تلك الرحلة.
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تطوي�ر كامي�را ثالثي�ة الأبع�اد قوي�ة يمكنه�ا الر�ؤي�ة م�ن خ�الل اأي �س�يء تقريبا!

بعد نظرة خاطفة على بعض السيارات 
قال  للسيارات  الــريــاض  معرض  فــي  الــنــادرة 
السعودية  المقيم في  جاكوب مام االمريكي 
عانى  مــن  هناك  أن  المؤكد  مــن  ان  لرويترز 
ــيـــرا وتـــحـــمـــل الـــصـــعـــاب لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــثـ كـ
الــنــادرة والــخــاصــة على نحو  الــســيــارات  مثل 
للسيارات  الــريــاض  معرض  فتح  استثنائي. 
فرصة  لــلــزوار  ويتيح  نوفمبر   18 فــي  أبــوابــه 
مقتنيات  ذلــك  في  بما  سيارة   600 مشاهدة 
تبلغ  اجمالية  بقيمة  غريبة  وسيارات  فريدة 
ــال ســـعـــودي. تــبــلــغ قــيــمــة احـــدى  2 مــلــيــار ريــ

فيه  ثمنا  االغــلــى  والــســيــارة  المعرض  تحف 
وهي من طراز فيراري 250 /جي.تي.أو/ 400 
ماليين   106,6 /حوالي  سعودي  ريال  مليون 
تنظيم  المعرض  ويتضمن  أمريكي/.  دوالر 
مزاد ضمن فعالياته بحيث يتمكن الزوار من 

شراء سيارة أحالمهم. 
الرجب مدير مشروع معرض  قال عادل 
الرئيسي  الــهــدف  )احــنــا  للسيارات  الــريــاض 
عندنا انه نبغي نحاول بقدر المستطاع نوري 
الـــريـــاض وجهة  ان  /نــظــهــرلــلــعــالــم/  الــعــالــم 
سياحية رياضية ثقافية تجمع كثير أشياء(.

األبعاد قوية قادرة  العلماء كاميرا ثالثية  طّور 
أي شــيء تقريبا، بما في ذلك  ورؤيــة  اخــتــراق  على 
البشري. ويستخدم  اللحم  والضباب وحتى  الزوايا 
الــجــهــاز، الــــذي صــنــعــه بــاحــثــون مـــن جــامــعــة نـــورث 
ــتـــرن فـــي إيــفــانــســتــون، إلـــيـــنـــوي، تــقــنــيــة تسمى  وسـ
ويعمل  الهولوغرافي«.  التركيبي  الموجي  »الــطــول 
على  مباشر  غير  بشكل  الضوء  تشتيت  طريق  عن 
وتنتقل  أخــرى  مرة  تنتشر  التي  المخفية،  األشياء 
ــرى إلـــى الــكــامــيــرا، حــيــث ُيــســتــخــدم الــذكــاء  مـــرة أخـ
ويقول  األصــلــي.  الكائن  بــنــاء  إلعـــادة  االصطناعي 
الــفــريــق إن الــكــامــيــرا عــلــى بــعــد عــقــد مــن أن تكون 
متاحة تجاريا، ولكن عندما تصل هذه التكنولوجيا 
يمكن استخدامها في السيارات، وكاميرات المراقبة 
أحد  يكون  أن  ويمكن  طبي.  ضوئي  كماسح  وحتى 
تنظير  المنظار في  استخدام  استبدال  األمثلة هو 
الـــقـــولـــون، وبــــدال مـــن ذلــــك جــمــع مـــوجـــات الــضــوء 
لــرؤيــة الــطــيــات داخـــل األمــعــاء. وهـــذا مــجــال بحث 
خط  دون  مــن  التصوير  باسم  ُيــعــرف  نسبيا  جديد 
بسرعة  تلتقط  أن  التقنية  لــهــذه  ويــمــكــن  الــبــصــر، 
ذلك  وتفعل  كبيرة.  لمناطق  المجال  كاملة  صــورا 
الـــدقـــة  ــو مـــســـتـــوى مــــن  ــ الــمــلــيــمــتــر، وهـ ــة دون  ــدقـ بـ
بالذكاء  تعمل  التي  الكاميرا  تستخدمه  أن  يمكن 

ورؤيــة حتى  الجلد،  من خالل  للرؤية  االصطناعي 
تناثر  إلى  ونظرا  تعمل.  الدموية  الشعيرات  أصغر 
أخرى  مــرة  وتناثره  المخفية  األشــيــاء  على  الضوء 
الضوء  إشــارة  بناء  الخوارزمية  تعيد  الكاميرا  إلــى 
هذه  تتمتع  العالية  دقتها  إلــى  ونــظــرا  المتناثرة. 
السريعة  األشياء  تصوير  بإمكانية  أيضا  الطريقة 
الحركة، مثل القلب النابض أو السيارات المسرعة 

الـــشـــارع. وفـــي حــيــن أن هـــذه الطريقة  زاويــــة  حـــول 
لديها إمكانات واضحة للتصوير الطبي إال أن هناك 
مجموعة واسعة من التطبيقات. ويشمل ذلك إنشاء 
أنظمة مالحة لإلنذار المبكر للسيارات والتفتيش 
ذلك،  ومع  بإحكام.  الضيقة  األماكن  في  الصناعي 
يعتقد الباحثون أن التطبيقات المحتملة ال حصر 

لها.

} الروبوتات تتنقل في أرجاء المطعم.

} السيارة األغلى في المعرض.

بالتايكون�د�  الأ�س�ود  الح�زام  عل�ى  يح�س�ل  ترام�ب 

�يقول: �ساألب�س�ه في »الكونجر��س« اإن ع�دت اإلى الحكم

مطعم  زب��ائ��ن  تنقل  ر�ب��وت��ات 

بالمو�سل في رحلة نحو الم�ستقبل 

يتنقل روبوت في أرجاء مطعم في الموصل 
إلى  متنوعة  أطباقا  مقّدمًا  الــعــراق،  شمال  في 
رواد الموقع بفضل تكنولوجيا ُطّورت جزئيا في 
هذه المدينة العراقية التي دفعت فاتورة باهظة 

بسبب الحرب. 
بــصــوت  واألزرق  األبـــيـــض  الــــروبــــوت  يــرحــب 
»أهاًل  آلي نسائي بزبائن دخلوا المطعم، قائال: 
أن  و»أتمنى  الثالثة«،  الطاولة  على  بكم  وسهاًل 

تستمتعوا بوقتكم في مطعمنا«. 
عيناه  تلمع  فيما  اآللـــي  اإلنــســان  ويــضــيــف 
آراءكـــم حول  تعطوا  أن  تنسوا  »ال  أحمر:  بضوء 

فكرة المطعم ومستوى الخدمة«. 
ويتنقل هذا الروبوت الذي يضع قبعة سوداء 
على رأسه ووشاحا أنيقا حول عنقه ببطء على 
سكة حديدية تؤّمن حركته على أرضية الصالة 
المطعم  صــاحــب  ويــقــول  بــالــزبــائــن.  المزدحمة 
المشروع  إن فكرة  رامي عبدالرحمن )30 عاما( 
نشأت لديه خالل جائحة كوفيد-19 إثر مشاهدة 
رقمية  ومــوائــد  روبــوتــات  تظهر  مــصــورة  مقاطع 
تعمل باللمس في مطاعم في اإلمارات العربية 
المتحدة وإسبانيا واليابان. ومازالت أجزاء من 
تنظيم  لسيطرة  خضعت  التي  الموصل  مدينة 
نهاية  الدولة اإلسالمية منذ صيف 2014 حتى 

2017 تعاني آثار سنوات الحرب. 
لــكــن فـــي إمـــكـــان ســـكـــان الــمــديــنــة االبــتــعــاد 
تناول  عن هــذه األجـــواء فترة وجيزة من خــالل 
وجبة العشاء في مطعم »وايت فوكس«. وتعكس 
مشاهد تزين الجدران داخل المطعم رائد فضاء 
يطفو في الفلك ومنظرا لألرض وكواكب أخرى 

كما لو أنها من نافذة مركبة فضائية.
لــكــن عنصر األثــــارة األكــبــر هــمــا الــروبــوتــان 
لتقديم  يتنقالن  اللذان  بالبالستيك  المغلفان 
الطعام للزبائن الذين يعج بهم الموقع. وفي كل 
إخراج  إلى  الزبائن  يسارع  الروبوت  يقترب  مرة 
يقف  كذلك  الــصــور،  اللتقاط  الذكية  هواتفهم 
اإلنــســان  لــيــأخــذوا صـــورا لهم بجانب  األطــفــال 

اآللي قبل مغادرة المطعم. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

خطر

ــوار الــمــنــامــة فــعــالــيــاتــه وســط  ــ اخــتــتــم حـ
دعوات من السياسيين واألمنيين إلى ضرورة 
مواجهة العداء اإليراني للمنطقة بشكل حازم، 
وتحدث عدد من المشاركين في المنتدى عن 
أن برنامج إيران النووي يشكل خطرا وتهديدا 
بــه هي  تــقــوم  والــعــالــم، وكــذلــك مــا  للمنطقة 
وحلفاؤها ووكالؤها ومليشياتها يشكل خطرا 

على األمن واالستقرار.
المنطقة  على  عدوانها  إيــران  بــدأت  لقد 
منذ عقود إذ بدأت باعتداءاتها ووكالءها على 
البحرين لزعزعة األمن واالستقرار فيها ونشر 
الفوضى وتأليب بعض فئات الشعب على بعض 
اللحمة  وتمزيق  االجتماعي  النسيج  وتمزيق 
البحرين  نــّجــى اهلل  وقـــد  الــوطــنــيــة،  والـــوحـــدة 
مــن شـــرورهـــا فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة ولكنها 
أتباعها  وتــحــرض  محاوالتها  تــواصــل  مــازالــت 
على مواصلة السير في طريق الهالك والفتن 
ونشر الكراهية والطائفية، ولم تكن البحرين 
بل  المخاطر،  لــهــذه  تتعرض  الــتــي  هــي  فقط 
وكل  الحدود  كل  وأطماعها  أخطارها  تجاوزت 
الدول العربية، وحتى كل من يعترض طريقها 
ــرى.. وبــاتــت تــهــدد الــمــالحــة  ــ مــن الــــدول األخــ
أن يقف  الخليج وصــار ال بد من  الدولية في 
العالم وقفة واحدة لردع هذا الخطر والبحث 
عن السبل التي يمكن بواسطتها إيقاف إيران 
عــن انــدفــاعــهــا الــمــجــنــون نــحــو تــدمــيــر العالم 
والمنطقة المحيطة بها من أجل مد نفوذها 
وعلى  عليها  واالســتــيــالء  المنطقة  كــل  عــلــى 
الــفــقــر والــعــوز  تــعــانــي  ثــرواتــهــا وتـــرك شعوبها 

والحاجة.

ال�م�ل�ك�ة اإل�ي�زاب�ي��ث ال�ثانية

ت�ح��س�ر حفل عمادة ع�ائ�ل�ي��ا 

�سحت�ه��ا  عل��ى  مخ��ا�ف  بع��د 
أوالد  من  اثنين  عماد  مراسم  الثانية  إليزابيث  الملكة  حضرت 
أسبوع بعدما  أقــل من  لها في  ثاني ظهور  األحــد، في  يــوم  أحفادها 
قامت بإلغاء عدة فعاليات الشهر الماضي ألسباب صحية. وظهرت 
األخضر  باللون  سترة  مرتدية  عاما   95 العمر  مــن  البالغة  الملكة 
مراسم  لحضور  طريقها  في  روفــر  رانــج  سيارة  داخــل  وقبعة  الفاتح 
لندن.  وينسدور جنوب غرب  القديسين في  كنيسة جميع  عماد في 
أعلى  األربعاء مع  يوم  ثنائي عقدته  لقاء  أيــام على  بعد  ذلك  يأتي 
ضابط عسكري بريطاني، رئيس األركان البريطاني نيك كارتر، في 
ولم  صحية.  وعكات  سلسلة  بعد  أسابيع  منذ  لها  علني  ظهور  أول 
يوم  السنوية  الــحــروب  ذكــرى ضحايا  إحــيــاء  مــراســم  الملكة  تحضر 
األحد بسبب »آالم في الظهر«. وكانت قد ألغت أوال رحلة مدة يومين 
كشف  بعدما  الــمــاضــي  الشهر  الشمالية  ايــرلــنــدا  الــى  مــقــررة  كــانــت 

القصر ان االطباء نصحوها بالراحة. 

} الملكة إليزابيث.

} الطائرة في رحلتها التجريبية.

}  ترامب بالحزام األسود.

عبداملنعم إبراهيم

ل توجد اأ�سالك �سائكة تمنع عبور )كور�نا( من اأ�ر�با اإلى الخليج
الصعداء  سنا  تنفَّ العربي  الخليِج  دوِل  البحرين وبقيِة  أننا في  صحيٌح 
تراجع  وكــذلــك  كبير،  بشكٍل  كــورونــا  بفيروس  االصــابــاِت  مــعــدِل  تــراجــِع  بعد 
الوفيات بسبب كورونا )كوفيد-19(، إال أن هذا ال يعني زوال الخطر  معدل 
أوروبــا  في  وخطير  بشكل الفت  اإلصابات  تزايد  مع  كامل، خصوًصا  بشكٍل 
إعــادة  إلــى  هناك  الحكوماِت  من  كثيٌر  واضطر  وأستراليا،  وأمريكا  وروســيــا 
الــمــدن وصــاحــب ذلك  اإلغـــالق الكلي والــجــزئــي للمواطنين فــي عــديــٍد مــن 
االحترازية  اإلجـــراءات  ضد  العنف  من  تخُل  لم  شعبية  احتجاجات  موجة 
الجديدة، إذ أعرب المتظاهرون عن غضبهم حيال إجراءات مكافحة )كوفيد 
ــزول آالف األشــخــاص إلـــى الـــشـــوارع فــي مــدن  – 19( الــجــديــدة مــن خـــالل نـ
أستراليا الكبرى، وأعمال شغب في هولندا وعنف وتخريب في جزر األنتيل 
بمدينة  أستراليا  فــي  اللقاحات  مناهضي  مــن  اآلالف  ــارك  وشـ الفرنسية، 
)روتــردام(  مدينة  وفي  )سيدني(  في  آخرين  آالف  عشرة  من  وأكثر  ملبورن، 
أصبحوا  متظاهرين  على  الــنــار  إطـــالق  إلــى  الــشــرطــة  اضــطــرت  الهولندية 
بالحجارة وأحرقوا سيارة للشرطة،  بالرشق  كانوا يقومون  مشاغبين، حيث 
أعــادت فــرض حجر جزئي  الغربية قد  أوروبــا  الــدول في  أول  وكانت هولندا 
األسبوع الماضي عبر سلسلة من القيود الصحية طالت خصوصا الحانات 
ألف  إلـــى  21   )19 - )بكوفيد  أعـــداد اإلصــابــات  أن وصــلــت  بعد  والــمــطــاعــم 
إصابة يومية، وذكرت )وكاالت األنباء( أنه على الجانب اآلخر من المحيط 
اإلجباري  والتطعيم  الصحية  للشهادة  لمعارضين  تعبئة  شهدت  األطلسي 
ــوادلــــوب( كــبــرى جــزيــرتــي  لــطــواقــم الــتــمــريــض، وقــيــام أعــمــال عــنــف فــي )جــ
)أن  من  الفرنسية  الحكومة  باسم  الناطق  حذر  كما  الفرنسيتين(  األنتيل 
وتضاعف  مفاجئ(  فرنسا  في  الخامسة  الوبائية  للموجة  الحالي  التطور 
عدد اإلصابات خالل أسبوع، فسجلت 17.153 إصابة السبت الماضي، فيما 
سجلت 9.458 قبل أسبوع، وهذا سيؤدي إلى الضغط على المستشفيات، وإن 
التطعيم  الكبير في أخذ  المعدل  يراهنون على  المسؤولون في فرنسا  كان 
الذي بلغ 75 في المائة من سكان فرنسا.. لكن نسبة من تلقوا التطعيم في 
النمسا  في  الحكومة  كما اضطرت  جــًدا،  األوروبــيــة منخفض  الــدول  بعض 
إلى جعله إجبارًيا في مارس القادم، وشهدت )فيينا( احتجاجات على عودة 

اإلغالق واإلجراءات االحترازية.
الــدول األوروبــيــة لم يأخذوا  أن كثيرا من سكان  ومن الالفت في األمــر 
في  الــحــال  وكــذلــك  ألــمــانــيــا،  مثل  كــورونــا،  وبـــاء  الصحية ضــد  التطعيمات 

نسبة  ســوى  اللقاح  فيها  يأخذ  لم  التي  روسبا 
30 في المائة من السكان، وأيًضا تعاني واليات 
تلقي  عــن  السكان  إحــجــام  مــن  كثيرة  أمريكية 

من  كثير  وإحجام  الــوبــاء..  االحترازية ضد  اإلجـــراءات  ورفضهم  اللقاحات، 
وعي  مــدى  حــول  بالشك  ُيلقي  اللقاحات  أخــذ  المتقدمة عن  الــدول  سكان 
أن يكون سكان  المفترض والمنطقي  الناس وثقافتهم الصحية! حيث من 
بسكان  بالمقارنة  صحية  وثقافة  وعــًيــا  أكــثــر  المتقدمة  الصناعية  الـــدول 
فيها حكومات  التي حققت  العربي،  الخليج  دول  مثل  ناشئة  أو  نامية  دول 
المنطقة نجاًحا باهًرا.. خصوصا عندنا في البحرين، وفي تغطية نسبة أكبر 

من المتلقين اللقاحات للمواطنين والمقيمين األجانب.
توزيع  فــي  العدالة  عــدم  تنتقد  العالمية(  الصحة  )منظمة  كانت  وإذا 
اللقاحات بين دول العالم، وتنتقد استئثار الدول المتقدمة والغنية بحصة 
وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  في  الفقيرة  الــدول  حساب  على  اللقاحات  من  أكبر 
الالتينية، فإن المشكلة اآلن تكمن في عدم وجود الوعي الصحي الكافي بين 
سكان الدول المتقدمة وقبولهم بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

لتوفير حماية القطيع!
هو  المنطقة  ودول  البحرين  فــي  إلينا  بالنسبة  المهم  اآلخــر  الجانب 
الرابعة  كورونا  بعد عودة موجات  بها  نتمتع  أن  يمكن  التي  الحصانة  مدى 
فــي ألمانيا والــخــامــســة فــي فرنسا والــســادســة فــي أمــريــكــا، وظــهــور ســالالت 
جديدة من الفيروسات المتحورة، وخصوصا أن الحكومات األوروبية وكذلك 
بريطانيا وأمريكا وروسيا وأستراليا، والقطاعات الصحية في كل هذه الدول 
عودة  ومع  بلدانهم،  في   19- بكوفيد  اإلصابات  معدل  ارتفاع  باألرقام  تؤكد 
نكون محصنين  لن  والمؤتمرات  والعمل  والسياحة  والطيران  السفر  حركة 
الحتماالت كبيرة منها انتشار الموجة الجديدة من الفيروسات التي تضرب 
فيها نحن في  بما  األخــرى،  البلدان  إلى  وانتقالها  المتقدم  والعالم  أوروبــا 
منطقة الخليج العربي والبحرين أيًضا.. ال نريد أن نكون متشائمين لكن 
الحذر مطلوب. فما تشهده أوروبا حالًيا ليس نزلة برد أو إنفلونزا شتوية، بل 
هي موجة جديدة من كورونا، وفي كوكب األرض ال يوجد )غالف جوي( لكل 
بلد على حدة.. بل فضاء مفتوح للجميع وال توجد أسالك شائكة تستطيع 

منع عبور فيروسات كورونا المتحورة بين دول العالم.

لل�سيارات  الريا�س  معر�س  في  نادرة  �سيارة   600
د�لر  األف   600 من  باأكثر  المزاد  في  كالبتون  لإريك  جيتار  بيع 

بيع جيتار كان يملكه إريك كالبتون في مقابل 625 ألف دوالر، وهو أعلى سعر ُسجل خالل مزاد أقيم 
الجمعة والسبت على قطع تخّص عددًا من أبرز نجوم موسيقى الروك وقاربت إيراداته خمسة ماليين 
دوالر، على ما أعلنت دار »جوليانز« للمزادات. لكّن هذا الرقم أدنى بكثير من المبلغ القياسي الذي حققه 
جيتار عائد لمغني نيرفانا كورت كوباين استخدمه األخير خالل حفلة »ام تي في انبالغد« الشهيرة سنة 
إريك  والبلوز  الــروك  أثــار أسطورة  الماضي(. وقد  العام  لــدار »جوليانز«  مــزاد  1993 )6 ماليين دوالر في 
كالبتون جدال منذ بداية جائحة كوفيد-19 من خالل مواقفه المناهضة للتلقيح ورفضه تدابير اإلغالق 
العام. ومن بين اآلالت األخرى في المزاد، غيتار من نوع »جيبسون إكسبلورر« استخدمه العازف ذي إيدج 
مع فرقة »يو تو« سنة 1976، وقد بيع في مقابل 437 ألفا و500 دوالر، إضافة إلى جيتار آخر من نوع »فندر 
ستراتوكاستر« استخدمه الموسيقي في فرقة »بينك فلويد« ديفيد جيلمور، وقد بيع في مقابل 200 ألف 

دوالر.
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بقيمة 10 ماليني دينار كويتي

توقيع اتفاقية متويل اإن�شاء مركز التحكم اجلديد للمراقبة يف �شبكات الكهرباء واملاء

ال�شيخ  املالية والقت�شاد الوطني  اأكد وزير 

البحرين  اأن مملكة  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان 

التنمية القت�شادية  ما�شية قدًما يف دفع عجلة 

موؤكًدا  املن�شودة،  والهداف  التطلعات  لتحقيق 

اأهمية موا�شلة البناء على ما حتقق من اإجنازات 

بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  اأهداف  ترفد 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

وتعك�س الهتمام واملتابعة امل�شتمرة من �شاحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، منوًها باأهمية 

التحتية  البنية  م�شاريع  وتعزيز  دعم  موا�شلة 

ملا ت�شكله من ركيزة اأ�شا�شية يف تعزيز م�شارات 

التنمية وحتقيق النمو القت�شادي امل�شتدام، لفًتا 

اإىل اأن اإقامة مثل هذه امل�شاريع وفق روؤية �شاملة 

واملواطن  الوطن  م�شلحة  يف  ت�شب  ومتكاملة 

العمل  اأولويات  قمة  على  دائًما  ياأتي  الذي 

الذي  بالدور  ذاته  الوقت  يف  م�شيًدا  احلكومي، 

القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  به  يقوم 

يف  التنموية  امل�شاريع  دعم  يف  والجتماعي 

خمتلف الدول العربية. 

جاء ذلك لدى توقيع وزير املالية والقت�شاد 

الوطني على اتفاقية ال�شمان بني حكومة مملكة 

البحرين وال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي 

والجتماعي، ليقوم ال�شندوق مبوجب التفاقية 

بتقدمي متويل مي�شر مل�شروع اإن�شاء مركز التحكم 

الكهرباء  �شبكات  يف  والتحكم  للمراقبة  اجلديد 

اإذ  كويتي،  دينار  ماليني  ع�شرة  بقيمة  واملاء 

املتنامية  لالحتياجات  تلبية  امل�شروع  هذا  ياأتي 

خلدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء واملاء.

�شوؤون  وزير  التمويل  اتفاقية  وقع  كما   

الكهرباء واملاء وائل بن نا�شر املبارك، وال�شيخ 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  نواف 

العربي  ال�شندوق  وعن  واملاء،  الكهرباء  لهيئة 

لالإمناء القت�شادي والجتماعي بدر حممد ال�شعد 

املدير العام ورئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق. 

ويف هذا ال�شياق قال وزير �شوؤون الكهرباء 

اإن  التوقيع،  بعد  املبارك  نا�شر  بن  وائل  واملاء 

ا�شتمرارية  على  احلفاظ  يف  ي�شاهم  امل�شروع 

بكل  واملاء  الكهرباء  تقدمها هيئة  التي  اخلدمات 

املرجوة.  الأهداف  يحقق  مبا  وموثوقية،  جودة 

البنية  جمال  يف  امل�شروع  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

التحتية والتي حتقق ا�شتدامة الطاقة الكهربائية 

يف مملكة البحرين. واأ�شاف الوزير: »ياأتي اإن�شاء 

�شبكات  يف  والتحكم  للمراقبة  اجلديد  املركز 

الحتياجات  تلبية  مع  متا�شًيا  واملاء،  الكهرباء 

املتنامية خلدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء 

الإ�شكانية  املتنامية  امل�شاريع  لدعم  واملاء، 

وال�شناعية وال�شتثمارية ويف خمتلف املجالت 

مبملكة البحرين«، م�شرًيا اإىل اأن اأعمال امل�شروع 

ت�شغيل  بينها  من  اأ�شا�شية  مراحل  عدة  تت�شمن 

والتحكم  البيانات  جمع  وبرجميات  معدات 

و�شبكة  واملياه،  الكهرباء  �شبكات  بت�شغيل 

ال�شوئية  الألياف  �شبكة  فيها  مبا  الت�شالت، 

وامللحقات، واأعمال �شيانة نظام ال�شكادا لثالثة 

واخلدمات  املدنية  الأعمال  اإىل  اإ�شافًة  اأعوام، 

اأعمال  لت�شميم  الالزمة  وال�شت�شارية  الفنية 

ال�شكادا، والت�شميم املعماري ملبنى مركز التحكم، 

واإعداد وثائق املناق�شات وحتليلها وامل�شاعدة يف 

حتليل العرو�س والتعاقد، والإ�شراف على تنفيذ 

امل�شروع.

بن  نواف  ال�شيخ  قال  اآخر،  جانب  ومن 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم 

بناء مركز  يت�شمن  امل�شروع  اإن  واملاء،  الكهرباء 

رفع  بغر�س  احلايل  املركز  مكان  ليحل  حديث 

م�شتوى التحكم واملراقبة يف �شبكات نقل وتوزيع 

الكهرباء واملاء ول�شمان الت�شغيل الأمثل، كما اأنه 

كمركز  ل�شتعماله  احلايل  املركز  تاأهيل  يت�شمن 

للحالت الطارئة يف حال تعطل املركز الرئي�شي. 

م�شرًيا اإىل اأن تنفيذ امل�شروع �شيتم وفق حزمتي 

اأعمال  حزمة  يف  الأوىل  تتمثل  منف�شلتني  عمل 

اأجهزة واأنظمة ال�شكادا، والثانية تت�شمن حزمة 

مركز  ملبنى  والإلكرتوميكانيكية  املدنية  الأعمال 

التعديالت يف مركز  اإىل  اإ�شافًة  التحكم اجلديد، 

التحكم القائم لتحوليه اإىل مركز حتكم للطوارئ.

من جانبه، اأ�شار املدير العام ورئي�س جمل�س 

القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  اإدارة 

والجتماعي بدر حممد ال�شعد اإىل اأن هذه التفاقية 

جت�شد التزام وحر�س ال�شندوق العربي لالإمناء 

القت�شادي والجتماعي بدعم الربامج واخلطط 

التنموية يف خمتلف املجالت مبملكة البحرين، 

التنمية  م�شرية  تعزيز  يف  بفاعلية  وامل�شاهمة 

القت�شادية والجتماعية للمملكة.
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 وزير االأ�شغال: خف�ض ر�شوم تق�شيم

 االأرا�شي اإىل 160 ديناًرا لكل قطعة

حمرر ال�شوؤون املحلية:

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأ�شدر 

ر�شوم  بخف�س  قراًرا  العمراين  والتخطيط 

درا�شة طلبات تق�شيم الأرا�شي.

وبح�شب القرار اجلديد، ُيلزم املالك ب�شداد 

 10 بواقع  الأرا�شي  تق�شيم  خدمات  ر�شم 

قطعة  كل  على  الطلب  لتقدمي  كر�شم  دنانري 

بالإ�شافة  التق�شيم،  م�شروع  يت�شمنها  اأر�س 

عن  الطلب  بدرا�شة  كر�شم  ديناًرا   150 اإىل 

التق�شيم،  اأر�س يت�شمنها م�شروع  كل قطعة 

قطعة  لكل  ديناًرا   160 جمموعه  مبا  وذلك 

يتم تق�شيمها �شمن امل�شروع.

تق�شيم  خدمات  ر�شم  �شداد  املالك  وعلى 

»تق�شيم  جزئًيا  تق�شيًما  كان  �شواء  الأرا�شي 

قطعة الأر�س اإىل 5 قطع اأو اأقل«، اأو تق�شيًما 

رئي�شًيا »تق�شيم قطعة الأر�س اإىل اأكرث من 5 

قطع مع تخطيط البنية الأ�شا�شية لالأر�س«.

وكان الر�شم بح�شب القرار ال�شابق يبلغ 

اأر�س  قطعة  كل  عن  بحريني  دينار   100

النهائي،  اجلزئي  التق�شيم  م�شروع  يت�شمنها 

بالإ�شافة اإىل مبلغ قدره 100 دينار بحريني 

م�شروع  يت�شمنها  اأر�س  قطعة  كل  عن 

التق�شيم الرئي�شي النهائي.

اأبرزها تطوير مداخل قرية الدير واإن�شاء مواقف لل�شيارات

وزير »االأ�شغال« يبحث احتياجات »�شاد�شة املحرق« مع ممثليها

البلديات  و�شوؤون  ال�شغال  وزير  اجتمع 

املهند�س ع�شام بن عبداهلل  العمراين  والتخطيط 

مبحافظة  ال�شاد�شة  الدائرة  ممثلي  مع  خلف 

املحرق، كل من النائب الدكتور ه�شام الع�شريي 

وع�شو املجل�س البلدي فا�شل العود.

ويف بداية اللقاء رحب الوزير مبمثلي الدائرة 

ال�شاد�شة مبحافظة املحرق، م�شيداً بالدور الكبري 

واأع�شاء  النواب  جمل�س  اأع�شاء  به  يقوم  الذي 

بينهم وبني  امل�شتمر  والتعاون  البلدية  املجال�س 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  ال�شغال  وزارة 

واملواطنني،  الوطن  خدمة  اجل  من  العمراين 

موؤكداً على اأهمية التعاون امل�شرتك بني ال�شلطتني 

العامة  املنفعة  لتحقيق  والتنفيذية  الت�شريعية 

وتطلعات املواطنني.

وخالل اللقاء، بحث الوزير خلف مع ممثلي 

العالقة  ذات  املوا�شيع  من  عدد  املحرق  �شاد�شة 

البلدية  واملرافق  التحتية  البنية  مب�شاريع 

ان  على  الوزير  واأكد  العمراين،  والتخطيط 

الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من امل�شاريع 

�شيتم  واملقيمني، حيث  املواطنني  �شتخدم  والتي 

البدء خالل ال�شهر القادم باأعمال تاأهيل و�شيانة 

عدد من الطرق يف املجمع 231 بالدير وجممع 

236 يف �شماهيج كما يتم بالوقت احلايل اإعادة 

باملجمع   3213 رقم  الطريق  ور�شف  تاأهيل 

وتاأهيل  �شيانة  برنامج  �شمن  الدير  يف   232

الطرق والتي تقدر قيمة العمال املذكورة بحدود 

335،000 دينار، كما تعمل الوزارة على اعداد 

�شبكة  ان�شاء  مل�شروع  التف�شيلية  الت�شاميم 

ال�شرف ال�شحي يف جممع 234 و�شيتم التنفيذ 

حال توفر العتمادات املالية.

كما بحث الوزير مع ممثلي �شاد�شة املحرق 

تطوير مداخل وخمارج �شارع ريا والذي يخدم 

م�شار  باإ�شافة  وذلك  و�شماهيج  الدير  قريتي 

لتخفيف  التقاطعات  عند  موؤقت  كحل  اإ�شايف 

الزدحامات على ان ل تتعار�س مع اخلدمات.

وبني خلف ان الوزارة �شت�شع خطة لو�شع 

اأولويات لإعادة تاأهيل الطرق الأكرث ت�شررا يف 

مواقف  تنفيذ  على  العمل  �شيتم  كما  الدير  قرية 

لل�شيارات يف اأحد املواقع ايل مت حتديدها م�شبقاً 

مع الع�شو البلدي للمنطقة.

ال�شاد�شة  الدائرة  ممثلو  اأثنى  بدورهم، 

ه�شام  الدكتور  النائب  املحرق  مبحافظة 

الع�شريي والع�شو البلدي فا�شل العود باجلهود 

البنية  م�شاريع  تنفيذ  يف  الوزارة  تبذلها  التي 

توا�شل  يف  الوزارة  ان  على  موؤكدين  التحتية، 

الوزارة  اإجنازات وم�شاريع  وان  دائم،  وتن�شيق 

باتت وا�شحة يف الدائرة.

للزراعة  الوزارة  وكيل  اللقاء  وح�شر 

ح�شن  اإبراهيم  املهند�س  البحرية  والرثوة 

البلدية  للخدمات  امل�شاعد  والوكيل  احلواج، 

امل�شرتكة املهند�شة �شوقية حميدان، ومدير اإدارة 

اإدارة  ومديرة  علوي،  بدر  �شيد  املهند�س  الطرق 

خليفة  مها  املهند�شة  الطرق  وت�شميم  تخطيط 

حمادة.

املنتجات املغ�شو�شة متثل 10% من ال�شوق العاملية و30% يف بع�ض البلدان

د. اجلالهمة ت�شتعر�ض مبادرات حماية املجتمع من املنتجات الطبية املزيفة
التنفيذي  الرئي�س  �شاركت 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

واخلدمات ال�شحية الدكتورة مرمي 

الن�شخة  اأعمال  عذبي اجلالهمة يف 

الرابعة من موؤمتر الإمارات الدويل 

املزيفة  الطبية  املنتجات  حول 

دبي  مبركز  النوعية،  واملتدنية 

 ،»2020 »اإك�شبو  يف  للمعار�س 

اجلاري،  نوفمرب   22 اإىل   21 من 

ووقاية  ال�شحة  وزارة  من  بتنظيم 

العربية  الإمارات  بدولة  املجتمع 

اإطار  يف  وذلك  ال�شقيقة  املتحدة 

جهود  توحيد  اإىل  الهادفة  امل�شاعي 

عرب  عاملياً  الدوائي  الغ�س  مكافحة 

�شبط  وتقنيات  اآليات  مناق�شة 

الأدوية.

املوؤمتر  اأّن  اجلالهمة  واأكدت 

على  لالطالع  مهمة  من�شة  ميثل 

اأحدث املمار�شات العاملية يف جمال 

املنتجات  يف  التزييف  مكافحة 

من  نخبة  مب�شاركة  الدوائية، 

واخلرباء  ال�شحي  القطاع  قيادات 

املخت�شة  واجلهات  وال�شت�شاريني 

يف هذا ال�شاأن، بهدف و�شع احللول 

امل�شتدامة لتطويق م�شكلة التزييف 

على  العمل  اأبرزها  ومن  الدوائي، 

تعزيز دور ال�شيدليات يف مكافحة 

م�شتوى  ورفع  الدوائي،  الغ�س 

الأدوية  مبخاطر  املجتمعي  الوعي 

التزييف  املغ�شو�شة، و�شبل معرفة 

اإىل  الإبالغ عنه،  الدواء وكيفية  يف 

الإلكرتونية  املواقع  مراقبة  جانب 

من  الأنواع  لبع�س  ت�شّوق  التي 

الأدوية غري املرخ�شة.

ا�شتعر�شت  الإطار،  هذا  ويف 

واأنظمة  �شيا�شات  د.اجلالهمة 

الطبية  املنتجات  ملكافحة  البحرين 

املزيفة ودون امل�شتوى املطلوب ومت 

ا�شتعرا�س الت�شريعات والإجراءات 

حتمي  والتي  البحرين  مملكة  يف 

ومنها  مزيفة  اأدوية  اأية  دخول  من 

ت�شجيل وترخي�س ومراقبة ما بعد 

الت�شويق.

وبينت د.اجلالهمة اأن املنتجات 

حتدياً  متثل  املغ�شو�شة  الطبية 

حا�شماً يف جمالت ال�شحة العامة، 

لل�شحة  خطرياً  تهديداً  متثل  فهي 

ا�شرتاتيجية  اإىل  وتدعو  العاملية 

الوطني  امل�شتويني  على  �شاملة 

والدويل، حيث تقدر منظمة ال�شحة 

الطبية  املنتجات  اأن  العاملية 

ال�شوق  من   %10 متثل  املغ�شو�شة 

واأكرث من 30% يف بع�س  العاملية 

البلدان.

اأن  يف  اجلالهمة  واأو�شحت 

رئي�شياً  دوراً  الهيئة  تلعب  الهيئة 

الطبية  املنتجات  مكافحة  يف 

اإ�شدار  ذلك  مبايف  املغ�شو�شة، 

ومراقبة  الت�شويق،  تراخي�س 

وردود  الطبية  املنتجات  ا�شتخدام 

مراقبة  واإجراء  ال�شلبية،  الفعل 

املعملية،  الختبارات  اجلودة 

واإجراء ممار�شات الت�شنيع اجليدة 

ممار�شات  على  التفتي�س  وعمليات 

وترخي�س  اجليدة،  التوزيع 

امل�شنعني وجتار اجلملة والكيانات 

قنوات  يف  ت�شارك  التي  الأخرى 

توزيع املنتجات الطبية.
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وقعت كل من اإدارة تقدم املراأة واإدماج احتياجاتها يف املجتمع بجمعية الكلمة الطيبة 

مع مركز �سم�سها للمراأة اتفاقية تعاون، وذلك بهدف تعزيز التعاون وت�سجيع التن�سيق 

امل�سرتك يف كل ما ي�ساهم يف الرتقاء باملراأة البحرينية.

وقالت ع�سو جمل�س اإدارة جمعية الكلمة الطيبة ورئي�سة اإدارة تقدم املراأة الأ�ستاذة 

الأن�سطة  جمالت  يف  التعاون  تعزيز  هو  التفاقية  توقيع  من  »الهدف  ح�سني:  �سامية 

امل�سرتكة بني الإدارة ومركز �سم�سها، 

وتعزيز التعاون يف جمال ال�ست�سارات وتبادل املعلومات، والتعلم وبناء القدرات 

مع تنظيم تعاون بحثي بني الطرفني.

عقد  مع  لل�سركاء،  املخ�س�سة  الربامج  على  املتطوعني  تدريب  التفاقية  ت�سمل  كما 

اجتماعات واأن�سطة متهيدية، اإ�سافة اإىل اإقامة املحا�سرات واخلطابات يف املحافل العامة. 

ا اإقامة الأن�سطة التوعوية املجتمعية، والأن�سطة التوعوية الإعالمية«. واأي�سً

تبني  للجمعية هي  الرئي�سية  الأهداف  اأن من  رئي�س اجلمعية  بوهزاع  واأكد ح�سن 

البحريني،  املجتمع  يف  املراأة  تقدم  اإىل  تهدف  متنوعة  برامج  وتنظيم  هادفة،  مبادرات 

وذلك من خالل ال�سراكات مع خمتلف اجلهات التي ت�ساهم يف حتقيق هذا التقدم.

واأ�ساف: »اإن توقيع مثل هذه التفاقيات التفاقية يتما�سى مع ا�سرتاتيجيات املجل�س 

الأعلى للمراأة واأهداف اجلمعية التي ت�سعى اإىل تقدم املراأة يف كل املجالت، اإذ اإن جمعية 

الكلمة الطيبة اإمياًنا منها بر�سالتها املجتمعية، حتر�س على بناء ال�سراكات مع خمتلف 

القطاعات الر�سمية والأهلية واخلا�سة وعلى امل�ستويات كافة«.

�سم�سها  ملركز  التنفيذي  والرئي�س  موؤ�س�س  تود،  ج�ستني  ماري  اأعربت  جهتها  من 

التي  الطيبة،  الكلمة  مع جمعية  التفاقية  بتوقيع  والعتزاز  ال�سعادة  بالغ  للمراأة، عن 

املراأة  تقدم  لدعم  اأو�سع  اآفاق  لفتح  امل�سرتكة  واملبادرات  الأهداف  حتقيق  يف  �ست�ساهم 

وتاأكيد مكانتها يف م�سرية التنمية مبملكة البحرين.

هذا ومن جانبها ك�سفت لبنى فخرو، ع�سو املجل�س ال�ست�ساري ملركز �سم�سها للمراأة، 

اأن توقيع هذه التفاقية ياأتي يف اإطار اجلهود املتوا�سلة التي تقوم بها »�سم�سها« لدعم 

برئا�سة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  يقودها  التي  البحرين  مملكة  يف  املراأة  متكني  مبادرات 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى  اإبراهيم  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 

حفظها اهلل.

»تقدم املراأة« بجمعية الكلمة الطيبة ومركز 

»�شم�شها« يوقعان اتفاقية للتعاون امل�شرتك

دعا اإىل اآلية وا�شحة لتقدمي ال�شكاوى.. موؤمتر »العمالة املهاجرة« يف ختام اأعماله:

اإدراج العمالة املنزلية �شمن قانون العمل والتاأمني ال�شحي

حمرر ال�سوؤون املحلية:

»الهجرة  موؤمتر  يف  امل�ساركون  اأو�سى 

الحتاد  نظمه  الذي  املنزلية«  للعمالة  الآمنة 

العمالة  باإدراج  البحرين  عمال  لنقابات  العام 

املنزلية لي�سملهم قانون العمل بجميع ف�سوله 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  ح�سول  عدم  يكفل  مبا 

بالإ�سافة  واملكت�سبات،  احلقوق  يف  التمييز 

ال�سحي  بالتاأمني  املنزلية  العمالة  �سمول  اإىل 

واأنظمة احلماية الجتماعية.

العقد  ي�سمل  باأن  املوؤمتر  اأو�سى  كما 

املنزل  �ساحب  قبول  �سرط  املنزلية  للعمالة 

دون  املعنية  اجلهات  من  التفتي�س  بحرية 

اإعطاء  خالل  من  اأخرى  اأذونات  اإىل  احلاجة 

املفت�س �سفة ال�سبط الق�سائي.

وزير  برعاية  اأقيم  -الذي  املوؤمتر  وختم 

حميدان-  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل 

القرارات  توحيد  اإىل  بالدعوة  اأم�س  اأعماله 

على  املنزلية  بالعمالة  اخلا�سة  وال�سيا�سات 

م�ستوى دول اخلليج العربي مبا يكفل احلقوق 

العمل  معايري  يف  عليها  املن�سو�س  العمالية 

الدولية.

الت�سريعات  تطوير  اإىل  املوؤمتر  دعا  كما 

جمل�س  دول  يف  املنزلية  بالعمالة  اخلا�سة 

التعاون اخلليجي لت�سمل احلماية الجتماعية 

التنظيم  يف  احلق  اإىل  و�سولً  العمل  وعقود 

النقابي، والعمل على و�سع مذكرات تفاهم بني 

املنظمات العمالية يف بلد املن�ساأ والبلد املق�سد 

بغر�س ت�سهيل التوا�سل والت�سال مع العمالة 

املنزلية، بالإ�سافة اإىل م�ساركة نقابات العمال 

توقعها  تفاهم  مذكرة  اأو  بروتوكول  اأي  يف 

الدولة اإذا كانت ذات عالقة مع العمل والعمال.

الـ18  مرئياته  يف  ا  اأي�سً املوؤمتر  واأو�سى 

رب  التزام  ب�سرورة  اأم�س  عنها  اأعلن  التي 

على  املنزلية  العاملة  وتاأهيل  بتدريب  العمل 

التوا�سل  بو�سائل  اخلا�سة  التكنولوجيا 

من  العاملة  اأو  العامل  لتمكني  الجتماعية 

على  والعمل  اخلارجي،  العامل  مع  التوا�سل 

اطالق حمالت توعية م�ستمرة لتغيري الثقافة 

جتاه  التعاون  جمل�س  دول  يف  املجتمعية 

العمالة املنزلية وحقوقها، واإزالة امل�سطلحات 

خادمة،  )هروب،  مثل  ال�سلبية  الدللة  ذات 

اإلخ( جتاه العمالة املنزلية واملهاجرة عموًما، 

اإلخ(  منزيل،  عامل  )ترك،  بلفظة  وا�ستبدالها 

حيث اإن الأوىل حتمل اإدانة م�سبقة.

بني  التن�سيق  تعزيز  اإىل  املوؤمتر  ودعا 

ل  بحيث  الدولة  املعنية يف  الر�سمية  اجلهات 

ُيقبل من رب العمل تقدمي �سكوى »ترك العمل« 

�سبق  ما  اإذا  املنزيل  العامل  اأو  العاملة  �سد 

�سد  ب�سكوى  العامل    / العاملة  تقدمت  واأن 

معاجلة  من  النتهاء  حلني  وذلك  العمل،  رب 

بالب�سر  الجتار  منع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سكوى، 

املنزلية من قبل  العمالة  له  الذي قد تتعر�س 

الت�سريعات  يف  فجوة  اأي  ت�ستغل  ع�سابات 

املعنية.

من جانبه، دعا الأمني العام لالحتاد العام 

لنقابات عمال البحرين عبدالقادر ال�سهابي اإىل 

دون  املهاجرة  العمالة  اأجر  حتويل  �سرورة 

�سمان  مع  املنزلية،  العمالة  فيها  مبا  تاأخري، 

وبيئة  مكفولة  وحرية  اخلدمة  نهاية  حقوق 

�سحية،  رعاية  توفري  مع  �سليمة  منزيل  عمل 

ل  اأجًرا  ي�سمن  لت�سريع  لإقرار  الدعوة  جمدًدا 

يقل عن 700 دينار للمواطن.

الهجرة  افتتاح موؤمتر  وقال يف كلمته يف 

باأنه  واثقون  »نحن  املنزلية:  للعمالة  الآمنة 

اإذا مل ن�سمن حقوق  ل حقوق لعمالة منزلية 

الأجر  يف  واملتمثل  للمواطن،  الالئق  العمل 

املواطن  لأن  ال�سليمة؛  العمل  وبيئة  املنا�سب 

يف هذه احلالة ميثل �ساحب العمل ويجب اأن 

املنزيل،  للعامل  التزاماته  ليلبي  مقتدًرا  يكون 

واإل فاإن فاقد ال�سيء ل يعطيه«.

لقطاع  اليوم  تراجع  »هناك  واأ�ساف: 

وح�سانة  ريا�س  وكذلك  املنزلية  العمالة 

الوظيفية  الفر�س  تراجع  ب�سبب  الأطفال 

عديدة،  والأ�سباب  القت�سادي  والنكما�س 

ملاذا  ال�سياق،  هذا  يف  ُيطرح  الذي  وال�سوؤال 

األف  من  باأقل  املنزلية  العمالة  تكلفة  بداأت 

عقدين  خالل  مرات  خم�س  وت�ساعفت  دولر، 

لت�سل اإىل خم�سة اآلف دولر؟«.

فاطمة �سلمان:

رّحبت فعاليات نيابية و�سبابية بقرار جمل�س 

مار�س  من  والع�سرين  اخلام�س  باإقرار  الوزراء 

موؤّكدين  البحريني،  لل�سباب  يوًما  عام  كل  من 

توليه  الذي  الكبري  الهتمام  تعرّب عن  مبادرة  اأنها 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  احلكومة 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء ب�سباب الوطن والإميان بقدراتهم وطاقاتهم 

ومواهبهم و�سرورة ا�ستثمارها والتعبري عنها.

يوما  تخ�سي�س  ال�سباب  من  عدد  اعترب  كما 

العطاء  من  ملزيد  لهم  وت�سجيع  تقدير  مبثابة  لهم 

يعك�س  كما  املجالت،  كافة  يف  والبداع  واملثابرة 

الجنازات  من  املزيد  لتقدمي  لديهم  ال�سرار  روح 

لهذا الوطن ولهذه القيادة احلكيمة.

وقال رئي�س جلنة ال�سباب والريا�سة مبجل�س 

ال�سباب  يوم  تخ�سي�س  اإن  اإ�سحاقي  علي  النواب 

احلكيمة  القيادة  اهتمام  على  تاأكيد  هو  البحريني 

واأن  الزاهر،  امل�ستقبل  ثروة  باعتبارهم  بال�سباب 

البحريني،  ال�سباب  من  واملتميزين  املبدعني  تكرمي 

رحب  وجمال  والجناز،  العطاء  من  ملزيد  حافز 

ال�سبابية وطموحاتهم، يف مبادرة  الكفاءات  لإبراز 

دعم  يف  وت�سهم  املحلي  النطاق  تتجاوز  ح�سارية 

ترفع  التي  العاملية  الإجنازات  لتحقيق  ال�سباب 

املتقدمة،  واملراتب  الدولية  املحافل  اململكة يف  ا�سم 

ومواكبة اأهداف التنمية امل�ستدامة.

موؤكدا دعم املجل�س النيابي لل�سباب البحريني، 

كافة  وتوفري  والقطاعات،  املجالت  خمتلف  يف 

ال�سبل والمكانيات التي تعينهم على حتقيق اآمالهم 

وطموحاتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، يف خدمة 

التهاين  بالغ  اللجنة  ومعربة  واملجتمع.  الوطن 

ت�سكل  التي  املنا�سبة،  بهذه  البحريني  لل�سباب 

خا�سة يف  الوطني،  ال�سبابي  للعمل  بارزة  حمطة 

اجلمعيات واملراكز والأندية ال�سبابية.

ال�سباب  جلنة  ع�سو  اأ�ساد  ذاته  ال�سياق  ويف 

والريا�سة مبجل�س النواب النائب حممد العبا�سي 

دعم  اجل  من  تاأتي  التي  الرائدة  املبادرة  بهذه 

ال�سباب البحريني باإعتبارهم هم ا�سا�س امل�ستقبل، 

منوها باأنها مبادرة اثلجت قلوب اجلميع وخا�سة 

خا�سة  بهم  يحتفى  يوم  لهم  ليكون  ال�سباب  فئة 

وانهم قدموا للوطن من الجنازات الكثري.

واعترب تخ�سي�س هذا اليوم هو مبثابة تقدير 

لكل �ساب قدم لهذا الوطن من الت�سحيات يف �سبيل 

رقيه ورفعته بدليل كم ال�سباب الذي تطوع موؤخرا 

ي�ستحق  باأنه  اثبت  والذي  كورونا  جائحة  اأبان 

التقدير والثناء.

القرار  هذا  اإن  رحمة  اآل  غازي  النائب  وقال 

والذي جاء جتاوبا مع مبادرة �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

يوم  بتخ�سي�س  تتعلق  والتي  ال�سباب  و�سوؤون 

لتكرمي املبدعني واملتميزين من ال�سباب البحريني، 

الإبداع والتمّيز  الكرام ملوا�سلة  لهو حافٌز ل�سبابنا 

الوطن  وامليادين حيث خدمة  ال�ساحات  يف جميع 

ال�سباب  اأن  موؤكًدا  له،  والخال�س  بها  والرتقاء 

البحريني ي�ستحق الحتفاء وم�ساعفة الهتمام به 

وبقدراته واإمكاناته يف نه�سة ومناء الوطن.

لهذا  املبّكر  ال�ستعداد  اإىل  رحمة  اآل  ودعا 

بهم  والحتفاء  ال�سباب  لتكرمي  يوًما  ليكون  اليوم 

له  ت�سبو  ما  وحتقيق  اأو�ساعهم  جميع  وملراجعة 

لهم  الكرمية  احلياة  وتوفري  واأحالمهم  طوحاتهم 

العطاء  لهم  تتيح  التي  ال�سبل  كافة  �سمان  عرب 

والعمل لكونهم ثروة احلا�سر وامل�ستقبل.

باأن  البحراين  حممود  النائب  قال  جهته،  من 

الذي  للدور  كبريا  تقديرا  اأظهرت  لطاملا  احلكومة 

يلعبه ال�سباب البحريني يف بناء ونه�سة بلده على 

خمتلف الأ�سعدة وامل�ستويات. 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اإن  قائال:  واأردف 

بن عي�سى اآل خليفة لطاملا حتدث عن مناقب و�سيم 

املحافل  يف  باإجنازاتهم  وا�ساد  البحرينيني  اأبنائه 

الدولية، منوها اإىل اأن احلكومة برئا�سة ويل العهد 

للطاقات  م�ستمرا  تقديرا  اأظهرت  الوزراء  رئي�س 

ال�سبابية، فباتوا ي�سغلون مواقع قيادية واإ�سرافية 

يف عدة اأجهزة وموؤ�س�سات حكومية. 

اأما ال�ساب نواف الكوهجي فقد اعترب تخ�سي�س 

امللكية  الرعاية  من  جزًءا  البحريني  لل�سباب  يوم 

التي يحظى بها ال�سباب البحريني، منوًها بقوله اإن 

هذا لي�س بغريب على القيادة احلكيمة التي توؤكد 

دائًما باأن ال�سباب هم عماد هذا الوطن وثروته لبناء 

احلا�سر وامل�ستقبل املزدهر.

واأفاد الكوهجي وهو الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

مبفهوم  تعمل  �سركة  اأول  تعترب  والتي  »تنمو« 

ال�سباب  وتدعم  البحرين  يف  املالئكي«  »ال�ستثمار 

ا�ستلموا  اململكة  يف  ال�سباب  اإن  املجال،  هذا  يف 

خرب الإعالن عن تخ�سي�س يوم لل�سباب بكل فخر 

على  وا�سح  دليل  مبثابة  �سك  بال  وهذا  وفرح، 

حر�س القيادة الر�سيدة على تفعيل طاقات ال�سباب 

يف  اأ�سا�سيني  م�ساهمني  ليكونوا  قدراتهم  وبناء 

نه�سة وازدهار وطنهم.

يف  ال�ستثمار  على  تركز  ال�سركة  اأن  واأكد 

من  ال�سباب  دعم  يف  جهًدا  تاألو  ولن  التكنولوجيا 

خالل ال�ستثمار يف �سركات رواد الأعمال ال�سباب 

الإر�ساد  وتقدمي  املبتكرة،  العالمات  ذوي  من 

ذوي  من  مرموقني  قبل خمت�سني  من  لهم  امل�ستمر 

اخلربة والكفاءة.

قرار  »اأن  ح�سني  �سميح  ال�ساب  قال  بينما 

حكيم  قرار  البحريني  لل�سباب  يوم  تخ�سي�س 

كل  يف  الأعلى  هم  ال�سباب  فن�سبة  و�سائب، 

وهم  امل�ستقبل،  يف  عليهم  املعول  وهم  املجتمعات 

العطاء والدم املتجدد، ول�سك اأن ذلك القرار �سوف 

التميز والتطور والإبداع،  يحفزهم لبذل املزيد من 

فال�سباب البحريني اأبدع يف كل الأ�سعدة واملجالت 

وعلى حد �سواء الرجال والن�ساء.

يوم  تخ�سي�س  اأحمد  ح�سن  ال�ساب  واعترب 

القيادة  وتقدير  اهتمام  مدى  يعك�س  لل�سباب 

بقوله  منوها  واجنازاتهم،  وجناحاتهم  لل�سباب 

نحن اليوم بهذا القرار م�ستعدون لفعل املزيد لهذا 

الوطن املعطاء.

ال�سباب  تغمر  التي  ال�سعادة  مدى  على  واأكد 

فخر  وكلهم  لهم  اليوم  هذا  بتخ�سي�س  البحريني 

متمنيا  بهم،  يحتفى  لل�سباب  يوما  ا�سبح  باأن 

وال�ستقرار  الرخاء  العظيم  ولل�سعب  للقيادة 

الجنازات  من  املزيد  البحريني  ولل�سباب  والتقدم 

والإبداع والتوفيق.

اإقرار  اأن  اىل  بوحميد  حممد  ال�ساب  واأ�سار 

يوما  مار�س  من  الـ25  حتديد  الوزراء  جمل�س 

مدى  تبني  نوعية  مبادرة  هو  البحرين  لل�سباب 

اهتمام القيادة وت�سجيعها جلميع ال�سباب مبختلف 

املبادرة هي  باأن هذه  منوها  والقطاعات،  املجالت 

جزء من اجلهود املبذولة لتمكني ال�سباب البحريني 

وخلق مزيد من الفر�س اأمامه.

وتابع قائال»هذا الجناز الذي يح�سب ل�سالح 

اجل  من  له  اأخرى  دفعة  هو  البحريني  ال�سباب 

مزيد من البتكار والعطاء والتمكني وتطوير الذات 

وت�سجيعه من اجل امل�سي قدما برعاية كرمية من 

القيادة نحو الجناز والتطوير والعطاء يف خمتلف 

املجالت الع�سرية وخا�سة البتكارات اللكرتونية 

املجال  يف  �سا�سعة  م�ساحة  من  اليوم  حتتله  ملا 

التنموي الع�سري«.

�شباب لـ»الأيام«: مبادرة تبث يف نفو�شنا روح الإ�شرار والتحدي ملزيد من الإبداع 

ترحيب �شبابي ونيابي بتحديد الـ25 من مار�س يوًما لالحتفاء بال�شباب البحريني

حممود �لبحر�ينغازي �آل رحمةحممد �لعبا�سيعلي �إ�سحاقي

حممد بوحميدح�سن �أحمد�سميح ح�سنينو�ف �لكوهجي
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اجلامعة متدد فرتة الت�شجيل حل�شور احلفل اإىل اخلمي�س املقبل

م�شرح الدانة يحت�شن حفل »الأهلية« لتخريج الفوجني 15 و16

باجلامعة  الطلبة  �ش�ؤون  عمادة  اأعلنت 

الأهلية  اجلامعة  ا�شتكمال  عــن  الأهلية 

ا�شتعداداتها لالحتفاء بالف�جني اخلام�س ع�شر 

وال�شاد�س ع�شر من اخلريجني يف 12 من �شهر 

فرتة  بتمديد  من�هة  املقبل،  دي�شمرب2021 

املقبل  اخلمي�س  ي�م  اإىل  احلفل  يف  الت�شجيل 

امل�افق 25 ن�فمرب 2021.

وقالت م�شاعدة رئي�س اجلامعة للت�ش�يق 

الأهلية  باجلامعة  والإعالم  العامة  والعالقات 

الدكت�رة ثائرة ال�شرياوي يف ت�شريح �شحايف 

منها  وتقديًرا  الأهلية  اجلامعة  اإدارة  بــاأن 

تقيم  اأن  اختارت  اأم�رهم  واأولياء  خلريجيها 

م�شرح  يف  و16   15 الف�جني  تخريج  حفل 

الدانة ال�اقع مبنطقة ال�شخري ب��شفه �شرًحا 

على  املحافظة  خالله  من  ميكن  مميًزا  وطنًيا 

جميع الإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار 

البهجة والفرحة  يقيد  فريو�س ك�رونا مبا ل 

يتيح  حيث  التخرج،  حفل  بها  يت�شف  التي 

الطبيعية  الأجــ�اء  يف  احلفل  اإقامة  امل�شرح 

ي�شت�عب 10  الذي  امل�شرح  قلب  املفت�حة يف 

اآلف م�شارك.

ه�  وكما  احلفل  اأن  ال�شرياوي  ــدت  واأك

لل�طن  النتماء  روح  يج�شد  �ش�ف  معتاد 

لقيادته احلكيمة ويت�شمن كل معاين  وال�فاء 

املحبة والتاآخي التي تتمتع بها اأج�اء اجلامعة 

اجلامعة  اإدارة  عناية  على  م�شددة  الأهلية، 

بجعل حفل التخرج املقبل مميزا وبحلة جديدة 

لر�شم الب�شمة والفرحة على وج�ه اخلريجني 

الطلبة  جميع  ال�شرياوي  ودعت  وعائالتهم. 

اأنه�ا جميع متطلبات التخرج  اخلريجني ممن 

الدرا�شية  ال�شاعات  جميع  بنجاح  واجتازوا 

القب�ل  اإدارة  مبراجعة  امل�شارعة  اإىل  املقررة 

اأجل  من  الطلبة  �ش�ؤون  بعمادة  والت�شجيل 

اإمتام اإجراءات الت�شجيل يف احلفل.

الف�جني  لتخريج  »ن�شتعد  واأ�شافت:   

مت�شمنني  ع�شر  وال�شاد�س  ع�شر  اخلام�س 

واملاج�شتري  البكال�ري��س  بدرجتي  خريجني 

تكن�ل�جيا  كلية  هي:  علمية،  كليات   5 من 

واملالية،  الإداريــة  العل�م  وكلية  املعل�مات، 

الهند�شة،  وكلية  والعل�م،  الآداب  وكلية 

وكلية الدرا�شات العليا والبح�ث. اإذ حتر�س 

اجلامعة منذ ن�شاأتها اإىل تقدمي من�ذج راق من 

تعزيز  اإطار  يف  العالية  اجل�دة  ذي  التعليم 

جمال  يف  البحرين  ململكة  الــريــادي  ــدور  ال

التعليم العايل«.

د. ثائرة ال�شرياوي

حملة »اجلمعة

املذهلة« يف جميع متاجر »لولو«

املذهلة«  »اجلمعة  حملة  ــادت  ع

هائلة  خ�ش�مات  لتقدمي  الحتفالية 

الكمبي�تر  واأجهزة  الإلكرتونيات  على 

الل�حية  والأجهزة  والألعاب  املحم�لة 

املحم�لة  واله�اتف  املنزلية  والأجهزة 

فئة  من  املنتجات  من  وغريها  والأزياء 

البقالة والأطعمة الطازجة، بالتزامن مع 

يف  ال�ش�داء«  »اجلمعة  الت�ش�ق  م��شم 

جميع اأنحاء العامل.

املت�ش�قني  العرو�س  و�شتمنح 

ممتازة  باأ�شعار  اخليارات  من  العديد 

الأعــيــاد.  هــدايــا  م��شم  قبل  خا�شة 

عرب  ترويجية  عرو�س  هناك  �شتك�ن 

 50 من  ــر  واأك املتجر  ويف  الإنرتنت 

فئات  يف  الكبري«  »احلــدث  من  ا  عر�شً

هــذه.  احلملة  ــرتة  ف ــالل  خ خمتلفة 

دي�شمرب،   11 حتى  العرو�س  ت�شتمر 

و�شتت�افر يف جميع متاجر ل�ل� وب�ابة 

www. الإنرتنت،  عرب  للت�ش�ق  ل�ل� 

وتطبيق   Luluhypermarket.com
ل�ل� للت�ش�ق.

عرب  الــ�ــشــراء  عمالء  و�شيح�شل 

بن�شبة  اإ�شايف  خ�شم  على  الإنرتنت 

20% على املدف�عات التي تتم عن طريق 

بقيمة  الئتمانية  ما�شرتكارد  بطاقات 

والرمز  اأكر،  اأو  بحرينًيا  ديناًرا   20

.SF2021 �الرتويجي ه

عند  تنتهي  ل  املذهلة  اجلمعة  حملة 

هذا احلد. يف 26 ن�فمرب، �شيك�ن هناك 

مبجمع  الل�ل�  يف  الليل  منت�شف  خ�شم 

احلد  ل�ل�  يف  اآخر  بيع  يليه  الرملي، 

الف�ائد  من  املزيد  ملنح  ن�فمرب.   29 يف 

للعمالء يف خ�ش�مات منت�شف الليل مع 

خ�ش�مات ت�شل اإىل %90.

جمموعة فنادق اخلليج تدعم

جمعية البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر

ملجم�عة  الفعال  الإ�شهام  منطلق  من 

امل�شتمر  ودعــمــهــا  اخلــلــيــج  ــادق  ــن ف

قدمت  باململكة،  اخلريية  للم�شروعات 

ال�شن�ي  تربعها  اخلليج  فنادق  جمم�عة 

مر�شى  لرعاية  البحرين  جمعية  اإىل 

املجم�عة  من  ــا  اإميــاًن ــك  وذل ال�شكلر؛ 

تق�م  الذي  والرائد  املتخ�ش�س  بالدور 

على  املجم�عة  من  ا  اجلمعية، وحر�شً به 

اخلدمات  لدعم  للجمعية  اإ�شهامها  تقدمي 

التي تقدمها للمجتمع.

ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  قام  وقد 

فنادق اخلليج جارفيلد ج�نز بتقدمي ال�شيك 

العام  الأمــني  الكاظم  اإبراهيم  زكريا  اإىل 

جلمعية البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر.

»اإبراهيم خليل كانو« تختم برناجمها للتدريب اجلامعي ال�شيفي

الرائدة يف قطاعات عدة  اإبراهيم خليل كان�، ال�شركة  احتفت �شركة 

يف اململكة، با�شتكمال برناجمها للتدريب اجلامعي ال�شيفي الذي ح�شره 

جمم�عة من الطلبة من خمتلف التخ�ش�شات الدرا�شية.

الأن�شطة  دعم  يف  ال�شركة  مبادرات  �شمن  الربنامح  هذا  وياأتي 

التعليمية ملختلف املراحل الدرا�شية ويف اإطار ال�شراكة املجتمعية.

وقد تدرب الطلبة يف اأق�شام خمتلفة يف ال�شركة.

جتربة  فر�شة  الطلبة  منح  يف  كان�  خليل  اإبراهيم  �شركة  وت�ؤمن 

النخراط الفعلي يف بيئة العمل.

التعليم  ملبادرات  مكمالً  ال�شيفي  اجلامعي  التدريب  برنامج  ويعترب 

من  ال�شركة  حتر�س  والتي  ال�شركة،  تنظمها  التي  الأخرى  والتدريب 

فر�شة  ومنحهم  الطلبة  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإىل  ال��ش�ل  على  خاللها 

التدريب مع اأف�شل كفاءات القطاع املتخ�ش�شة يف املنطقة.

امل�شور الفوتوغرايف عي�شى اإبراهيم

يد�شن »ذاكرة عني« اخلمي�س املقبل

البحريني  امل�ش�ر  يد�شن 

»ذاكرة  كتاب  اإبراهيم  عي�شى 

عني« الذي ي�ثق ح�شاد رحالته 

خمتلف  يف  الــفــ�تــ�غــرافــيــة 

ال�شاعة  يف  وذلك  العامل،  دول 

ال�شابعة من م�شاء ي�م اخلمي�س 

ن�فمرب 2021 يف  امل�افق 25 

ال�شيف.  مبنطقة  كريفن  متجر 

كتابه  يف  اإبراهيم  وي�شتعر�س 

وثقتها  �ش�ًرا  عــني«،  ــرة  »ذاك

كامريته خالل خم�س وع�شرين 

�شبعة  مدى  بها على  قام  رحلة 

دولً  خاللها  جال  عاًما،  ع�شر 

ثقافات  عرب  وتنقل  خمتلفة 

و�شع�ب واأمم متن�عة. 

احل�ش�ر  يك�ن  و�ــشــ�ف 

من  ا  �شخ�شً لثالثني  متاًحا 

الثقايف  بــالــ�ــشــاأن  املهتمني 

الأخذ  مع  وال�شفر،  والت�ش�ير 

ــراءات  ــالإج ل العــتــبــار  بعني 

التباعد  وق�اعد  الحــرتازيــة 

الجتماعي ولب�س الكمامات.

جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم فعالية ثقافية

 تراثية هندية بالتعاون مع اجلمعية الن�شائية الهندية

البحرين  جامعة  حر�س  مع  متا�شًيا 

ات�شال  قن�ات  اإن�شاء  على  للتكن�ل�جيا 

وتعاون مع اجلاليات املقيمة على اأر�س اململكة 

بها  املرتبطة  الثقافات  خمتلف  على  والتعرف 

اجلامعة  اأقامت  فقد  معها،  الت�ا�شل  وتعزيز 

هذه  وكانت  هندًيا.  تراثًيا  ثقافًيا  ا  عر�شً

الفعالية قد مت تنظيمها بالتعاون مع اجلمعية 

�شهدت  حيث  اململكة،  يف  الهندية  الن�شائية 

عدد  بح�ش�ر  فلكل�رية،  فنية  فقرات  الفعالية 

تتقدمهم  الهندية،  اجلالية  اأع�شاء  من  كبري 

مملكة  يف  الهندية  الن�شائية  اجلمعية  رئي�شة 

واأع�شاء  راجناراجان  ني�شا  ال�شيدة  البحرين 

جمل�س اإدارة اجلمعية اإىل جانب عدد كبري من 

والإدارية  الأكادميية  الهيئتني  واأع�شاء  الطلبة 

املال  علي  ح�شن  الدكت�ر  يتقدمهم  باجلامعة 

رئي�س اجلامعة الذي رحب يف كلمته الفتتاحية 

واأع�شاء  الهندية  الن�شائية  اجلمعية  برئي�شة 

اجلالية  واأع�شاء  الهندية  الثنية  املجم�عات 

التي  املبادرة  بهذه  م�شيًدا  واحل�ش�ر،  الهندية 

تهدف اإىل تعزيز التعاون بني جامعة البحرين 

ت�شم  التي  الهندية  واجلالية  للتكن�ل�جيا 

عدًدا من خريجي اجلامعة على مدى ال�شن�ات 

املا�شية، م�ؤكًدا على تطلع اجلامعة اإىل  حتقيق 

الن�شائية  اجلمعية  مع  التعاون  من  املزيد 

الهندية من اأجل ت�فري الفر�س املنا�شبة لتبادل 

اخلربات ملا يخدم م�شلحة املجتمع.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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مع حت�ّشن الطق�س تعود عربات الطعام اإىل االنت�شار 

يف الكثري من ال�شاحات والطرقات مبا ي�شتلزم االهتمام 

ملرتاديها  حمايًة  لها  ة  اخلا�شّ االأماكن  وتخ�شي�س  بها 

وتنظيًما حلركة املرور وال�شري وجتنبًا للحوادث.

الإف�شال  ال�شاهرة  العيون  الداخلية  الأ�شود  �شكًرا 

و�شبط  الوطن  و�شالمة  اأمن  ي�شتهدف  اإرهابي  خمطط 

متفجرات مرتبطة مبجموعات اإرهابية يف اإيران. 

ربي يحفظ مملكتنا ويدمي فيها االأمن واالأمان ويرد كيد 

اخلائنني واملرتب�شني.
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1824 - انت�شار الأ�شط�ل امل�شري على الأ�شط�ل 

الي�ناين يف »م�قعة �شتمبال«.

عبدالنا�شر  جمال  امل�شري  الرئي�ص   -  1964     

وملك ال�شع�دية في�شل بن عبد العزيز ي�قعان يف مدينة 

جدة اتفاًقا ب�شاأن حرب اليمن.

    1989 - هدم جدار برلني بالكامل.

    1991 - انتخاب بطر�ص بطر�ص غايل اأميًنا عاًما 

اأن  على  ك�يالر  دي  برييز  املتحدة خلًفا خلافيري  لالأمم 

يت�شلم عمله ر�شمًيا يف 1 يناير 1992.

التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ص   -  2008     

الفل�شطينية ينتخب رئي�ص ال�شلطة حمم�د عبا�ص رئي�ًشا 

لدولة فل�شطني، وحركة حما�ص ترف�ص القرار.

    2010 - ك�ريا ال�شمالية تطلق اأكرث من 200 

اجلن�بية،  لك�ريا  تابعة  جزيرة  على  مدفعية  قذيفة 

وجي�ص ك�ريا اجلن�بية يفتح النار دفاًعا عن النف�ص.

    2011 - الرئي�ص اليمني علي عبداهلل �شالح ي�قع 

والقا�شية  اليمنية  الأزمة  حلل  اخلليجية  املبادرة  على 

بتنحيه عن احلكم.

   2014 - الربيطاين ل�ي�ص هاملت�ن يف�ز للمرة 

الف�رم�ل  ل�شباقات  العامل  ببط�لة  تاريخه  يف  الثانية 

واحد 2014.

املعار�ص ماوري�شي� ماكري  انتخاب   - 2015    

رئي�ًشا لالأرجنتني خلًفا لكري�شتينا كري�شرن.

الفنان البحريني جابر الرتكي ُي�شارك اجلماهري العمانية اأفراحها »بُعمان احلب«

الرتكي  جابر  املتاألق  البحريني  الفنان  اأطلق 

ملُ�شاركة  احلب«  »ُعمان  ا�شم  حملت  خا�شة  اأغنية 

الُعمانيني  وجمه�ره  عام،  ب�شكل  الُعماين  ال�شعب 

ال�طني.  العيد  مُبنا�شبة  اأفراحهم  خا�ص،  ب�شكل 

وتنفيذ  البل��شي،  ر�شية  كلمات  من  والأغنية 

العذبة  باأنغامها  �شدحت  عامر،  عارف  ومك�شاج 

جابر  يحمله  الذي  والتقدير  احلب  مدى  عن  لُتعربرّ 

الذي  الأ�شيل  العماين  لل�شعب  قلبه  بداخل  الرتكي 

دائًما ما كان ركًنا ُمهًما للنجاح الذي حققه على مدى 

ال�شن�ات املا�شية. 

جابر  يكنه  الذي  التقدير  الأغنية  وت�ؤكد  كما 

البحرين  مملكة  مع  يلتقي  كبلد  لُعمان  الرتكي 

العهد  يف  تر�شخت  ا�شتثنائية  تاريخية  بعالقات 

الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املُفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

واأخيه ح�شرة �شاحب اجلاللة الل�شلطان هيثم بن 

طارق اآل �شعيد �شلطان ُعمان ال�شقيقة. 

»اأحمل  ال�شدد:  هذا  يف  تركي  جابر  ويق�ل 

و�شفها،  عن  الكلمات  تعجز  معزة  العماين  لل�شعب 

والطيب  الكرم  العظيم  ال�شعب  هذا  من  اأ�شتلهم  اإذ 

و�شدق امل�شاعر، ول اأن�شى الدعم غري امل�شروط الذي 

ت�شرفت به من اأهلنا يف ُعمان خالل م�شريتي الفنية. 

وهذه الأغنية هي رد جميل لهذا احلب، ول� بال�شيء 

الب�شيط«.

لأول مرة روبوت يخاطب زبائن املطعم ويقدم الطعام يف العراق م�����ي�����اه الأم��������ط��������ار ت�����غ�����رق ��������ش�������وارع الإ�����ش����ك����ن����دري����ة

مطعم  اأرجاء  يف  روب�ت  يتنقل 

مقدًما  العراق،  �شمال  يف  امل��شل  يف 

اأطباًقا متن�عة اإىل رواد امل�قع بف�شل 

هذه  يف  جزئًيا  ُط�رت  تكن�ل�جيا 

فات�رة  دفعت  التي  العراقية  املدينة 

باهظة ب�شبب احلرب.

الأبي�ص  الروب�ت  ويرحب 

بزبائن  ن�شائي،  اآيل  ب�ش�ت  والأزرق 

دخل�ا املطعم، قائالً: »اأهالً و�شهالً بكم 

اأن  و»اأمتنى  الثالثة«  الطاولة  على 

ت�شتمتع�ا ب�قتكم يف مطعمنا«.

فيما  الآيل  الإن�شان  وي�شيف 

تن�ش�ا  »ل  اأحمر:  ب�ش�ء  عيناه  تلمع 

املطعم  فكرة  ح�ل  اآراءكم  تعط�ا  اأن 

هذا  ويتنقل  اخلدمة«.  وم�شت�ى 

�ش�داء  قبعة  ي�شع  الذي  الروب�ت 

ح�ل  اأنيًقا  وو�شاًحا  راأ�شه  على 

عنقه، ببطء على �شكة حديدية ت�ؤمن 

حركته على اأر�شية ال�شالة املزدحمة 

بالزبائن. ويق�ل �شاحب املطعم رامي 

فكرة  اإن  عاًما(،   30( عبدالرحمن 

جائحة  خالل  لديه  ن�شاأت  امل�شروع 

م�ش�رة  مقاطع  م�شاهدة  اإثر  ك�رونا 

تعمل  رقمية  وم�ائد  روب�تات  تظهر 

باللم�ص يف مطاعم بالإمارات العربية 

املتحدة واإ�شبانيا واليابان.

عرب  م�شري�ن،  نا�شط�ن  تداول 

في�شب�ك،  الجتماعي  الت�ا�شل  م�قع 

واأنفاق  �ش�ارع  غرق  ت�ثرّق  �ش�ًرا 

الأمطار  الإ�شكندرية، من جراء م�جة 

الغزيرة التي �شربت املحافظة، الإثنني، 

ال�شيارات  حركة  اإعاقة  يف  وت�شببت 

يف  الرئي�شية،  وامليادين  ال�ش�ارع  يف 

اأبرزها �شب�رتينغ وكلي�باترا  مناطق 

وحت�لت  وال�شاطبي.  والإبراهيمية 

العديد من اأحياء و�شط و�شرق وغرب 

وم�شتنقعات،  برك  اإىل  الإ�شكندرية 

كلي،  ب�شكل  املرور  حركة  اأعاق  ما 

ال�ش�ارع  يف  عالقة  ال�شيارات  واأبقى 

املياه  تراكمات  ب�شبب  والأنفاق، 

وعدم  الكثيفة،  الأمطار  عن  الناجتة 

على  ال�شحي  ال�شرف  بال�عات  قدرة 

ا�شتيعابها يف خمتلف املناطق.

الإ�شكندرية  حمافظة  ودفعت 

من  الأمطار  مياه  ل�شفط  ب�شيارات 

التي  واملناطق  الأنفاق،  مداخل 

عدم  ب�شبب  فيها،  املياه  جتمع  يتكرر 

حني  يف  �شرف.  بال�عات  وج�د 

الدرا�شة  تعطيل  املحافظة  اأعلنت 

امل�شائية  الفرتة  مدار�ص  جميع  يف 

تعر�ص  بدع�ى  ومعلمني(،  )طالًبا 

الإ�شكندرية لتغريات مناخية مفاجئة، 

الطق�ص  من  مت�قعة  غري  وم�جة 

ال�شيئ.

ح�شمت االإعالمية اللبنانية كارين �شالمة قراراها بالهجرة، وذلك ب�شبب الظروف املعي�شية وال�شيا�شية واالأمنية ال�شعبة التي 

مير بها لبنان منذ فرتة. وكتبت كارين عرب �شفحتها اخلا�شة على تويرت تغريدة غا�شبة قالت فيها: »عم بعمل امل�شتحيل 

لهاجر... خل�س ما بدي اأوالدي يربوا هون... بعتذر ب�س خل�س«.

طريق الكبا�ش يحول

 الأق�شر ملتحف عاملي مفتوح

اأن  امل�شرية،  والآثار  ال�شياحة  وزارة  اأعلنت 

ن�فمرب   25 ي�م  لها  املقرر  الكربى  العاملية  الحتفالية 

�شتح�شرها  الكبا�ص،  طريق  افتتاح  مبنا�شبة  اجلاري، 

الدول  و�شفراء  الأجانب،  امل�ش�ؤولني  من  كبرية  اأعداد 

و�شتك�ن  العاملية،  الإعالم  و�شائل  و�شتنقلها  بالقاهرة، 

حدًثا فريًدا ل يقل عن حدث نقل امل�مياوات امللكية.

الق�شر  اأن  �شيعلن  الفتتاح  مع  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

حت�لت اإىل متحف عاملي مفت�ح.

ال�شياحة  وزير  م�شت�شار  بهجت،  �شها  د.  وقالت 

طريق  ال�شتعدادات حلفل  اإن  ال�زارة،  با�شم  واملتحدث 

الكبا�ص ت�شري على قدم و�شاق مبحافظة الأق�شر.

من  ومتكامالً  كبرًيا  عمل  فريق  هناك  اأن  واأو�شحت 

ال�زارة واجلهات املعنية يعمل�ن على مدار ال�شاعة، من 

اأجل اأن يخرج احلفل يف اأف�شل �ش�ره.

الحتفالية  وراء  من  الأ�شا�شي  »الغر�ص  واأ�شافت: 

وحمافظة  عام  ب�شكل  امل�شرية  لل�شياحة  الرتويج  ه� 

الأق�شر ب�شكل خا�ص، واإبراز ما بها من مق�مات �شياحية 

واإعالنها متحًفا مفت�ًحا، ل�شيما واأن الأق�شر ت�شم اآثاًرا 

ومق�مات �شياحية، ل ي�شاهيها اأي مكان اآخر يف العامل«.

ال�شحة ت�شجل 32 اإ�شابة جديدة 

بكورونا وتعايف 19 حالة

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

16558 يف ي�م 22 ن�فمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 32 

حالة قائمة جديدة منها 9 حالت لعمالة وافدة، و 18 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 5 حالت قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  تعافت 19 حالة 

املتعافية اإىل 275777.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة بلغ 250 حالة، 

منها حالتان حتت العناية، يف حني اأن 248 حالة و�شعها 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  حالت  بينها  ت�جد  ول  م�شتقر، 

تلقي العالج.
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 وزير األشغال يبحث 
 مع العشيري والعود 

احتياجات »سادسة المحرق«

بحث وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط العمراني 
عصام خل��ف، خ��ال اجتماعه م��ع ممثلي الدائرة السادس��ة 
بمحافظة المحرق، كل من النائب الدكتور هش��ام العش��يري 
وعض��و المجلس البل��دي فاضل العود، بحض��ور وكيل الوزارة 
للزراعة والث��روة البحرية إبراهيم الحواج، والوكيل المس��اعد 
للخدمات البلدية المش��تركة ش��وقية حمي��دان، ومدير إدارة 
الط��رق ب��در علوي، ومدي��رة إدارة تخطي��ط وتصميم الطرق 
مها خليفة حمادة، عددًا من المواضيع ذات العاقة بمشاريع 

البنية التحتية والمرافق البلدية والتخطيط العمراني.
وأوض��خ خلف، أن ال��وزارة تعمل حاليًا عل��ى تنفيذ عدد من 
المشاريع والتي ستخدم المواطنين والمقيمين، حيث سيتم 
البدء خال الش��هر المقبل بأعم��ال تأهيل وصيانة عدد من 
الطرق في المجمع 231 بالدير ومجمع 236 في سماهيج كما 
يت��م بالوقت الحالي إعادة تأهيل ورصف الطريق رقم 3213 
بالمجمع 232 في الدير ضمن برنامج صيانة وتأهيل الطرق 
والتي تقدر قيمة األعمال المذكورة بحدود 335,000 دينار، 
كما تعمل الوزارة على إعداد التصاميم التفصيلية لمشروع 
إنش��اء شبكة الصرف الصحي في مجمع 234 وسيتم التنفيذ 

حال توفر االعتمادات المالية.
كم��ا بحث خل��ف مع ممثلي سادس��ة المح��رق تطوير مداخل 
ومخارج ش��ارع ريا والذي يخدم قريتي الدير وس��ماهيج وذلك 
بإضافة مس��ار إضافي كحل مؤقت عن��د التقاطعات لتخفيف 
االزدحام��ات عل��ى أال تتعارض مع الخدمات، مبين��ًا أن الوزارة 
ستضع خطة لوضع أولويات إلعادة تأهيل الطرق األكثر تضررًا 
في قرية الدير كما س��يتم العمل على تنفيذ مواقف للسيارات 
ف��ي أحد المواقع التي تم تحديدها مس��بقًا مع العضو البلدي 
للمنطقة، مش��يدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس 
الن��واب وأعضاء المجالس البلدية والتعاون المس��تمر بينهم 
وبين وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
من أج��ل خدم��ة الوط��ن والمواطني��ن، مؤكدًا عل��ى أهمية 
التعاون المش��ترك بين الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية 

لتحقيق المنفعة العامة وتطلعات المواطنين.
بدورهم��ا، أثنى ممث��ا الدائرة السادس��ة بمحافظة المحرق 
النائب الدكتور هش��ام العشيري والعضو البلدي فاضل العود 
بالجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، 
مؤكدي��ن على أن ال��وزارة في تواصل وتنس��يق دائمين، وأن 

إنجازات ومشاريع الوزارة باتت واضحة في الدائرة.

استعرضت مبادرات البحرين بـ»مؤتمر اإلمارات الدولي«

 الجالهمة: المنتجات الطبية 
المغشوشة تستدعي استراتيجية وطنية شاملة

شاركت الرئيس��ة التنفيذية للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة 
مري��م عذب��ي الجاهمة في أعمال النس��خة 
الرابع��ة من مؤتم��ر اإلم��ارات الدولي حول 
والمتدني��ة  المزيف��ة  الطبي��ة  المنتج��ات 
النوعية، بمركز دبي للمعارض في »إكس��بو 
2020«، م��ن 21 إل��ى 22 نوفمب��ر الجاري، 
بتنظي��م من وزارة الصح��ة ووقاية المجتمع 
بدولة اإلمارات العربي��ة المتحدة وذلك في 
إط��ار المس��اعي الهادفة إل��ى توحيد جهود 
مكافحة الغش الدوائي عالميًا عبر مناقش��ة 

آليات وتقنيات ضبط األدوية.
وأكدت الجاهم��ة أّن المؤتمر يمثل منصة 
مهم��ة لاط��اع عل��ى أح��دث الممارس��ات 
التزيي��ف  مكافح��ة  مج��ال  ف��ي  العالمي��ة 
ف��ي المنتج��ات الدوائي��ة، بمش��اركة نخبة 
والخب��راء  الصح��ي  القط��اع  قي��ادات  م��ن 
واالستش��اريين والجهات المختصة في هذا 
الش��أن، به��دف وض��ع الحلول المس��تدامة 
لتطوي��ق مش��كلة التزيي��ف الدوائ��ي، ومن 
أبرزها العمل على تعزيز دور الصيدليات في 
مكافحة الغش الدوائي، ورفع مستوى الوعي 
المجتمع��ي بمخاط��ر األدوية المغشوش��ة، 
وس��بل معرفة التزيي��ف في ال��دواء وكيفية 
اإلب��اغ عن��ه، إل��ى جان��ب مراقب��ة المواقع 
اإللكترونية التي تس��ّوق لبعض األنواع من 

األدوية غير المرخصة.
واس��تعرضت د.الجاهمة سياسات وأنظمة 
البحرين لمكافحة المنتجات الطبية المزيفة 
ودون المس��توى المطلوب وتم اس��تعراض 
التش��ريعات واإلجراءات في مملكة البحرين 
والت��ي تحمي م��ن دخول أية أدوي��ة مزيفة 
ومنه��ا تس��جيل وترخيص ومراقب��ة ما بعد 

التسويق.
وبين��ت أن المنتج��ات الطبي��ة المغشوش��ة 
تمث��ل تحدي��ًا حاس��مًا في مج��االت الصحة 
العامة، فهي تمثل تهدي��دًا خطيرًا للصحة 
العالمي��ة وتدعو إلى اس��تراتيجية ش��املة 
عل��ى المس��تويين الوطن��ي والدول��ي، حيث 

تق��در منظمة الصحة العالمية أن المنتجات 
الطبية المغشوش��ة تمثل 10٪ من الس��وق 
العالمية وأكثر من 30٪ في بعض البلدان.

وأوضح��ت ف��ي أن الهيئ��ة تلع��ب الهيئ��ة 
دورًا رئيس��يًا في مكافح��ة المنتجات الطبية 
المغشوش��ة، بماف��ي ذلك إص��دار تراخيص 
التس��ويق، ومراقب��ة اس��تخدام المنتج��ات 
وإج��راء  الس��لبية،  الفع��ل  وردود  الطبي��ة 
المعملي��ة،  االختب��ارات  الج��ودة  مراقب��ة 
وإجراء ممارس��ات التصنيع الجيدة وعمليات 
التفتي��ش على ممارس��ات التوزي��ع الجيدة، 
الجمل��ة  وتج��ار  المصنعي��ن  وترخي��ص 
والكيان��ات األخ��رى التي تش��ارك في قنوات 

توزيع المنتجات الطبية.
وبينت أنه تنفيذًا للقرار رقم 41 لسنة 2017 
بش��أن »إصدار نظام تتبع وتعقب لسلس��لة 
توري��د األدوي��ة داخ��ل مملك��ة البحري��ن«. 
وس��يتم تطبيق نظام إلكتروني شامل لتتبع 
توريد ال��دواء من إنتاجه ف��ي المصنع حتى 
وصول��ه للمري��ض بما يضمن ع��دم دخول 
أدوية مزورة لمملكة البحرين وكذلك لضمان 
صرف ال��دواء بحس��ب اإلج��راءات المطلوبة 

وبما فيها األدوية الخاضعة للرقابة.
ونص الق��رار 41 بش��أن إصدار نظ��ام تتبع 

وتعقب لسلسلة توريد األدوية داخل البحرين 
عل��ى أن يلت��زم مصنع��و وموزع��و األدوي��ة 
باس��تخدام البارك��ود الدول��ي للس��لع وذلك 
لكل األدوية التي يتم تداولها في المملكة، 
س��واء كانت محلية الُّْصنع أو مس��توردة من 
الخ��ارج، أوالت��ي يت��م تصنيعها ف��ي الخارج 
ويت��م تعبئتها وتغليفها ف��ي مصانع داخل 

المملكة.
ويت��م إع��داد مواصف��ات ليحت��وي على رقم 
انته��اء  بالدواء.وتاري��خ  الخ��اص   )GTIN(
 Number( صاحية الدواء ورقم التش��غيلية
Batch( ورقم التسلس��ل الخ��اص بكل عبوة 
أن  ذل��ك  ش��أن  وم��ن   ،)Number Serial(
يجع��ل المملكة رائدة على مس��توى العالم 
في وقف بيع األدوية المزيفة ويجعل سلسلة 
التوري��د أكث��ر أمان��ًا دون أي تكلف��ة مالية 
تتحملها الهيئة ولن تضطر المستش��فيات 
والصيدليات ووكاالت االس��تيراد إلى دفع أي 

رسوم إضافية.
يذكر أن المؤتمر ش��ارك به ع��دد كبير من 
الخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
الجم��ارك الدولي��ة بدولة اإلم��ارات العربية 
والجه��ات  الدول��ي  واإلنترب��ول  المتح��دة 

الرقابية األوروبية ودول مجلس التعاون.

انعقاد المنتدى اإللكتروني 
»التكامل بين التقويم التكويني 

والتقويم الختامي« الخميس
تعق��د هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدري��ب -ممثلًة ف��ي إدارة 
االمتحان��ات الوطني��ة- المنت��دى اإللكترون��ي »التكامل بين 
 ،Zoom التقوي��م التكويني والتقويم الختام��ي«، عبر برنامج
وذلك يوم الخميس المقبل، بمش��اركة نخب��ة من التربويين 

والمهتمين في هذا المجال.
وسيركز المنتدى على ثاثة محاور رئيسة، وهي: التكامل بين 
التقويم��ات التربوية والعوامل المس��اعدة لها، دور التقنيات 
الحديث��ة في دع��م التكامل بي��ن التقويم��ات التربوية، كما 
سيس��لط المنتدى الض��وء على أب��رز التحديات الت��ي تواجه 

التكامل بين التقييمات التربوية.
وتهدف هيئة جودة التعليم والتدريب من خال هذا المنتدى 
إلى وض��ع الحلول التي يمكن من خاله��ا مواجهة التحديات 
الت��ي تواجهها التقويمات التربوية، من خال جلس��ة العمل 
التي س��يتم فيها اس��تعراض ورقتي عمل، إحداهما بعنوان: 
»التكام��ل بين التقييم��ات التربوي��ة والعوامل المس��اعدة 
لها«، للدكتورة كوثر س��عد الدين، مدي��ر التطوير واالعتراف 
بمنظمة البكلوريا الدولية من المملكة األردنية الهاش��مية، 
فيما سيس��تعرض الدكتور محمد الغامدي المستشار بهيئة 
تقوي��م التعليم والتدري��ب في المملكة العربية الس��عودية 
ورقة حول »التكامل بين التقويمات التربوية؛ نحو إطار وطني 

للتقويم«.

»أوال النسائية« تحتفل بيوبيلها 
الذهبي بإصدار 3 كتب عن الجمعية

احتفلت جمعية أوال النس��ائية أم��س، بيوبيلها 
الذهبي ف��ي حفل يقام تحت رعاي��ة وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل حمي��دان في مقر 
الجمعي��ة بع��راد، حيث تص��در الجمعي��ة بهذه 
المناس��بة، ثاثة كتب متخصصة، أولها دراس��ة 
عن مس��يرة الجمعي��ة الحديث��ة، والثاني إصدار 
خاص عن مش��روع النقدة، والثالث كتاب يعرض 
تاري��خ الجمعية من خال الصور، كما س��يتم في 
الحفل تكريم رئيس��ات الجمعية الاتي تعاقبن 

على الجمعية منذ التأسيس حتى اليوم.
وقالت عضوة اللجنة المنظمة الحتفال الجمعية 
باليوبيل الذهبي بجمعية أوال النس��ائية فاطمة 
ربيعة ل�»بنا«: »كان��ت أوال والتزال بصمة إنجاز 
في تاري��خ العمل األهل��ي بمملك��ة البحرين، إذ 
س��جلت الكثير من اإلنجازات النس��وية المشرفة 
على الصعيدي��ن المحلي واإلقليم��ي والعالمي، 
جمعي��ة أوال النس��ائية وم��ن خ��ال احتفاله��ا 
بيوبيلها الذهبي تس��تحضر تاريخ��ًا من العطاء 
كما تج��دد العمل من أج��ل النه��وض بالمرأة، 
وبخاص��ة أنه��ا تع��د أول جمعي��ة نس��ائية في 
منطق��ة المح��رق وثال��ث جمعية نس��ائية على 

مس��توى مملكة البحرين بع��د جمعيتي نهضة 
فتاة البحرين ورعاية الطفل واألمومة«.

 وع��ن واقع العمل النس��وي ف��ي المملكة قالت: 
»كانت الم��رأة البحرينية حاضرة في كل مفاصل 
العم��ل الوطن��ي، فقد أعط��ت بإخ��اص وتفاٍن 
م��ن أجل رفع��ة المرأة والوطن، وال ت��زال المرأة 
البحرينية تس��عى لحلحل��ة الكثير م��ن القضايا 
والملف��ات، فالعمل األهلي ف��ي مملكة البحرين 
يتكام��ل مع جهود المجلس األعل��ى للمرأة الذي 
تقوده صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة جال��ة الملك المفدى 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة، وأيض��ا م��ع 
االتحاد النس��ائي الذي يعمل على توحيد الجهود 

بخصوص القضايا الرئيسة المتعلقة بالمرأة«.
وعن التأس��يس األول قالت: »بدأت فكرة العمل 
كتجمع نس��ائي من عدد من سيدات المحرق في 
صيف عام 1967، وهنا تش��كلت البدايات األولى 
للجمعي��ة به��دف تنمية الم��رأة والعم��ل على 
حصوله��ا على حقوقها اإلنس��انية، ثم أش��هرت 

رسميًا في 25 مارس 1970«.
وفي توضيح ألهم األنش��طة والبرامج والمشاريع 

الت��ي تقدمها جمعية أوال ف��ي باقة منوعة من 
والتنموية  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  الخدمات 
والخيرية لتش��كل ج��زءا أصيًا م��ن تاريخ العمل 
النس��وي األهل��ي ف��ي المملك��ة، قال��ت ربيعة: 
»تعتبر أوال النس��ائية رائدة في القيام بالعديد 
من البرامج واألنشطة التي تخدم المرأة واألسرة، 
مثل عملها في محو األمية بين النس��اء، وإنش��اء 
روض��ة أطفال أوال، وتمكي��ن المرأة والدفاع عن 
حقوقه��ا، ومن ثم إنش��اء مركز أوال للمس��اعدة 
القانوني��ة واالجتماعي��ة، والعمل على مش��روع 
تطوير حرفة النقدة، ومشروع القروض المتناهية 
مش��روع  وإط��اق  )المايكروس��تارت(،  الصغ��ر 
الضيافة، إلى جانب دعم الش��عب الفلس��طيني، 
وإقامة مش��روع تقني��ة المعلوم��ات واالهتمام 
بفئة الش��باب«، مؤك��دة اس��تمرار جمعية أوال 
ف��ي إيجاد البرام��ج والمبادرات الت��ي تهدف إلى 
النهوض بالمرأة البحرينية ورفع مس��توى وعيها 
الثقاف��ي واالجتماعي، إضافة إل��ى توعية المرأة 
بحقوقها وتش��جيعها على ممارستها، وإدماجها 
وإشراكها في التنمية الش��املة للمجتمع، ونشر 

الوعي الثقافي واالجتماعي والصحي أيضًا.

العسيري والعثمان يشاركان في 
المنتدى العالمي لعلوم الفضاء

شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ممثلة برئيسها التنفيذي 
الدكتور محمد العس��يري، والمستش��ار الدكت��ور محمد العثمان 
في منتدى اإليسيس��كو العالم��ي لعلوم الفض��اء والذي نظمته 
منظمة العالم اإلسامي للتربية والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« 
وال��ذي عقد في مدين��ة الرباط بالمملكة المغربية تحت ش��عار 
»مع��ًا من أجل استكش��اف مس��تقبل علوم الفض��اء«، حيث قام 
نخب��ة من المس��ؤولين والخب��راء وصناع السياس��ات ف��ي مجال 
الفضاء، باس��تعراض الجديد في ه��ذا المجال، مؤكدين أنه علم 
المستقبل، الذي يجب أن تستثمر فيه البشرية لتواجه التحديات 

الحالية والمستقبلية.
وخ��ال الجلس��ة الرئيس��ية للمنتدى ق��دم العثم��ان، محاضرة 
بعنوان »رس��م خارط��ة البحرين في الفض��اء«، تناول من خالها 
تجربة المملكة في مجال الفضاء ومراحل إنش��اء الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء، مرورًا بإصدار السياس��ة العامة للفضاء للمملكة 
والخط��ة االس��تراتيجية للهيئة والت��ي أقرهما مجل��س الوزراء، 
شارحًا السياس��ة العامة وأركانها الخمس��ة وهي االستفادة من 
عل��وم وتقنية الفضاء لدعم التنمية وتواجد المملكة في الفضاء 
وتحقيق الري��ادة للمملكة في مجال الفضاء وخلق قطاع فضائي 
مس��تدام والمس��اهمة في اس��تقرار وس��امة واس��تدامة بيئة 
الفضاء، كما تم اس��تعراض األه��داف المتمثلة في بناء القدرات 

الوطنية والمبادرات التي تم تنفيذها ونشر الوعي.

»الصحة«: متوسط 7 مخالفات 
لكل محل بـ»ثالثة الشمالية«

ياسمينا صالح  «

أكدت وزارة الصحة، أن متوس��ط عدد المخالفات 
ف��ي الدائرة الثالثة بالمحافظة الش��مالية بلغ 7 
مخالف��ات لكل محل، ش��ملت 14 محًا ومطعمًا، 
تضمن��ت عدم وج��ود ش��هادة تس��جيل صحي، 
وتراج��ع مس��توى النظاف��ة، بجانب ع��دم فصل 
طاوالت تحضير اللحوم عن الخضروات والفواكه.

جاء ذلك، خال جولة تفتيش��ية نظمتها الوزارة، 
وبمش��اركة كل م��ن وزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، ووزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتخطي��ط العمراني إلى منطق��ة البديع أمس، 

كش��فت خالها ع��ن تردي مس��توى النظافة في 
المح��ات والمطاع��م، ناهي��ك عن ع��دم التزام 
البع��ض بال��زي الرس��مي والقف��ازات والنظافة 

الشخصية.
وأش��ار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
س��عود إبراهيم، إل��ى أنه يتم التأك��د من وجود 
أرصدة وتوفير قوائم األس��عار ومزاولة النشاط، 

إلى جانب مطابقة السجل التجاري مع النشاط.
وقال: »يوجد نحو 25 مفتش��ًا يقومون بتفتيش 
ما بين 800 إلى 1000 محل بشكل شهري، ويتم 
إن��ذار المخالفي��ن لتصحيح أوضاعهم«، مش��يرًا 
إل��ى أن الجولة الحالية لم تكش��ف عن مخالفات 

جس��يمة ما يؤك��د فعالي��ة التفتي��ش المتكرر 
والحمات الرقابية. ممثل وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم خليل، أنه 
ل��م يتم رصد مخالف��ات في البناء خ��ال الجولة، 
لكن��ه أوض��ح أن إذا لوح��ظ أي مخالفات س��يتم 

توجيه إنذار إلزالتها.
من جهته، أك��د ممثل الدائ��رة الثالثة بمجلس 
بل��دي الش��مالية العض��و محمد الدوس��ري، أنه 
يتلقى ش��كاوى يومية من قبل بعض المواطنين 
والمقيمي��ن، بوج��ود مخالف��ات ف��ي ع��دد من 
المطاع��م والمخابز، داعين إل��ى تكثيف الرقابة 

للحد من تلك لمخالفات.
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يتألق في موسم األعياد

 احتفاالت مميزة 
بـ»فورسيزونز« وتجارب طهي فريدة

دعا فن��دق فورس��يزونز خليج البحرين لالس��تمتاع 
بموس��م االحتف��االت مع مجموعة م��ن االحتفاالت 
المميزة وشارك متعة موسم العطالت واالحتفاالت 
مع األه��ل واألصدقاء ف��ي احتفاالتنا التي تش��مل 
شاي بعد الظهيرة المستوحى من مدينة العجائب، 
وبرانش عيد الميالد في مطعم بحرين باي كيتشن 
ومطع��م كت للش��يف ولفغان��غ ب��اك، ووليمة عيد 
المي��الد في المنزل. واحتفاالت الس��نة الجديدة مع 
الع��د التنازلي ف��ي مختلف مطاعم الفندق وس��ط 
أج��واء اس��تثنائية. ُيضيف باي فيو لمس��ة مبتكرة 
لش��اي بعد الظهيرة التقليدي خالل موس��م األعياد 

المقدم��ة،  والحلوي��ات  المعجن��ات  تش��كيلة  م��ع 
مث��ل كعكة عي��د المي��الد الخاصة وفطائ��ر اللحم 
والسندويشات اللذيذة المصنوعة بكل حب بنكهات 
األعي��اد، تكمله��ا مجموع��ة مختارة من الش��اي أو 
عصير التفاح. وندعوكم لالحتفال معنا في موس��م 
األعياد مع األهل واألصدقاء على أنغام الموس��يقى 
الرائع��ة، مع أصناف متنوعة من أطباق عيد الميالد 
الخاص��ة والمميزة من فريق عمل الش��يف ولفغانغ 
ب��اك. وُيقدم مطع��م بحرين باي ِكتش��ن البرانش 
الس��نوي ليوم الميالد مع أطباق خاصة مثل التركي 
وجميع اإلضافات الكالس��يكية مع أصناف الحلويات 

التقليدية. وس��ط أنغام الموس��يقى وزيارة خاصة 
لبابا نويل وزينة يوم الميالد والمزيد من المفاجآت 
لتجرب��ة ال مثيل لها. واس��تمتع بوقتك مع العائلة 
واألصدقاء ودع الش��يف التنفي��ذي ليوناردو وفريقه 
يع��دون لك وليم��ة عيد المي��الد، ويت��م توصيلها 
مباش��رة إلى منزلك. مطعم وحديقة مطبخ بحرين 
باي ِكتشن يدعونكم لقضاء ليلة رأس سنة يملؤها 
الفرح، لتس��تمتع بأطباق الشيف التنفيذي ليوناردو 
م��ع محطات الطب��خ الحي��ة والعد التنازلي للس��نة 
الجدي��دة مع الموس��يقى لقضاء ليلة س��احرة حتى 

بعد منتصف الليل.

تتضمن »Apple Pay« وإصدار بطاقة افتراضية مسبقة الدفع

 »البحرين الوطني« يضيف 
ميزات جديدة لتطبيق البنك الرقمي

أعل��ن بن��ك البحرين الوطن��ي عن تحدي��ث تطبيق 
الخدم��ات المصرفية الرقمية وإضافة ميزات جديدة 
وتحس��ينات إضافي��ة ُتس��اهم في االرتق��اء بتجربة 
الخدمات المصرفية الرقمية للعمالء نحو مستويات 
جديدة، وذلك تماشيًا مع رحلة التحول الرقمي للبنك 

وحفاظًا على وعده بالبقاء أقرب لعمالئه.
 Apple« وتتضمن الميزات المحّسنة، إضافة خدمة
Pay« مؤخ��رًا، عبر تس��جيل البطاق��ة على التطبيق 
مم��ا يوف��ر للعم��الء عملية ميس��رة تلب��ي مختلف 
احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث س��يتمكن العمالء 
أيضًا م��ن التقدم للحص��ول على بطاق��ات ائتمان 
جدي��دة وإصدارها فورًا من خالل التطبيق عن طريق 
تحوي��ل مبل��غ م��ن حس��ابات التوفي��ر أو الجارية أو 

الودائع الثابتة كضمان.
إضاف��ة إلى ذل��ك، بإم��كان العميل إص��دار بطاقة 
افتراضي��ة مس��بقة الدفع عبر التطبي��ق، وتعبئتها 
بس��هولة باإلضافة إلى إع��داد وتغيير رقم التعريف 
الشخصي لجميع البطاقات الصادرة عن بنك البحرين 
الوطني بش��كل آمن، مما يتماشى مع مساعي البنك 
لتقديم خدمات تتميز أساس��ًا بس��رعة االس��تجابة 

وبتمحورها حول العمالء.
واس��تكمااًل لما سبق، س��يتمكن أصحاب الحسابات 
من إدارة وتحديث حساباتهم الشخصية ومعلومات 
التواصل مثل: رقم هاتف العميل، عن طريق الذهاب 
إلى قس��م تحديث ملف تعريف وتحميل المستندات 
ذات الصلة عبر التطبيق دون الحاجة لزيارة الفرع أو 

االتصال بمركز خدمات العمالء.
وق��د حرص البنك عل��ى إتاحة خاصي��ة جديدة فيما 
يتعل��ق بتحديث بيانات العمي��ل »KYC«، حيث غن 
التطبيق سيتعرف بشكل تلقائي على بيانات العميل 

المنتهي��ة وتوفير خي��ار تحديث البيان��ات بخطوات 
ميس��رة وآمنة. وق��ال الرئيس التنفي��ذي للخدمات 
المصرفي��ة لألفراد في بنك البحري��ن الوطني صباح 
الزياني: »يس��عدنا أن نعلن عن تدش��ين المميزات 
الجدي��دة لتطبيق الخدمات المصرفية الرقمية ليتم 
االعتم��اد كليا عل��ى التطبيق الجدي��د، ونقل جميع 
عمالئنا بنجاح من اإلص��دار القديم الذي تم إيقافه 
ولم يعد قيد التش��غيل حاليًا. وُتعد هذه التحديثات 
جزءا من نهجنا االس��تراتيجي لتس��ريع رحلة التحول 
الرقمي مع االلت��زام بمتطلب��ات ومعايير الحوكمة 
المصرفية. ونحن نسعى دوما إلعادة تشكيل تجربة 
العمالء ع��ن طريق تطوير منتجاتن��ا وخدماتنا بما 
يتماشى مع متطلبات الس��وق المتغيرة في عصرنا 
الرقم��ي، كما أنن��ا نتطلع لتزوي��د عمالئنا بخدمات 
مالي��ة رقمية بس��يطة وآمنة يس��هل الوصول إليها 

لتيسير حياتهم بشكل أكبر«. 
م��ن جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية 
لألف��راد في بنك البحري��ن الوطني عم��ر األعظمي: 
»يأت��ي إطالق المي��زات الجدي��دة لتطبيقنا الرقمي 
ضمن إطار خارطة الطريق االستراتيجية التي تهدف 
إلى االس��تمرار بتعزي��ز محفظة خدماتن��ا الرقمية 
بطريق��ة مرنة ووض��ع عمالئنا على قم��ة أولوياتنا 
وف��ي قلب عملياتنا. ومن خالل التطبيق، س��يتمكن 
العمالء م��ن عرض وتنزيل كش��وفات حس��اباتهم 
اإللكترونية الشهرية لبطاقات االئتمان والبطاقات 
المدفوع��ة مس��بقًا، والتقدم بطل��ب للحصول على 
بطاقاتهم وطلب تسليمها إلى موقع من اختيارهم 
مجاًن��ا، واالس��تفادة م��ن خاصي��ة تحوي��ل األموال 
الدولي��ة الفري��دة الس��هلة االس��تخدام م��ن خالل 
خطوات سهلة وبسيطة. إننا نسعى جاهدين لتزويد 
عمالئن��ا بالحلول التي ُتس��اهم في تعزي��ز أنماط 
حياته��م وتقلي��ل مع��دل ذهابهم للف��روع لتصبح 
التجربة المصرفية بأكملها في متناول أيديهم عن 
طريق توفير حلول فورية في أجهزتهم المحمولة«.

وت��م بنجاح نقل جميع العمالء م��ن اإلصدار القديم 
لتطبي��ق الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين 
الوطني إلى النس��خة الحديثة الت��ي تم إطالقها في 
وقت سابق من هذا العام، عبر رحلة داخلية مبسطة 
ُصمم��ت لضمان االنتقال الس��لس. وحظي العمالء 
بفرصة ربح جوائز نقدي��ة ُمجزية تحت مظلة حملة 
برنامج ادخار الوطني والرقمي، وذلك عبر إيداع مبلغ 
وق��دره 50 دين��ارًا أو أكث��ر في حس��اباتهم الجارية. 
كما يعتزم بنك البحرين الوطني االس��تمرار بإطالق 
ميزات جديدة وتحس��ينات إضافية مس��تقباًل لتلبية 

احتياجات عمالئه.

 1000 طالب في »األهلية« 
يشاركون في فعاليات اإلرشاد المهني

المهني��ة  العالق��ات  مدي��ر  أك��د 
األهلية حس��ين محمد  بالجامع��ة 
حبيب أن أكثر من 1000 طالب من 
طلبة الجامعة األهلية قد استفادوا 
من فعاليات اإلرش��اد المهني التي 
نظمتها عمادة شؤون الطلبة تحت 
شعار »شباب األهلية« برعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل 

بن محمد علي حميدان.
اإلرش��اد  فعالي��ات  وتضمن��ت 
المهن��ي نح��و 80 ورش��ة تدريبية 
س��اهم في تقديمه��ا أكثر من 50 
ش��خصية من أرباب س��وق العمل 
والمختصي��ن المهنيين وأس��اتذة 
الجامع��ة، به��دف تهيئ��ة الطلبة 
لخوض غمار سوق العمل من خالل 
إش��راكهم ف��ي البرام��ج التدريبية 
وإتاح��ة الف��رص التدريبي��ة التي 
تؤهلهم لالس��تعداد بش��كل أكثر 
فاعلية لس��وق العمل. وقد ش��ارك 
رئيس قس��م تقييم برامج التدريب 
العم��ل  وزارة  ف��ي  بالمؤسس��ات 
الخياط  عمار  االجتماعية  والتنمية 
في فعاليات اإلرشاد المهني وقدم 
ش��رحًا وافيًا ع��ن المب��ادرات التي 
الجامعات  الوزارة لخريجي  تقدمها 
س��واء التدريب على رأس العمل أو 

التلم��ذة المهنية من خالل برنامج 
»ف��رص«. وأك��د الخي��اط أن إدارة 
التدري��ب وتطوير الق��وى العاملة 
تق��دم للباحثي��ن عن عم��ل فرصًا 
وظيفية وبرام��ج تدريبية تؤهلهم 
للوظائف الشاغرة في سوق العمل، 
عب��ر إخض��اع المتقدمي��ن الختبار 
الميول والقدرات، وتقديم النصائح 
واإلرش��اد  التوجي��ه  خ��الل  م��ن 
صق��ل  إل��ى  باإلضاف��ة  المهن��ي، 
المهارات الوظيفي��ة للباحثين عن 
عم��ل وتقديم البرام��ج االحترافية 

لتحقيق االستقرار الوظيفي.

التواصل  وعرفت مس��اعدة مدي��ر 
والشراكات/ مش��اريع األمل لطيفة 
مش��اريع  مب��ادرة  ع��ن  صويل��ح، 
األم��ل الت��ي يحتضنه��ا صن��دوق 
األم��ل، وه��ي قائمة عل��ى تمكين 
األجيال القادمة م��ن رواد األعمال 
فيه��م،  واالس��تثمار  البحرينيي��ن 
وتزوي��د رواد األعم��ال الطموحين 
والش��بكات  والم��وارد  ب��األدوات 
الالزمة للتوسع واالزدهار في مجال 

ريادة األعمال بالمملكة.
صويل��ح  لطيف��ة  واس��تعرضت 
المب��ادرات الث��الث الت��ي أطلق��ت 

ودع��م  الريادي��ة  ال��روح  لتنمي��ة 
الش��باب البحريني في مجال ريادة 
األعم��ال، وه��ي: مب��ادرة »بداية« 
عبارة ع��ن برنامج يهت��م باألفكار 
األولية في المرحلة االبتدائية من 
التجاري وتطويرها،  إنش��اء العمل 
ومب��ادرة »بيب��ان« وه��ي برنام��ج 
تلفزيوني قائم على ريادة األعمال 
ويس��تهدف األعم��ال التجارية في 
وأخي��رًا  والتط��ور،  النم��و  مرحل��ة 
مب��ادرة »وجه��ة« وه��ي برنام��ج 
يس��تهدف األعم��ال القائم��ة عبر 

اإلنترنت واإلنستغرام.

لطيفة صويلححسين حبيب عمار الخياط

 واحات القرآن بـ»اإلصالح« 
ينظم ملتقى »ُخُلُقُه القرآن«

نظ��م الفرع الرئيس لواحات الق��رآن الكريم بجمعية اإلصالح 
الملتقى القرآني للحفظ المكثف تحت ش��عار »ُخُلُقُه القرآن«، 
ش��ارك بالملتقى ٣٢ طالب��ًا من مختلف ف��روع واحات القرآن 
وهم نخبة من طالب مرحلة األشبال، كما أشرف على الملتقى 
١٥ معلم قرآن. واس��تغرق البرنامج يومًا واحدًا اش��تمل على 
برنامج للحفظ المكثف للقرآن الكريم ودروس قرآنية وأنشطة 
ترفيهي��ة، واختت��م البرنام��ج بتكري��م للطالب المش��اركين 

لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة حفظ كتاب اهلل كاماًل.

»البحرين للتكنولوجيا« تنظم 
فعالية ثقافية تراثية هندية

نظمت جامع��ة البحرين للتكنولوجيا عرض��ا ثقافيا تراثيا هنديا 
في قاعة االحتفاالت بالجامعة، وذلك تماشيًا مع حرص الجامعة 
على إنشاء قنوات اتصال وتعاون مع الجاليات المقيمة على أرض 
المملك��ة والتعرف على مختلف الثقاف��ات المرتبطة بها وتعزيز 

التواصل معها.
وكانت ه��ذه الفعالية قد ت��م تنظيمها بالتع��اون مع الجمعية 
النسائية الهندية في المملكة حيث شهدت فقرات فنية فلكلورية 

تعكس ثقافات مختلف أعراق ومناطق المجتمع الهندي.

»البحرين الطبية« تطلق برنامجًا 
جديدًا لتعزيز المشاركة الطالبية

أقام��ت الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلن��دا - جامعة البحرين 
الطبي��ة )RCSI Bahrain( ف��ي حرمه��ا الجامع��ي ف��ي منطقة 
البس��يتين حف��ل إط��الق برنام��ج لتعزي��ز المش��اركة الطالبية 
Student Engagement and Partnership )StEP( ال��ذي يحث 
على التعاون والش��راكة ما بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس، 
تماش��يًا م��ع جهوده��ا المس��تمرة للدف��ع بالتغييراإليجابي في 
الجامع��ة وخارجه��ا. ويهدف البرنام��ج )StEP( الذي ش��ارك في 
تطويره طالب ومسؤولو الجامعة إلى تعزيز ثقافة الشراكة حيث 
يتم تقدي��ر خبرات ووجهات نظر الطرفي��ن. وقال رئيس جامعة 
بحري��ن الطبي��ة )RCSI Bahrain( البروفيس��ور س��مير العتوم: 
»بصفتنا جامعة للعلوم الصحية فإن تعزيز الرعاية الصحية في 
البحرين وعلى نطاق عالمي من خالل السعي واالبتكار والتعاون 
ُيَع��د من أولوياتن��ا. ومع إط��الق برنامج StEP ت��درك الجامعة 
أهمية الش��راكة والتع��اون بين الط��الب والموظفين في تعزيز 

وتطوير برامجنا التعليمية وأنظمة دعم الطالب«.

»ديفيدند جيت كابيتال« 
وشركاؤها تستحوذ على 

مطاعم في السعودية
أعلنت مؤخرًا مجموعة ديفيدند 
وش��ركاؤها  كابيت��ال  جي��ت 
الجدي��دة  اس��تراتيجيتها 
لالس��تحواذ عل��ى مطاع��م ف��ي 
الس��عودية،  العربية  المملك��ة 
ويع��د قطاع المطاع��م من أبرز 
القطاعات صم��ودًا ويلعب دوًرا 

حيويا في السياحة.
ويش��هد قط��اع المطاع��م ف��ي 
م��ع  ملحوظ��ًا  نش��اطًا  الخلي��ج 

إطالق العديد من المطاعم ش��هريًا، حيث يستقطب هذا القطاع 
االس��تثمارات العالمية والمحلية م��ن مقيمين ومواطنين الذين 
يتطلع��ون لدخ��ول عالم التج��ارة واألعمال من خالل المش��اريع 
الجديدة. وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي خالد الحمادي 
قائ��اًل: »يعد قط��اع المطاعم قطاعًا واعدًا ودفاعي��ًا نظرًا لتزايد 
عدد السكان عامًا بعد عام حيث يتم افتتاح المئات من المطاعم 
المحلية وامتيازات المطاعم العالمية أبوابها كل عام، وهذا أدى 

إلى ارتفاع مستوى التحديات«.

خالد الحمادي

»لولو« يحجب وسائل التواصل 
استعدادًا لتخفيضات الجمعة

ق��ام لول��و هايبر مارك��ت البحري��ن بحجب وس��ائل التواصل 
االجتماعي قبي��ل عرضه الترويجي الكبي��ر الجمعة المذهلة! 

استعدادًا للخصومات الكبيرة القادمة في منتصف الليل.
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 خالد بن حمد: جهود كبيرة لـ»سترة« 
و»النبيه صالح« في خدمة الرياضة بالمملكة

ق��ام س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة النائ��ب األول لرئيس المجلس 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب  األعل��ى 
الهيئ��ة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية أمس بزيارة لنادي 
النبي��ه صال��ح ون��ادي س��ترة، وذلك 
في إط��ار الزيارات الميدانية لس��موه، 
بهدف تعزيز التواصل ودعم ومساندة 
الجه��ات الرياضي��ة، لتنفي��ذ الخطط 
والبرامج التي تسهم في تطور وارتقاء 
الرياض��ة والرياضيين، على  مس��توى 
الش��كل ال��ذي يتواف��ق مع سياس��ات 
الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة، م��ن أجل 
استمرار الجهود التي تحقق مزيدًا من 

المنجزات في الرياضة البحرينية.  
 وش��هدت الزيارة حضور س��مو الشيخ 
س��لمان ب��ن محم��د آل خليف��ة نائب 
للرياض��ة،  العام��ة  الهيئ��ة  رئي��س 
والرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة العامة 
الدكت��ور عبدالرحمن صادق  للرياضة 
عسكر. وقد التقى سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة خ��ال الزيارة، برئيس 

مجلس إدارة نادي النبيه صالح صادق 
أحمد درويش، ونائ��ب رئيس مجلس 
إدارة ن��ادي س��ترة علي أحم��د حبيب، 

وعدد من أعضاء الناديين. 
 وأش��اد س��موه بالجهود الكبيرة التي 
يبذله��ا ن��اد النبي��ه صال��ح وس��ترة 
لخدمة الرياض��ة بالمملكة، من خال 
إقامة األنش��طة والفعاليات الرياضية 
المختلفة، وتش��جيع الناشئة والشباب 

على ممارس��ة الرياض��ة واحتضانهم 
بالناديي��ن،  الرياضي��ة  بالف��رق 
والمش��اركة الفاعلة في المس��ابقات 
المحلي��ة، بما ينعكس عل��ى إبراز دور 
األندي��ة في تنمي��ة وتطوي��ر القطاع 
الرياضي. وقد اطلع س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة عل��ى عرض موجز 
م��ن رئيس نادي النبي��ه صالح ونائب 
رئيس نادي سترة حول خطط وبرامج 

المقبل��ة، منوهًا  الناديي��ن للمرحل��ة 
س��موه بما تحمله الرؤية المستقبلية 
من نهضة تنموية ش��املة تسهم في 
تق��دم الرياض��ة وتدفعها نح��و إحراز 
مزيد م��ن النجاحات الت��ي تضاف إلى 
سلسلة النجاحات التي حققتها، وتعزز 
من موقع مملكة البحرين على خارطة 

الرياضة القارية والدولية.
 م��ن جهتهما، ق��دم رئي��س مجلس 

إدارة نادي النبيه صالح، ونائب رئيس 
إدارة ن��ادي س��ترة، الش��كر  مجل��س 
والتقدي��ر إلى س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، عل��ى الزيارة التي قام 
بها س��موه للناديي��ن، والتي تعكس 
تقدير سموه لجميع الجهات الرياضية، 
بتعزي��ز  س��موه  واهتم��ام  وح��رص 
التواص��ل بهدف الدف��ع بالجهود نحو 
االرتق��اء بمس��توى األندي��ة الوطنية، 

التي  المتمي��زة  بالجه��ود  مش��يدين 
يبذله��ا س��موه ف��ي خدم��ة الرياضة 
البحرينية، مضيفين أن سموه حريص 
عل��ى تقدي��م الدع��م للجمي��ع بهدف 
تحقي��ق نهض��ة ش��املة ف��ي القطاع 
الرياض��ي إلحراز مزيد م��ن اإلنجازات، 
معاهدين سموه على استمرار الجهود 
لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا 

للرياضة البحرينية.

يالقي الكويت غدًا
أحمر الشباب يخسر من العراق برباعية ثقيلة

خس��ر منتخب الش��باب لكرة القدم 
أمام نظي��ره العراقي بأربعة أهداف 
الت��ي  المب��اراة  ف��ي  دون مقاب��ل، 
جمع��ت الطرفين أمس، على ملعب 
البص��رة الدول��ي، ضمن منافس��ات 
األولى  للمجموع��ة  الثانية  الجول��ة 
لبطولة غرب آسيا المقامة حاليًا في 
العراق وتستمر حتى مطلع ديسمبر 
المقبل. وانتهى الش��وط األول من 
المباراة بتقدم العراق بهدفين دون 
رد. وب��دأ الم��درب الوطني لمنتخبنا 
للش��باب ع��ادل النعيم��ي، المباراة 
أمام الع��راق بتش��كيلة مكونة من 
الحارس خالد خليل، والاعبين: رمزي 
عب��داهلل، س��يد محمود الموس��وي، 
أحم��د ضي��اء، عب��داهلل الخاص��ي، 
هاش��م لؤي، س��عد عبداهلل، س��الم 
الدوسري، مبارك محمد، سيد جاسم 
ماجد وعبدالرحمن حميد. واستقبل 
منتخبن��ا الهدف األول ف��ي الدقيقة 
38 م��ن زم��ن المباراة عب��ر الاعب 
عاء فاضل، قبل أن يس��جل منتخب 
الع��راق الهدف الثاني ف��ي الدقيقة 

42 عبر الاعب حسين عبيد.
س��جل  الثان��ي،  الش��وط  وف��ي 
عب��ر  الثال��ث  اله��دف  العراقي��ون 
الاعب عبدالقادر جميل في الدقيقة 
)57(. وأج��رى م��درب منتخبنا عادل 
النعيم��ي 3 تبديات دفع��ة واحدة 
بدخ��ول مصطف��ى داداهلل وعبداهلل 

الس��بيعي ومحمود الحمراني مكان 
عبدالرحم��ن حمي��د وس��يد جاس��م 
ماج��د وأحمد ضي��اء عل��ى التوالي. 
ومع تبقي 20 دقيق��ة على النهاية، 
دخ��ل س��يد عل��ي ناص��ر ب��داًل من 
مبارك محمد. وسجل منتخب العراق 
الهدف الرابع عند الدقيقة )74( عبر 
الاعب عبدالرزاق كاظم. واس��تنفذ 
منتخبنا تبديات��ه بخروج الحمراني 
الذي ت��رك الملعب متأثرا بإصابته 

ودخول علي البوزيد مكانه )87(.

أدار المب��اراة الحكم الس��وري محمد 
كناه، وعاونه مواطنه محمد الس��يد 
عل��ي واللبنان��ي أحم��د الحس��يني، 

والحكم الرابع ماهر العلي. 
وس��يخوض منتخبن��ا لق��اء الجول��ة 
الثالث��ة أم��ام الكويت غ��دًا. ويملك 
منتخبنا الش��اب حالي��ًا 3 نقاط من 
مباراتي��ن، فيم��ا تتص��در الع��راق 
برصي��د 6 نق��اط، ويتأه��ل بط��ل 
النهائي��ة  للمب��اراة  المجموع��ة 

المقررة 1 ديسمبر المقبل.

 سلمان بن إبراهيم: نتطلع إلى نهائي 
ُمبهر يعكس الوجه المشرق للكرة اآلسيوية

وصل الشيخ س��لمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد 
اآلس��يوي لك��رة الق��دم، أم��س االثني��ن، إل��ى العاصمة 
السعودية الرياض وذلك لحضور نهائي دوري أبطال آسيا 
2021 والذي س��يقام اليوم بين فريقي الهال الس��عودي 
وبوهانج س��تيلرز الكوري الجنوبي، في إس��تاد الملك فهد 

الدولي. 
وعبرالش��يخ س��لمان ب��ن إبراهي��م آل خليفة عن ش��كره 

وتقدي��ره للمملك��ة العربية الس��عودية وثقت��ه الكاملة 
في منظومة عمل االتحاد الس��عودي لك��رة القدم لتوفير 
كل المعطيات لنجاح اس��تضافة النهائي اآلسيوي. واعرب 
الش��يخ س��لمان بن إبراهيم ثقت��ه بأن تعك��س المباراة 
النهائي��ة صورة الك��رة اآلس��يوية المضيئة الس��يما في 
ظ��ل عودة الحضور الجماهيري الذي س��يضيف المزيد من 

اإلبهار والتشويق الكروي.

 المغربي يحرز ذهبية مستر أولمبيا.. 
وينال أول بطاقة احتراف عالمية

س��جل بطل المنتخب الوطني لكمال األجس��ام محم��ود المغربي إنجازًا 
بحرينيًا تاريخيًا فريدًا من نوعه لدى مش��اركته في بطولة مستر أولمبيا 
للهواة الت��ي احتضنته��ا العاصم��ة الدنماركية كوبنهاغ��ن بتحقيقه 
الميدالية الذهبية ولقب بطل األبطال في منافس��ات فئة الفيزيك 170 
سم كاس B خاطفًا بطاقة االحتراف Pro League لفئة الفيزيك ليسجل 

اسمه كأول العب بحريني يحصل على بطاقة االحتراف في هذه الفئة.
وبهذه المناسبة وهذا اإلنجاز الفريد من نوعه رفع سامي الحداد رئيس 
مجل��س إدارة االتحاد البحريني لكمال األجس��ام واللياقة البدنية أجمل 
التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جالة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب، رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة وإلى س��مو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، رئيس الهيئ��ة العامة للرياض��ة رئيس اللجن��ة األولمبية 
البحريني��ة بمناس��بة ما تحقق في ه��ذه البطولة واإلنج��از الذي حققه 
البط��ل البحريني المتألق محمود المغرب��ي ونيله بطاقة االحتراف عن 

جدارة واستحقاق.

خسائر بحرينية بالجملة في »دولي للتنس«
ب��دأت أمس مباريات الدور الرئيس��ي )دور ال�32( 
لبطول��ة االتحاد الدولي للتنس للناش��ئين تحت 
18 س��نة الت��ي يس��تضيفها االتح��اد البحريني 
للتن��س، حيث أقيمت 27 مب��اراة في فئتي فردي 

األوالد والفتيات.
وشهدت مباريات األمس خسارة الاعب البحريني 
ش��ادي خليل أم��ام البلجيكي ديفيد كريس��تيان 
0/6 و0/6، وخس��ر فارس التوبلي أمام الفرنسي 
جبريي��ل غومي��ز، كم��ا خس��ر البحريني عيس��ى 
القط��ان أمام التركي إيجى توبك��وج 3/6 و1/6، 
ولعب أمس ايض��ًا البحريني جابر عبدالعال أمام 

البريطاني كريس��تيان كير، واس��تمرت المباراة 
حتى إعداد هذه النشرة.

وف��ي بقية المباريات فاز دانيل ساركس��يان على 
أري��ان جيت س��ينغ 6/1، 2/6 و0/6، وتغلب أريان 

ناندا على إيزمال محمد فاروق 1/6 و2/6. 
وفي فئة الفتيات، خسرت البحرينية هاجر زيدان 
أمام الجورجية آنا كافيزهنديز 1/6 و0/6، وفازت 
المصرية تيا دراج على الهندية ثانيا ساراي 2/6 
و4/6، وتغلب��ت الس��عودية ي��ارا الحقباني على 
الروس��ية كي��را ماالكوف��ا 1/6 و0/6، واأللمانية 

جورينا على الفلبينية لين سينوكروز 0/6 و0/6.

في ختام »ذهاب« دوري خالد بن حمد لكرة اليد

هل يستطيع باربار إيقاف »حصان النجمة«؟

عمر البلوشي «

تختتم اليوم منافس��ات القسم األول )رحلة الذهاب( 
لدوري خالد ب��ن حمد لكرة اليد للموس��م الرياضي 
2022/2021 بمواجهة تجمع كل من فريقي النجمة 
وباربار عند تمام الس��اعة السابعة مساء على صالة 

االتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم.
ويخ��وض النجم��ة ال��ذي يق��وده الم��درب الوطني 
القدير س��يد علي الفاحي وكوكبة من الوزن الثقيل 
مواجهة الي��وم وعينه على مواصلة صدارته للدوري 
وتحقيقه العامة الكاملة في القسم األول من دون 
أي تعادل أو خس��ارة وخاصة مع ظهور حامل ثاثية 

الموسم المنصرم بمستويات فنية عالية جدًا تفوق 
جميع الفريق الموجودة في الدوري، وتحقيق الفريق 
لانتصار تل��و اآلخر والذي يعزز من موقفه في قمة 
الترتي��ب الع��ام لل��دوري واالقتراب م��ن االحتفاظ 

بلقبه بطا وزعيما تاريخيا للمسابقة.
ويع��ول النجم��ة عل��ى نجومي��ة حارس��ه العم��اق 
محم��د عبدالحس��ين بالمق��ام األول بجان��ب عل��ي 
 عي��د ومه��دي س��عد ومحمد مي��رزا ومحم��د حبيب 

وسعود عبدالرحمن.
أما باربار فإنه معرض وبنس��بة كبيرة للخس��ارة مع 
المس��تويات المتذبذبة التي يقدمه��ا الفريق هذا 
الموسم والذي وضعتها في منتصف الترتيب العام 

لل��دوري على غي��ر العادة، مم��ا يجع��ل الفريق في 
وضع صعب وخاصة مع مباراة اليوم، نظرًا لصعوبة 
منافس��ة باربار على اللقب وربم��ا حتى على المراكز 

الثاثة األولى على سلم الترتيب العام للدوري.
وتأث��ر البنفس��ج كثي��رًا باحت��راف عدد م��ن العبيه 
بال��دوري الكويت��ي وه��م أحم��د المقاب��ي وعل��ي 
عبدالق��ادر وكذل��ك المحترف محم��د حبيب، بجانب 
ابتعاد نس��بي للمخضرمين أبن��اء عبدالقادر بداعي 

كبر السن.
ويتصدر النجمة الترتيب العام للدوري بمجموع 27 
نقط��ة وبالعامة الكاملة، فيم��ا يتمركز باربار في 

وسط الترتيب العام للدوري بمجموع 17.

كأس العرب.. فرصة للتعويض
ستكون بطولة كأس العرب فيفا 2021 والتي ستنطلق نهاية الشهر الحالي 
في قط��ر وبرعاية الفيفا فرصة لمنتخبنا الوطني م��ن أجل تعويض ما فاته 
وبالتحدي��د ع��دم تأهلنا للدور الحاس��م م��ن التصفيات اآلس��يوية المؤهلة 
لكأس العالم 2022، والذي كنا قريبين منه لوال سوء الطالع وقوة المجموعة 
والتفريط وعدم التوفيق في بعض المباريات الهامة، ولكن هذا هو حال كرة 

القدم وأنا على ثقة ويقين بأن القادم أفضل إن شاء اهلل. 
بطولة العرب هذه المرة ليست كأي بطولة سابقة، حيث ستكون هذه النسخة 
معترفا بها وبإش��راف من االتحاد الدولي لكرة القدم وبمشاركة أفضل ستة 
عش��ر منتخبا وإن كان البعض منهم سيش��ارك بالرديف أو بالمنتخب المحلي 
ولك��ن ذلك ل��ن يقلل من قيمة وأهمي��ة البطولة لدى الجميع، كما س��يكون 
هناك اهتمام رس��مي وزخم جماهيري وإعامي كبير سيصاحب هذه البطولة 

والتي ستكون بروفة للمونديال القادم. 
وأوقع��ت القرعة منتخبنا في المجموعة األول��ى الحديدية والتي يغلب عليها 
الطاب��ع الخليج��ي الخالص بجانب صاح��ب الضيافة المنتخ��ب القطري بطل 
آس��يا، باإلضافة إلى كل من العراق وعمان اللذين يشاركان في الدور النهائي 
م��ن التصفي��ات المونديالي��ة، فمنتخبن��ا قادر ب��إذن اهلل عل��ى تخطي هذه 
المجموع��ة والتأهل ألبعد نقط��ة ممكنة ففي عالم ك��رة القدم ليس هناك 
مس��تحيل وكل شيء ممكن حدوثه، وهناك الكثير من العوامل التي ألتمسها 
وتبع��ث األم��ل لدي ش��خصيًا وربما للجماهي��ر البحرينية الوفي��ة أيضًا وعلى 
رأس��ها االهتمام والمتابعة والدعم الامحدود والكبير من القيادة الرش��يدة، 
فضًا عن االس��تقرار الفني واإلداري بقيادة المدرب البرتغالي المحنك هيليو 
س��وزا، ووجود مجموعة م��ن الاعبين المميزين الذين أصبحوا أكثر تجانس��ًا 
م��ع بعضه��م البعض حيث نعول عليه��م كثيرًا في هذا االس��تحقاق، ناهيك 
أن أرضي��ة قطر تميمة ح��ظ لمنتخبنا الذي حقق لقبين وهم��ا دورة األلعاب 
العربي��ة 2011 وكأس الخليج 2019 وغيرها م��ن العوامل اإليجابية لألحمر، 

فآمالنا كبيرة وكل التوفيق لجنودنا البواسل في العرس العربي. 

مسج إعالمي
تعيي��ن خالد جاس��م النصف مديرا رياضي��ا للرفاع الش��رقي ضربة معلم من 
القائمي��ن على العمل داخل البيت الش��رقاوي، فهو االب��ن البار للنادي وواحد 
من أس��اطير الفريق والكرة البحرينية، وال ش��ك في أنه ق��ادر بخبرته الكبيرة 
وتاريخه الناصع في عالم المس��تديرة وفك��ره الكروي المميز من ترك بصمة 

إيجابية مع الفريق وتحقيق تطلعات وطموحات كل محبي الليوث.

يوسف ألبي

المحور
yousif_albi@hotmail.com

@yousifalbi



تقديم أفضل الخدمات الصحية
جمعية السكلر: محمد بن عبداهلل األب العطوف والرحيم على أبنائه المرضى

اســتقبل الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة رئيــس المجلس 
األعلــى للصحــة بمكتبــه بحضــور إبراهيــم النواخــذة األميــن العــام للمجلــس 
األعلــى للصحــة، األميــن العام لجمعيــة البحرين لرعاية مرضى الســكلر زكريا 
إبراهيــم الكاظــم ونائــب األميــن العام بالجمعية صــادق ثامر والمنســق العام 

للجمعية عيسى خليل.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ورّحـــب   
البحريـــن  جمعيـــة  بممثلـــي  للصحـــة 
لرعاية مرضى الســـكلر، وهنأهم على 

التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة.
 كما أثنى الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى جهـــود 
األميـــن العـــام للجمعيـــة فـــي خدمـــة 
المرضـــى والســـعي الدائـــم لهـــم فـــي 
القطـــاع الطبـــي ومختلـــف القطاعات 
نحو حياة أفضل لمرضى الســـكلر في 

البحرين.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد   
تقديـــم  الحكومـــة  حـــرص  للصحـــة 
أفضـــل الخدمـــات الصحية فـــي إطار 
البـــاد  لعاهـــل  الدائمـــة  التوجيهـــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة لولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بمـــا يصـــب فـــي تطويـــر 

منظومة الخدمات الصحية.
 وعّبـــر زكريـــا الكاظـــم عـــن اعتـــزازه 
بلقاء الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة، وهو األب العطوف 
والرحيـــم علـــى أبنائـــه المرضـــى عبر 
الســـؤال عنهم ومتابعتهم من الجانب 
اإلنســـاني والرســـمي، مثّمًنـــا لمعاليـــه 
حرصـــه علـــى االســـتماع لجميـــع مـــا 
حملناه مـــن ماحظات برحابة صدره 
االعتـــزاز  ببالـــغ  مقدريـــن  المعتـــادة، 
لمعاليه جهـــوده الكبيرة في مبادرات 
يشـــهدها  التـــي  الشـــامل  التطويـــر 
القطاع الصحـــي في مملكة البحرين، 
ونجاحـــه فـــي قيادة الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 

)كوفيد 19(.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل األمين العام لجميعة السكلر
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مجلس التعليم العالي

االستشـــارية  اللجنـــة  عقـــدت 
مجلـــس  أمنـــاء  عـــن  والمنبثقـــة 
التعليـــم العالـــي اجتماعهـــا الثالـــث 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  برئاســـة 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة، وعضوية كل من رئيس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي والمديـــر 
العـــام لإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــات 

واالمتحانات الوطنية بهيئة جودة 
ســـر  واميـــن  والتدريـــب،  التعليـــم 
المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليم 

والتدريب.
مـــن  العديـــد  اللجنـــة  وبحثـــت 
المقدمـــة  والطلبـــات  الموضوعـــات 
من بعض مؤسسات التعليم العالي 
التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة  لألمانـــة 
بالنواحـــي  تتعلـــق  والتـــي  العالـــي 

األكاديمية والهندسية والمالية.

اجتماع استشارية “التعليم العالي”

صـــرح نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء 
بـــأن  البوعينيـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
المجلس األعلى للقضاء يستعد إلعداد 
محاكـــم  فـــي  اإلجرائيـــة  المتطلبـــات 
التنفيـــذ إلعمـــال أحكام قانـــون التنفيذ 
فـــي المـــواد المدنية والتجاريـــة الصادر 
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم )22( 
لســـنة 2021 الـــذي صـــدر فـــي ســـبتمبر 

الماضي.

وأشـــار المستشـــار إلى أن هذه الخطوة 
المنظومـــة  فـــي  المتطـــورة  اإليجابيـــة 
القضائية والعدلية، تعد تجســـيدا للفكر 
الحضاري واإلصاحي المستنير لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، والمتابعـــة الحثيثة 
مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المجلـــس  اســـتعدادات  إطـــار  وفـــي 
المقـــرر  مـــن  والـــذي  القانـــون  لتطبيـــق 
ســـريان أحكامه اعتبارًا مـــن 17 مارس 

2022، فقـــد أصـــدر المستشـــار عبـــدهللا 
البوعينيـــن تعليماتـــه لمحاكـــم التنفيـــذ 
تأكيـــدا على اســـتثناء الدعم الحكومي 
المقدمـــة  االجتماعيـــة  واإلعانـــات 
للمنفـــذ ضـــده مـــن الحجـــز أو التنفيـــذ 
عليهـــا؛ لضمـــان وجود الحـــد األدنى من 
المبالـــغ الضرورية إلعاشـــة المنفذ ضده 
ومـــن يعـــول من أفـــراد أســـرته، وجاري 
التنســـيق مع مصرف البحرين المركزي 
في هذا الخصوص، فضًا عن التنسيق 
مـــع وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف بشـــأن المتطلبـــات القانونية 

لتنفيـــذ  الازمـــة  والتقنيـــة  واإلداريـــة 
القانـــون، كمـــا ســـيتم تنظيـــم لقـــاءات 
ودورات تدريبية بالتنســـيق مع جمعية 
المحاميـــن بشـــأن أهـــم مامـــح القانون 
الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة 
باعتبـــار المحاميـــن شـــريك رئيـــس في 

العملية القضائية.
يذكـــر أن أهـــم المســـائل الجديـــدة التي 
اشـــتمل عليهـــا قانـــون التنفيـــذ الجديد 
هـــي إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض 
عليـــه القتضاء الديـــن المدني واقتصار 
التنفيـــذ علـــى أموالـــه، حيـــث تراجعت 

تشـــريعات العديد من الـــدول عن تبني 
نظـــام  القانـــون  ووضـــع  النظـــام،  هـــذا 
جديـــد لإلفصاح عـــن األموال مع فرض 
عقوبـــات جنائيـــة على تهريـــب األموال 
وإخفائهـــا واإلخال بواجـــب اإلفصاح، 
كمـــا تضمـــن القانـــون اعتماد حـــد أدنى 
للمبالـــغ التـــي ال يجـــوز التنفيـــذ عليهـــا 
وعـــدم الحجـــز علـــى الدعـــم الحكومي 
واإلعانـــات االجتماعيـــة، وتطبيق نظام 
التأشـــير على الســـجل االئتماني للمنفذ 
ضـــده فـــي حـــال عـــدم كفايـــة أموالـــه 
لســـداد الديـــن، وقد اســـتحدث القانون 

مســـارات خاصة للتنفيذ على الشركات 
إلـــى  باإلضافـــة  الماليـــة  والمؤسســـات 
االستعانة بالقطاع الخاص من منفذين 
خاصين ومأموري تنفيذ ذلك بإشـــراف 

ورقابة قضائية.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“األعلى للقضاء”: سريان أحكام قانون التنفيذ الجديد 17 مارس
استثناء الدعم الحكومي واإلعانات المقدمة للمنفذ ضده من الحجز

الرميحي: مواقف األردن المشرفة راسخة بوجدان البحرينيين
تطابق في الرؤى بين البلدين على مختلف المستويات

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن مــا تتمتــع به مملكــة البحريــن والمملكة 
األردنية الهاشــمية الشــقيقة من تطابق في الرؤى ووحدة في األهداف على 
مختلف المستويات، هو انعكاس للعاقات األخوية المتميزة التي تربط بين 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه صاحب 
الجالــة الملــك عبــدهللا الثاني ابن الحســين ملــك المملكة األردنية الهاشــمية 
شــعبي  بيــن  الحميمــة  والعاقــات  التاريخــي  األخــوي  والترابــط  الشــقيقة، 

المملكتين الشقيقتين.

وشـــدد  وزيـــر اإلعـــام فـــي تصريـــح 
لوكالة األنباء األردنية بمناســـبة زيارة 
جالة ملك المملكة األردنية الهاشمية 
إلـــى مملكة البحرين علـــى أن مواقف 
فـــي  المشـــرفة  التاريخيـــة  األردن 
الوقـــوف إلـــى جانب مملكـــة البحرين 
والدفـــاع عـــن مصالـــح األمـــة العربية 
يحفظهـــا  العادلـــة  قضاياهـــا  ونصـــرة 
التاريخ ويســـتذكرها شـــعب البحرين 

تلـــك  أن  مؤكـــًدا  واالعتـــزاز،  بالفخـــر 
نموذًجـــا  تقـــدم  الراســـخة  المواقـــف 
حًيـــا لطبيعـــة الترابـــط األخـــوي علـــى 
المســـتويين الرســـمي والشـــعبي بيـــن 

البلدين.
ورحـــب وزيـــر اإلعـــام بضيـــف الباد 
الكبير الملك عبدهللا الثاني الذي غادر 
البحريـــن،  لبلـــده  بلـــده األردن قادًمـــا 
مشـــيًرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين 

قيادتي البلدين تفتـــح آفاًقا متجددة 
من التعاون الراسخ، وكل زيارة تشكل 
محطـــة مهمـــة فـــي تاريـــخ العاقـــات 
المتميـــزة بيـــن البحريـــن واألردن بمـــا 
فـــي  المشـــتركة  مصالحهمـــا  يحقـــق 

تعزيز األمن واالستقرار والنماء.
وأشـــار وزير اإلعام إلـــى أن الظروف 
التـــي يمر بها العالم بأســـره تجعل من 
بيـــن  والتنســـيق  التشـــاور  اســـتدامة 
لمواجهـــة  ملحـــة  ضـــرورة  األشـــقاء 
التحديـــات وتجاوزها، مثمًنـــا النتائج 
المثمرة لجلسة المباحثات بين جالة 
الملـــك وأخيـــه ملـــك األردن، ومـــا تـــم 
التأكيد عليه من حرص مشـــترك على 
تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة 
التحديات اإلقليميـــة والدولية، معبًرا 
عـــن تفاؤلـــه بمخرجـــات هـــذه الزيارة 
العزيـــزة علـــى قلوبنـــا جميًعـــا للدفـــع 
أوجـــه  وتطويـــر  البلديـــن  بعاقـــات 
التعـــاون بينهمـــا بما يعـــود بالنفع على 
فـــي  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 

المجاالت كافة.

المنامة-بنا

الجالهمة: 30 % من المنتجات الطبية “مغشوشة” في بعض البلدان
المهــن والخدمــات  لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  شــاركت 
الصحيــة مريــم الجاهمــة في أعمال النســخة الرابعة مــن مؤتمر اإلمارات 
الدولــي حــول المنتجــات الطبيــة المزيفــة والمتدنيــة النوعيــة، بمركز دبي 

للمعارض في “إكسبو 2020”، من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.

اســـتعرضت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الجاهمة سياسات وأنظمة البحرين 
لمكافحة المنتجـــات الطبية المزيفة 
وتـــم  المطلـــوب  المســـتوى  ودون 
استعراض التشـــريعات واإلجراءات 
فـــي مملكـــة البحرين والتـــي تحمي 
مـــن دخول أية أدويـــة مزيفة، ومنها 
تســـجيل وترخيـــص ومراقبة ما بعد 

التسويق.
الطبيـــة  المنتجـــات  أن  وبينـــت 
المغشوشـــة تمثل تحديًا حاسمًا في 
مجـــاالت الصحة العامـــة، فهي تمثل 

العالميـــة  للصحـــة  خطيـــرًا  تهديـــدًا 
وتدعو إلى إستراتيجية شاملة على 
المســـتويين الوطني والدولي، حيث 
تقـــدر منظمـــة الصحـــة العالميـــة أن 
المنتجـــات الطبية المغشوشـــة تمثل 
10 ٪ من السوق العالمية وأكثر من 

30 ٪ في بعض البلدان.
وأوضحـــت الجاهمة فـــي أن الهيئة 
تلعب الهيئة دورًا رئيسًا في مكافحة 
المنتجـــات الطبيـــة المغشوشـــة، بمـــا 
في ذلك إصدار تراخيص التســـويق، 
المنتجـــات  اســـتخدام  ومراقبـــة 

الســـلبية،  الفعـــل  وردود  الطبيـــة 
وإجراء مراقبـــة الجودة االختبارات 
ممارســـات  وإجـــراء  المعمليـــة، 
التصنيع الجيدة وعمليات التفتيش 
الجيـــدة،  التوزيـــع  ممارســـات  علـــى 
وترخيـــص المصنعين وتجار الجملة 
والكيانـــات األخرى التي تشـــارك في 

قنوات توزيع المنتجات الطبية.
وبينـــت أنـــه تنفيـــذًا للقـــرار رقـــم 41 
نظـــام  “إصـــدار  بشـــأن   2017 لســـنة 
تتبع وتعقب لسلســـلة توريد األدوية 

وســـيتم  البحريـــن”.  مملكـــة  داخـــل 
تطبيق نظام إلكتروني شـــامل لتتبع 
توريد الدواء من إنتاجه في المصنع 
حتـــى وصولـــه للمريـــض بمـــا يضمن 
عـــدم دخـــول أدويـــة مـــزورة لمملكة 
صـــرف  لضمـــان  وكذلـــك  البحريـــن 
الدواء بحسب اإلجراءات المطلوبة 

وبما فيها األدوية الخاضعة للرقابة.
ونـــص القرار 41 بشـــأن إصدار نظام 
تتبع وتعقب لسلســـلة توريد األدوية 
داخل مملكة البحرين على أن يلتزم 
مصنعو وموزعو األدوية باستخدام 
الباركـــود الدولـــي للســـلع وذلـــك لكل 
فـــي  تداولهـــا  يتـــم  التـــي  األدويـــة 

المملكة، ســـواء كانـــت محلية الصنع 
أو مستوردة من الخارج، أوالتي يتم 
تصنيعهـــا في الخارج ويتـــم تعبئتها 
وتغليفها في مصانع داخل المملكة.

ليحتـــوي  مواصفـــات  إعـــداد  ويتـــم 
على رقـــم )GTIN( الخـــاص بالدواء، 
الـــدواء  صاحيـــة  انتهـــاء  وتاريـــخ 
 )Number Batch( ورقم التشـــغيلية
ورقم التسلســـل الخاص بـــكل عبوة 
شـــأن  ومـــن   ،)Number Serial(
ذلـــك أن يجعـــل المملكة رائـــدة على 
مستوى العالم في وقف بيع األدوية 
المزيفة ويجعل سلسلة التوريد أكثر 
أمانـــًا دون أي تكلفة ماليـــة تتحملها 
المستشـــفيات  ولـــن تضطـــر  الهيئـــة 
االســـتيراد  ووكاالت  والصيدليـــات 

إلى دفع أي رسوم إضافية.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

إجراءات حكومية 
صارمة لمنع دخول 

أية أدوية مزيفة

عبدالله البوعينين

علي الرميحي



وأصـــدر المؤتمـــر الـــذي عقـــد علـــى مدى 
يومـــي األحد واالثنيـــن الموافق 21 و22 
نوفمبـــر الجـــاري؛ لمناقشـــة الشـــراكة من 
أجـــل حقـــوق عامـــات المنـــازل، وتعزيـــز 
التعاون الدولي مـــن أجل الهجرة اآلمنة، 
مناقشـــات  خاصـــة  تعـــد  توصيـــة   18

جلسات المؤتمر.
العمـــل  رب  التـــزام  التوصيـــات  وأكـــدت 
بتدريـــب وتأهيـــل العاملـــة المنزلية على 
التكنولوجيـــا الخاصة بوســـائل التواصل 
االجتماعية لتمكين العامل أو العاملة من 
التواصـــل مع العالم الخارجي، إلى جانب 
شـــمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي 

وأنظمة الحماية االجتماعية.

وكاالت التوظيف 

أكـــد  وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة للمؤتمـــر 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان إصـــرار البحريـــن علـــى أن يتم 
التعامـــل فـــي شـــأن العمالـــة المنزليـــة مع 
وذلـــك  المرخصـــة؛  التوظيـــف  وكاالت 

لتفادي كافة أشكال االستغال.
وأشار األمين العام لاتحاد العام لنقابات 
عمـــال البحريـــن عبدالقادر الشـــهابي في 
كلمتـــه إلـــى أن المؤتمـــر يأتـــي مـــن أجـــل 
العامـــل  ســـامة  علـــى  االهتمـــام  تركيـــز 
المنزلـــي منذ خروجه من بلده، واإلضاءة 
علـــى أنجـــع الممارســـات الدوليـــة؛ لصون 

حقوق العمال.
من جانبه، أكد ممثل مؤسسة فريدريش 
أن  ممثـــل  باتريـــك  تومـــاس  إيبـــرت 
المؤسســـة تســـاند منـــذ 1995 االتحادات 
هنالـــك  تكـــون  أن  أجـــل  مـــن  العماليـــة؛ 
حقـــوق  أجـــل  ومـــن  اجتماعيـــة،  عدالـــة 
المـــرأة، وذلـــك عبر برامج المؤسســـة في 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، لتطوير 

الخبرات والمسؤوليات.
محـــور  فـــي  األولـــى  الجلســـة  وتناولـــت 
الشـــراكة من أجل حماية حقوق عامات 
المنازل الحماية التي توفرها التشريعات 
العربـــي،  الخليـــج  دول  فـــي  المحليـــة 
واستعرضت تجارب دول الخليج العربية 
فيما يخص عقود العمل، وقوانين العمل، 
ونظـــام دفع األجـــور، والتأمينـــات للعمالة 

المنزلية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن مستوى 
إلـــى  بالنســـبة  الخليجيـــة  التشـــريعات 
أوضاع العمالة المنزلية جيدة وفي تطور 
مســـتمر، األمـــر الـــذي قوبـــل بالرفض من 
بعض الحضور الذين أشاروا إلى ضرورة 
تضمين العمالة المنزلية في قانون العمل 
والنظـــر إليهم باعتبارهـــم عماال، لهم ذات 

حقوق العمال في القطاع الخاص.
وذهـــب األميـــن العـــام المســـاعد للحماية 
االجتماعية محمد مساعد إلى أن التذرع 
بالخصوصيـــة الخليجية أمر ينافي قيمة 

العمل في المواثيق الدولية.
وأشـــار األميـــن العام المســـاعد للتشـــريع 
والبحـــوث يوســـف الشـــمان إلـــى عـــدم 
شـــمولية التشـــريعات المحليـــة الخاصـــة 
بالعمالـــة المنزليـــة، فيما يخـــص المعاقبة 

على فعل التحرش.
 من جانبه، لفت ممثل سفارة الفلبين إلى 
افقتار التشريعات إلى التنفيذ والتطبيق، 

السيما فيما يخص األجور.

انتظام األجور 

المؤتمـــر  مـــن  الثانـــي  المحـــور  وتنـــاول 
العامـــات  حقـــوق  بحمايـــة  والمختـــص 
أثنـــاء وبعـــد جائحـــة كورونـــا،  المنزليـــة 
اإلجراءات المتخذة في دولهم بخصوص 
الجائحة، ســـواء في حمات التطعيم أو 
إجـــراءات العاج والســـفر، وفيما يخص 
انتظام األجـــور وإنهاء الخدمات وضمان 

حقوق العامات. 
وأكـــد الحضور أهميـــة معالجة االنتقاص 
من حقـــوق العامات بعد هـــذه الجائحة، 
السيما الاتي عدن لبلدانهن دون حقوق 

بفعل الجائحة.
ورأى نائـــب األميـــن العام لاتحاد حســـن 
الحلواجـــي “أن التذّرع بكـــون البيوت لها 
حرمـــة، يقابلـــه التأكيـــد علـــى أن العاملة 
المنزليـــة كذلـــك لهـــا حرمـــة ولهـــا كرامة، 
وإن كنـــا ال نســـتطيع حماية هـــذه العاملة 
داخل هذه البيوت، فاألولى أال نسمح لها 

بالعمل فيها”.
ولفـــت إلـــى أنـــه ال ينبغي أن يكـــون هناك 
عامـــل ال يتمتـــع بمظلـــة حمائيـــة كاملـــة، 
ومنهـــا حـــق التنظيـــم النقابـــي، وأن تمتع 

هذه الفئة بالحماية هو واجب الجميع.

حماية العمالة

إلى ذلك، ناقشـــت جلســـات اليـــوم الثاني 
من المؤتمر محور تعزيز التعاون الدولي؛ 
مـــن أجل الهجرة اآلمنة لعامات المنازل، 
حيث ركزت الجلســـة علـــى محور حماية 
العمالـــة المنزليـــة مـــن التعـــرض لابتـــزاز 

واإلتجار بالبشر.
وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع 
والقضايـــا التي تمثلت فـــي: التكلفة التي 
تتحملها العاملة المنزلية، وتكلفة الرسوم 
الرسمية للوثائق، وتكلفة الرسوم لمكاتب 
التوظيف في بلد المنشأ، وتكلفة الرسوم 
لمكاتب االســـتخدام في البلد المستقبل، 

والحماية من العنف والتحرش.

كما وتناولت الجلســـة دور جميع الجهات 
والمؤسسات ذات العاقة بالمطالبة على 
التصديق على االتفاقات، ودور مؤسسات 
المؤسســـات  ودور  المدنـــي،  المجتمـــع 
الدوليـــة في الترويـــج لاتفاقات الدولية 

الخاصة بالعمالة المنزلية.
مـــن جانبـــه، رأى األميـــن العـــام المســـاعد 
للحمايـــة االجتماعية فـــي االتحاد محمد 
عمـــل  وظـــروف  شـــروط  أن  مســـاعد 
وروح  تتناقـــض  المنزليـــات  العامـــات 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي وقعـــت عليهـــا 
البحريـــن، المختصـــة باإلجـــازات والعمل 
الجبـــري والتمييـــز، مشـــيرا للحاجـــة إلى 
توســـيع وتطويـــر آليـــات إنفـــاذ القوانيـــن 

الغائبة عن التشريعات.
وقالـــت منســـق برنامـــج الهجـــرة العادلـــة 
مبـــارك  ســـعاد  الدولـــي  العمـــل  لمنظمـــة 
إنـــه رغـــم توفـــر القوانيـــن والتشـــريعات 
المتطـــورة، وحمات التوعية، لكن هنالك 
صوبـــات كبيـــرة فـــي التطبيـــق الضامـــن 
للعدالة الكامنة، مدللة بذلك على احتجاز 
تـــزال  ال  حيـــث  العاملـــة،  ســـفر  وثائـــق 
القوانيـــن ناقصة في آلية إنفـــاذ احتفاظ 

العاملة بوثائق سفرها.
وأكـــد الحضـــور أهميـــة الفصل بيـــن مقر 

العمـــل ومكان إقامة العاملـــة المنزلية، ما 
يوفـــر ضمانـــة لعدد ســـاعات وأيـــام عمل 

محددة، وحرية أكبر لها.
وناقـــش الحضـــور آليـــات إنفـــاذ القانـــون 
ســـواء  التحـــّرش  حـــاالت  يخـــص  فيمـــا 
مـــن قبل مكاتـــب االســـتقدام أو أصحاب 
العمـــل، وأكـــدوا أهميـــة التثقيـــف وخلـــق 
آليات تواصل حقيقية وفاعلة ومضمونة 
لوصـــول العامـــات إلى تقديم شـــكواهن 

بطريقة آمنة. 
ولفـــت بعـــض الحضـــور فـــي مداخاتهم 
علـــى  البحريـــن  توقيـــع  أهميـــة  إلـــى 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي تضمـــن تغّييرًا 
فـــي التشـــريعات والقوانيـــن التي تضمن 
تطبيقـــًا فعليًا يفضي إلى حصول العاملة 

لكافة حقوقها.
وفيما يلي توصيات المؤتمر:

- العمل على توحيد القرارات والسياسات 
الخاصـــة بالعمالـــة المنزلية على مســـتوى 
دول الخليـــج العربـــي بما يكفـــل الحقوق 
العماليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي معايير 

العمل الدولية.
- تطويـــر التشـــريعات الخاصـــة بالعمالـــة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  المنزليـــة 
الخليجـــي لتشـــمل الحمايـــة االجتماعية 

وعقـــود العمـــل وصـــوال إلـــى الحـــق فـــي 
التنظيم النقابي.

إلـــى  العربـــي  الخليـــج  دول  دعـــوة   -
التصديـــق علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة رقم 
189 الخاصـــة بحقـــوق العمالـــة المنزلية، 
وكذلـــك االتفاقية 190 الخاصة  بالقضاء 
علـــى العنـــف والتحـــرش في عالـــم العمل 

العمل.
- العمـــل على وضع آلية واضحة ومتاحة 
للعاملـــة المنزليـــة لتقديم شـــكوى عمالية 
بمـــا يضمن ســـهولة الوصول إلـــى العدالة 

لفئة العمالة المنزلية.
تفاهـــم  مذكـــرات  وضـــع  علـــى  العمـــل   -
بيـــن المنظمـــات العماليـــة في بلد المنشـــأ 
والبلد المقصد؛ بغرض تســـهيل التواصل 

واالتصال مع العمالة المنزلية.
- مشاركة نقابات العمال في أي بروتكول 
أو مذكـــرة تفاهم توقعها الدولة إذا كانت 

ذات عاقة مع العمل والعمال.
وتأهيـــل  بتدريـــب  العمـــل  رب  التـــزام   -
العاملة المنزلية على التكنلوجيا الخاصة 
بوســـائل التواصـــل االجتماعيـــة لتمكيـــن 
العامـــل أو العاملة من التواصل مع العالم 

الخارجي.
- إحاطـــة العاملـــة المنزليـــة بمخاطـــر أي 

مرض أثناء تقديم المساعدة للمصاب به 
وضمان حمايتهم.

- إدراج العمالة المنزلية ليشـــملهم قانون 
العمـــل بجميـــع فصولـــه كاملـــة بمـــا يكفل 
عدم حصول أي شكل من أشكال التمييز 

في الحقوق والمكتسبات.
- أن يشـــمل العقد للعمالة المنزلية شـــرط 
قبـــول صاحب المنـــزل بحريـــة التفتيش 
مـــن الجهـــات المعنيـــة دون الحاجـــة إلى 
أذونات أخـــرى من خال إعطاء المفتش 

صفة الضبط القضائي.
العمـــل علـــى إطـــاق حمـــات توعيـــة   -
المجتمعيـــة  الثقافـــة  لتغييـــر  مســـتمرة 
فـــي دول مجلـــس التعاون تجـــاه العمالة 

المنزلية وحقوقها.
- إزالة المصطلحات ذات الداللة الســـلبية 
مثل )هروب، خادمة... إلخ( تجاه العمالة 
المنزليـــة والمهاجـــرة عمومًا، واســـتبدالها 
بلفظة )ترك، عامـــل منزلي ... إلخ(، حيث 

أن األولى تحمل إدانة مسبقة. 
نقابـــات،   ( المهتمـــة  الجهـــات  تمكيـــن   -
مدنـــي(  مجتمـــع  مؤسســـات  ســـفارات، 
مـــن الحصول علـــى المعلومـــات الخاصة 
حـــال  فـــي  المنزليـــة  العمالـــة  بوضعيـــة 

تعرضها النتهاكات.
بالتأميـــن  المنزليـــة  العمالـــة  شـــمول   -

الصحي وأنظمة الحماية االجتماعية.
- تعزيـــز التنســـيق بين الجهات الرســـمية 
المعنيـــة فـــي الدولـــة بحيـــث ال ُيقبل من 
رب العمل تقديم شكوى “ترك العمل” ضد 
العاملـــة أو العامـــل المنزلـــي إذا ما ســـبق 
وإن تقدمـــت العاملـــة / العامـــل بشـــكوى 
ضد رب العمـــل، وذلك لحين االنتهاء من 

معالجة الشكوى.
- منع اإلتجار بالبشـــر الذي قد تتعرض له 
العمالة المنزلية من قبل عصابات تستغل 

أي فجوة في التشريعات المعنية.
- عدم اســـتخدام عبـــارة دول مصدرة أو 
دول مســـتوردة في أدبيات المناقشة بل 

دول المنشأ ودول المقصد.
- تعزيز الحوار االجتماعي بين الشـــركاء 
االجتماعيين ومراجعة كافة التشـــريعات 
وبرامـــج ســـوق العمل بما يضمـــن حقوق 

الجميع.

حمالت توعية 
لتغيير ثقافة 

المجتمع تجاه 
العمالة المنزلية

التزام الكفيل 
بتدريب العاملة 

على وسائل 
التواصل االجتماعي
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أوصــى مؤتمــر الهجــرة اآلمنــة للعمالــة المنزليــة الــذي عقــده االتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال البحرين تحت رعاية وزير العمــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميــدان، وبالتعــاون مع مؤسســة فريدريش إيبــرت بإدارج العمالــة المنزلية 
ليشــملهم قانون العمل بجميع فصوله كاملة، بما يكفل عدم حصول أي شــكل 

من أشكال التمييز في الحقوق والمكتسبات.

إدراج العمالة المنزلية بقانون العمل وشمولها بالتأمين الصحي والحماية االجتماعية
مؤتمر الهجرة اآلمنة للعمالة المنزلية يختتم فعالياته بـ 18 توصية

سيدعلي المحافظة
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القضيبية  - مجلس النواب

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

عقـــدت لجنة التحقيـــق البرلمانية حول 
اجتماعهـــا  الجعفريـــة،  األوقـــاف  إدارة 
الثاني، في دور االنعقاد السنوي العادي 
الرابع، من الفصل التشـــريعي الخامس، 
برئاســـة النائـــب علـــي إســـحاقي، امس 
أعضـــاء  النـــواب  وبحضـــور  اإلثنيـــن، 

اللجنة.

وخـــال االجتماع ناقشـــت اللجنة، آلية 
ومنهجيـــة علمهـــا للفتـــرة المقبلـــة، وبما 
يحقق األهداف المنشودة، وفق االلتزام 
الدســـتورية  واإلجـــراءات  بالضوابـــط 
اإلدارة  مـــع  وبالتعـــاون  والقانونيـــة، 
القائمـــة علـــى إدارة األوقـــاف الجعفرية 

والجهات ذات العاقة.

افتتح نائب قائد خفر الســـواحل العميد 
الـــزوارق  قيـــادة  دورة  الغتـــم  جاســـم 
وقوانيـــن اإلبحـــار والعامـــات البحريـــة 
التدريـــب  بجنـــاح  المنعقـــدة  الثانيـــة 
البحـــري بقيـــادة خفـــر الســـواحل والتي 
يشـــارك فيهـــا عدد مـــن منتســـبي وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني.
وأشـــار نائـــب قائد خفـــر الســـواحل إلى 
أن هـــذه الدورة تأتي فـــي إطار التعاون 
المشـــترك بين وزارة الداخلية وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، مؤكدًا 
الـــدورة  هـــذه  ومخرجـــات  أهـــداف  أن 
مفتشـــي  عمـــل  تطويـــر  فـــي  ستســـهم 

الرقابـــة البحريـــة فـــي مواجهـــة جميـــع 
تحديات العمل والبيئة البحرية.

وتســـتمر هذه الـــدورة لمدة أســـبوعين، 
وتنقســـم إلى مرحلتيـــن المرحلة األولى 
وهـــي المرحلـــة النظرية وتشـــمل المواد 
البحريـــة التخصصيـــة )قيـــادة الزوارق، 
قانون منع التصادم، العوامات البحرية، 
الســـامة  البحريـــة،  الخرائـــط  أشـــغال 
البحريـــة  والحبـــال  العقـــد  الشـــخصية، 
الثانيـــة،  المرحلـــة  بينمـــا  والبوصلـــة(. 
حيـــث  العملـــي،  بالجانـــب  فتختـــص 
تشـــمل التدريبات العملية على الزوارق 
والماحـــة خـــال فترتي النهـــار والليل، 

وتنفيذ التمارين البحرية.

صرح رئيـــس نيابة الـــوزارات والجهات 
العامـــة بأنه على إثر تداول خبر بمواقع 
التواصـــل االجتماعي حول وفاة شـــاب 
إثـــر تعرضـــه لكســـر فـــي العظـــم انتهـــى 
األمـــر لدخولـــه العناية المركـــزة ووفاته 
بعدها. فقـــد بادرت النيابـــة العامة فورًا 
وتـــم  التحقيـــق  إجـــراءات  بمباشـــرة 
ســـماع أقوال والد المجنـــي عليه والذي 
قرر بـــأن ابنه تعرض إلصابة في ســـاقه 
أثناء ممارســـة كرة القدم ومن ثم توجه 
إلى مستشـــفى الســـلمانية الطبي قســـم 
الطـــوارئ، حيـــث قـــام الطبيـــب المعالج 
بعمـــل أشـــعة وتجبيـــر للســـاق وأخبـــره 
فـــي  االستشـــاري  الطبيـــب  بمراجعـــة 
اليـــوم التالي، وعند توجهه إلى الطبيب 
االستشاري أفاده بأن الجبيرة ستستمر 
موضوعـــة عليه لمدة شـــهر ونصف ولم 
يقـــم بعمل أشـــعة جديدة لـــه وبعد يوم 
شـــعر ابنـــه بـــآالم شـــديدة عـــن الســـابق 

وانتشـــرت تلك اآلالم إلى رأسه وعندها 
توجه إلى المستشـــفى مرة أخرى وقام 
الطبيب بإعادة تجبير الساق مرة أخرى 
ولم يقم بفحصها أو أخذ أشـــعة جديدة 
عليهـــا وأثنـــاء وجـــوده في المستشـــفى 
شعر بارتعاش في الجسد وعدم القدرة 
علـــى النطـــق وســـقط علـــى األرض وتم 

نقله إلى غرفة اإلنعاش وتوفى الحقًا.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ 
الخـــاص  الطبـــي  الملـــف  علـــى  فـــورًا 
بالمجنـــي عليـــه، كما تـــم تكليـــف الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بســـرعة  الصحيـــة 
الازمـــة وإعـــداد تقريـــر مفصـــل بشـــأن 
الواقعـــة وموافـــاة النيابـــة بمـــا تـــم مـــن 
إجراءات وما أسفرت عنه، فيما تواصل 
النيابـــة العامـــة تحقيقاتها للوقوف على 
مابســـات الواقعـــة لتحديد المســـئولية 

الجنائية.

“برلمانية التحقيق في الجعفرية” تناقش منهجية عملها

دورة أمنية في قيادة الزوارق ومنع التصادم

مباشرة التحقيق بواقعة وفاة شاب إثر تعرضه لكسر في العظم

مطاعم البديع تحت مرمى التفتيش
تحضير طعام بـ “مشط شعر” وانبعاث روائح المجاري

وجهت أجهزة الرقابة والتفتيش بعدد من الجهات الرســمية بوصلتها ناحية 
مطاعــم البديع ضمن سلســلة جوالتها الميدانية الدوريــة؛ التخاذ اإلجراءات 

القانونية واإلدارية الالزمة بشأنها.

ورصدت الجولة التـــي جرت بحضور 
مأمـــوري الضبط القضائـــي عن وزارة 
الصحـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والسياحة، وبلدية المنطقة الشمالية، 
عـــددا مـــن المخالفـــات الناتجـــة عـــن 
اإلهمـــال ونقـــص الوعـــي لـــدى العمال 
باشـــتراطات الصحـــة والســـامة فـــي 
طهـــي  أدوات  كاســـتعمال  المطاعـــم، 
تالفة، وبعض األدوات غير المخصصة 
للتحضير في تحضير األطعمة كمشط 
الشـــعر، إلـــى جانب اإلهمال بمســـتوى 
النظافـــة الشـــخصي ونظافـــة المحـــل 

وتنظيم محتوياته.
المجـــاري  روائـــح  انتشـــار  ولوحـــظ 

وجريان مياهها في األرض المخصصة 
لنـــادي البديـــع والواقعـــة خلف منطقة 
بعـــض  تســـتخدم  حيـــث  المطاعـــم، 
المطاعـــم واجهتهـــا الخلفيـــة ألفـــران 
طهـــي الدجـــاج بعيـــدًا عـــن الواجهـــة 

األمامية المحاذية للطريق العام.
من جهتـــه، قال ممثل الدائـــرة البلدي 
محمد الدوســـري إن هـــذه الجولة تعد 
الثانية من نوعها خال الفترة القليلة 
الماضيـــة؛ وذلـــك بهـــدف التحقـــق من 
التزام المطاعم ومحات بيع األطعمة 
باإلجراءات واالشـــتراطات القانونية، 
وضمـــان ســـامة وصحـــة زبائـــن هذه 

المحات.

وأشار إلى أن البديع تعد من المناطق 
ذات الطابـــع المركزي مـــن حيث توفر 
المطاعـــم والمحـــات التجارية، وهي 
ما تســـتدعي تكثيف جهـــود التفتيش 
والرقابـــة عليهـــا، وإجـــراء مثـــل هـــذه 
أبـــرز  لرصـــد  المفاجئـــة  الزيـــارات 
المخالفات والماحظات التي تتطلب 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمة 

بحقها، والتنبيه عليها.
الشـــكاوى  أبـــرز  أن  إلـــى  ولفـــت 
مـــن  يتلقاهـــا  التـــي  والماحظـــات 
مرتـــادي المنطقـــة، تتمثل فـــي إهمال 
العمـــال بااللتـــزام بالضوابط الصحية، 
الســـيما في فترة الجائحة، إلى جانب 
عدم اهتمام بعض المحات بمســـتوى 

النظافة خصوصًا أمام المحات.

ديناران ونصف لدخول حديقة المحرق الكبرى
“المالية” والمجلس البلدي يرفضان مشروع “البلديات”.. المرباطي لـ “^”:

كشـــف رئيس مجلـــس بلـــدي المحرق 
وزارة  توجـــه  عـــن  المرباطـــي  غـــازي 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي لفرض رســـوم علـــى دخول 
حديقة المحرق الكبرى تصل إلى 2.5 

دينار.
تبنـــت  الـــوزارة  إن  المرباطـــي  وقـــال 
المحـــرق  حديقـــة  بتســـليم  مقترحـــًا 
الكبـــرى إلى جهـــة اســـتثمارية، تتولى 
إدارة المرفـــق وعملية االســـتثمار فيه 
وصيانته، يتمثل في فرض رسوم 2.5 
دينـــار لدخـــول الحديقة واالســـتفادة 
مـــن مرافقهـــا شـــاملة موقف الســـيارة 
مـــع شـــخصين، ورســـوم دينـــار للفـــرد 
الواحد دون موقف سيارة، أو ما يراه 

المستثمر مناسبًا من رسوم.
وعبـــر رئيـــس المجلـــس البلـــدي عـــن 
رفـــض واســـتياء المجلـــس مـــن هـــذا 
التوجـــه، والـــذي يتفـــق مـــع رد وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الرافض 

لطرح الحديقة كاستثمار.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس يـــرى فرض 
رســـوم رمزيـــة ال تتجـــاوز 300 فلـــس 
للفرد أســـوة ببعض التجارب الناجحة 
لمرافـــق أخرى، وعـــدم تكرار األخطاء 

التاريخية في التعامل مع أكبر حديقة 
فـــي البحرين، والتي تنتظر الفرج بعد 
سنوات طويلة من التخبط واألخطاء 
والخســـائر الماليـــة، وذلـــك بعـــد مرور 

أشهر طويلة على جاهزية الحديقة.

حديقة المحرق الكبرى غازي المرباطي 

500 دينار حدا أدنى لرسوم تغيير تصنيف العقارات
150 دينارًا عن كل أرض لدراسة طلبات تقسيم األراضي

أصــدر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف قرارًا بتحديد رســوم 10 دنانير كرســوم لتغييــر التصنيف للعقارات 

المصنفة عن كل أرض يراد تغيير تصنيفها.

وأشـــار الوزيـــر فـــي القـــرار إلـــى أن 
هذه الرسوم مستحقة مسبقًا بغض 

النظر عن قبول الطلب أو رفضه.
وحدد القرار رســـم تغيير التصنيف 
مبلغ يعـــادل 1 % من قيمة األرض 
بعد تغيير تصنيفها، على أن ال يقل 
الرسم في جميع األحوال عن 500 

دينار بحريني كحد أدنى.

وفي قـــرار متصـــل نشـــر بالجريدة 
الرســـمية بشـــأن تقســـيم األراضي، 
علـــى  تعديـــات  الوزيـــر  أجـــرى 
الائحـــة التنفيذيـــة بشـــأن تقســـيم 
األراضـــي المعدة للتعمير والتطوير 
ينص على “على المالك سداد رسم 
خدمـــات تقســـيم األراضي، ســـواء 
كتقســـيم   - جزئيـــا  تقســـيما  كان 

قطعـــة األرض إلـــى خمـــس قطع أو 
أقل - أو تقسيمًا رئيسيًا - كتقسيم 
قطعـــة األرض إلـــى أكثر من خمس 
قطع مع تخطيط البنية األساســـية 

لألرض”.
وأشـــار القـــرار إلـــى تحديد رســـوم 
أرض  قطعـــة  كل  عـــن  دنانيـــر   10
يتضمنها مشـــروع التقسيم، ورسم 
دراســـة الطلب وقـــدره 150 دينارًا 
يتضمنهـــا  أرض  قطعـــة  كل  عـــن 

عصام خلف مشروع التقسيم.

بعض من سيرة إمام المتقين
Û  لإلمام علي بن أبي طالب )عليه الســام( في الفصاحة والباغة ميدان

ال تطؤه الفرســان. وله في التقوى واإلحســان مقاالت تذوب لها القلوب 
وتقشعر لها الجلود

Û  .من خشية هللا. وله في توحيد هللا كام صار نهجا للعارفين الموحدين
وفــي أقوالــه فــي زهــد الدنيــا وزينتهــا وطلــب اآلخــرة، ومغفرتهــا دليل 

للسالكين ومثوى للتائبين، ونهج للمستغفرين.
Û  وعلي مع الحق يدور معه حيث ما دار” - حديث نبوي، وفي مقاومته“

للطغيان والفساد والذّل واالستعباد، نداء للمستضعـفين.
Û  ويعجز الّلسان عن تعداد مآثر خطب اإلمام علي في نهج الباغة، وفي

سيرة حياته.
Û  وقــد تــم جمــع خطــب اإلمــام علــي فــي كتاب”نهــج الباغــة” فــي عهــد

الشــريف الرضــى، وشــرحه ابن أبــي الحديد، والشــيخ ميثــم البحراني، 
والشيخ محمد عبده، وفي العديد من المصنفات والمدّونات.

Û  وعهد اإلمام علي إلى عامله على مصر )مالك األشتر( حاز شهرة عظيمة في
هذا العصر، وصار مضربا لألمثال. وأشادت به منظمة األمم المتحدة )لكونه

Û .أحد مصادر التشريع القانوني الدولي( التي أصدرت قراًرا بذلك
Û  وقــد رأيــت – تنويــًرا لألذهــان ولجمهــور القــراء – إيــراد نص ذلــك العهد

لتوضيح المسار اإليماني والحقوقي لتعم الفائدة.
Û :وفيما يلي نص العهد كما ورد في وسائل النشر
Û )نص: عهد اإلمام علي لمالك األشتر(

تقي البحارنة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

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

للتواصل: 17111483

خطاب سيدي جاللة الملك والتفصيالت التي تهم أمن واستقرار المنطقة
شـــرح ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه فـــي الكلمة الســـامية التي ألقاها خالل اســـتقبال جاللته 
كبـــار المشـــاركين فـــي مؤتمـــر حـــوار المنامـــة فـــي دورتـــه الســـابعة عشـــرة، 
التفصيـــالت التي تهم أمن واســـتقرار المنطقة، وكيفيـــة مواجهة التحديات 
الكبـــرى والوقـــوف أمامهـــا بصالبة وســـبل العمـــل المشـــترك وتحقيق كامل 

األهداف والتطلعات المشروعة، والنهوض بالمهمات الراهنة والمستقبلية.
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه: “كما تدركون جميًعا، فإن الشـــرق األوســـط 
منطقـــة ذات أهميـــة حاســـمة للعالـــم بأســـره، لكنهـــا منطقـــة ال يـــزال أمنهـــا 
واســـتقرارها عرضـــة للعديـــد مـــن التحديـــات. ونحـــن فـــي مملكـــة البحرين 
مقتنعـــون بـــأن أفضل ما يبنـــى على األمن واالســـتقرار اللذيـــن يؤديان إلى 
الســـالم هـــو الحفاظ على أفضـــل جوانب ما يميزنا والحفـــاظ على الحقوق 
كأســـاس للتقدم والتنمية والتجارة. في الوقت نفســـه، من الضروري ضمان 
األمـــن البحـــري اإلقليمـــي ضد أية أعمـــال عدائيـــة، وحماية حريـــة المالحة 

والطرق البحرية التجارية التي تخدم االقتصاد العالمي بأسره”.
إن أخطر ما يميز جســـامة التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تعد من 

أهم الطرق التجارية العالمية، استهداف األمن البحري اإلقليمي، فبالرغم من 
مـــد وجزر األعمال العدائية إال أنها تبقى عنيفة وتكشـــف األوراق الحقيقية 

للجهات المتورطة وتآمرها الشرس الذي يستهدف األمن واالستقرار.
أما في الشـــأن الخليجـــي، فقد بين جاللته حفظـــه هللا ورعاه نهج البحرين 
الثابـــت فيمـــا يجمـــع بين األســـرة الخليجية وتضافـــر الجهـــود واإلمكانيات 
لتحقيـــق طموحات وتطلعات الشـــعب الخليجي، ومواصلة مســـيرة التقدم 

بخطى ثابتة.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعاه: “فـــي الخليج العربي، تظـــل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي حجر الزاويـــة لالســـتقرار، ووحدتها مصـــدر قوة وخير 
لجميع أصحاب المصلحة، في المنطقة وخارجها على حد ســـواء. وللحفاظ 
علـــى هذه الوحدة، تلتزم البحرين بفتح قنـــوات اتصال لمعالجة أية قضايا 

عالقة، كمثال على كيفية حل هذه األمور بين الدول الشقيقة والصديقة”.
إن الخطاب الســـامي لســـيدي جاللة الملك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، يقود 
حتمـــا إلـــى نتائـــج إيجابيـــة لصالـــح شـــعوب المنطقـــة ودول العالـــم قاطبة 

وتحقيق كامل أهدافها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

احتفل العالم في العشـــرين من شهر نوفمبر باليوم العالمي للطفل تحت 
شعار “مستقبل أفضل لكل طفل”، والجدير أن يتناول عمود “عالم متغير” 
مجمـــل الجهود التي تقوم بها مملكـــة البحرين في مجال تعزيز وحماية 
حقوق الطفل، والتي تحظى برعاية شـــاملة من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
ومنهجيـــات أكيـــدة واقعية من قبـــل الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه، إذ كرســـت المملكـــة كل جهودها المؤسســـية إلطالق 
حزمة من التشريعات التي ساهمت في تشكيل منظومة من السياسات 
والبرامـــج والتدابيـــر التشـــريعية والقضائيـــة في مجال حقـــوق ورعاية 
الطفـــل، مثـــل قانـــون العدالة اإلصالحيـــة لألطفال وحمايتهم من ســـوء 
المعاملـــة، وهـــذا يجعلنا نقف بالموازنة أمام تلـــك المقومات التي تضمن 
استمرارية التنشئة السليمة وفق أعلى معايير الرعاية بكل مستوياتها.

وإذ إننا بهذه المناســـبة نبارك لكل أســـرة وطفل بحريني ما يشملهم من 
رعاية واهتمام مســـتمرين من لدن القيادة الحكيمة التي آمنت بقدرات 

أبنائها وحرصت كل الحرص على إعداد النشء من خالل حماية وصون 
كل الحقوق التي تضمن الحصول على فرص التعليم والصحة والرعاية 
االجتماعية المتكاملة، كما أكد قانون الطفل، ودســـتور مملكة البحرين، 
وحيـــث تقربنـــا ذكرى هذه المناســـبة العالميـــة نحو الجهود المؤسســـية 
المختصة بالطفل، وتجعلنا أمام ســـؤال قادم حول الذي يتوجب القيام 
بـــه خالل المرحلـــة القادمة، فماذا بعـــد هذا االحتضـــان اآلمن؟ وما هي 

أدوارنا لصنع عالم أفضل لكل طفل بعد جائحة كوفيد - ١٩؟
ســـررُت بمستوى بلوغ المؤسســـات الرقابية والتشريعية، وذلك التكامل 
المتجانس في تأطير البرامج واالستراتيجيات الداعمة لحماية وصون 
حقـــوق الطفل مـــن قبل كل المؤسســـات، ومـــن منطلق حالـــة االطمئنان 
التي ترصدها المؤسسة البحرينية لحقوق اإلنسان لمتابعة مدى االلتزام 
باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في 
هـــذا المجال لكل ما يســـهم في تحفيز األطفال وتشـــجيعهم نحو التميز 
واإلبداع، فأمامنا مســـؤوليات جســـام كي تتنامى الجهود عاًما بعد عام، 

ونعيش دائًما بمستوى الفخر الذي ننعم ونعتز به.

د. حورية الديري

“مستقبل أفضل لكل طفل” استحقاق لكل بحريني

الوعي الصحي يعني تمتع األفراد بالثقافة الصحية، والتزامهم باإلرشـــادات 
الصحيـــة وكيفيـــة التعامـــل مـــع مختلـــف األمـــراض وتفـــادي اإلصابـــة بهـــا، 
وبالطريقة الصحيحة لُطرق االستهالك واالختيار المناسب لألغذية، وباتباع 
نظام غذائي ســـليم وســـلوكيات صحية، وتفادي السلوك الخاطئ، ويتم ذلك 
من خالل وسائل اإلعالم، وبتنظيم الندوات وتأليف الُكتب وإصدار المجالت 
الصحية، وحث أفراد المجتمع على أهمية الفحص الُمبكر لمختلف األمراض، 
فالوقايـــة خيـــٌر من العالج، وبتعويدهم على نمط الحياة الصحية وممارســـة 
الرياضة وترك التدخين. إن الوعي الصحي جزء من مسؤولية اإلنسان تجاه 
نفســـه، ومسؤولية الدولة ومؤسســـات المجتمع المدني والمدارس والمعاهد 

والجامعات وكذلك اأُلسر.
ويعمـــل الوعي الصحي على تنظيم حياة اإلنســـان والحفاظ على صحته إن 
كان مريًضا أو ســـليًما، فمثلما يعتمد االقتصاد الســـليم على المجتمع الســـليم 
الذي يعتمد بدوره على األسرة السليمة، فاألسرة حجر األساس في المجتمع، 
فســـالمة الفرد من سالمة األسرة، وســـالمة األسرة من سالمة المجتمع التي 
يتحقق عندها تحســـين الصحة العامة وبناء عادات صحية سليمة، وخفض 
مســـتوى حدوث األمراض، وتوعية أفـــراد المجتمع بخطورة بعض األمراض 

والتقليل من وجودها وصوال الجتثاثها، وخفض نسبة الوفيات التي تسببها.
ويسعى الوعي الصحي إلى نشر وتنمية الثقافة االستهالكية ألفراد المجتمع، 
من خالل نشـــر المعلومات عن أفضل طرق اختيار الســـلع االســـتهالكية ليس 
بحســـب ســـعرها ومـــكان إنتاجها بل بما يكتســـبه اإلنســـان من فوائـــد بدنية 
وصحية عند اســـتخدامها، وبما تحتوي من مكونات غذائية هادفة لتحقيق 

صحة جيدة ومستدامة لإلنسان.
يحتاج اإلنســـان فـــي حياته دائًمـــا للعناية الصحية، وهذه تتحقق بالشـــراكة 
المجتمعيـــة بين الدولـــة ومنظمات المجتمع المدني التـــي تعمل مًعا لتحقيق 
هـــذا الهدف، فســـبحانه وتعالى وهب اإلنســـان الصحة وهـــي أمانة يجب أن 
يحافظ عليها غذائًيا ووقائًيا، باختياره األمثل لألطعمة االستهالكية النافعة 
والمغذيـــة. فللمجتمع المدنـــي دور كبير في تعزيز الوعي الصحي وتشـــجيع 
األنمـــاط الصحيـــة الســـليمة لتحقيـــق الحيـــاة الطيبة لإلنســـان، فمؤسســـات 
المجتمـــع البحرينية تنظم الكثير مـــن البرامج الصحية التوعوية والتثقيفية 
والرياضيـــة والعالجيـــة لمختلـــف فئات المجتمع وبمشـــاركة أفـــراد المجتمع 
في العديد من المناســـبات الوطنية واالجتماعية والصحية التي تحتفل بها 

البالد.

عبدعلي الغسرة

دور المجتمع المدني في تنمية الوعي الصحي

اتركوا األثر الطيب 
 يذكرنـــا عاهـــل البـــالد المفـــدى جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة حفظه هللا ورعاه، حين يلتقي المواطنين، وحين يجتمع 
بأهالي المحافظات وغيرهم، بأن أبواب الحكم الرشـــيد مفتوحة 
للجميع، وأن الصوت مسموع، وأن هناك وصل للناس، وتفهم بالغ 

الحتياجاتهم.
ذات األمر هو ديدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، والذي 
يهتم بلقاء الناس، وتتبع ما ينشـــر بالصحف والمنصات الرقمية، 
كصورة من صور العدالة المحقة، والتي رسختها عائلة آل خليفة 

الكرام منذ البدايات األولى لتأسيس الدولة.
ومـــا بيـــن هـــذه المســـاعي الخيـــرة وتلـــك، نأمـــل أيضـــًا مـــن كل 
المســـؤولين وصنـــاع القـــرار أن ينتهجوا هذا النهـــج الحكيم، في 
عملهم، وفي تقدير ظروف اآلخرين، وفي تحسس ما يمرون به، 

من وجع وضغوطات حياة ال توصف.
نأمـــل منهم التواضع، والرأفة والتفهم والصبر، فالظروف الراهنة 
وما يشـــوبها من التزامات، وديون، وغالء، ومســـؤوليات جســـام 
لرب األسرة، تدعو للتكاتف االجتماعي أكثر من أي وقت مضى، 

يتشاطر به المقتدرون هموم اآلخرين، قدر ما أمكن.
وبأن يترك كل مســـؤول األثر الطيب في منصبه، قبيل مغادرته، 
عبر ترسيخ العدالة الوظيفية والخدمية، وعدم الظلم أو التمييز 

أو المحاباة، أو المزاجية بالقرارات واألوامر.
دعـــوة كل مســـؤول، بتوظيـــف صالحياتـــه مهمـــا صغر شـــأنها أو 
ارتفع لخدمة الناس، وأن يتذكر أن العمل الخير اآلن، هو ترحيل 

مستقبلي لرصيد خير لآلخرة، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. أحمد علي الشوملي )12(
األســـتاذ أحمـــد علـــي الشـــوملي، هـــو الرائـــد )11( مـــن رواد التنميـــة 
البشـــرية بمدينـــة المحرق، ننشـــر ســـيرته رحمه هللا إلـــى جانب )10( 
رواد عرضناهم في مقاالت ســـابقة هم: أحمد العمران، وعبدالرحمن 
المعاودة، وإبراهيم محرم، وعبدالرحيم روزبه، وسكينة القحطاني، 
وحسن الغيص، وعبدالوهاب السيسي، وعائشة علي محمد، وعائشة 

عيسى الفايز، ومبارك عبدهللا سيار.
ولد األســـتاذ أحمد علي الشـــوملي في “أم المدن” بمحافظة المحرق، 
عام )1930م(، وتلقى تعليمه في مدرسة الهداية الخليفية، وبمدرسة 
للمدرســـة  “انتقـــل  ثـــم  الصناعيـــة”،  وبالمدرســـة  األهليـــة  المعـــاودة 
الثانويـــة عـــام )1944م( والتـــي مـــارس فيها عدة ألعـــاب ككرة القدم 
والطائـــرة والتي أشـــرف عليـــه فيها فنيًا مـــدرس التربيـــة الرياضية 
علـــي حميدان”، وخاض عـــدة دورات متخصصة فـــي مجال التربية 
الرياضيـــة والتـــي حاضـــر فيهـــا المدرســـون العـــرب الذيـــن انتدبتهم 
إدارة المعارف آنذاك، وشـــارك في عدة دورات متخصصة في مجال 
التربيـــة الرياضيـــة “ليلتحق بعدها بســـلك التدريس بـــإدارة المعارف 
لعدة ســـنوات، ومارس في نفس الوقت مهمة تحكيم كرة القدم في 
الدوري العام قبل تأسيس االتحاد الرياضي البحريني عام )1957م(، 
وكان صاحب شـــخصية قوية خالل إدارتـــه المباريات، وعاصره من 
حـــكام تلـــك الفتـــرة كل مـــن المرحـــوم إبراهيـــم كانو، رجـــل األعمال 
محمد يوسف جالل، أمين حافظ واإلنجليزي جون هوسكي إلى أن 
برزت نخبة جديدة من الحكام مثل يوسف مطر، حسن تقي، محمد 
يوســـف، محمد جميل، مبـــارك بن دينه، عبدهللا حمـــزة، علي كمنكة، 
حســـن الســـيد، محمد المعراج، علي قمبر، صالـــح عبدالغفار وخليفة 
الرميحي”. وواصل أداءه المتميز في ســـلك التدريس متقلدًا العديد 
من المناصب اإلدارية حتى تقاعده و”قبلها شق طريقه لنيل التأهيل 
العلمـــي العالـــي وزمالـــة المعلمين وتأهيل طرق التدريس ودراســـات 
عليا في دول مختلفة مثل المملكة المتحدة – في تشيلســـي )لندن( 
ومصر وكندا وغيرها، في ســـبيل اكتســـاب العلم والمعرفة، ثم درس 
بالمدرســـة الصناعيـــة وأصبـــح مديرهـــا الحقـــًا وعين مديـــرًا للتعليم 
الصناعي بوزارة التربية والتعليم ومديرًا للتعليم اإلعدادي والثانوي 
وفقـــًا لكتـــاب نـــادي المحـــرق – رواد ومبدعـــون )1996م(. وكانت له 
“إســـهامات فعالة في مجاالت العمل الخيـــري والتطوعي والرياضي 

السيما في نادي المحرق الرياضي”.
انتقـــل إلـــى رحمة هللا تعالى، األســـتاذ أحمد علي الشـــوملي عن عمر 

ناهز )75( عامًا في أبريل )2005م(”.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com
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