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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــري  ــ ــصــ ــ ــمــ ــ أكـــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس الــ
عبدالفتاح السيسي والعاهل األردني 
الــمــلــك عـــبـــداهلل الــثــانــي وولــــي عهد 
ــد  ــن زايــ ــي الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ ــبـ ــوظـ أبـ
آل نــهــيــان أهــمــيــة وقـــف إســرائــيــل كل 
اإلجراءات التي تقوض حل الدولتين 
للعودة  أفــق سياسي  إيــجــاد  وضـــرورة 
ــادة وفــاعــلــة لحل  إلـــى مــفــاوضــات جــ
أســاس  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة 
المصرية بحث القادة الثالثة خالل 
ــارات  اجــتــمــاعــهــم فــــي الـــقـــاهـــرة مـــسـ
ــيــــن مــصــر  ــاون الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
واألردن واإلمارات، وتم التوافق بشأن 
كل  إزاء  والتشاور  التنسيق  استمرار 
االهــتــمــام  ذات  والــمــلــفــات  الــقــضــايــا 
الـــمـــتـــبـــادل، بـــهـــدف تـــوحـــيـــد الـــــرؤى 
والـــتـــحـــركـــات، ودعــــم الــعــمــل الــعــربــي 
ــــذل الـــجـــهـــود الـــالزمـــة  الــمــشــتــرك وبـ
لصون األمن القومي العربي. وصرح 
المصرية  الــرئــاســة  باسم  المتحدث 
المباحثات  بأن  راضــي  بسام  السفير 

آخـــر مستجدات  اســتــعــراض  شــهــدت 
ــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وخـــاصـــًة  األوضـــــــــاع فــ
الــشــرق  فــي  الــســالم  تـــطـــورات عملية 
ــائـــم بــيــن  األوســــــــط، والــتــنــســيــق الـــقـ
الدول الثالث في هذا اإلطــار، وذلك 
ــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــطـ ــتـ ــل الـ فـــي ظـ
مدينة القدس، مشددين على أهمية 

الهدوء  الســتــعــادة  الجهود  اســتــدامــة 
الوضع  احترام  القدس، وضــرورة  في 
الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي الـــقـــائـــم في 
الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف، كــمــا أكــد 
الزعماء في السياق ذاته احترام دور 
الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة الــتــاريــخــيــة في 
حماية األماكن المقدسة اإلسالمية 

ــقـــدس وضـــــرورة  ــي الـ والــمــســيــحــيــة فـ
لــإدارة  الدعم  أشكال  جميع  تقديم 
ــؤون  ــ الــــعــــامــــة ألوقــــــــاف الــــقــــدس وشــ

المسجد األقصى المبارك.
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فاينن�سال تاميز: بريطانيا حتت�سن الفا�سدين واملجرمني من كل اأنحاء العامل

ت�����س��ج��ي��ل ال��ت�����س��ل�����س��ل ال��م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ج��ي��ن��وم

ال��ب��ح��ري��ن ف����ي  ن���وع���ه  م����ن  الأول  ال���ب�������س���ري 

»جي اإف اإت�ش« تدرج اأ�سهمها في �سوق اأبوظبي مايو القادم

نــشــرت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
الضوء  فيه  سلطت  تحقيقا  البريطانية 
على الدور الذي تؤديه لندن في احتضان 
أنحاء  جميع  من  والمجرمين  الفاسدين 
روسيا.  مــن  عــقــود، وخــاصــة  العالم طــوال 
بريطانيا  أن  تــايــمــز«  »فــايــنــنــشــال  وذكــــرت 
لــــم تـــغـــّض الــــطــــرف فـــقـــط عــــن األمــــــوال 
الروسية، ولكنها رحبت بها، في إشارة إلى 
المعروفين  الــروس  األعمال  رجــال  ثــروات 
الــذيــن  الــروســيــة«  »األولــيــغــارشــيــة  بطبقة 
االتحاد  بعيد سقوط  أرباحا طائلة  جنوا 

السوفيتي عام 1991.
التحقيق،  فــي  الصحيفة  وأوضــحــت 
الذي نشرته على شكل فيلم وثائقي على 
مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، أن رجــــال األعــمــال 
والــشــركــات الــروســيــة اســتــثــمــرت فــي لندن 
ــن، بــتــشــجــيــع من  ــزمـ نــحــو عــقــديــن مـــن الـ
األطــيــاف  مــن  البريطانيين  السياسيين 

كافة.
صوتية  بنبذة  الوثائقي  الفيلم  وبــدأ 
لــتــوم بــيــرغــيــس مـــراســـل الــتــحــقــيــقــات في 
شك  هــنــاك  »لــيــس  فيها:  قــال  الصحيفة، 
القذرة  األمـــوال  عاصمة  هي  لندن  أن  في 

في العالم«.
في  الرئيسي  الــمــراســل  يــقــول  ــدوره،  بــ
»واحــدا  إن  كوك  كريس  تايمز«  »فايننشال 
مـــن أســـبـــاب ســـقـــوط بــريــطــانــيــا فـــي هــذه 
ــوال الـــقـــذرة( هو  ــ الــحــفــرة )احــتــضــان األمـ
تعتقد  بريطانيا  في  الحاكمة  النخبة  أن 
أنه يجب التسهيل على األعمال بأي ثمن 

كان«.
ولــم يقف األمـــر عند رجـــال األعــمــال 
الــروس، بحسب نقاد أشــاروا إلى أن لندن 
ــوال الـــقـــذرة« من  ــ أصــبــحــت »مــغــســلــة األمــ

جميع أنحاء العالم.
وعـــــادت قــصــة أمـــــوال رجــــال األعــمــال 
الروس »األوليغارشيين« إلى الواجهة بعد 
الغرب  فأعلن  أوكرانيا،  في  الحرب  اندالع 
ــــؤالء، لكن  فـــرض عــقــوبــات كــبــيــرة عــلــى هـ
تحقيقات صحفية ذكرت أن الغرب تساهل 

في فرض عقوبات على عدد كبير منهم.
بــريــطــانــيــا تعد  الـــرغـــم مـــن أن  وعــلــى 
قواعد  تفتقد  فإنها  منفتحا  ماليا  مركزا 
ــي مـــجـــال الــتــدقــيــق  عــمــلــيــة وواضــــحــــة فــ

القدرة  غياب  الصحيفة  ورصــدت  المالي، 
والمعطيات  المعلومات  التحقق من  على 

الخاطئة وإزالتها من السجل.
وعــلــى سبيل الــمــثــال يــفــتــرض إعــالم 
الحقيقيين  بالمالكين  الــشــركــات  سجل 
لكن  الــشــركــات،  هـــذه  مــن  والمستفيدين 
على أرض الواقع يسهل التهرب من ذلك؛ 
ولـــذلـــك هـــنـــاك نــحــو 84 ألــــف مـــنـــزل في 

بريطانيا هوية أصحابها مجهولة.
ــى لــنــدن  ــال األمـــــوال إلـ ــ وبــمــجــرد إدخـ
»نظيفة«،  وكأنها  فيها  التصرف  تستطيع 

كما تقول »فايننشال تايمز«.
تظهر  أرقاما  الصحيفة  واستعرضت 
ــوال  ــ ــورط لـــنـــدن فـــي »غـــســـل األمـ ــ حــجــم تـ

القذرة«:
81 شركة محاماة و86 مصرفا و177   
أو  قبلت  بريطانيا  فــي  تعليمية  مؤسسة 
نــقــلــت أمـــــواال »قــــــذرة« مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
جــنــيــه  مـــلـــيـــارات   6.7 قــيــمــتــه  مــــا  إن 
بريطانيا  فــي  الممتلكات  مــن  إسترليني 

جرى شراؤها بثروات مشبوهة.
ما  أي  اســتــرلــيــنــي،  جنيه  مــلــيــار   1.5
يعادل حوالي 150 سند ملكية، تم شراؤها 

من قبل روس متهمين بالفساد.
جرى بيع ما بين 10 و20 عقارا مهما 
ألثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون 

محاميا أو وسيطا.
وعن مسؤولية الحكومات البريطانية 
الــظــاهــرة  هـــذه  اســتــفــحــال  فــي  المتعاقبة 
قالت »فايننشال تايمز« إن التحول الكبير 
في هذا اإلطار بدأ في عهد رئيسة الوزراء 
الــراحــلــة مــارغــريــت تــاتــشــر، عــنــدمــا بــدأت 

قررت تحرير قطاع الخدمات المالية.
الحكومات  في  كذلك  الحال  واستمر 
بريطانيا  إن  الصحيفة  وقــالــت  الــتــالــيــة، 
ــديــــن الـــمـــاضـــيـــيـــن  ــقــ ــعــ ــــت خـــــــالل الــ ــبـ ــ رحـ
باألموال الروسية بجميع أنواعها، بما في 

ذلك تلك الخاصة بالحكومة الروسية.
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى تــصــريــحــات 
بوريس  الحالي  الــــوزراء  لرئيس  مسجلة 
يقول  لــنــدن،  عمدة  كــان  عندما  جونسون 
فيها إنه يريد جعل العاصمة البريطانية 

مركزا لألموال الروسية.

ــفــــريــــق الــطــبــي  ــح الــ ــجـ نـ
بتنفيذ  الــمــعــنــي  الــبــحــريــنــي 
للجينوم  الــوطــنــيــة  الــخــطــة 
الــــبــــشــــري بــــــــــــإدارة الـــصـــحـــة 
العامة في تسجيل التسلسل 
البشري  للجينوم  المتكامل 
مملكة  فــي  نــوعــه  مــن  األول 
البحرين، وذلك لثالث عينات 
جـــيـــنـــوم بـــشـــريـــة بــحــريــنــيــة 
بــنــســبــة تــغــطــيــة عــالــيــة جـــدًا 
سلسلة  بعد   ،%97 إلــى  تصل 
في  السابقة  النجاحات  مــن 
رصــــــد الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
الــــخــــاص بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
ــد )كـــــوفـــــيـــــد-19(  ــتـــجـ ــسـ ــمـ الـ
المنصرمين،  العامين  طوال 

حــيــث تـــجـــاوز عــــدد الــعــيــنــات 
الخاضعة للتسلسل الجيني 
عــيــنــة  ــف  ــ ألــ  27 الـــمـــتـــكـــامـــل 

فيروسية. 
ولـــقـــد تـــم تـــدريـــب فــريــق 

ــكــــون مــــن عـــشـــريـــن تــقــنــيــا  مــ
ــي عـــلـــوم الــجــيــنــوم  وفـــنـــيـــا فــ
مـــن قــبــل خـــبـــراء مـــن شــركــة 
والتي  العالمية،   »Illumina«
تعد من الشركات الرائدة في 

مجال تقنيات الجيل القادم 
ــدريـــب  ــتـ الـ ــل  ــمــ وشــ  ،)NGS(
أحـــــــــدث بــــــروتــــــوكــــــوالت فــك 
تقوم  التي  الــوراثــيــة  الشفرة 
بمقارنتها نسبة إلى الجينوم 
الـــبـــشـــري الـــمـــرجـــعـــي، حــيــث 
بتحديد  التقنية  هــذه  تقوم 
في  النيوكليوتيدات  تسلسل 
جينومات كاملة أو مستهدفة 
والــتــي   ،RNAو  DNAالـــــــ مـــن 
تستطيع الكشف عن اآلالف 
مــــن األمـــــــــراض والـــطـــفـــرات 

الجينية.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة جـــي إف إتــــش الــمــالــيــة 
المتبادل  اإلدراج  يتم  أن  المتوقع  من  أنه  أمس 
في  المالية  لــألوراق  أبوظبي  في سوق  ألسهمها 
النهائية  للموافقات  ذلك  ويخضع  القادم،  مايو 
هو  هــذا  ويعد  المختصة،  الرقابية  الجهات  من 
يتم  إذ  المنطقة،  في  للمجموعة  الرابع  اإلدراج 
ــداول أســهــم مــجــمــوعــة جـــي إف إتــش  ــ بــالــفــعــل تـ
في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة 

الكويت.

إلى  الــخــطــوة  تـــؤدي هــذه  أن  المتوقع  ومــن 
زيــــادة تــعــزيــز الــســيــولــة فــي أســهــم جــي إف إتــش، 
مـــا يـــعـــود بــالــفــائــدة عــلــى الــمــســاهــمــيــن ويــمــكــن 
إلــى قــاعــدة أوســـع من  الــوصــول  المجموعة مــن 
المساهمين األفراد والمؤسسات الذين يتداولون 
فـــي الـــبـــورصـــة. ويــعــتــبــر ســـوق أبــوظــبــي لــــألوراق 
وأكثرها  الخليجية  البورصات  أكبر  من  المالية 
جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد 
الــمــســاهــمــيــن، كــمــا احــتــل الــمــرتــبــة األولــــى بين 
بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 
2021 ألعــلــى زيــــادة ســنــويــة فــي حــجــم الــتــداول.  
وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة 
إنجازا  نعلن  أن  »يسعدنا  المالية:  إتش  إف  جي 
أسهم  إدراج  خــالل  مــن  للمجموعة،  آخــر  مهما 
مجموعة جي إف إتش في سوق أبوظبي لألوراق 
األســواق حيوية  أكثر  أحد  يعتبر  الــذي  المالية، 
وســـرعـــة فـــي الــنــمــو فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
أول  نــصــبــح  نــحــن مــســتــعــدون ألن  الــخــلــيــجــي. 
ُمصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في 

تعزيز  في  االستمرار  وهدفنا هو  المجلس،  دول 
المستثمرين  قــاعــدة  وتــنــويــع  أســهــمــنــا،  ســيــولــة 
اإلفصاح  مستويات  أعلى  توفير  وضمان  لدينا، 

والشفافية لصالح المساهمين«.
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لندن عا�سمة الأموال القذرة في العالم

ص10 مال وأعمال

} هشام الريس.

م�سر والأردن والإمارات: على اإ�سرائيل التوقف عن تقوي�ش حل الدولتين  عقوبات تغليظ  على  �سورية  موافقة 

�س�رف الأدوي�ة منتهي�ة ال�س�الحي�ة

كتب أحمد عبدالحميد:

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة 

الصيدلة والمراكز الصيدلية.
إلــى تنظيم صرف  يــهــدف  الـــذي  الــمــشــروع  الــشــوريــون أهمية  وأكـــد 
وتشديد  استخدامها،  إســاءة  وعــدم  مخدرة  مــواد  تتضمن  التي  األدويـــة 
المتاجرة  أو  األدويــة  استخدام  إساءة  وعدم  المخالفين،  العقوبات على 
التوعية  بضرورة  مطالبين  المريض،  أو  الصيدلي  قبل  من  ســواء  فيها 
ولــمــزاولــي  للمواطنين  المعنية  الــجــهــات  قــبــل  مــن  الــقــانــون  بــنــصــوص 

المهنة.
المنتهية  ــة  األدويـ بيع  على  العقوبات  تغليظ  أهمية  إلــى  وأشـــاروا 
خطأ  بسبب  شخص  أي  مــوت  أو  حــيــاة  مــع  نتعامل  فنحن  الصالحية، 
التنفيذي  الــرئــيــس  الجالهمة  مــريــم  د.  أكـــدت  جانبها  مــن  الــصــيــدلــي. 
لهيئة المهن الصحية أن العقوبات والتدرج فيها لترك المجال للقاضي 
كل  على  أنــه  إلــى  مشيرة  الــمــادة،  فــي  وارد  فعل  لكل  العقوبة  لتحديد 
صيدلي أن يقوم بالجرد بشكل يومي حتى ال يعرض أي مريض يستخدم 

دواء منتهي الصالحية تحت أي ذريعة للضرر.
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} السيسي خالل استقباله العاهل األردني وولي عهد أبو ظبي.
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وزي�ر ال�داخلي�ة: انف�ت�اح البح��رين ع�لى 

الديانات المختلفة جزء من ثقافة المجتمع
وزيــر  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  أول  الــفــريــق  أكــد 
عيسى  بن  حمد  الملك  لجاللة  اإلصالحي  النهج  أن  الداخلية 
واالنفتاح  والتسامح  التعايش  قيم  تعزيز  على  يقوم  خليفة  آل 
على اآلخر، التي شكلت منطلقا أساسيا في توقيع إعالن تأييد 
إبراهيم في سبتمبر 2020، بما يسهم في  السالم واتفاق مبادئ 
المنطقة،  الــســالم  أن يعم  أجــل  ومــن  واالســتــقــرار،  األمــن  تعزيز 
كجزء  المختلفة،  الديانات  على  البحرين  مملكة  انفتاح  مؤكدا 
في  يركز  البحريني  الدستور  أن  موضحا  المجتمع،  ثقافة  من 
مضامينه على اإلنسان، ويضمن حق الفرد في ممارسة شعائره 

الدينية بحرية تامة.
من  أمريكيا يضم مجموعة  وفــدا  استقباله  لدى  ذلك  جاء 
متابعة  لجنة  رئــيــس  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ واســتــعــرض  اإلنجيليين، 
قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
المواطنة »بحريننا« مبادرات الخطة الوطنية التي تجاوز عددها 
الــتــطــرف  الــمــائــة، وتـــم إطــالقــهــا فــي مــــارس 2019، مــوضــحــا أن 
لــلــشــبــاب، وال سيما مع  كــبــيــرا  تــهــديــدا  ــازال يمثل  مــ والــتــعــصــب 
خالل  ومــن  اإلنــتــرنــت  عبر  المضللة  المعلومات  انــتــشــار  ســرعــة 
على  العمل  يتطلب  ما  االجتماعي،  التواصل  منصات  مختلف 
حمايتهم من هذه المخاطر. كما نوه في هذا اإلطار إلى توقيع 
 .D.A.R.E مؤسسة  مع   2011 عام  تفاهم  مذكرة  الداخلية  وزارة 
األمريكية تم بموجبها إطالق برنامج مكافحة العنف واإلدمان 
»معا« كبرنامج تثقيفي وتوعوي، يشمل معظم مدارس البحرين 
الحكومية والخاصة، وتنفذه شرطة خدمة المجتمع، بعد تدريب 

عناصرها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

بــــــعــــــث حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  ملك  آل خليفة 
بــــرقــــيــــة تـــهـــنـــئـــة إلــــــــى فـــخـــامـــة 
ـــرون  ــاكـ ــويــــل مــ ــانــ ــمــ ــيــــس إيــ ــرئــ الــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
فوزه  بمناسبة  وذلك  الصديقة، 
في االنتخابات الرئاسية لوالية 

رئاسية ثانية.
البرقية  في  وأعــرب جاللته 
متمنيا  الــتــهــانــي،  خــالــص  عـــن 
والسداد  التوفيق  كل  لفخامته 
في القيام بمهام عمله الرئاسي 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــات وتــطــلــعــات 
في  الــصــديــق  الفرنسي  الشعب 
ــن الــتــقــدم  ــد مــ ــزيـ ــمـ تــحــقــيــق الـ

والتطور واالزدهار.

ــه حـــرص  ــتـ ــد جـــاللـ ــ ــا أكــ ــمـ كـ
تنمية  عــلــى  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعــــالقــ وتـــطـــويـــر الــ
البحرين  مملكة  بين  الوطيدة 
ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــ
الــصــديــقــة عــلــى كـــل األصـــعـــدة 
ــا يـــحـــقـــق  ــ ــمـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــويـــــات بـ
ويــعــود  الــمــشــتــركــة  مصالحهما 
شعبيهما  على  والنفع  بالخير 

الصديقين.
كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
تهنئة  بــرقــيــة  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
ــوه فــيــهــا  ــمــ مـــمـــاثـــلـــة، أعـــــــرب ســ
متمنيا  الــتــهــانــي،  خــالــص  عـــن 
كل  الفرنسي  الرئيس  لفخامة 

الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي الــقــيــام 
لتحقيق  الرئاسي  عمله  بمهام 
ــات وتـــطـــلـــعـــات الــشــعــب  ــوحـ ــمـ طـ
تحقيق  فــي  الصديق  الفرنسي 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم والــتــطــور 

والنماء.
ــا أكـــــد صــــاحــــب الــســمــو  كـــمـ
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مملكة  حـــرص  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
وتطوير  تنمية  عــلــى  الــبــحــريــن 
العالقات الثنائية الوطيدة بين 
والجمهورية  الــبــحــريــن  مملكة 
الــفــرنــســيــة الــصــديــقــة عــلــى كل 
األصـــــعـــــدة والــــمــــســــتــــويــــات بــمــا 
المشتركة  مصالحهما  يحقق 
ــفـــع عــلــى  ــود بـــالـــخـــيـــر والـــنـ ــعــ ويــ
البلدين والشعبين الصديقين.

} إيمانويل ماكرون. } �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء. } جاللة الملك.

المل���ك وول���ي العه���د رئي����ش ال���وزراء يهنئ���ان

م���اك���رون ب���ف���وزه ف���ي ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة

ن��ج��اة دب��ل��وم��ا���س��ي ك��وي��ت��ي ب��ع��د اإط���الق 

وا�سنطن ف��ي  ���س��ي��ارت��ه  ع��ل��ى  ال��ر���س��ا���ش 

ال�سن�دوق الملك�ي ل�سه��داء ال�واج�ب يلبي احتياجات اأ�س��ر وذوي ال�سه�داء 
آل  بــن خــالــد  بــن سلمان  أكــد الشيخ خــالــد 
الملكي  اإلداري للصندوق  الجهاز  خليفة مدير 
لشهداء الواجب مواصلة الصندوق دوره في دعم 
الكريمة  الحياة  لضمان  وذويــهــم  الشهداء  أســر 
بما  وذلــك  ألبنائهم،  واعــٍد  مستقبٍل  وبناء  لهم 
الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات  مع  يتماشى 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  ورؤى  الــمــفــدى، 

رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
مجلس الوزراء.

وأشار خالل تواصله مع أسر وذوي الشهداء 
ــن قـــــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــيــن عــ
الصندوق  حرص  إلى  ُبعد  عن  الداخلية  ووزارة 
الملكي لشهداء الواجب على متابعة متطلبات 
إطار  وذلك في  الشهداء  وذوي  أسر  واحتياجات 
وتمكينهم  لهم  الكريمة  الحياة  لضمان  رؤيــتــه 

لمستقبل ناجح.
الصندوق  أن  اإلداري  الجهاز  وأوضــح مدير 
ــا رعــايــة  ــًمـ ــواجـــب يــضــع دائـ الــمــلــكــي لــشــهــداء الـ
أبناء وأسر الشهداء أولوية عند تنفيذ مختلف 
المبادرات والبرامج بما يحقق تطلعاتهم، مؤكًدا 
المبارك  رمــضــان  شهر  خــالل  الــتــواصــل  تكثيف 
وضمان  احتياجاتهم  على  للوقوف  األهالي  مع 

مواصلة دعمهم في هذا الشهر الكريم.
ص11 مال وأعمال

تحظر  وال��ت��ج��ارة«  »ال�����س��ن��اع��ة 

الأك����ي����ا�����ش ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة

ص3 أخبار البحرين
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أكــــد رئـــيـــس غـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
الــبــحــريــن الــســيــد ســمــيــر عـــبـــداهلل نــاس 
اعـــتـــزازه وتــقــديــره لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
الـــتـــي تجمع  الــمــتــمــيــزة  واالقـــتـــصـــاديـــة 
المتحدة  بــالــواليــات  الــبــحــريــن  مملكة 
البلدين  يربط  بما  مشيدا  األمريكية، 
يعززها  وطيدة  عاقات  من  الصديقين 
المجاالت  شتى  في  المشترك  التعاون 
وبــاألخــص فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة 
واالســتــثــمــاريــة الــمــتــنــامــيــة بــاضــطــراد، 
أمريكي  دوالر  مــلــيــار   2 تــجــاوزت  والــتــي 
تـــوســـيـــع  وإمــــكــــانــــيــــة   ،2021 عـــــــام  فـــــي 
بين  االستثمارات  وتشجيع  الــشــراكــات. 
البحرين والواليات المتحدة جاء ذلك 
الــواليــات  سفير  بمكتبه  استقباله  فــي 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيــ ــكــ ــريــ الـــمـــتـــحـــدة األمــ

البحرين ستيفن سي بوندي.
وأكـــــد رئـــيـــس الـــغـــرفـــة عــلــى أهــمــيــة 
بين   )FTA( الـــحـــرة  الــتــجــارة  اتــفــاقــيــة 
وضــرورة  المتحدة،  والــواليــات  البحرين 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا، ال ســيــمــا مـــن خــال 
تــشــجــيــع وتــمــكــيــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
في  لــانــخــراط   )SMEs( والمتوسطة 

األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، كــمــا تـــطـــرق إلــى 
األلمنيوم،  في صناعة  الواعدة  الفرص 
البحرين على  غــرفــة  وعــّبــر عــن حــرص 
ــادة الــوعــي  ــزيـ الــتــواصــل مـــع الــســفــارة لـ
بــالــفــرص الــتــجــاريــة فـــي كـــا الــبــلــديــن، 
متطلبات  تــســهــيــل  مــنــاقــشــة  تــمــت  كــمــا 
ــادل،  ــبـ ــتـ ــج الـ ــرامــ ــيـــع بــ ــيـــرة وتـــوسـ ــتـــأشـ الـ
تحفيز  في  السياحة  دور  إلى  باإلضافة 

التجارة والشراكات.
ــات  ــواليــ مــــن جـــانـــبـــه هـــنـــأ ســفــيــر الــ

ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيــ ــكــ ــريــ الـــمـــتـــحـــدة األمــ
بــونــدي مجلس  ســي  الــبــحــريــن ستيفن 
بقيادة  حــديــًثــا  المنتخب  الــغــرفــة  إدارة 
بالعاقات  مــشــيــدًا  نـــاس،  سمير  السيد 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط بــيــن الــبــلــديــن 
ــيـــن، والـــــــــدور الـــفـــاعـــل الــــذي  الـــصـــديـــقـ
ــن فــــي تــمــكــيــن  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــرفــ ــه غــ ــذلـ ــبـ تـ
الــقــطــاع الـــخـــاص الــبــحــريــنــي وصــيــاغــة 
أهمية  على  مشددًا  االقتصادي،  القرار 
مــواصــلــة الــتــعــاون الــثــنــائــي والــتــنــســيــق 

ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ ــيــــن مـــمـ ــتــــرك بــ ــشــ ــمــ الــ
والواليات المتحدة األمريكية في شتى 
آفــاق أوسع  إلى  المجاالت واالرتــقــاء به 
البلدين  على  والخير  بالنفع  يعود  بما 
الصديقين. حضر االجتماع  والشعبين 
مجلس  لرئيس  والثاني  األول  النائبان 
والــســيــد  نــجــيــبــي  خــالــد  الــســيــد  اإلدارة 
مــحــمــد الــكــوهــجــي وعـــــدد مـــن أعــضــاء 
مجلس اإلدارة والقائم بأعمال الرئيس 

التنفيذي د.عبداهلل السادة.

ا�ستقبل �سفير الواليات المتحدة لدى البحرين... رئي�س »الغرفة«:

�أم���ري���ك���ا ����س���ري���ك ت����ج����اري رئ���ي�������س���ي.. ون����دع����و �إل����ى 

�ال���س��ت��ف��ادة م���ن �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ج��ارة �ل���ح���رة ب��ي��ن �ل��ب��ل��دي��ن

نجح الفريق الطبي البحريني المعني 
البشري  للجينوم  الوطنية  الخطة  بتنفيذ 
بإدارة الصحة العامة في تسجيل التسلسل 
المتكامل للجينوم البشري األول من نوعه 
عينات  لــثــاث  وذلـــك  البحرين،  مملكة  فــي 
بــنــســبــة تغطية  بــحــريــنــيــة  بــشــريــة  جــيــنــوم 
بــعــد سلسلة  إلـــى %97،  تــصــل  عــالــيــة جـــدًا 
التسلسل  السابقة في رصد  النجاحات  من 
الجيني الخاص بفيروس كورونا المستجد 
المنصرمين،  العامين  طــوال  )كــوفــيــد-19( 
ــات الــخــاضــعــة  ــنـ ــيـ ــعـ ــيـــث تــــجــــاوز عــــــدد الـ حـ
عينة  ألف   27 المتكامل  الجيني  للتسلسل 

فيروسية. 
ولــــقــــد تــــم تــــدريــــب فــــريــــق  مــــكــــون مــن 
من  الجينوم  علوم  في  وفنيا  تقنيا  عشرين 
قبل خبراء من شركة »Illumina« العالمية 
مجال  في  الرائدة  الشركات  من  تعد  والتي 
وشــمــل   ،)NGS( الــــقــــادم  الــجــيــل  تــقــنــيــات 
بــروتــوكــوالت فــك الشفرة  الــتــدريــب أحـــدث 
إلــى  نسبة  بمقارنتها  تــقــوم  الــتــي  الــوراثــيــة 
الجينوم البشري المرجعي، حيث تقوم هذه 
النيوكليوتيدات  تسلسل  بتحديد  التقنية 
الـــ  مــن  أو مستهدفة  كــامــلــة  جــيــنــومــات  فــي 
الكشف  تستطيع  والــتــي   ،RNA و   DNA
ــرات  ــفــ ــطــ والــ األمـــــــــــراض  مـــــن  اآلالف  عـــــن 
و  المتغيرات  تحديد  يتم  حيث  الجينية، 

الطفرات الوراثية وربط أنماطها المرضية 
الظاهرية باألنماط الجينية وتصنيف هذه 
وقواعد  لمعايير  تبًعا  الجينية  المتغيرات 
الكلية األميركية للطب الجيني والجينومي 
إعــداد  على  التدريب  تــم  ولقد   .)ACMG(
في  االختصاص  ذوي  ومشاركتها  التقارير 
تعمل  بــبــرامــج  بــاالســتــعــانــة  الجيني  الــطــب 
لتكنولوجيا  التحليلية  القوة  توظيف  على 
بمحركات  المتصلة  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء 
الـــبـــحـــث الــــــرائــــــدة مـــثـــل األرشـــــيـــــف الـــعـــام 

ClinVar التابع للمركز الوطني للمعلومات 
التقنية الحيوية )NCBI(، وقواعد البيانات 
 OMIM- Online Mendelianمثل
يعمل  الــــذي   ،Inheritance in Man
الــتــبــايــن الجيني  بــيــن  عــلــى ربـــط الــعــاقــة 
والــتــعــبــيــر الــظــاهــري. هـــذا وبــاإلضــافــة إلــى 
النظري  التدريب  الفريق  تلقي  استمرارية 
اإلكلينيكي  الجينومي  الطب  فــي  المكثف 
تأهيل  بالتعاون مع جامعة هارفارد، بهدف 
البشري  الــجــيــنــوم  تحليل  إلجــــراء  الــفــريــق 

المتكامل واإللمام بكل ما يتعلق به ابتداًء 
إلــى تصنيف  الجزيئية  الــوراثــة  مــبــادئ  مــن 
الجينات وفهم تشخيص األمراض الوراثية 
عن  والبحث  البحرين  مملكة  في  الشائعة 
طـــرق الــعــاج والـــوقـــايـــة. ُيــشــار إلـــى أنـــه قد 
الوطني،  الجينوم  مركز  مشروع  تدشين  تم 
الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيًذا 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من خال إنشاء مركز 
متخصص لتحليل الجينات، ويسعى مركز 
فــي اإلســهــام باستخدام  الــوطــنــي  الــجــيــنــوم 
من  والــوقــايــة  للتنبؤ  الجينية  المعلومات 
األمراض الوراثية األكثر شيوعًا في مملكة 
البحرين، وذلك عن طريق استخدام تقنيات 
 ،)NGS( ترميز الجينوم من الجيل القادم
وقــد أحــدثــت هــذه التقنية ثــورة فــي العلوم 
بــأداء  للمختبرات  سمح  مما  البيولوجية، 
األنظمة  ودراســــة  التطبيقات  مــن  الــعــديــد 
من  ممكنًا  يــكــن  لــم  بمستوى  البيولوجية 
قــبــل.   ويــهــدف مــشــروع الجينوم إلــى جمع 
الــمــجــتــمــع  ــــف عـــيـــنـــة مــــن  ألــ وتـــحـــلـــيـــل 50 
الــبــحــريــنــي، بــغــرض إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
وطنية شاملة، وتحسين الجودة واالستمرار 
الصحة  فــي  الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات  تبني  فــي 
والـــتـــي ســتــســاعــد عــلــى الــتــشــخــيــص ووضـــع 

الحلول المبتكرة للمواطنين.

ت�سجيل �لت�سل�سل �لمتكامل للجينوم �لب�سري �الأول من نوعه في �لبحرين

تنفيًذا ألمر صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
بإطاق خطة  الـــوزراء  مجلس 
تــطــويــر لــــدور الـــعـــبـــادة فـــي كل 
البحرين،  مملكة  مــحــافــظــات 
وافــتــتــاح وتــرمــيــم وتــأهــيــل 20 
مسجًدا تابًعا إلدارتي األوقاف 
الــســنــيــة والــجــعــفــريــة، واتــخــاذ 
اإلجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة لــســرعــة 
الـــبـــدء فـــي تــصــمــيــم وبـــنـــاء 12 
ــان،  ــمـ ــلـ مــــســــجــــًدا بـــمـــديـــنـــة سـ

والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعــلــنــت 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــاف انــتــهــاء 
أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة الـــشـــامـــلـــة 
لخمسة من دور العبادة التابعة 
إلدارتــــــــــــي األوقــــــــــــاف الـــســـنـــيـــة 

والجعفرية.
دور  أن  الـــــــــــــوزارة  ــنــــت  ــيــ وبــ
التالية  هــي  الخمسة  الــعــبــادة 

أسماؤها:
- أحمد بن حسن بمنطقة 

السلمانية.
بــــن  عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن   -

عبدالوهاب بالجفير.
- مجبل بالمنامة.

- العيد بالنعيم.
- الشيخ يعقوب بالنعيم.

أن  الــــعــــدل  وزارة  وأكــــــــدت 
وتــأهــيــلــهــا  الــعــبــادة  دور  إعـــمـــار 
أولــويــات  رأس  على  وصيانتها 
البرامج والمشاريع، الفتة إلى 
حــــرص إدارتــــــي األوقــــــاف على 
أعــمــال الصيانة  ضــمــان جـــودة 
ومتابعة وقياس مؤشرات األداء 

المرتبطة بمراحل العمل.

التاأمين االجتماعي ت�ؤكد:

�سريان قانوني �لتقاعد بعد عام من نفاذهما
بــاإلشــارة إلــى مــا تــم تــداولــه مــؤخــًرا حول 
تود  مهلة،  أي  دون  التقاعد  قــوانــيــن  تطبيق 
تؤكد  أن  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة 
مع  عليه  التوافق  تمَّ  بما  ملتزمة  الهيئة  بأن 
بشأن  والنواب(  )الشورى  التشريعية  السلطة 
مضي  بعد  إال  القانونين  أحكام  سريان  عــدم 
ســنــة واحــــدة مــن تــاريــخ نــفــاذهــمــا، وذلــــك في 
المادة السابعة من كل من القانون رقم )13( 
لــســنــة 2022 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــقــانــون 
معاشات  تنظيم  1975بــشــأن  لسنة   )13( رقــم 
ــآت الـــتـــقـــاعـــد لـــمـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة،  ــافــ ــكــ ومــ
والقانون رقم )14( لسنة 2022 بتعديل بعض 

أحــكــام قــانــون الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي الــصــادر 
بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976 بشأن 
المنصوص  المستبدلة  األحكام  سريان  عدم 
الــمــؤهــل  الــمــوظــف  الــقــانــون عــلــى  فــي  عليها 
الســتــحــقــاق الــمــعــاش عــنــد نــفــاذ أحـــكـــام هــذا 
القانون إال بعد مضي سنة واحــدة من تاريخ 
عند  للتقاعد  الــمــؤهــلــيــن  أن  بمعنى  نـــفـــاذه، 
سنة  خــال  التقاعد  يمكنهم  القانون  صــدور 
من تاريخ النفاذ الذي ينتهي بتاريخ 19 أبريل 
اخــتــيــارهــم،  الــعــمــل حــســب  مــواصــلــة  أو   2023
والــهــيــئــة مــلــتــزمــة بـــالـــرد عــلــى اســتــفــســارات 

المراجعين حسب أحكام القانون.

�لعدل: �النتهاء من �أعمال �ل�سيانة �ل�ساملة ل�5 من دور �لعبادة

 
فـــي إنـــجـــاز عــلــمــي جــديــد، 
ــيـــة  ــلـ ــقـــت الــــجــــامــــعــــة األهـ ــقـ حـ
مستوى  على  األولـــى  المرتبة 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــــخـــــاصـــــة فـــي 
العلمي  البحث  فــي  البحرين 
 SCImago لتصنيف  وفــًقــا 
 Institutions Rankings
 )Scopus( الصادر عن قاعدة
ــة إحـــــدى  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ لــــأبــــحــــاث الـ
أهــم قــواعــد األبــحــاث العلمية 

العالمية المرموقة.
األهلية  الجامعة  ــاءت  وجـ
ضمن الفئة Q4 وهي الجامعة 
الخاصة الوحيدة في البحرين 
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــمـ ــ ــنــــف ضـ ــصــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
التصنيف، إذ احتلت الجامعة 
على  الثالثة  المرتبة  األهلية 
البحرينية  الجامعات  جميع 
ــة والــــخــــاصــــة بـــعـــد أن  ــامــ ــعــ الــ
تــــــصــــــدرت جــــامــــعــــة الـــخـــلـــيـــج 
العربي المرتبة األولى وجامعة 

البحرين المرتبة الثانية.
وفــيــمــا حــقــقــت الــجــامــعــة 
)2022م(  الـــعـــام  هـــذا  األهــلــيــة 
معيار  ضمن  ملحوًظا  تقدًما 
االبتكار والترتيب المجتمعي، 

تــتــصــدر  فــإنــهــا اســتــطــاعــت أن 
ــة األولـــــــــى  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ وتـــــــحـــــــوز الـ
عـــلـــى الـــبـــحـــريـــن فــــي دراســــــات 
القياسي  واالقتصاد  االقتصاد 
الثانية  والــمــرتــبــة  والــمــالــيــة،  
في دراسات اإلدارة والمحاسبة 
ــوم الــــحــــاســــوب والـــعـــلـــوم  ــ ــلـ ــ وعـ

االجتماعية.
ــــأَ  ــَن وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة هــ
الــحــواج  اهلل  عبد  البروفيسور 
ــيـــس  الــــرئــــيــــس الــــمــــؤســــس رئـ
مجلس أمناء الجامعة األهلية 
جميع منتسبي الجامعة على 

ــاز الــكــبــيــر، مــنــوهــا  هــــذا اإلنـــجـ
البحثي  االنــجــاز  هـــذا  أن  إلـــى 
الــجــامــعــة األهلية  رؤيـــة  يــؤكــد 
ــكـــون صــــرًحــــا اكـــاديـــمـــًيـــا  ــأن تـ ــ بـ
المنطقة  فـــي  رائــــــًدا  وعــلــمــًيــا 
العلمي  للبحث  إشعاع  ومنارة 
الــرصــيــن والــجــاد الــهــادف إلى 
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع الــمــحــيــط 
رؤية  مع  الكامل  بالتناغم  بها 
التنموية،  وخطتها  المملكة 
مـــعـــبـــرا عـــــن شــــكــــره لـــلـــقـــيـــادة 
الــحــكــيــمــة مــمــثــلــة فـــي عــاهــل 
ــو ولـــي  ــمـ ــبــــاد الـــمـــفـــدى وسـ الــ

ما  على  الــــوزراء  رئــيــس  العهد 
يــقــدمــانــه مــن دعـــم ال مــحــدود 
ومختلف  األهــلــيــة  لــلــجــامــعــة 
الجامعات البحرينية من أجل 
ــات  ــ ــى أعـــلـــى درجـ ــ الــــوصــــول الـ

الجودة واالحترافية.
ومن جانبه أكد البروفيسور 
منصور العالي رئيس الجامعة 
االنجاز،  بهذا  اعتزازه  األهلية 
مشيًرا إلى أن الجامعة األهلية 
البحث  تألو جهًدا في دعم  ال 
العلمي والباحثين من أساتذة 
الجامعة  أن  ومـــؤكـــًدا  وطــلــبــة، 

األهــلــيــة شــهــدت فــي الــســنــوات 
ــة فــي  ــيــ ــوعــ األخــــــيــــــرة نـــقـــلـــة نــ
البحث العلمي اسهم فيها كل 
من األساتذة وطاب الدراسات 
العليا، حيث تمكن جمع كبير 
العليا  الــــدراســــات  طــــاب  مـــن 
مـــن نــشــر أبــحــاثــهــم فـــي أرقـــى 
المصنفة  العلمية  الــمــجــات 

.Scopus  في
مــــن جـــهـــتـــه؛ أكـــــد الــقــائــم 
بأعمال عميد الدراسات العليا 
البروفيسور  العلمي   والبحث 
مختار الهاشمي أهمية البحث 
ــي دعــــــم الــتــنــمــيــة  ــ ــلـــمـــي فـ الـــعـ
ــة، مــــشــــيــــًرا إلــــى  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
في  للجامعة  الطليعي  الـــدور 
ومهنئا  الــعــلــمــي  الــبــحــث  دعـــم 
وطلبتها  الــجــامــعــة  مــنــتــســبــي 
على إنجازاتهم البحثية خال 
زادت  حيث  السابقة،  السنوات 
ألساتذة  البحثية  المساهمات 
ــدد  ــعـ ــيـــث الـ ــة مــــن حـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــودة الــنــشــر فـــي الــمــجــات  ــ وجــ
ــرائـــدة والــمــرمــوقــة  الــعــلــمــيــة الـ
الــــمــــرتــــفــــع  ــر  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــتــ ــ الــ ذات 

والتصنيف العالمي.

»�الأه���ل���ي���ة« ت���ح���ق���ق �ل���م���رت���ب���ة �الأول����ى ب����ي����ن �ل��ج��ام��ع��ات 

�ل��ع��ل��م��ي ل��ل��ب��ح��ث   )SCImago( ت�����س��ن��ي��ف  ف���ي  �ل��خ��ا���س��ة 

} من�شور العالي.} مختار الها�شمي.} عبداهلل الحواج.

نــظــمــت لــجــنــة الــشــبــاب 
في المجلس األعلى للمرأة 
فعالية عبر تقنية االتصال 
الـــمـــرئـــي تــحــدثــت خــالــهــا 
اآلنـــســـة أمــــل بـــــدو، رئــيــســة 
األسرية  االستشارات  قسم 
فــــــي مـــــركـــــز دعــــــــم الـــــمـــــرأة 
للمرأة،  األعلى  بالمجلس 
ــن أهـــمـــيـــة االدخــــــــــار فــي  ــ عـ
األســري،  االســتــقــرار  تعزيز 
مشيرة إلى تعاون المجلس 
تشارترد  ستاندرد  بنك  مع 
المشورة  خدمة  تقديم  في 
من  للمستفيدين  المالية 
خــدمــات مــركــز دعــم الــمــرأة 
مـــــــن خــــــــــال مـــتـــطـــوعـــيـــن 
ــهـــدف  ــنــــك، وذلـــــــــك بـ ــبــ ــالــ بــ
تــعــزيــز وعــيــهــم وتــزويــدهــم 
بثقافة االدخــار لما له من 
أثر في التخفيف من حدة 

الخافات األسرية.
أن  بــــــــــدو  وأوضـــــــــحـــــــــت 
االدخار يمنح الفرد واألسرة 

ويجعلهم  الــمــالــي،  ــان  األمــ
أكثر ثباًتا وقدرة على تلبية 
مفاجئة  مــالــيــة  أعـــبـــاء  أي 
ويــفــتــح  مـــتـــوقـــعـــة،  غـــيـــر  أو 
ــال أمــــــــام اســـتـــثـــمـــار  ــمــــجــ الــ
بدورها  لتصبح  المدخرات 
وعدم  إضافي،  لدخل  مدرة 
االضــــــطــــــرار إلــــــى الـــلـــجـــوء 
لدوامة الديون التي يصعب 
إضافة  عــادة،  الخروج منها 
تحمل  مفهوم  ترسيخ  إلــى 
المسؤولية لدى األبناء من 
خــال تحميلهم جــزءا من 
ــوال  ــ مــســؤولــيــة صــــرف األمـ
في األسرة، ما يحفز فيهم 
روح اإلدارة ويساعدهم على 

فهم معنى المسؤولية.
وأشــــــــارت رئـــيـــســـة قــســم 
االســتــشــارات األســريــة إلــى 
أن االدخار الجيد من شأنه 
االستقرار  تعزيز مستويات 
اإلدارة  أن  مــؤكــدة  ــري،  األسـ
الصحيحة للميزانية تمكن 

تــلــبــيــة جميع  مـــن  األســــــرة 
ــا األســـاســـيـــة  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
تبذير،  أو  إســـراف  دون  مــن 
وتشكل عامل أمان لها أمام 
الـــظـــروف الــطــارئــة خــاصــة 
يتغير  أو  يــنــقــطــع  عــنــدمــا 

مصدر الدخل.
ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى وجـــــــود 
ــد مــــــن الـــنـــصـــائـــح  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــن يــــريــــد  ــ ــمــ ــ ــدة لــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
بينها تحديد  االدخــار، من 
حجم المبلغ المراد ادخاره 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــدخــل 
ــاريـــف الـــضـــروريـــة،  ــمـــصـ والـ
ــاب  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ واخــــــــــتــــــــــيــــــــــار الـ
واقتطاع  بعناية  المصرفي 
ثــابــت شهريا  تــوفــيــر  مــبــلــغ 
ــار  لــضــمــان اســتــمــرار االدخــ
ومراجعة  انقطاع،  دون  من 
ــة بــيــن  ــريـ ــهـ ــشـ ــات الـ ــقـ ــفـ ــنـ الـ
الـــفـــتـــرة واألخـــــــرى بــغــرض 

التأكد من ضروريتها.

»���س��ب��اب��ي��ة �الأع���ل���ى ل��ل��م��ر�أة« ت��ن��اق�����ش م��و���س��وع     

�الأ�س�ري« �ال�س�تقر�ر  تعزي�ز  ف�ي  �الدخ�ار  »�أهمي�ة 

أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن أحــمــد بــن ســلــمــان آل 
العاقات  متانة  العهد  ولــي  ــوان  ديـ رئــيــس  خليفة 
تــجــمــع مملكة  الـــتـــي  الــتــاريــخــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، 
وتنسيٍق مشترك  ثنائي  تــعــاوٍن  مــن  بــه  تتميز  ومــا 
على كل األصعدة، الفًتا معاليه إلى ما تحظى به 
العاقات البحرينية األمريكية من اهتمام متبادل 
لتعزيزها في مختلف المجاالت بما يعود بالخير 

والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــائــه أمـــس الــســيــد ستيفين 
ــات الــمــتــحــدة، حــيــث رحــب  ــواليــ ــونـــدي ســفــيــر الــ بـ
بالسفير األمريكي معرًبا له عن تمنياته بالتوفيق 

في أداء مهامه الدبلوماسية.
ــراض آخـــر  ــعــ ــتــ ــــال الـــلـــقـــاء اســ ــرى خــ ــ ــا جــ كـــمـ
والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  المستجدات 
وبحث عدٍد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

رئي�ش ديو�ن ولي �لعهد يلتقي �ل�سفير �الأمريكي

ويوؤكد متانة �لعالقات �ال�ستر�تيجية بين �لبلدين

ي�����س��ارك  ج���دة  ف��ي  �ل��ب��ح��ري��ن  لمملكة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ن�����س��ل 

ف����ي ج���ول���ة ���س��ي��اح��ي��ة ب���م���ه���رج���ان ل���ي���ال���ي رم�����س��ان

عبداهلل  مــوســى  السيد  شـــارك 
لمملكة  الــعــام  القنصل  النعيمي، 
ــدة، فـــي فــعــالــيــات  الــبــحــريــن فـــي جــ
بمشعر  ــان  رمـــضـ لــيــالــي  مــهــرجــان 
ــتــــي نــظــمــتــهــا شــركــة  مـــزدلـــفـــة، والــ
»كدانة« للتنمية والتطوير، المطور 
الـــرئـــيـــســـي لــلــمــشــاعــر الــمــقــدســة، 
بالتعاون مع وزارة خارجية المملكة 

العربية السعودية الشقيقة. 
ــام بــرفــقــة  ــعـ ــام الــقــنــصــل الـ ــ وقـ
ــثـــر مـــن 26 قــنــصــًا مـــن الــــدول  أكـ
ــة الــشــقــيــقــة  ــيــ ــامــ الـــعـــربـــيـــة واإلســ

تناول  خالها  تــم  سياحية  بجولة 
اإلفـــطـــار فـــي مــنــطــقــة الــمــســتــراح، 
ــي مــــعــــرض الـــســـيـــرة  ــ والــــتــــجــــول فـ
ــلــــى ركــــن  الــــنــــبــــويــــة، واالطــــــــــــاع عــ
األعــــمــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
بــالــمــشــاعــر الــمــقــدســة، والــمــواقــع 
األثـــريـــة بــمــكــة الــمــكــرمــة، والــحــارة 
وشارع  القديمة،  بدكاكينها  المكية 
المأكوالت الشعبية، وأشهر الِحرف 
واأللعاب الشعبية، ومركاز العمدة.

ــام عــن  ــعــ وأعـــــــرب الــقــنــصــل الــ
شكره وتقديره إلى الهيئة الملكية 

والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة 
كدانة  شركة  فــي  ممثلة  المقدسة 
وزارة  مــع  بالتنسيق  جهودها  على 
فــي تنظيم  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة 
ــات، الــــتــــي تــســهــم  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ هـــــــذه الــ
ــي تــوطــيــد الـــتـــواصـــل والـــتـــرابـــط  فـ
األخــــــــــــوي بــــيــــن مـــمـــثـــلـــي الــــــــدول 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة، واطــاعــهــم 
ــم الــســيــاحــيــة  ــالـ ــعـ ــمـ ــلـــى أبـــــــرز الـ عـ
تتميز  التي  والحضارية  والثقافية 
بــهــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
ــة الــــدكــــتــــور أحــــمــــد مــحــمــد  ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
الحكومية  المستشفيات  أّن  األنــصــاري 
حــريــصــة عــلــى تــحــقــيــق الـــرؤيـــة الــثــاقــبــة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــمــفــدى 
البحرينية  الــكــوادر  وتمكين  تعزيز  فــي 
جــمــيــع  ــلـــى  عـ األول  الــــخــــيــــار  وجـــعـــلـــهـــا 
ــا يــتــســق مــــع تــوجــيــهــات  ــمـ األصــــعــــدة وبـ
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
الكبير  الــدعــم  مثمنًا  الـــــوزراء،  مجلس 
الذي يتلقاه القطاع الصحي من القيادة 
الدائم الذي تحظى  الكريمة والتحفيز 
بـــه الــــكــــوادر الــطــبــيــة والــتــقــديــر لــجــهــود 
ــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، مــا  الـــعـــامـــلـــيـــن فــ
إلى  منتسب  لكل  دافــع  خلق  فــي  ُيسهم 
لديه  ما  أفضل  لتقديم  الطبية  الكوادر 
وإمكانيات من شأنها  من جهد وخبرات 
للمواطنين  الصحية  الرفاهية  تحقيق 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشـــــــــار األنــــــصــــــاري خــــــالل الـــلـــقـــاء 
العالقات  قسم  نظمه  الــذي  التحفيزي 
مع  الــحــكــومــيــة  بالمستشفيات  الــعــامــة 
األطباء المبتعثين الستكمال زماالتهم 
المتقدمة في الخارج والبالغ عددهم 48 
اإلدارة  استراتيجية  ضمن  وذلــك  طبيبًا 

الــتــنــفــيــذيــة فـــي مــتــابــعــة ودعــــم الـــكـــوادر 
ــل  الـــطـــبـــيـــة بــمــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت داخــ
لذلك  مــا  إلــى  البحرين،  مملكة  وخـــارج 
الوطنية  الــكــوادر  تطوير  في  أهمية  من 
ــات  ــدمـ ــخـ ــل الـ ــدم أفــــضــ ــقـ ــتـ ــلـــهـــا لـ وتـــأهـــيـ
واإلمــكــانــيــات وتــســهــم فــي تــطــور وتعزيز 

الخدمات الصحية في المملكة.

ــاء مــنــاقــشــة  ــقــ ــلــ وقــــــد تـــــم خــــــالل الــ
ومــتــابــعــة آخـــر الـــتـــطـــورات فــيــمــا يخص 
ابتعاث األطباء العاملين بالمستشفيات 
إلى  البحرين  مملكة  خـــارج  الحكومية 
ألــمــانــيــا، وهونج  الـــدول منها:  مــن  عــدد 
ــنــــدا، والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة  كـــونـــج، وإيــــرلــ
السعودية،  العربية  الهاشمية، والمملكة 

ــورة، والــجــمــهــوريــة  ــافـ ــغـ ــنـ ومـــالـــيـــزيـــا، وسـ
التركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، 
وسويسرا، وإسبانيا، والواليات المتحدة 
في  أخرى سُتضاف  ووجهات  األمريكية، 
وخــبــرات  إمــكــانــيــات  لتنويع  المستقبل 
المستشفيات  فـــي  الــعــامــلــيــن  األطـــبـــاء 

الحكومية وتعزيز قدراتهم.
ونوه الدكتور األنصاري خالل اللقاء 
إلى ضرورة مثل هذه اللقاءات، ما يعزز 
والعاملين  اإلدارة  بين  الــتــواصــل  مــبــدأ 
روح  وخلق  الحكومية  المستشفيات  في 
ــر الــعــالقــات بين  ــ الــفــريــق وتــعــزيــز أواصـ

أفراد المنظومة الصحية.
الــحــرص الدائم  وأكــد د. األنــصــاري 
رفــع اسم  كــل مــا مــن شأنه  على تحقيق 
مــمــلــكــتــنــا الــغــالــيــة عــالــيــًا بــيــن صــفــوف 
الدول، كما وجه شكره وتقديره للجهود 
الكادر  تقديمها  يــواصــل  التي  الحثيثة 
الـــطـــبـــي بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 
والــجــهــد الــطــيــب الــــذي قــدمــه األطــبــاء 
البعثات  للحصول على هذه  المبتعثون 
خــدمــًة  وقــدراتــهــم  إمــكــانــيــاتــهــم  لتطوير 
التوفيق  لهم  متمنيًا  وشعبهم،  لوطنهم 
بقدرات  ليعودوا  دراستهم  فــي  والنجاح 
ــــن شــأنــهــا  ــــدة مـ ــديـ ــ ــة وخـــــبـــــرات جـ ــيـ ــالـ عـ
الصحية  الخدمات  بمنظومة  االرتــقــاء 

المقدمة في المملكة.

ال�صحي���ة الخدم���ات  لتعزي���ز  الطبي���ة  الك���وادر  وتاأهي���ل  تطوي���ر 
مبتعثا ط��ب��ي��ب��ا   48 م���ع  ت��ح��ف��ي��زي��ا  ل���ق���اء  ت��ع��ق��د  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

} المشاركون في اللقاء التحفيزي للمستشفيات الحكومية مع األطباء المبتعثين.

من  الفاعلة  التدريس  استراتيجية  تعتبر 
لتحقيق  ووسيلة  الــنــاجــح،  التعليم  أســاســيــات 
كما  ويــســر،  سهولة  بكل  التعليمية  الــنــتــاجــات 
أنــهــا تــكــفــل لــلــطــالــب الــتــفــاعــل مـــع الــمــحــتــوى 
ــي، مـــا يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي ربــطــه  ــ ــدراسـ ــ الـ
بــبــيــئــتــه ومــجــتــمــعــه الـــــذي يــعــيــش فـــيـــه. ومــن 
استخدام  الــتــدريــس  فــي  الحديثة  االتــجــاهــات 
االستراتيجيات التي تركز على تعليم التفكير 
ــي، وذلــــــك عــن  ــدرســ ــمــ ــن خـــــالل الـــمـــنـــهـــاج الــ مــ
بالمحتوى  العليا  التفكير  طريق دمج مهارات 
الدراسي، ما يعمل على تحسين التعليم وإعداد 
ناقد  وبــنــحــو  شموليا  تفكيرا  يفكر  واع  جــيــل 
ومبدع. وتعد استراتيجية سوم )SWOM( من 
االستراتيجيات التعليمية التي تجعل الطالب 
وغايتها،  وهــدفــهــا  التعليمية  العملية  مــحــور 
مجموعة  خــالل  من  والدقة  بالسهولة  وتتسم 
أفكار وأسئلة منظمة يتبعها المدرس والطالب 
الدراسات  أشــارت  وقد  ما.  دراســة موضوع  عند 
والبحوث التربوية إلى نجاح استراتيجية سوم 
والــقــدرة على  الــقــرار  اتخاذ  مــهــارات  في تنمية 
تعليم التفكير، وإظهار مستوى عال من الفهم.
 )SWOM( يمكن تعريف استراتيجية سوم
بـــأنـــهـــا اإلجـــــــــــــراءات واألنــــشــــطــــة الــتــعــلــيــمــيــة 
أساليب  والمرتكزة على  والمترابطة  المنظمة 
ــاديـــمـــي والــبــيــئــي،  الــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي واألكـ
إلى  الــوصــول  بــهــدف  الطالب  يــقــوم بها  والــتــي 
المتناسقة  والمعلومات  األفكار  من  مجموعة 
وقـــد جــاءت  الــمــحــدد.  التعليمي  الــمــوقــف  فــي 
على  بــنــاء  االســـم  بــهــذا  االستراتيجية  تسمية 
ما عرف عنها بأنها »النموذج األمثل واألشمل 
 School Wide Optimum( لــلــمــدرســة« 
خــطــة  ــقـــدم  تـ حـــيـــث   ،)Model - SWOM
ــادات  وإرشـ تعليمات  تتضمن  شاملة  تنظيمية 
إلدارة جميع أركان المدرسة وبناء بيئة تعليمية 
ناجحة، والنهوض بكل فرد من أفراد المدرسة. 
الــتــســاؤل،  مــهــارات  على  االستراتيجية  وتــركــز 
وحل  والتنبؤ،  االحتماالت،  وتوليد  والمقارنة، 

المشكالت، واتخاذ القرار.
تكمن أهمية استراتيجية سوم في أنها تنمي 
عند الطالب مهارات النقد والتقويم والموازنة 
اتخاذ  مــهــارات  تعليمهم  طريق  عن  والتحليل 
أنها تشجعهم على استثمار  القرار، فضاًل عن 
الموجودة في المحتوى  المعلومات  واستغالل 
الدراسي. كما أن هذه االستراتيجية تعمل على 
والــمــهــارات  العقلية  والعمليات  الــعــادات  دمــج 
بشكل واضح في تدريس المنهج، وتسهم كذلك 

في زيادة الوعي العلمي والمعرفي والقدرة على 
استدعاء المعلومات وحل المشكالت، ما يؤدي 
إلى تنمية مهارات التفكير لدى الطالب ورفع 

مستواهم التحصيلي.
مهارات  ست  من  ســوم  استراتيجية  تتكون 
لــلــتــفــكــيــر، يــمــكــن تــوظــيــفــهــا كـــخـــطـــوات عــنــد 
سابقًا،  ذكــرنــا  كما  الــمــهــارات،  وهــذه  التطبيق. 
ــتــــســــاؤل، والـــمـــقـــارنـــة، وتــولــيــد  ــارة الــ ــهــ ــي: مــ ــ هـ
واتخاذ  المشكالت،  والتنبؤ، وحل  االحتماالت، 
القرار. تتمثل مهارة التساؤل في طرح األسئلة 
قــبــل عــمــلــيــة الــتــعــلــم وخـــاللـــهـــا وبـــعـــدهـــا، بما 
يساعد الطالب على فهم العناصر المهامة في 
وربط  والتفكير في فحواه  الدراسي  المحتوى 
الــقــديــم بــالــجــديــد. والــجــديــر بــالــذكــر أن ذلــك 
يساعد المعلم على معرفة ما يمتلكه الطالب 
مــن مــعــارف ســابــقــة عــن الــمــوضــوع الــمــطــروح. 
أوجــه  معرفة  فــي  فتتمثل  المقارنة  مــهــارة  أمــا 
المعطاة  المعلومات  بين  واالخــتــالف  الشبه 
والــمــعــلــومــات الــتــي يــتــم الــبــحــث واالســتــقــصــاء 
ــب عـــلـــى تــنــظــيــم  ــالــ ــطــ عـــنـــهـــا، مـــــا يـــســـاعـــد الــ
المعلومات الجديدة وتخزينها بطريقة يمكن 

استرجاعها.
ــاالت  ــمــ ــتــ ــمـــن مـــــهـــــارة تـــولـــيـــد االحــ ــتـــضـ وتـ
اســتــعــمــال الــمــعــلــومــات والـــمـــعـــارف الــســابــقــة 
الــمــتــاحــة وتــنــظــيــمــهــا وتــولــيــد حــلــول جــديــدة، 
حــيــث يـــحـــاول الـــطـــالـــب الـــربـــط بــيــن األفـــكـــار 
الجديدة والسابقة لتكوين بناء متماسك من 
األفكار. أما مهارة التنبؤ فتتمثل في أن يكون 
الطالب قادرًا على توقع نتيجة ما أو تخيل حل 
لمشكلة معينة أو مسألة مطروحة، بعد القيام 
بمجموعة من األنشطة والقراءات المختلفة. 
خطوة  تمثل  المهارة  هذه  أن  بالذكر  والجدير 

طرح الفرضيات لمشكلة ما.
إيجاد  فــي  المشكالت  حــل  مــهــارة  وتتمثل 
حـــل لــلــمــشــكــلــة أو الــمــســألــة عـــن طــريــق اتــبــاع 
خطوات محددة يستخدم فيها الطالب كل ما 
يساعده  ما  سابقة،  وخــبــرات  معارف  من  لديه 
قيمة  وتنمية  العقلية،  الــقــدرات  اكتساب  على 
االعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، وتــطــويــر الـــقـــدرة على 
مهارة  أما  المالئمة.  الحلول  وإيجاد  التفكير، 
والــمــفــاضــلــة  الــبــحــث  فتتضمن  الـــقـــرار  اتــخــاذ 
والـــمـــقـــارنـــة بــيــن الــحــلــول والـــبـــدائـــل واخــتــيــار 
االختيار  عملية  أن  بالذكر  والجدير  أفضلها. 
تتم في ضوء مجموعة من المحكات والمعايير 

التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب.

 )SWOM( �صوم  ا�صتراتيجية  توظيف 

ف�ي تنمي�ة التفكي�ر الإبداع�ي والناق�د

فاطمة  البحرينية  المعلمة  تميزت 
يــــوســــف الـــــــدوســـــــري مـــــن مـــــدرســـــة ســــار 
العلوم  االبتدائية للبنات، بتقديم دروس 
البحرينية،  الشعبية  »الحزاوي«  بأسلوب 
»الجدة مريم«،  أطلقت شخصية  أن  بعد 
كل  فــي  معينة  طــالــبــة  تتقمصها  والــتــي 
مرة، لتدخل الحصص حاملًة في يديها 
ــري الــقــديــم،  ــ صــنــدوقــهــا »الـــمـــبـــّيـــت« األثــ
التحديات  داخــلــه  مــن  زميالتها  لتختار 
ــززة  ــعـ ــمـ ــهـــن، والـ ــيـ الــمــمــتــعــة الـــمـــوكـــلـــة إلـ
لمهارات التفكير العليا والبحث العلمي، 
العلمية  الـــمـــادة  يــربــط  الــــذي  وبــالــشــكــل 

بالتربية للمواطنة والتراث األصيل.
ينقسم  المشروع  إن  المعلمة  وقالت 
إلى أربعة أقسام، وهي: المهمة البحثية، 

ــابــــقــــات، والـــتـــجـــارب  ــحــــدي والــــمــــســ ــتــ والــ
بشكل  انعكس  بما  والمبادرات،  العلمية، 
إيجابي سريع على المستويات الدراسية، 
األول  لصفوف  اإلتقان  نسبة  ارتفعت  إذ 
والثالث  والثاني   ،%100 بنسبة  االبتدائي 
االبتدائي بنسبة 98%، مع التطبيق الفاعل 
من  والعشرين،  الــحــادي  القرن  لمهارات 
خالل إسناد مهام متنوعة، مثل المعلمة 
الــصــغــيــرة، الــتــي تــتــولــى شــــرح جــــزء من 
ورش  بعمل  وتقوم  دوري،  بشكل  الحصة 
لمساعدة  المعلمة،  بإشراف  وفيديوهات 
البرامج  الستخدام  وتوجيههن  زميالتها 
االفتراضية،  المختبرات  مثل  الرقمية 

والسبورة الفنلندية، والبادلت. 

�شندوق »مبّيت« يحمل التحديات..
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 ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل بن محمد علي 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لرعاية شؤون  العليا  اللجنة  اجتماع  حميدان، 
بحضور أعضاء اللجنة، وذلك في مكتبه، حيث تمت مناقشة الموضوعات 

المدرجة على جدول أعمال االجتماع االعتيادي.
وخالل االجتماع، تم استعراض ما تم في شأن إعداد تقرير مملكة 
ذوي  األشخاص  التفاقية حقوق  المحرز  التقدم  الثالث حول  البحرين 
اإلعــاقــة في جنيف،  ذوي  األشــخــاص  إلــى لجنة حقوق  المقدم  اإلعــاقــة 
والذي تضمن ما اتخذته البحرين من خطوات كفيلة بتعزيز المشاركة 
الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية لتوفير أفضل 
وحماية  العزيمة  لذوي  الخدمات 

حقوقهم. 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة واعــتــمــاد 
المسودة األولى للخطة التنفيذية 
لحقوق  الوطنية  لالستراتيجية 
األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة لــأعــوام 
إلــقــاء  عــن  فــضــاًل   ،)2026-2022(
الذي حققته  التقدم  الضوء على 
الــمــمــلــكــة ومـــنـــاقـــشـــة الــتــحــديــات 
ــبـــراء  ــاون مــــع الـــخـ ــعــ ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ
والمختصين لذوي اإلعاقة لدعم 
التقدم المستمر للمملكة وتطوير 
الوطنية الجديدة إلدماج  خطتها 

هذه الشريحة من المجتمع.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أشـــاد وزيــر 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
ــي ســبــيــل  ــة فــ ــبـــذولـ ــمـ بـــالـــجـــهـــود الـ
خــدمــة ورعــايــة شـــؤون األشــخــاص 
بــأهــمــيــة  مـــنـــوهـــًا  اإلعـــــاقـــــة،  ذوي 
والخطة  االســتــراتــيــجــيــة  تــحــديــث 
الــعــزيــمــة  ذوي  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل 
مستمر وبما يتالءم مع ما حققته 
البحرين من إنجازات نوعية تخدم 
هذه الفئة، مؤكدًا حرص الجميع 
ــقـــوق ومــكــتــســبــات  عـــلـــى تـــعـــزيـــز حـ

شريحة األشخاص ذوي اإلعاقة.
لرعاية  العليا  اللجنة  وتضم 
اإلعـــاقـــة  ذوي  األشــــخــــاص  ـــؤون  شــ
ــا مـــمـــثـــلـــيـــن عـــن  ــهــ ــتــ ــويــ ــي عــــضــ ــ ــ فـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة  ــهـ الـــجـ
الــعــمــل  وزارات  تــشــمــل  ــيـــة،  ــلـ واألهـ
والخارجية  االجتماعية  والتنمية 
والـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم واإلســــكــــان 
والـــــصـــــحـــــة واألشــــــــغــــــــال وشــــــــؤون 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات 
ــؤون  شــ ووزارة  اإلعـــــــــالم،  وشــــــــؤون 
ــة، والــمــجــلــس  ــاضــ ــريــ الـــشـــبـــاب والــ
األعـــلـــى لــلــمــرأة، وجـــهـــاز الــخــدمــة 
تــجــارة وصناعة  الــمــدنــيــة، وغــرفــة 
الـــبـــحـــريـــن، الـــــى جــــانــــب الــلــجــنــة 
والجمعية  البحرينية  البارالمبية 
المعاقين  أمور  البحرينية ألولياء 
البحريني  والــمــركــز  وأصــدقــائــهــم 

للحراك الدولي. 

حمي�دان يتراأ��س اجتم�اع اللجن�ة 

العليا لرعاية �ش�ؤون ذوي الإعاقة

} وزير العمل خالل ترؤسه االجتماع.

كنت من أوائل المطالبين 
البحرين  فــي  النسل  بتنظيم 
مــع مجموعة مــن األشــخــاص 
ــيــــات، وقـــمـــنـــا  ــنــ ــيــ ــبــــعــ فــــــي الــــســ
بـــتـــأســـيـــس جـــمـــعـــيـــة تــنــظــيــم 
األسرة في عام 1975.. وعملت 
بــهــا ســـنـــوات طــويــلــة مـــن أجــل 
المهم..  الــهــدف  هــذا  تحقيق 
فــــهــــل بــــعــــد هــــــــذه الــــســــنــــوات 
الشؤون  وزارة  قامت  الطويلة 
االجتماعية أو إدارة اإلحصاء 
بــعــمــل تـــعـــداد ســكــانــي يــوضــح 
األثــــر اإليــجــابــي الــــذي قامت 
نشاط  مــن  الجمعية  هــذه  بــه 
ــعـــمـــل  ــيــــر مــــــع وزارتــــــــــــــي الـ ــبــ كــ
ووزارة  االجتماعية  والــشــؤون 
في  الــنــســل  لتنظيم  الــصــحــة 
الــبــحــريــن مـــن خــــالل وســائــل 

اإلعالم المختلفة منذ ذلك الوقت حتى اآلن؟.. 
وهل تحققت جهودنا وجهود الدولة في تنظيم 

النسل في البحرين؟
ــان هــدفــنــا مـــن هــــذه الــجــمــعــيــة أن تـــدرك  كــ
أو  المحدودة  األســر  في  األبناء  كثرة  أن  األســرة 
مواجهة  في  وخطير  مهم  أمر  ورعايتهم  الثرية 
وتغري  بيت  كل  تدخل  أخــذت  التي  االختراعات 
وتناول  والبالغين باالنحراف األخالقي  الشباب 
ــا لــهــا مــن نــتــائــج خــطــرة مــدمــرة  الــمــخــدرات ومـ

للشباب في األسرة والوطن.
ــع الــجــهــل  ــنــــاء مـ وكــلــنــا نــعــلــم أن كـــثـــرة األبــ
لمعرفة  األبــنــاء  مــع  والتفاعل  التربية  بأهمية 
ســلــوكــهــم.. مــنــتــشــر فـــي الــبــحــريــن.. وال يــوجــد 
تـــدرس حالة  رغــم أهميتها  الــدولــة  فــي  قــوانــيــن 
الرجل المادية والصحية عندما يريد أن يتزوج 
ثانية وثالثة ورابعة.. رغم أن اهلل سبحانه وضع 
شرط العدل بين الزوجات إذا أراد التعدد.. فأين 
ذلك العدل الذي يمارسه الرجال بين زوجاتهم 
العدل  وزارة  تقوم  أن  يجب  أال  في مجتمعنا؟.. 
الــربــانــي  الــهــدف  تحقق  للتعدد  شـــروط  بــوضــع 

منه؟
يـــتـــزوج مـــن زوجــــة وينجب  أن  لــرجــل  كــيــف 
مــنــهــا 7 أبـــنـــاء ثـــم يــفــكــر فـــي الـــــزواج مـــن أخـــرى 
بسبب الرغبة في تجديد حياته األسرية وإشباع 
شــهــواتــه وأغــلــب هـــذه الــزيــجــات تــحــدث فــي أســر 
أو فقيرة؟.. هذا ما يحدث في  الدخل  محدودة 
الدين  ورجــال  المسؤولون  يفكر  أال  البحرين.. 
بين  الــرجــل  الــعــدل كيف سيعدل هــذا  وزارة  فــي 
يعيشها  مــآس  وأي  وأبنائهما..  أكثر  أو  زوجتيه 
هؤالء األبناء في ظل الحرمان المادي واإلهمال 

التربوي؟
أمام  الــدولــة  في  المسؤولين  على  يجب  أال 
األجنبية  االعالمية  والوسائل  المخدرات  تزايد 
مناظر  من  بها  ما  بكل  وغيرها  نتفليكس  مثل 
إبـــاحـــيـــة أصــبــحــت تـــدخـــل كـــل بــيــت عـــن طــريــق 
أن  رقابة حكومية..  دون  الشهري من  االشتراك 
كحّق  اهلل  يضعه  لــم  الــزوجــات  تــعــدد  أن  يفكروا 
مطلق للرجل ألنه يتطلب في ممارسته العدل 
بين الــزوجــات.. بــوّدي لو أســأل رجــال الدين كم 
هي نسبة العادلين من هؤالء األزواج؟.. ال أظن 
إن واجب  أقــل..  لم تكن  إذا  تزيد على %5  أنها 
رجــــال الـــديـــن أن يــــروا مــاهــي مــصــلــحــة األســـرة 
يــتــزوجــون  الــرجــال  يــتــركــوا  أن  المجتمع ال  فــي 
بتعدد  لهم  سمح  سبحانه  اهلل  ألن  يــشــاؤون  مــا 

ــــن الــــعــــدل فــي  ــات.. أيـ ــ ــزوجــ ــ الــ
الزواج  في  التعدد  ممارستهم 
إلـــى أربـــع زوجـــــات.. مــا ذكــرتــه 
األزواج  مـــن  الــكــثــيــر  يــمــارســه 
ــا  ــاديــ ــًا مــ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــبــــون حـ ــبــ ويــــســ
بينما  ألبــنــائــهــم..  وعــاطــفــيــا 
ــواجــــب عــلــى هـــــؤالء اآلبــــاء  الــ
تراعي  أن  الــعــدل  وزارة  وعــلــى 
ــامـــل مــن  ــكـ ــعــــدل الـ مـــســـألـــة الــ
حيث القدرة المادية لتحقيق 
ــزوج.. وقــدرتــه  ذلــك وصــحــة الــ
عــلــى ســـد احــتــيــاجــات أولــئــك 
ــة أبــنــائــهــن  ــ ــايـ ــ الـــــزوجـــــات ورعـ
وتـــوفـــيـــر مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة 
ــاد  ــ الــكــريــمــة والــتــعــلــيــم واالرشـ
لــهــم قــبــل أن يـــوافـــق الــقــاضــي 
على زواجــه من امــرأة أخــرى.. 
إن مــعــظــم مـــن يـــمـــارس تــعــدد الـــزوجـــات إمـــا أن 
يكون محدود الدخل.. أو جاهال تعليميا ودينيا 
دخله  مــع  تتناسب  ال  بعشوائية  أبــنــاءه  ينجب 
وصـــحـــتـــه فـــيـــكـــونـــون ضـــحـــايـــا لــلــمــجــرمــيــن فــي 
الــمــخــدرات بينهم..  الــبــحــريــن مــن خـــالل نــشــر 
حتى وصلوا إلى طلبة المدارس وغير ذلك من 
عليهم..  أسرية  رقابة  وال  بها  يجتمعون  أماكن 
بها  لينسوا  الــمــخــدرات  وشـــراء  بيع  فــيــمــارســون 
وعــدم  آبائهم  إهــمــال  بسبب  وحرمانهم  بؤسهم 

إحساسهم بمسؤوليتهم نحو حياة أبنائهم. 
الــقــانــون  هـــذا  ــدار  ــ مــتــى سننتظر إلصـ إلـــى 
الــــذي يــأتــي فــي صــالــح األســــرة الــبــحــريــنــيــة في 
سبحانه  اهلل  دام  ما  الشخصية  األحـــوال  قانون 
لم يحرم ذلك التقييد لضمان مصلحة األبناء..
ــاذا تـــغـــيـــرت الــعــقــوبــات  ــمــ ــاءل: لــ ــ ــسـ ــ ــي أتـ ــنـ إنـ
أخــرى..  إلى عقوبات  الكريم  القرآن  الــواردة في 
يقوم  لمن  عــقــوبــات  يضع  لــم  سبحانه  اهلل  ألن 
مثل  الــحــديــث  العصر  مــع  لتتناسب  بتغييرها 
قبل  من  رؤيتهما  ثبت  إذا  والزانية  الزاني  جلد 
أربعة أشخاص.. وقطع يد السارق تم استبداله 

بالسجن.
لقد اهتمت الحكومة المصرية مؤخرًا بهذا 
مجلس  في  نائبات  خــالل  من  المهم  الموضوع 
قانون  أن  المصرية  الحكومة  ووجــدت  الــنــواب.. 
مــّر عليه 100 عــام من دون  األحــوال الشخصية 
تطوير يتناسب مع مستجدات العصر الحاضر.. 
مــن تــواجــد الــتــواصــل االلــكــتــرونــي والــمــحــطــات 
الفضائية عن طريق االشتراك وال رقابة حكومية 
وتطبيقه  الموضوع  ذلــك  دراســة  أهمية  عليها.. 
األبناء  األســرة وخصوصًا  فيه من مصلحة  لما 
الــذيــن يــواجــهــون إهــمــااًل فــادحــًا مــن آبائهم في 
ظل ممارسة تعدد الزوجات.. وفوضى اإلنجاب، 
أهلها  معظم  يعاني  التي  القرى  في  وخصوصًا 
النسل  لتنظيم  بالنسبة  الديني  والجهل  الفقر 
وتعدد الزوجات.. إذ وجدت الدولة من أجل تقدم 
شعبها أن تضع قوانين مدروسة ال تتعارض مع 
تعاليم الدين اإلسالمي في ذينك الموضوعين 
الــمــهــمــيــن.. الــلــذيــن أصــبــحــا مــن دون قــيــود مع 
عالمنا  فــي  والــمــخــدرات  التكنولوجيا  مخاطر 
اليوم.. إذ ال يستطع أي والدين تربية أكثر من 
خمسة أبناء سواء كانوا أثرياء أو من محدودي 
إذا كان  األبناء  يربي  أيضًا ال  المال  الدخل ألن 
الزوجات  تعدد  في  شهواته  وراء  يسعى  والدهم 

وإنجاب الكثير من األبناء.

�شرورة فر�س قان�ن لتنظيم الن�شل وتعدد 

الزوجات لحماية الأبناء من النحراف الأخالقي

بقلم:
سلوى املؤيد

ــر الـــــــمـــــــالريـــــــا مـــن  ـــبـــ ــتــ ـــعـــ ويــ
ــاكـــة الــــتــــي لــهــا  ــتـ األمـــــــــراض الـــفـ
الــعــالــم أجــمــع،  عـــبء كبير عــلــى 
ــذا الــــمــــرض عــبــئــه  ــهـ ــان لـ ــ ــد كـ ــ وقـ
كان مرض  البحرين، حيث  على 
المالريا متوطًنا في البحرين في 
الثالثينيات بواقع 20% من سكان 
الــبــحــريــن مــصــابــيــن بــالــمــالريــا. 
ــة الــبــحــريــن  ــومـ ــكـ ــعـــت حـ ــذا سـ ــ لــ
ــًيـــا حــثــيــثــا لــمــكــافــحــة هـــذا  ســـعـ
دائرة  الحكومة  وأنشأت  المرض 
 1939 عــام  في  المالريا  مكافحة 
المالريا  مكافحة  بــرامــج  لتبدأ 
بشكل تنظيمي. وبفضل الجهود 
المستمرة  والمكافحة  الــجــبــارة 
كــانــت آخــر حــالــة انــتــقــال محلي 
واستطاعت   .1979 عام  للمالريا 
المالريا  على  القضاء  البحرين 
وإعالنها رسمًيا من ِقبل منظمة 
الصحة العالمية في العام 1981 

خالية من المالريا.

البحرين من  وتعتبر مملكة 
إقــلــيــم شــرق  أوائــــــل دول  ضــمــن 
الـــمـــتـــوســـط الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت 
القضاء على المالريا، ومنذ ذلك 
إلـــى توصيات  واســتــنــادًا  الــحــيــن 
ــيـــة،  ــالـــمـ مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـ
وإشـــراف  وبــدعــم  المملكة  سعت 
ــن مـــتـــخـــذي الــــقــــرار  ــ مـــبـــاشـــر مـ
على  للمحافظة  الصحة  بـــوزارة 
الــبــحــريــن خــالــيــة مـــن االنــتــقــال 

المحلي للمالريا.
في  الــصــحــة  وزارة  وتــفــخــر 
ــا  ــازهـ ــإنـــجـ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بـ
متواصلة  سنة   43 فــي  المتمثل 
دون انتقال محلي للمالريا وهذا 
العاملين  جميع  جــهــود  بفضل 
على  للحفاظ  الصحة  وزارة  في 
الــبــحــريــن خــالــيــة مــن الــمــالريــا، 
مملكة  إنــــجــــازات  تــشــمــل  حــيــث 
الــبــحــريــن فــي هـــذا الــمــجــال أنــه 
ال توجد حــاالت محلية وجميع 

ــاالت الــــتــــي يـــتـــم رصـــدهـــا  ــ ــحــ ــ الــ
متابعة  وتتم  الــخــارج  من  قادمة 
الحاالت من إدارة الصحة العامة 
لــلــحــاالت الـــوافـــدة والــتــأكــد من 
أخذهم للعالج المضاد للمالريا، 
وافــــدة ولــيــســت من  الــحــالــة  وأن 
انــتــقــال مــحــلــي. كــمــا أن هــنــاك 
تـــقـــصـــي لـــنـــواقـــل الــــمــــرض عــبــر 
برامج دورية ومستمرة لمكافحة 
ــا  ــالريـ ــمـ ــلـ ــل لـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــوض الـ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
ــج مـــخـــتـــصـــة لــمــكــافــحــة  ــ ــرامــ ــ وبــ
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــات الــــبــــعــــوض ومـ ــ ــرقــ ــ يــ
البعوض البالغ، وتتكامل برامج 
والــتــعــاون  بالتنسيق  المكافحة 
للتخلص  الجهات  مــن  عــدد  مــع 
من بؤر تكاثر البعوض. كما يتم 
التركيز على جوانب الوقاية من 

المرض، وذلك عن طريق توعية 
الـــمـــســـافـــريـــن بـــطـــرق الــحــمــايــة 
مـــــن لـــســـع الــــبــــعــــوض، وكـــذلـــك 
بــأهــمــيــة أخـــذ األدويـــــة الــوقــائــيــة 
للمسافرين للبلدان التي يتوطن 
فيها الــمــرض، فــضــاًل عــن وجــود 
المشتبه  للحاالت  ترصد  نظام 
بها، إذ إن المالريا من األمراض 
التي يجب التبليغ عنها بحسب 
ــة، كــمــا  ــامــ ــعــ ــة الــ قــــانــــون الـــصـــحـ
توجد شبكة من المختبرات في 
المراكز الصحية والمستشفيات 
ــة لــديــهــا  ــاصــ ــخــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
للمالريا،  التشخيصية  الــقــدرة 
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  إدارة  وتــــقــــوم 
عنها  المبّلغ  الــحــاالت  بمتابعة 
واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 

ــار الـــــمـــــرض. هـــذا  ــتــــشــ لـــمـــنـــع انــ
ــر األطـــبـــاء  ــوافـ ــى تـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــن والـ ــيـ ــتـــخـــصـــصـ ــمـ الـ
للمصابين  المجانية  العالجية 

بالمالريا في مملكة البحرين.
الــصــحــة  وزارة  وتـــــحـــــرص 
ــريــــن عــلــى  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ فـــــي مـــمـ
الفعاليات  مــن  العديد  تنظيم 
واألنشطة التثقيفية والتوعوية 
باليوم  االحتفال  مع  بالتزامن 
الــعــالــمــي لــمــكــافــحــة الــمــالريــا، 
وذلــــــــــــــك مـــــــــن خـــــــــــالل إقــــــامــــــة 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ الـــــمـــــحـــــاضـــــرات والــ
الــتــوعــويــة الــتــي تــهــدف بــدورهــا 
ــى تــوعــيــة الــجــمــهــور بــمــرض  إلــ
أعــراضــه وطــرق  وبــيــان  المالريا 

الوقاية والعالج. 

بمنا�سبة اليوم العالمي لمكافحة المر�ض

البحري���ن تفتخر ب�43 عام���ا من دون انتق���ال محلي للمالريا

العالمي  بــالــيــوم  االحــتــفــال  الــعــالــم  دول  الــصــحــة  وزارة  ُتــشــارك 
لمكافحة الــمــالريــا، والـــذي ُيــصــادف تــاريــخ 25 أبــريــل مــن كــل عــام؛ 
تحسين  إلى  الرامية  العالمية  الصحة  منظمة  لجهود  دعًما  وذلك 
فرص حصول األشخاص على وسائل الوقاية من األمراض المهددة 
للحياة، إذ يهدف االحتفال بهذا اليوم إلى التوعية بأهمية الوقاية 

كاستراتيجية أساسية للحد من انتشار مرض المالريا.

ــنـــدســـة شــوقــيــة  ــهـ ــمـ أكــــــــدت الـ
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــدان الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ حـ
في  المشتركة  البلدية  للخدمات 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
مشروع  ان  العمراني  والتخطيط 
حديقة سار 525 في مرحلة إعداد 
أن  إلــى  مشيرة  المناقصة  وثــائــق 
أعـــمـــال الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الــمــشــروع 
تسير بحسب الخطة الموضوعة.
إنــشــاء  أن  وبــيــنــت حـــمـــيـــدان 
حديقة بمجمع 525 بسار سيقام 
مربعا  مترا   3.372 مساحة  على 
مــكــونــات مختلفة  ســيــضــم  حــيــث 
من بينها ممشى يصل طوله إلى 
متعدد  وملعبا  144مــتــرا،  حــوالــي 
ــات تــصــل مــســاحــتــه  ــدامـ ــخـ ــتـ االسـ
مربعا  مــتــرا   163.3 حــوالــي  إلـــى 
إلى  باإلضافة  للجلوس،  وأمــاكــن 
بمساحة  األطفال  للعب  منطقة 
تــزويــدهــا  تــم  453.6 مــتــرا مــربــعــا 
الــتــي تتوافر  الــحــديــثــة  بــاأللــعــاب 

والسالمة،  األمن  مواصفات  فيها 
حيث تم تجهيز المنطقة بأرضية 
مـــطـــاطـــيـــة ومـــظـــلـــة، إلـــــى جــانــب 
زراعـــــــة الــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء 
الظل  أشجار  من  متعددة  بــأنــواع 
مثل أشجار التين الباسق وأشجار 
األنـــواع، حيث  مــن  وغيرها  اللبخ 
المنطقة الخضراء  تبلغ مساحة 

مــربــعــا،  مـــتـــرا   629.68 ــي  ــوالــ حــ
توفير عدد من مواقف  تم  كذلك 

السيارات والمباني مرافق عامة.
هــــذا  ان  حــــمــــيــــدان  وقـــــالـــــت 
نوعية  إضــافــة  سيمثل  الــمــشــروع 
لــلــمــرافــق والـــحـــدائـــق الـــتـــي يتم 
تنفيذها في المحافظة الشمالية 
ــلـــس بـــلـــدي  ــاون مـــــع مـــجـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
المنطقة الشمالية، حيث سيلبي 

احتياجات االهالي. 

من جهته قال رئيس المجلس 
الــبــلــدي الــشــمــالــي أحــمــد محمد 
الكوهجي ان مشروع حديقة سار 
بحسب  ويسير  قائم   525 مجمع 
الخطة الموضوعة لهذا المشروع 
ــالـــي  ــيـــخـــدم أهـ والــــــــذي بــــــــدوره سـ

المنطقة. 
إن  الـــــكـــــوهـــــجـــــي:  وأضــــــــــــــاف 
»مــــشــــروع الـــحـــديـــقـــة يــعــتــبــر مــن 
الــمــشــاريــع الــمــمــيــزة فــي ســـار لما 

يــحــتــويــه الـــمـــشـــروع مـــن عــنــاصــر 
ومكونات جمالية تضيف متنفسا 

إلى األهالي«.
واكـــــــد انــــــه مــــن الــــمــــؤمــــل ان 
يــبــدأ الــمــشــروع فــي اقــــرب فرصة 
بعد االنــتــهــاء مــن كــل اإلجـــراءات 
الــبــلــديــات  وزارة  بــيــن  الــرســمــيــة 
المناقصة  إلرســاء  المالية  ووزارة 
بلجنة  الــمــتــبــعــة  اآللـــيـــة  بــحــســب 

المناقصات. 

م�ش���روع حديق���ة �ش���ار مجم���ع 525 ف���ي مراح���ل اإع���داد المناق�ش���ات 

} شوقية حميدان.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16103/pdf/1-Supplime/16103.pdf?fixed8548
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــــي جــامــعــة  ــدوة فـ ــ ــــت نـ ــــرضـ عـ
البحرين المستجدات في مشروع 
التي  البحثية  الــبــيــانــات  قــاعــدة 
وذلك  البحرينية،  اللهجة  توثق 
كلية  حــديــثــًا  نظمتها  نــــدوة  فــي 
اآلداب بعنوان: »مكنز البحرين«، 

عبر منصة مايكروسوفت تيمز. 
والــمــكــنــز هــو مــدونــة واســعــة 
لــلــنــصــوص الــمــكــتــوبــة بــلــغــة أو 
تــكــون  أن  عـــلـــى  مـــعـــيـــنـــة،  لـــهـــجـــة 
بحيث  إلكترونية،  متاحة بصورة 
يــمــكــن الــبــحــث مـــن خــالــهــا عن 
الــكــلــمــات وطـــــرق اســتــخــدامــهــا، 
بــحــثــيــة،  أداة  ــاره  ــبــ ــتــ اعــ ويـــمـــكـــن 
ــاعــــد فـــــي إجــــــــــراء الـــبـــحـــوث  تــــســ

العلمية. 
وتحدثت خال الندوة كل من 
مديرة مركز اللغة اإلنجليزية في 
دانــة  الــدكــتــورة  البحرين  جامعة 
واألســتــاذة  عبدالرحيم،  عــبــداهلل 
ــدة فــــــي قــــســــم الـــلـــغـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الدكتورة  بالجامعة  اإلنجليزية 
لــطــيــفــة شــمــســان شـــمـــســـان، عن 
الــذي  البحرين«،  »مكنز  مــشــروع 
ــره، حــيــث  ــويــ ــطــ ــلـــى تــ ــمـــان عـ ــعـ تـ
أن  عـــبـــدالـــرحـــيـــم  د.  أوضـــــحـــــت 
منهجيته  فــي  اعــتــمــد  الــمــشــروع 
ــى تـــــجـــــمـــــيـــــع تــــســــجــــيــــات  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــة  ــواريــ لـــمـــســـلـــســـات وبـــــرامـــــج حــ
بــحــريــنــيــة، وتــجــمــيــع مــحــادثــات 
باللهجة  اإلنترنت  على  منشورة 

زمنية  فترات  ضمن  البحرينية، 
مــتــفــاوتــة، ومـــن ثـــم تـــدويـــن هــذه 
المواد كتابيًا.  وقالت إن تجميع 
دائم،  بشكل  سيستمر  النصوص 
ورحـــبـــت بــــأي مــســاعــدة فـــي هــذا 
الــمــشــروع الــوطــنــي، عــبــر إرســـال 
البحرينية،  اللهجة  من  نصوص 
إلــى  وإضــافــتــهــا  مراجعتها  لتتم 

المكنز. 
الدكتورة  قالت  جانبها،  مــن 
من  طالبًا   350 نحو  إنَّ  شمسان 
ــقــــررات الــلــســانــيــات في  طــلــبــة مــ
الــجــامــعــة شـــاركـــوا فــي الــتــدويــن، 
ــن  ــدويـ لــلــمــســاعــدة فــــي جـــمـــع وتـ
كلمات اللهجة البحرينية، بهدف 
ــة لــلــتــعــرف  ــرصــ ــفــ إعـــطـــائـــهـــم الــ
بصورة قريبة على االستخدامات 

البحرينية،  اللهجة  في  اللغوية 
المحافظة  بــأهــمــيــة  وتــوعــيــتــهــم 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــجــ ــهــ ــلــ عــــلــــى الــ
وقد  القادمة،  وتوثيقها لألجيال 
اهتمام  زيادة  الباحثتان  الحظت 
بــالــمــشــروع  المشتغلين  الــطــلــبــة 

وتقديرهم للهجة البحرينية. 
وقد أثنى عميد كلية اآلداب 
الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــحــمــد 
بــولــيــلــة عــلــى الـــمـــشـــروع، واقــتــرح 
تصنيف  يتم  أن  الباحثتين  على 
-فـــي خــطــوة مقبلة-  الــنــصــوص 
نظرًا  والــمــدن،  المناطق  بحسب 
البحرينية  اللهجة  اختاف  إلى 
ــــى أخــــــــرى.  كــمــا  مــــن مــنــطــقــة إلـ
ــتــــرحــــت رئـــيـــســـة قـــســـم الــلــغــة  اقــ
الــعــربــيــة والـــدراســـات اإلســامــيــة 
فـــي الــجــامــعــة الـــدكـــتـــورة ضــيــاء 
أن  ســبــق  -الــتــي  الكعبي  عــبــداهلل 
الحكايات  جمع  مــشــروع  أنــجــزت 
مــدار  عــلــى  البحرينية  الشعبية 
الــمــكــنــز  ــكـــون  يـ أن  ســــنــــوات-   10
مسموعًا إلى جانب كونه مكتوبًا، 
لــتــســهــيــل مــعــرفــة طــريــقــة نطق 
كلمات اللهجة البحرينية.  يذكر 
أن مشروع مكنز البحرين كان قد 
2016م،  عام  في  عليه  العمل  بدأ 
المجموعة  الكلمات  عدد  ليصل 
عــام 2017م،  ألفًا بحلول   30 إلــى 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــكــلــمــات نصف 

مليون بحلول عام 2022م. 

العدد )16103( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 24 رمضان 1443هـ - 25 أبريل 2022م 6

وقفات

يقول  وأزعجتني  أضحكتني  تويتة  قائل  أيــام  منذ  قــرأت   {

صاحبها موجها رسالته إلى تلفزيون البحرين:
»عسي ما شر يبه، ما عندكم برامج عقب الفطور، الواحد يقعد 
برنامج  حاطين  وانتو  ويضحك،  ويسولف،  قهوته،  ويشرب  يحلي 
يعور قلوبنا، ترى بروحنا ما ناقصين عوار قلب، بذمتكم ما لقيتوا 
توقيت غير، وعقب برامج دينية ورا بعض، ترى احنا مو كفار قريش 

اهلل يرضى عليكم«.
وال تعليق!!. 

أن  نــاس  سمير  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  رئيس  أكــد   {

الفيزا المرنة خلقت سوقا سوداء بسبب منحها لمن هب ودب علي 
أضــرار  تــزال من  وال  لما سببته  أن تستمر،  تعبيره، وال يمكن  حد 

لمختلف القطاعات االقتصادية، مطالبا بإلغائها بالكامل.
ونحن إذ نضم صوتنا إلى صوت رئيس الغرفة، فبالفعل خلفت 
علي سوق  الوخيمة  والعواقب  السلبيات  من  الكثير  التجربة  هذه 
يضمن  بما  تطبيقها  مسألة  فــي  النظر  ــادة  إعـ مــن  والبـــد  العمل، 

مصلحة كل األطراف. 
} اعــتــمــدت الــحــكــومــة الــســويــســريــة مــؤخــرا خــطــة تــرمــي إلــى 
النصف بحلول  إلــى  واألطــعــمــة  األغــذيــة  فــي  الطعام  هــدر  خفض 
2030 مقارنة بعام 2017. وذلك من خال تقليل كمية الطعام التي 
المنتجة  الغذائية  المواد  ثلث  أن  ثبت  منها، حيث  التخلص  يتم 
للمستهلكين يتم هدرها أو رميها في القمامة، وتهدف تلك الخطة 
إلى تفادي تلوث البيئة والتقليل من العواقب االقتصادية الوخيمة 
المطاعم  قطاع  في  العاملين  من  طلبت  وقــد  ذلــك،  عن  الناتجة 
وصــنــاعــة األغـــذيـــة ومــنــظــمــات الـــزراعـــة االتـــفـــاق عــلــي سلسلة من 
العمر االفتراضي  الهدف، من بينها تمديد  اإلجــراءات لبلوغ هذا 
التخطيط  وتحسين  والتغليف،  بالتعبئة  واالرتــقــاء  للمنتجات، 
مؤسسات  إلى  المقدمة  الغذائية  التبرعات  مقدار  ورفــع  للزراعة، 

الرعاية االجتماعية.
العربية،  مجتمعاتنا  في  الخطط  هــذه  مثل  إلــى  أحوجنا  ما 
والتي تصل نسبة هدر الطعام فيها إلى أعلى المستويات العالمية، 

فاألجدر بنا أن نبادر نحن بها. 
} بعد أن ثارت حالة من الجدل بشأن مزاعم وجود شكوالتة 

فــي مصر،  الــخــشــخــاش  مــخــدر  مــن  نسبة  عــلــي  مكوناتها  تــحــتــوي 
تم سحب عينات من منتج  أنــه  الداخلية  بــوزارة  أمني  أكــد مصدر 
الشكوالتة المشار إليها من األسواق، وتم تحليلها وثبت خلوها من 

أي مواد مخدرة، وأنها مطابقة للمواصفات العالمية. 
المصريين،  النواب  أثارها  التي  الشكوالتة  خشخاش  مشكلة 
التي ثبت تسجيل إصابات بها  وكذلك سالمونيا شكوالتة كيندر 
في أوروبــا، تطرح من جديد وبقوة مسألة مدى سامة اإلجراءات 
إلى  ودخولها  المنتجات  مثل هذه  استيراد  قبل  اتباعها  يتم  التي 
األســواق، فما أكثر السلع التي تسرب إلى بلداننا ثم يتم سحبها 
بعد ثبوت ضررها في بلد المنشأ أو في أي دولة متقدمة، ليبقى 
صاحيتها  مــن  التأكد  قبل  أسواقنا  تدخل  وكيف  لــمــاذا  الــســؤال: 

ومطابقتها للمواصفات؟!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

بلغ عدد مفرد�ته �أكثر من ن�صف مليون مفردة..

ت�ستعر�ض  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ن����دوة 

م��ح��ت��وي��ات »م��ك��ن��ز ال��ل��ه��ج��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة« 

الجنائية  المحكمة  بـــرأت 
الـــــصـــــغـــــرى شـــــابـــــا مــــــن تــهــمــة 
ــود  ــعــ ــوالت تــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ اخـــــــتـــــــاس مــ
تــشــكــكــت  أن  ــد  ــعــ بــ ــه،  ــتــ ــركــ ــشــ لــ
الــمــحــكــمــة فـــي صــحــة الــتــهــمــة 
ــه حـــيـــث أكــــدت  ــيـ الــمــنــســوبــة إلـ
تــبــنــى  الــجــنــائــيــة  ــام  ــكــ االحــ أن 
عــلــى الـــجـــزم والــيــقــيــن ولــيــس 
ــيـــن، إذ  ــمـ ــتـــخـ ــلـــى الــــشــــك والـ عـ
وجـــهـــت إلـــيـــه الــنــيــابــة أنــــه في 
بــدائــرة أمن  غــضــون عــام 2021 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة اخــتــلــس 
الــمــنــقــوالت الــمــبــيــنــة الــوصــف 
لشركة  والمملوكة  بالمحضر 
اليه  والمسلمة  لإللكترونيات 
االستعمال  عــاريــة  سبيل  على 
الحق  بأصحاب  ــرارًا  إضـ وذلــك 

عليه.
محمد  د.  المحامي  وقـــال 
اتـــهـــم  مـــوكـــلـــه  إن  الـــكـــوهـــجـــي 
بسرقة حاسوبين وقرص صلب 
ــوب يـــحـــتـــوي  ــاســ ــحــ ــلــ خـــــــاص لــ
صلبا  وقــرصــا  مهمة  معلومات 
خـــارجـــيـــا لــلــتــخــزيــن لــلــشــركــة 

تخزين  بــذاكــرة  تحكم  ووحــــدة 
بــــي ومـــفـــاتـــيـــح خــاصــة  يــــو اس 
بـــالـــشـــركـــة ومـــفـــتـــاحـــا لــلــســور 
ــاح الــمــكــتــب  ــتـ ــفـ الــــخــــارجــــي ومـ
الــرئــيــســي، مــشــيــرا إلـــى أن ذك 
ــام وجــــه لـــه بــعــد انــتــهــاء  ــهــ االتــ
الــعــاقــة الــتــعــاقــديــة مـــع جهة 
صاحب  إليه  وجــه  حيث  عمله 

العمل ذلك االتهام.
ودفــــــــــع الــــكــــوهــــجــــي أمــــــام 
النزاع، وقال  المحكمة بمدنية 
المجني  وكيل  أقــوال  بمراجعة 
مـــتـــعـــلـــق  الـــــــبـــــــاغ  ألن  ــه  ــيــ ــلــ عــ
بمعدات كانت في عهدة المتهم 
لــم يــقــم بــإعــادتــهــا مــع الطعن 
فــي صحة هــذا الــزعــم الــكــاذب، 
هي  الطرفين  ان عاقة  وحيث 
فالنزاع  وبالتالي  عمل،  عاقة 
ــدنــــي  ــمــ ــــق الــ ــــشـ ــالـ ــ يــــصــــطــــبــــغ بـ
بــاإلضــافــة الـــى ان الــمــتــهــم لم 
توجد  وال  مــعــدات  ثمة  يتسلم 

ثمة ورقة تفيد ذلك.
هذا  أن  الكوهجي  وأضـــاف 
الباغ يؤكد كذب رواية المجني 

عليه، كما يؤكد أنه يريد إلصاق 
الــتــهــمــة بــالــمــتــهــم، كــمــا يــوجــد 
المجني  أن  يؤكد  آخــر  تناقض 
تمثيلية  عــمــل  يـــحـــاول  عــلــيــه 
محبوكة لتوريط المتهم حيث 
ذكر الكوهجي أن المجني عليه 

قرر أن عاقة العمل قد انتهت 
بتاريخ 2020/11/30 فكيف يتم 
االباغ عن هذه المخالفة بعد 
أكــثــر مــن ســبــعــة أشــهــر ونصف 
بعد انتهاء عاقة العمل، اذ ان 
أمــرا  يــدبــر  كـــان  عليه  المجني 

معينا ضد المتهم، وهو اتهامه 
باالختاس.

ــار الــكــوهــجــى إلــى  ــ كــمــا أشـ
ــام مـــوكـــلـــه بــتــوجــيــه ايــمــيــل  ــيـ قـ
ــنـــي عــلــيــه  ــمـــجـ رســــمــــي الــــــى الـ
جهازين  هناك  بأن  فيه  يخبره 
تم إخراجهما خارج المؤسسة، 
فقام المجني عليه على الفور 
بالرد على ذلك االمر عبر بريد 
اليكتروني رسمي يخبر المتهم 
ــأن الــجــهــازيــن أحــدهــمــا  فــيــه بــ
ــالـــه  ــعـــمـ ــتـ تـــــقـــــوم زوجــــــتــــــه بـــاسـ
ــنــــزل، واآلخــــــــر أرســـلـــه  ــي الــــمــ فــ

للصيانة.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ وقـــــــالـــــــت الــ
حـــيـــثـــيـــات حـــكـــمـــهـــا: كـــمـــا ذكـــر 
المحامي أن األحكام الجنائية 
تبنى على الجزم واليقين وليس 
االمــر  والتخمين،  الــشــك  على 
الــذي يجعل وجــدان المحكمة 
يساوره الشك والريبة في دليل 
اإلثبات وتشكك معه في صحة 
يتعين معه  مــا  االتــهــام  إســنــاد 

الحكم ببراءة المتهم.

براءة �س���اب من �س���رقة حا�س���ب اآلي من جه���ة عمله 

محميد احملميد

إفطار  خبر  وتـــداول  تصوير  واقعة  استوقفتني 
ــان، واتـــخـــاذ  ــ ــــضـ عـــــدد مــــن الـــعـــمـــال خـــــال نـــهـــار رمـ
»الــمــجــاهــرة«  بسبب  حيالهم  القانونية  اإلجـــــراءات 
وهذه  المبارك..  رمضان  شهر  نهار  خــال  باإلفطار 

الواقعة التي تتكرر في كل عام منذ زمن.
واستوقفتني كذلك واقعة امتناع أحد أصحاب 
السماح ألســرة غير  بعدم  دولــة عربية  المطاعم في 
نهار  خــال  المطعم  داخـــل  الطعام  بتناول  مسلمة 
رمضان، على الرغم من أن المطعم يعمل على مدار 

اليوم 24 ساعة، وحتى خال رمضان؟
ــاذ اإلجــــــــراءات  ــم اتــــخــ فــــي الـــواقـــعـــة األولــــــــى، تــ
الــقــانــونــيــة، وهـــو األمــــر الــمــعــمــول بـــه مــنــذ عــشــرات 
فقد  الثانية  الــواقــعــة  فــي  أمــا  بــادنــا..  فــي  السنين 
ــر بــأنــه  ــر الــشــريــف ووصــــف األمــ ــ تــصــدى شــيــخ األزهـ
في  المسلمين  غــيــر  عــلــى  التضييق  وأن  »ســـخـــف«، 
ال  الصيام  بدعوى  رمضان  بنهار  ومشربهم  مأكلهم 
يليق وال يمت لإلسام من قريب أو بعيد.. وتساءل 
الــــذي ال يطيق  الــمــســلــم  عــن  األزهــــر  فضيلة شــيــخ 
يــشــرب،  أو  يــأكــل  الــعــمــل  ــة زمــيــلــه المسيحي فــي  رؤيـ
في  المطاعم  في  مسيحيين  مواطنين  مشاهدة  أو 
الصغار  أطــفــالــه  إفــطــار  كــيــف يطيق  رمـــضـــان،  نــهــار 
أنه ُيضيق على  أم  نهار رمضان؟  المكلفين في  غير 

أطفاله أيضًا ويمنع عنهم الطعام والشراب؟
والمراجعة  للتفكير  دعــوة  هو  المقال  موضوع 
المستنير،  والــشــرعــي  الــعــلــمــي  والــبــحــث  الــفــقــهــيــة، 
ــر، فلست  وطــلــب رؤيـــة ديــنــيــة عــصــريــة فــي هـــذا األمــ
مختصا وال مفتيا، ولكني أدعو إلى النظر في األمر، 
المسلمين  غير  وشـــرب  وأكـــل  بإفطار  المتعلق  وهــو 
ونسجن  نعاقب  في  لنا  يحق  رمــضــان؟ هل  نهار  في 
ونـــفـــرض غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى أصـــحـــاب الــديــانــات 
والــمــعــتــقــدات غــيــر الــمــســلــمــة، فــقــط ألنــهــم مــارســوا 
العام؟  الشارع  في  وشربوا  وأكلوا  حرية معتقداتهم، 
واإلصـــرار  المجاهرة  مــن  نوعا  ذلــك  اعتبرنا  ونحن 
على اإلفطار في نهار رمضان؟ فيما معتقدات أخرى 
احــتــقــارا  وال  اســتــفــزازا  ذلـــك  نعتبر  وال  يــمــارســونــهــا 

للشعائر اإلسامية..!!
شأنها  وطبيعية،  غريزية  حاجة  والشرب  األكــل 
إلى  أمور أخرى كثيرة، والمسلم حينما يذهب  شأن 
الدول الغربية واألجنبية، فإنه يمارس األكل والشرب 
أهل  فيها  التي يصوم  األيــام  في  نــهــارا، حتى  جهارا 
أو  كــانــوا مسيحيين  واألمـــصـــار، ســــواء  الــبــاد  تــلــك 
وال  عقوبة  أي  فــرض  يتم  وال  الديانات؟  من  غيرها 

حــبــس وال غــرامــة عــلــى الــمــســلــم الــمــفــطــر فــي بــاد 
ــام صــوم  الــغــرب، بحجة الــمــجــاهــرة بــاإلفــطــار فــي أيـ

المسيحيين.
ربما البعض يقول إن القانون في بادنا يطبق 
رمضان،  نهار  خــال  باإلفطار  المجاهر  على  فقط 
بإمكان  أي  ذاتــهــا،  بحد  اإلفــطــار  على مسألة  وليس 
رمضان،  نهار  أثناء  بيته  في  يفطر  أن  المسلم  غير 
وتوقيرا  احــتــرامــا  داخـــل عمله،  مــكــان خــاص  فــي  أو 
المسلمين  ومشاعر  المبارك،  رمضان  شهر  لحرمة 
عملية  أن  كما  الدولة،  بقانون  والتزاما  الصائمين، 
في  استثناء  بــا  للجميع  مفتوحة  والــشــراء  البيع 

المحات والمطاعم والسوبر ماركات.
لــغــيــر  بـــاإلفـــطـــار  الـــمـــجـــاهـــرة  كـــانـــت  إذا  طـــيـــب 
المسلمين عليها عقوبة، فماذا عن المجاهرة بعدم 
الــمــســلــم؟ ومـــاذا  الــصــاة فــي وقــتــهــا للمسلم وغــيــر 
الزكاة للمسلم؟ ومــاذا عن عدم الحج  أداء  عن عدم 
أركــان اإلســام، مثل ركن  أليست هــذه من  للمسلم؟ 

الصيام في رمضان..؟؟
والــمــســمــيــات،  بـــاأللـــفـــاظ  أتـــاعـــب  أن  أريـــــد  ال 
أو أن أدعـــو إلـــى تــوظــيــف الــمــبــادئ والــقــيــم فــي غير 
واالنــفــتــاح،  والــتــعــايــش  التسامح  إن  وأقـــول  محلها، 
تستوجب  االقتصادي،  واالنتعاش  الدينية  والحرية 
السماح لغير المسلمين بالجهر باإلفطار خال نهار 
المطاعم تبيع  الكثير من  إن  أقول  رمضان.. ولكني 
المطاعم  وإن  الطلبات،  وتوصل  رمضان  نهار  خال 
داخل الفنادق تسمح باإلفطار للنزالء فيها، ولديها 
أمام  والشراب  واألكــل  الغداء،  ووجبة  اإلفطار  وجبة 
الجميع، فماذا اختلف األمر؟ ولماذا نسمي اإلفطار 
وغير مسموح  بأنه مجاهرة  الحديقة  أو  الشارع  في 
المسبح،  وعلى  الفندق  داخــل  اإلفــطــار  ونسمي  بــه، 
وأمام النزالء والزوار، حقا مشروعا وال شيء فيه..؟  
األشخاص  على  عقوبات  تقر  العربي  الخليج  دول 
الــذيــن يــجــاهــرون بــاإلفــطــار فــي نــهــار شهر رمــضــان، 
تتراوح بين السجن ثاثة أشهر، وغرامة مالية تصل 
تحديد  القاضي صاحية  منح  مع  ديــنــار،   300 إلــى 
العقوبة.. ولكن هل االستمرار في هذا األمر صحيح 
طرق  أحد  يعد  باإلفطار  الجهر  فعا  وهل  وسليم؟ 
تحقير شعيرة من شعائر الدين؟ أم أن األمر بحاجة 
ــادة الــنــظــر والـــرؤيـــة كــمــا فــعــل شــيــخ األزهـــر  ــ إلـــى إعـ

الشريف..؟؟ مجرد تساؤالت فقط ال غير.

malmahmeed7@gmail.com

عن اإفطار غير الم�سلمين 
في نهار رم�سان

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى اإلداريــــــة مــســتــأجــر محل 
خياطة دفع 3000 دينار قيمة إيجارات متأخرة عليه لصالح 
بلدية المحرق، بعد أن دفع فقط مبلغ التأمين عند إبرام 
الــعــقــد ولـــم يــدفــع اإليــجــار مــنــذ أن اســتــأجــر الــمــحــل، كما 

ألزمته المحكمة مصروفات الدعوى والرسوم.
المحكمة،  أمــام  دعــوى  أقــامــت  المحرق  بلدية  وكــانــت 
الــمــدعــى عليه عقد ترخيص  مــع  أبــرمــت  أنــهــا  ذكـــرت فيها 
من  الــرغــم  وعــلــى  شــهــري،  مبلغ  نظير  بالمحل  لــانــتــفــاع 
العين  من  عليه  المدعى  بتمكين  التزامها  بتنفيذ  قيامها 
محل العقد، إال أن األخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل 
االنتفاع المتفق عليها لما يقرب سنتين، وقد ترصد بذمته 
مبلغ 3 آالف دينار. وأشارت المحكمة إلى أن بلدية المحرق 
)المدعية( -وهي شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعى 
عليه عقد انتفاع بأحد أماك البلدية وهو المحل المذكور 

لغرض  ديـــنـــارا،   60 قـــدره  شــهــري  مبلغ  نظير  الــدعــوى  فــي 
ممارسة نشاطه في الخياطة الرجالية، ولما كانت المدعية 
قدمت سندا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيا 
والتي لم تجحد ولم يقدم  إلى الطرفين،  بتوقيع منسوب 
عليها اعتراض ومن ثم تكون حجة على المدعى عليه بما 
التزام  نشأة  على  البينة  أقــام  قد  المدعي  ويكون  تضمنته 
كما  التداعي،  محل  بالعين  االنتفاع  ببدل  عليه  المدعى 
قدمت نسخة من الفاتورة بالمبلغ المستحق على المدعى 
عليه، وكان االخير لم يحضر جلسات التداعي رغم إعانه 
بالدعوى قانونًا ليدفعها بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها أو 
المحكمة  منه  تستخلص  الــذي  األمــر  السداد،  دليل  يقدم 
المحكمة  تقضي  ثم  ومن  المطالبة،  بمبلغ  ذمته  انشغال 
قــدره  مبلغا  المدعية  إلــى  يـــؤدي  أن  عليه  الــمــدعــى  بــإلــزام 

2835.740 دينارا.

اإل���������زام م�������س���ت���اأج���ر م���ح���ل خ���ي���اط���ة دف���ع 

م�����ت�����اأخ�����رات اإي�����ج�����اري�����ة م������دة ع��ام��ي��ن 

النيابة تبا�سر التحقيق في واقعة �سرقة م�سوغات

ذهبية ب� 23 األف دينار وتاأمر باإرجاعها اإلى �ساحبها
ــة  ــابــ ــيــ صــــــــــرح رئــــــيــــــس نــ
مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة بـــأن 
باًغا  تلقت  العامة  النيابة 
ــن مـــركـــز شـــرطـــة الــنــعــيــم  مــ
ــة مــصــوغــات  ــرقـ يــتــضــمــن سـ
 23 بــــ  قيمتها  تــقــدر  ذهــبــيــة 
ألف دينار بحريني من أحد 
محات الذهب، وأن عمليات 
الــبــحــث والـــتـــحـــري أســفــرت 
عن تحديد هوية المتهمين 
وهم أربعة آسيويين، وقد تم 
الــقــبــض عــلــى اثــنــيــن منهم 

أثــنــاء مــحــاولــتــهــمــا الــهــروب 
عبر مطار البحرين الدولي، 
ــا تــــــم الــــقــــبــــض عــلــى  ــمــ ــيــ فــ
وبحوزتهم  المتهمين  باقي 

المسروقات.
العامة  النيابة  وبــاشــرت 
ــيــــق فــــــي الــــواقــــعــــة  ــتــــحــــقــ الــ
ــبــــاغ، حيث  فــــور تــلــقــيــهــا الــ
ــيـــن  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ اســـــتـــــجـــــوبـــــت الـ
وواجــــــــهــــــــتــــــــهــــــــم بـــــــــاألدلـــــــــة 
الــــقــــائــــمــــة ضــــــدهــــــم، ومــــن 
بــيــنــهــا تــســجــيــات الــكــامــيــرا 

بالمحل  الــخــاصــة  األمــنــيــة 
والـــمـــســـروقـــات الــمــضــبــوطــة 
بحبسهم  وأمـــرت  بحوزتهم، 
ذمة  على  احتياطًيا  جميًعا 
وجــهــت  أن  بـــعـــد  الــتــحــقــيــق 
إلــيــهــم تــهــمــة الـــســـرقـــة، كما 
أصـــــــــدرت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــمــســروقــات  بتسليم  ــراًرا  ــ قـ
استكمال  وجار  مالكها،  إلى 
إلحالة  تمهيًدا  التحقيقات 
المحاكمة  ــى  إلـ المتهمين 

الجنائية. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16103/pdf/1-Supplime/16103.pdf?fixed8548
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293391
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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تسببت مادة مستحدثة من مجلس النواب في 
مشروع قانون بتعديل قانون »حماية المستهلك« 
في إثارة سجال قانوني ودستوري متعدد اآلفاق، 
بداية حول المشروعية الدستورية لحق المشرع 
فــي إضــافــة تــعــديــات عــلــى مــشــروعــات القوانين 
خوفا  بقوانين  االقتراحات  على  بناء  المصاغة 
من خروجها من سياقها المستهدف، وصوال إلى 

آلية إقرار العقوبات.
الــنــواب قد استحدث مــادة في  وكــان مجلس 
مشروع القانون تنص على أن »مع مراعاة حرية 
تجارية  ممارسات  بأية  القيام  يجوز  ال  التجارة، 
أو احــتــكــاريــة ضـــــارة، ومــــن بــيــنــهــا حــبــس الــســلــع 
الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو 
عدم طرحها للبيع أو االمتناع عن بيعها أو رفع 
الائحة  وتــحــدد  طبيعية،  غير  بــصــورة  أســعــارهــا 
الــمــمــارســات،  لتلك  ــرى  األخــ الــصــور  التنفيذية 

واألسس واإلجراءات المبينة لها.«
القانونيين  المستشارين  هيئة  رئيس  وقــال 
إن حــــدود  غــــربــــال  نـــوفـــل  د.  ــورى  ــشــ الــ بــمــجــلــس 
الـــتـــعـــديـــل هــــو مــــوضــــوع مــــطــــروح فــــي الـــقـــانـــون 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  ويــدق  الــمــقــارن،  البرلماني 
الـــمـــواد ذات الــصــلــة فــي الـــمـــواد الــدســتــوريــة في 
مملكة البحرين، الفتا إلى أن هذه المواد حددت 
والية السلطة التشريعية على المشاريع بقوانين 
الــنــواب  لمجلس  يكفل  حــيــث  بــهــا،  تتعهد  الــتــي 
كأولى مراحل التشريع أن يعدل مشروع القانون 

وهي كلمة عامة وغير مقيدة.
وتــابــع قــائــا إن الــمــمــارســة الــتــشــريــعــيــة في 
البحريني في  أن المشرع  البحرين، على  مملكة 
مجلسي الشورى أو النواب إذا وجد مادة مرتبطة 
عليه  المعروض  المشروع  بنصوص  قرار  ارتباط 
بالتعديل،  يتناولها  فإنه  التقرير  يتضمنها  وال 
ومن أشهر الحاالت تعديل قانون غرفة التجارة، 
مشيرا إلى أنه من الصعب أن تصادر والية المشرع 
في أن يمد نظره إلى النصوص المرتبطة ارتباط 

قرار بالمشروع المنظور.
الـــمـــادة  ــتـــجـــاب  اسـ أن  ــال  ــربــ غــ د.  وأضـــــــاف 
يعتريها  فإنه  المادة  أما صياغة  للتعديل يجوز، 
مــن وجــهــة نــظــري قــلــق، وصــيــاغــة الـــمـــادة قلقة، 
وتراوح في شرعية الجريمة والعقاب بين الوالية 

مع  الائحي،  للنص  والوالية  التشريعي  للنص 
الــعــلــم أن دســـتـــور مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــقــضــي أن 

العقاب بناء على قانون وليس بقانون. 
الــمــادة المضافة مــن مجلس  أن  إلــى  وأشـــار 
الـــنـــواب أوغــلــت فــي الــتــفــاصــيــل ثــم ارتــــدت على 
أعقابها إلى الائحة، لذا فإن هذا النص »قلق« 
أنه ال  اإلحالة، معتبرا  يعتريه اضطراب في  أي 
يوجد أشكال دستورية فعا ولكن يطرح إشكالية 
على مستوى تناسق السياسة التشريعية والتقيد 

بأصول التشريع.
وأكــــدت دالل الـــزايـــد الــتــوافــق مــع الــمــبــادئ 
قانون حماية  تعديل  عليها  يقوم  التي  واألســس 
ورفع  واالحتكار  التاعب  يمنع  بما  المستهلك 
ــنــــواب مـــادة  األســــعــــار، ولـــكـــن إضـــافـــة مــجــلــس الــ
جديدة لم تكن مدرجة سابقا في أصل االقتراح 
الــمــشــروع، محذرة  هــذا  عليه  بني  الــذي  بقانون 
ــه  ــدور الـــقـــانـــون ذاتـ ــ مـــن الــطــعــن عــلــى صــحــة صـ
الــواجــبــة عند مناقشة  بــاألحــكــام  لــعــدم االلــتــزام 
المتاعبين  إفــات  إلى  يــؤدي  قانون ما، وهو ما 
نستشعر  أن  من  أنه البد  والمحتكرين، مضيفة 
الــمــســؤولــيــة ولــيــس فــقــط إدخــــال نــصــوص على 
القانون تستوجب عقوبة من دون أن تأخذ حيز 
المستهلك  قانون حماية  الكافية، وهل  الدراسة 
والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة بــهــم مــشــكــلــة فـــي ضبط 
تشريعي  قصور  هناك  وهل  االحتكار،  و  األسعار 

في هذا القانون يتطلب التعديل؟
المادة  في  دستورية  وحــذرت من شبهة عدم 
المضافة من مجلس النواب ألنها تركت للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة األفــــعــــال الــمــجــرمــة الـــتـــي تــســتــلــزم 

العقوبة، ألن النصوص العقابية يجب أن تكون 
أن  يجب  وال  القانون،  بموجب  محددة 

نـــرســـي مــخــالــفــة لـــقـــواعـــد الــلــوائــح 
الداخلية.

وتوافق وزير مجلسي الشورى 
والنواب غانم البوعينين مع هذا 
الرأي، مؤكدا أن استحداث مواد 
بقوانين  مــشــروعــات  فــي  جــديــدة 

معدة بناء على اقتراحات بقوانين 
فيه،  الحكومة  رأي  أخــذ  يستلزم 
وهذا أمر لم يحصل، مشددا على 

فــي هذه  الــتــصــرف  الحكومة على  مــوافــقــة  عــدم 
النصوص.

ــردت  وأشــــار إلـــى أن الـــمـــادة الــمــســتــحــدثــة أفـ
صور االحتكار وحبس السلع واإلخفاء واالمتناع 
ــرت أن الائحة  ــع األســعــار ثــم ذكـ عــن الــبــيــع ورفـ
والتي تعتبر  الصور األخرى،  التنفيذية ستحدد 
غامضة على المشرع، متسائا كيف نوقع عقوبة 
المشرع؟،  أمــام  واضحة  غير  غامضة  صــور  على 
وهو ما يجعل النص عرضة للقدح أمام المحاكم 
إذا أقرت هذه النصوص، معتبرا أن النص القائم 

أكثر انضباطا من النص المقترح.
لحماية  قانونا  لدينا  أن  البوعينين  وأضاف 
للغش  وقــانــونــا  للمنافسة  وقــانــونــا  المستهلك 
التجاري، الفتا إلى أن هناك نوعا من التفاصيل 
أكثر من الازم، والنصوص األصلية محكمة لغة 
قائمة،  مــواد  اقتبس  التعديل  أراد  ومــن  وقانونا، 
ببعيد  وليس  المستهلك،  تحمي  قوانين  ولدينا 
ـــاق مــحــات تــجــاريــة قــامــت بـــزيـــادة األســعــار  إغـ
بــصــورة غــيــر مــبــررة، وفـــق الــعــقــوبــات الصحيحة 

والمدروسة.
الشؤون  رئيس لجنة  المسقطي  وقال خالد 
المالية بمجلس الشورى إن هذا المشروع يعكس 
ومجلس  الــشــورى  مجلس  بين  المثمر  الــتــعــاون 
النواب، وما تم من تنسيق مشترك بين اللجنتين 

الماليتين في المجلسين. 
بعد  ــا  ــرارهــ قــ اتـــخـــذت  الــلــجــنــة  أن  وأضــــــاف 
من  الــقــادمــة  القانونية  للمذكرة  متأنية  دراســـة 
مــجــلــس الـــنـــواب والـــــرأي الــقــانــونــي مــن مجلس 
الـــشـــورى، مــوضــحــا أن الــحــكــومــة اتــخــذت كــل ما 
خال  والمحتكرين  للمخالفين  بالنسبة  يلزم 
ــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مـــتـــســـائـــا عــن  ــــظـ الـ
السبب في التفسيرات المعقدة للمادة 

المستحدثة؟
ــى أنــنــا  ــ وأشــــــــار الـــمـــســـقـــطـــي إلــ
القانون  هــذا  مثل  إلــى  بحاجة 
القانون  في  العقوبات  وتغليظ 
الــنــافــذ، مــتــســائــا عـــن الــداعــي 
لقلق رئيس هيئة المستشارين 

من التعديل؟

اإلجــراءات  إلى عدد من  الوزارية خلصت  اللجنة  أن هذه  وأضافت 
المعروضة  التعديات  بينها  ومــن  والتشريعية،  والتنفيذية  ــة  اإلداريــ
األدويــة  مــواد مخدرة جديدة في جــداول صــرف  وإدراج  المجلس،  على 
ووضع نظام صارم إلدارة صرف وتخزين األدوية، الفتة إلى أن المشروع 
بقانون أتى بعد مراجعة دقيقة من الجهات المعنية التي رصدت عدة 
مخالفات، لذا فإن التشريع يستهدف إلى عدم إساءة استخدام األدوية 

أو المتاجرة فيها سواء من قبل الصيدلي أو المريض.
وأشارت إلى أن قانون الصيدلة مضى عليه قرابة 25 سنة وبالتالي 
الــعــقــوبــات وذلـــك مــن خــال وضــع حـــدود دنيا  تتطلب مــراجــعــة بعض 
هذا  صــدور  بعد  المهم  ومــن  القاضي،  لرؤية  وفقا  للجزاءات  وقصوى 

المعنية ســواء  الــجــهــات  قــبــل  مــن  الــتــوعــيــة بنصوصه  تــتــم  أن  الــقــانــون 
للمواطنين أو مزاولي المهنة، نحن أمام تكامل في اإلجراءات التنفيذية 

والتشريعية التي يهدف القانون إلى تحقيقها.
مشددا  بقانون  المشروع  هذا  أهمية  العريض  أحمد  د.  أكد  بــدوره 
على أنه يقف مع تغليظ العقوبات على بيع األدوية منتهية الصاحية، 

فنحن نتعامل مع حياة أو موت أي شخص بسبب خطأ الصيدلي.
يأتي لضبط صرف  القانون  هــذا  أن  الــدالل  ابتسام  د.  وأوضــحــت 
األدوية التي عليها حظر كلي أو جزئي، وهيئة تنظيم المهن الصحية 
النظم  كل  األدويــة، وحصر  كبير في مراقبة مندوبي شركات  دور  تأخذ 

الصحية في ظل تطبيق نظام التأمين الحالي.

في  نوعية  نقلة  يعد  القانون  أن مشروع  على  الزايد  دالل  وشــددت 
المبذولة  الداخلية على الجهود  وأتقدم بالشكر لوزارة  مجال األدويــة، 
الــمــخــدرة،  ــة  الــشــأن، وخــاصــة األدويــ بــهــذا  فــي ضبط األمـــور المتعلقة 
ونتمنى اتخاذ إجراءات صارمة حول ضبط األدوية في منافذ الجمارك، 

حتى تكون رادعا تأديبيا لمثل هذه الممارسات.
ودعــــا جــمــال فــخــرو الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى إلــى 
والمراكز  الصيدلة  مهنة  تنظيم  قــانــون  ضمن  العقوبات  تتناسب  أن 
الصيدلية مع حجم الجريمة المرتكبة، وعدم وضع حد أدنى للعقوبات 

وتركها لتقدير القاضي.
أن  الــشــورى  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  جميلة  وأكـــدت 

القانون مرتبط ارتباطا مباشرا بصحة اإلنسان وسامته، والتعديات 
عليه مهمه خاصة بوضع القيود وتجريم عدد من األفعال كعرض أدوية 
منتهية الصاحية وغيرها والتي لم تكن مجرمة سابقا، على اعتبار أن 

الصحة هي حق من حقوق اإلنسان.
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  الجاهمة  مــريــم  د.  أكـــدت  جانبها  مــن 
القاضي  الــمــجــال  لــتــرك  فيها  والــتــدرج  العقوبات  أن  الصحية  المهن 
كل  على  أنــه  إلــى  مشيرة  الــمــادة،  فــي  وارد  فعل  لكل  العقوبة  لتحديد 
أن  مريض  أي  يعرض  ال  حتى  يومي  بشكل  بالجرد  يقوم  أن  صيدلي 
الضرر  يقع  ذريعة، حتى ال  أي  الصاحية تحت  دواء منتهي  يستخدم 

على المريض.

كتب أحمد عبدالحميد:
تصوير: عبداألمير الساطنة

رقم  المرسوم بقانون  قانون بتعديل بعض أحكام  الشورى في جلسته أمس على مشروع  وافق مجلس 
التدابير  اتخاذ  إلــى  يهدف  والــذي  الصيدلية،  والمراكز  الصيدلة  مهنة  تنظيم  شــأن  في   1997 لسنة   )18(

الرقابية على األدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من األدوية.
وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن هذا المشروع ربما يكون هو مسك 

ختام تقارير لجنة الخدمات للمشاريع بقوانين خال دور االنعقاد الحالي، وهو يهدف إلى 
التي تتضمن مواد مخدرة وعدم إساءة استخدامها، وتشديد  تنظيم صرف األدويــة 
معالجات  من  المشروع  هــذا  تضمنه  ما  أن  إلــى  الفتة  المخالفين،  على  العقوبات 
مهمة يأتي بناء على التقرير الذي أعدته لجنة تطوير آلية صرف المواد الطبية 
برئاسة وزير المالية واالقتصاد الوطني والتي تشكلت بأمر سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لمراجعة القوانين بما يكفل تشديد الرقابة على صرف األدوية من 

الصيدليات سواء كانت الحكومية أو الخاصة.
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رفــض مجلس الــشــورى إلــزام رؤســاء وأعــضــاء مجالس 
وأعــضــاء  ورؤســـــاء  الــعــمــالــيــة  الــنــقــابــيــة  الــمــنــظــمــات  إدارات 
قــانــون  ألحــكــام  بــالــخــضــوع  العمالية  النقابية  االتـــحـــادات 
عن  ــرار  إقـ بتقديم  وإلــزامــهــم  المالية،  الــذمــة  عــن  الكشف 
والنقابات  االتــحــادات  أن  الشوريون  وأكــد  المالية؛  ذممهم 
العمومية،  جمعياتها  قــبــل  مــن  الــمــالــيــة  لــلــرقــابــة  تخضع 

مشيرين إلى أهمية إجراء معالجة في قوانين 
الشورى  مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  علي  وقــال 
للذمة  أمــــوال خــاصــة ال تخضع  هــي  الــنــقــابــات  أمــــوال  إن 
ــإذا عــدلــنــا قــانــون الــنــقــابــات وأخــضــعــنــا أمــوالــهــا  الــمــالــيــة، فـ
المؤسسات  قانون  تعديل  إلــى  نضطر  قد  المالية،  للذمة 
الــشــركــات  وأيـــًضـــا  الــمــســاهــمــيــن،  الــتــي فيها آالف  الــمــالــيــة 
أن  ويجب  المالية،  الذمة  عليها  تنطبق  ال  التي  الخاصة 

نتساءل: هل هذا مال عام أم خاص؟
العام  الــمــال  على  المحافظة  يــريــد  الجميع  وأضـــاف 
والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد واإلثراء غير المشروع، 
يجب  ولكن  التشريعية،  والسلطة  الحكومة  أهــداف  وهــذه 
مع  تــعــارض  دون  مــن  الصحيح  بالشكل  التشريعات  وضــع 
بعضها البعض، وعلينا االستفادة من تجارب الدول األخرى 
في هذا المجال. فيما طالب عبدالرحمن جمشير بتقنين 
والجمعيات  والنقابات  لاتحادات  المالية  الذمة  موضوع 
فهو  آخر  قانون  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  الخيرية 

يحتاج الى معالجة، ويجب مكافحة الفساد فيها.
وأوضحت دالل الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية 

والــقــانــونــيــة أن هــنــاك قــانــونــا خــاصــا فـــي الــبــحــريــن نظم 
هذا  وفــق  عملها  وتــبــاشــر  العمالية  والــنــقــابــات  االتـــحـــادات 
الــقــانــون بــحــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى أن الــبــحــريــن عــضــو في 
ومؤشرات  الدولية  العمل  ومنظمة  العربية  العمل  منظمة 
بالعمل  الصلة  ذات  التشريعات  بــشــأن  البحرين  وتــقــاريــر 
أنها تشريعات  تؤكد  النقابي  العمل  أو في ممارسة  األهلي 
متطورة، مشيرة إلى أن مناط اللجنة التشريعية لمشروع 
الخاص  الــقــانــون  فــي  التعديل  هــذا  تضمين  هــو  الــقــانــون 

باالتحادات وليس في قانون الكشف عن الذمة المالية.

م�صك الختام.. ال�صورى يقر تعديالت »ال�صيدلة«
ت�صديد الرقابة على �صرف الأدوية املخدرة وتغليظ العقوبات على �صرف الأدوية املنتهية ال�صالحية

المرافق  لجنة  استردت  الثانية  للمرة 
الـــشـــورى تقرير  الــعــامــة والــبــيــئــة بــمــجــلــس 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
إشغال  بشأن  1996م  لسنة   )2( رقم  بقانون 
وينص  الــدراســة،  من  لمزيد  العامة  الطرق 
المختصة  البلدية  تخويل  على  الــمــشــروع 
إشغال  تراخيص  إصـــدار  فــي  مباشر  بشكل 
المختصة  الـــوزارة  من  بــداًل  العامة  الطرق 

بشؤون البلديات، 
ــام خـــلـــف وزيــــر  وقــــــال الـــمـــهـــنـــدس عـــصـ
األشــــغــــال وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
وإذا  الـــــوزارة،  تتبع  الــبــلــديــات  إن  الــعــمــرانــي 
للتعامل  المختصة  للبلدية  األمــر  ترك  تم 
إلى  ذلك سيؤدي  فإن  الطرق،  إشغاالت  مع 
المتماثلة،  الطلبات  مع  الــقــرارات  اختاف 
الــــــــوزارة لتشكيل  فـــي  دفــعــنــا  الـــــذي  األمـــــر 
لــجــنــة لــتــوحــيــد اإلجــــــراءات بــيــن الــبــلــديــات 

المختلفة.
تشمل  الـــطـــرق  ــغــــاالت  إشــ أن  وأضــــــاف 
ــدم والــرصــف  ــهـ أعـــمـــال الــحــفــر والـــبـــنـــاء والـ

قد  األعمال  وهــذه  والكابات  األنابيب  ومد 
من  ألكثر  الجغرافية  الــحــدود  مع  تتداخل 
الموافقة  على  الحصول  يتطلب  ما  بلدية، 
من كل بلدية على حــدة وهــو ما يــؤدي إلى 
أن  إلــى  الفتا  المواطنين،  خــدمــات  تعطيل 
إشـــغـــاالت الــطــرق لــهــا رســـوم وهـــذه الــرســوم 

تكون على مستوى الوزارة وبموافقة مجلس 
الوزراء وليس على مستوى البلديات.

إلـــى  الـــحـــكـــومـــة  تــــوجــــه  إلـــــى أن  أشـــــــار 
التحول الرقمي فإن رخص البناء باتت من 
خال نظام »بنايات« وصلنا بمعدل 2.3 أيام 
فقط، وهو األمر الذي نتطلع إليه بإذن اهلل 

فيما يتعلق إلشغاالت الطرق.
الوزير  ذكــره  مــا  إن  فخرو  وعلق جمال 
ليس صحيحا أن كل بلدية يجب أن تتعامل 
مناسبة  تــراهــا  التي  بالطريقة  الطلب  مــع 

ضمن الحدود المنطقة البلدية لديها.
تعديل  الشورى على  وافق مجلس  كما 
البنية  وتطوير  إنشاء  كلفة  تحصيل  قانون 
في  )الــمــعــد  التعمير  مناطق  فــي  التحتية 
المقدم من مجلس  بقانون  االقــتــراح  ضــوء 
يقوم  مــشــروع  أي  يستثنى  حــيــث  ــنـــواب(،  الـ
ــار بــحــريــنــي الــجــنــســيــة،  ــقـ ــعـ فـــيـــه مـــالـــك الـ
المخصص  عــقــاره  فــي  البناء  وإعـــادة  بــهــدم 
ــراض الــســكــنــيــة لـــه وألقـــربـــائـــه حتى  لــــأغــ

الدرجة األولى من الكلفة.

ال�صورى يرف�ض القلق يرجئ تعديالت »حماية الم�صتهلك«
اإلزام روؤ�صاء النقابات تقديم اإقرارات الذمة المالية

موافقة �صورية على اال�صتثناء من كلفة البنية التحتية
وزير الأ�صغال: اإ�صغالت الطرق قد تتداخل بني اأكثـر من بلدية
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»با�سرك« تقدم دعما ماليا لجمعية رعاية الطفل والأمومة 

انطالقا من دورها في دعم 
والوفاء  البحريني  المجتمع 
مختلف  تــجــاه  بــمــســؤولــيــتــهــا 
البحرين  شركة  قدمت  فئاته 
لــتــصــلــيــح الــســفــن والــهــنــدســة 
ــًا مــالــيــًا لــجــمــعــيــة رعــيــة  دعـــمـ
الــطــفــل واألمــــومــــة ألعــمــالــهــا 

الخيرية.
جاء ذلك خالل استقبال 
آل  سلمان  بنت  هند  الشيخة 
رعاية  جمعية  رئيسة  خليفة 
ــة لــلــرئــيــس  ــ ــومـ ــ الـــطـــفـــل واألمـ
البشرية  لــلــمــوارد  التنفيذي 
لتصليح  البحرين  شركة  فــي 
)بــاســرك(،  والهندسة  السفن 

نرجس الموسوي. 
ــة  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وأعـــــــــــــربـــــــــــــت الـ
ــــص شـــكـــرهـــا  ــالـ ــ ــن خـ ــ ــد عــ ــنــ هــ
وتــقــديــرهــا لــرئــيــس وأعـــضـــاء 
على  الـــشـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
الــمــالــي السخي  الــدعــم  ــذا  هـ
والذي سوف يسهم إيجاًبا في 
تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
ــات الـــــتـــــي تـــقـــوم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والـ
ــة الــطــفــل  ــايــ بـــهـــا جــمــعــيــة رعــ
تحقيق  في  وتسهم  واألمــومــة 

والنبيلة  اإلنــســانــيــة  الــرســالــة 
للجمعية.

ــرحـــت  ــا، صـ ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
نرجس الموسوي قائلة: »إننا 
لتصليح  البحرين  شركة  فــي 
دائما  نولي  والهندسة  السفن 
اهتماًما خاًصا نحو مجتمعنا 
توجيهات  بفضل  الــبــحــريــنــي 
ــاء  ــ ــــضـ ــــس وأعـ ــيـ ــ ــة رئـ ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
وبــاعــتــبــارنــا  االدارة،  مــجــلــس 
شــركــة مــحــلــيــة تــتــحــلــي بـــروح 
فإننا  الــوطــنــيــة،  الــمــســؤولــيــة 

تقديم  واجبنا  من  أنــه  نعتبر 
لجميع  والـــمـــســـانـــدة  الـــدعـــم 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــيــــات والــ ــعــ الــــجــــمــ
الخيرية واألهلية التي تعمل 
ــن أجـــــل تــحــســيــن وتــطــويــر  مــ
نشعر  فإننا  ولهذا  مجتمعنا. 
الرتباطنا  واالعــتــزاز  بالفخر 
بـــالـــجـــمـــعـــيـــات والـــمـــؤســـســـات 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة واألهـ ــريــ ــيــ الــــخــ
ملل  أو  كــلــل  دون  مـــن  تــعــمــل 
في أداء رسالتها اإلنسانية في 

مملكتنا الغالية.

التي يقل �سمكها عن 35 ميكرون..

»ال�سناعة والتجارة« تحظر الأكيا�س البال�ستيكية ذات ال�ستخدام الواحد 
البال�ستيكية املخلفات  انت�سار  من  واحلد  امللوثات  من  البيئة  حماية  اإىل  يهدف  القرار 

ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة  أصـــــــــــدرت 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة قـــــرارًا رقــم 
مــنــع  بــــشــــأن   2022 لـــســـنـــة   )14(
تـــــداول  أو  ــيــــراد  ــتــ اســ أو  تــصــنــيــع 
ذات  الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة  األكـــــــيـــــــاس 
ــدام الــــواحــــد الـــتـــي يقل  ــتـــخـ االسـ
والـــذي  مــيــكــرون،   35 عــن  سمكها 
 19 بــتــاريــخ  الــنــفــاذ  حيز  سيدخل 
هــذا  يــأتــي  حــيــث   ،2022 سبتمبر 
ــرار فــــي إطــــــار دعـــــم الــــــــوزارة  ــ ــقـ ــ الـ
إلـــى حماية  الــرامــيــة  لــلــمــبــادرات 
البيئة، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة 
ــة  ــمــ ــداعــ ــيــــن الـــبـــيـــئـــة الــ ــأمــ فـــــي تــ
وتحقيقًا  الــمــســتــدامــة،  للتنمية 
لرؤية البحرين االقتصادية 2030 
الطبيعية  المساحات  حماية  في 

والحد من التلوث البيئي.
ــذا الـــصـــدد، أكـــد وزيــر  وفـــي هـ
ــارة والــســيــاحــة  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
ــد الــزيــانــي أن قـــرار  ــد بـــن راشــ زايــ
حـــظـــر األكـــــيـــــاس الــبــالســتــيــكــيــة 
الــتــي  ــد  ــواحــ الــ االســـتـــخـــدام  ذات 
مـــيـــكـــرون  عــــن 35  ــقـــل ســمــكــهــا  يـ
ــاء بـــهـــدف حــمــايــة الــبــيــئــة من  جــ
الملوثات، والحد من خطر انتشار 
الــمــخــلــفــات الــبــالســتــيــكــيــة والــتــي 
الحياة  كبيرة على  تشكل خطورة 
الــبــحــريــن.  مملكة  فــي  الــفــطــريــة 
الــصــنــاعــة  وزارة  أن  ــح  ــ أوضــ كـــمـــا 
والتجارة والسياحة قامت بإعداد 
دراســــــــة شـــامـــلـــة لـــوضـــع مــصــانــع 
ــيــــاس الــبــالســتــيــكــيــة ونــقــاط  األكــ
الــرئــيــســة وكــذلــك مصانع  الــبــيــع 

ــــاس الــبــالســتــيــكــيــة  ــيـ ــ ــل األكـ ــدائــ بــ
نتج  حيث  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
 %86 نسبة  أن  الـــدراســـة  هـــذه  عــن 
مــــن الـــمـــصـــانـــع الــمــحــلــيــة ســـوف 
تــســتــمــر فـــي صــنــاعــة الــمــنــتــجــات 
في  المشمولة  غير  البالستيكية 
بدائل  تصنيع  أو  الـــوزاري،  القرار 
نسبة  وأن  البالستيكية،  لألكياس 
تــنــوي  الــمــصــانــع  هــــذه  مـــن   %100
تصنيع أكياس بالستيكية متعددة 
االســتــخــدام والــتــي يــفــوق سمكها 
35 مــيــكــرون، مـــؤكـــدًة تـــوافـــر هــذا 
ــواق  الــنــوع مــن األكــيــاس فــي األسـ
استخدامها  وباإلمكان  المحلية 

ألغراض متعددة.
وبــــــــَيــــــــن وزيــــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
هـــذه  أن  والـــســـيـــاحـــة  والــــتــــجــــارة 
الـــوزارة  مــن  إيمانًا  تأتي  الــدراســة 

الخاص  القطاع  إشـــراك  بأهمية 
فــي دراســـة الــتــوجــهــات والــقــرارات 
الــحــكــومــيــة قــبــل صـــدورهـــا، ودور 
تعزيز  في  البارز  الخاص  القطاع 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــع الــقــطــاع 
الـــــــعـــــــام، مــــــن خــــــــالل الــــتــــواصــــل 
ــوزارة  الـ بين  والمستمر  المباشر 
البحرين،  وصناعة  تجارة  وغرفة 
ومـــا لــذلــك مـــن أثـــر فـــي تحقيق 
الــتــكــامــل بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والـــخـــاص بــمــا يــســهــم فــي تنفيذ 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
أوضــح  متصل،  صعيد  وعلى 
ــرار حــظــر األكـــيـــاس  ــ الـــوزيـــر أن قـ
االســـتـــخـــدام  ذات  الــبــالســتــيــكــيــة 
لتوجهات  مــواكــبــة  يــأتــي  الـــواحـــد 
بيئية سارية في مختلف البلدان، 
ــايـــة الــبــيــئــة  والــــتــــي وضــــعــــت حـــمـ
ــا مــــن خـــالل  ــهـ ــيـــســـي لـ ــهــــدف رئـ كــ
الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الــمــخــلــفــات 
تهديد  تشكل  التي  البالستيكية 
كــبــيــر عــلــى الــبــيــئــة وعــلــى الــحــيــاة 

الفطرية.
ــرار  ــقـ الـ ــذا  ــ ــى أن هـ ــ إلـ وأشـــــــار 
ــيـــــاس  ــتــــجــــات األكـــ ــنــ ــنـــي مــ ــثـ ــتـ يـــسـ
االســـتـــخـــدام  ذات  الــبــالســتــيــكــيــة 
الواحد التي يزيد سمكها على 35 
المستخدمة  واألكــيــاس  ميكرون، 
ــيــــاس  لــــألغــــراض الـــطـــبـــيـــة، واألكــ
ــرض الـــتـــصـــديـــر،  ــغــ الـــمـــصـــنـــعـــة بــ
وذلــــك بــمــا ال يــؤثــر بــشــكــل واســع 
وفي  المصنع  أو  المستهلك  على 
ــوف يـــســـاهـــم فــي  ــ الــــوقــــت ذاتــــــه سـ
والحد  التلوث  من  البيئة  حماية 
من المخلفات البالستيكية التي 

تدمر البيئة.
وختامًا، أكد أن وزارة الصناعة 
ــة تــمــضــي  ــاحــ ــيــ ــســ ــارة والــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
اآلمــن  العيش  تحقيق  فــي  قــدمــًا 
والـــســـلـــيـــم لـــلـــمـــواطـــن والــمــقــيــم، 
اتخاذ  على  مكثف  بشكل  وتعمل 
على  للحفاظ  الــالزمــة  التدابير 
البيئة من خالل التركيز على أهم 
التي تساهم  والمشاريع  الخطط 
وتعزز  البيئية  النظم  حماية  في 
ــا إلــى  انــتــعــاشــهــا، وتــــــؤدي بــــدورهــ
ومكتسبات  البيئة  على  الحفاظ 
الـــدولـــة فـــي الــنــظــام الــبــيــئــي من 
بضرورة  سعادته  نــوه  كما  حولنا، 
تكاتف الجميع للمضي قدمًا في 
تسهم  التي  الممكنة  السبل  بذل 
والــتــي  البيئة  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي 
كبير  بشكل  تسهم  ســوف  بــدورهــا 
فـــي حــمــايــة الــبــلــد مـــن الــمــشــاكــل 

البيئية المحتمل حدوثها.

} زايد الزياني.

انطالق »موؤتمر البحرين الدولي للذكاء ال�سطناعي« 28 اأبريل

ــت رعــــــــايــــــــة بــــيــــوش  ــ ــحــ ــ تــ
شريفاستاف سفير جمهورية 
البحرين،  مملكة  لدى  الهند 
يـــنـــطـــلـــق مـــؤتـــمـــر الـــبـــحـــريـــن 
الـــدولـــي االفـــتـــراضـــي لــلــذكــاء 
االصــطــنــاعــي فــي االســتــدامــة 
والــطــاقــة الــمــتــجــددة بــتــاريــخ 
28 ابريل بتنظيم المجموعة 
العالمية للذكاء االصطناعي 
ــارة  ــفــ ــســ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ وبـ
الهندية بمشاركة العديد من 
من  التنفيذيين  المتحدثين 
والجمهورية  المملكة  داخـــل 

الهندية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة صــرح 
رئـــيـــس  حـــــاجـــــي  جـــــاســـــم  د. 
للذكاء  العالمية  المجموعة 
ــا الـــشـــرف  ــنـ ــنــــاعــــي: لـ االصــــطــ
الـــمـــؤتـــمـــر  رعــــــايــــــة  يــــتــــم  أن 
ــات االبــــتــــكــــاريــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والـ
ــارة الــهــنــديــة  ــفـ ــسـ مـــن قــبــل الـ
ــة الــمــؤيــد  ــركــ بــالــمــمــلــكــة وشــ

األوســـط،  الــشــرق  للكمبيوتر 
حــــيــــث نـــظـــمـــت الـــمـــجـــمـــوعـــة 
العالمية للذكاء االصطناعي 
عـــدة مــؤتــمــرات خـــالل السنة 

الماضية.
بتنظيم  سعداء  وأضــاف: 
لمؤتمرات  إقليمية  مؤسسات 
ــاد  وازديــ الــبــحــريــن  فــي  تقنية 
االهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات الــــــدولــــــيــــــة 
في  االستراتيجية  بتوجهاتنا 

تــحــويــل الــمــمــلــكــة إلـــى مــركــز 
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــي فـــــي االبـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ
مــجــال االســـتـــدامـــة والــطــاقــة 
الذكاء  باستخدام  المتجددة 
بقوله:  واختتم  االصطناعي. 
في  بالمشاركة  فــخــورون  إنــنــا 
الذهبي  باليوبيل  االحــتــفــاء 
بين  الدبلوماسية  للعالقات 
وجمهورية  البحرين  مملكة 

الهند.

»البحرين الوطني« يم�سي ُقدما �سمن خطة الحفاظ على البيئة

»ط���ي���ران ال��خ��ل��ي��ج« ت��ق��ي��م غ��ب��ق��ة رم�����س��ان��ي��ة 

ل���وك���الء ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة ف���ي ال��ري��ا���س

لزيادة الوعي ب�ساأن »فاقدي الب�سر« يف اإطار مبادرتها »نقدر«..

»زي�����ن ال��ب��ح��ري��ن« ت��ن��ظ��م »غ��ب��ق��ة ف���ي ال����ظ����الم« ل��م��وظ��ف��ي��ه��ا
قـــامـــت زيــــن الــبــحــريــن، الــشــركــة الــمــبــتــكــرة فـــي مــجــال 
نوعها  من  فريدة  مبادرة  بتنظيم  المملكة،  في  االتــصــاالت 
زيــادة  إلــى  وتــهــدف  الــظــالم«،  فــي  »غبقة  بعنوان  لموظفيها 
الوعي بين الموظفين بشأن فقدان وضعف البصر من خالل 
خـــوض هـــذه الــتــجــربــة والــحــصــول عــلــى مــفــهــوم أفــضــل لما 
يساهم به ذوو الهمم على الرغم من فقدانهم حاسة البصر.
تعتبر مبادرة »الغبقة في الظالم« األولى من نوعها في 
فقدان  عالم  في  تجربة  لخوض  الفرصة  إلتاحة  المملكة 
فعالية تحت  وهــي  الــجــزائــر.  بــالج  فــي  أقيمت  وقــد  البصر، 
إطار مبادرة زين البحرين »نقدر« )WE ABLE( لتعزيز التزام 
الهمم  برنامج مستدام لدمج ذوي  وتنفيذ  الشركة بتطوير 

في مجاالت أعمالها.

وتم عصب أعين الموظفين المشاركين حين وصولهم 
ما مكنهم من تجربة وجبة  العشاء،  تناولهم وجبة  وخــالل 
إدراك ما  لهم  أتــاح  مــا  وهــذا  األعــيــن،  وهــم معصوبو  كاملة 
البصر من صعوبات  فقد  يعانون  الذي  األشخاص  يواجهه 
إلى  باإلضافة  وتقديرها.  األخــرى  حواسهم  على  والتركيز 
ذلك، تم تنظيم أنشطة ممتعة خالل الفعالية للموظفين 
مثل الرسم وهم معصوبو األعين، تخمين مكونات الطعام، 

والبحث عن األشياء المخبأة في الطاولة.
الــمــوارد  إلدارة  التنفيذي  الــمــديــر  الــمــاجــد  رنــا  وقــالــت 
الفعالية  هــذه  بتنظيم  »نفخر  البحرين:  زيــن  في  البشرية 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا لتعزيز مــبــادرة زيـــن الــبــحــريــن »نــقــدر« 
)WE ABLE( لدمج ذوي الهمم في جميع مجاالت أعمالنا، 

شامل  عمل  طاقم  بتكوين  التزامنا  تعكس  الفعالية  فهذه 
ومتنوع. باإلضافة إلى ذلك، توفر هذه التجربة فكرة أفضل 
الذين  األشخاص  يواجهها  التي  الصعوبات  عن  لموظفينا 
يعانون من فقدان أو ضعف البصر والنظر لهذه الصعوبات 
أقوى. وستواصل  إيجابية حيث تجعل من يواجهها  بنظرة 
زين البحرين جهودها في خلق بيئة شاملة، متنوعة، تدعم 

من فيها وتكون في متناول الجميع«.
مبادرة زين البحرين »نقدر« )WE ABLE( تعزز دمج ذوي 
المبنية  زيــن  ثقافة  يعكس  ما  أعمالها  مجاالت  في  الهمم 
لالختالف  اإليجابي  والتعزيز  واإلنــصــاف،  االحــتــرام،  على 
االجتماعية  االســتــجــابــة  أن  للتأكيد  وهـــذا  الــجــمــيــع،  بــيــن 

لإلعاقة ال تشكل أي عائق أمام تجربة عمل إيجابية.

مكانة  الــوطــنــي  البحرين  بنك  يحتل 
رائدة في مجال الحفاظ على البيئة ضمن 
إلى  ونــظــًرا  بالمملكة.  المصرفي  القطاع 
كونه مؤسسة تحرص على دمج االستدامة 
في  البنك  يستمر  التجارية،  العمليات  مع 
الممتدة  االســتــدامــة  عــمــل  خــطــة  تطبيق 

على مدى 3 أعوام.
المستدامة  الطريق  خارطة  وتتمحور 
ــول تــرســيــخ  لــبــنــك الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي، حــ
وحوكمة  واالجتماعي  البيئي  العمل  اطــار 
ــات فــــي جــمــيــع عــمــلــيــاتــه. كـــمـــا تــم  ــركـ ــشـ الـ
تحقيق العديد من اإلنجازات الرئيسية من 
قبل البنك في نطاق الحفاظ على البيئة 
والـــحـــد مـــن اســتــهــالك الــنــفــايــات الـــضـــارة 
وخــفــض انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
خالل عام 2021.  وقد أظهر بنك البحرين 
فــي   %15.8 بــنــســبــة  ــا  ــاًضـ ــفـ ــخـ انـ الـــوطـــنـــي 
إلى انخفاض  الديزل، باإلضافة  استهالك 
بنسبة 8% في استهالك الكهرباء في المقر 
البنك  شهد  األعــــوام،  مــر  وعلى  الرئيسي. 
انخفاًضا مطرًدا في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكهرباء  استهالك  مــن  الناجمة  الكربون 
 %7.9 بنسبة  الرئيسي  المقر  في  والــديــزل 
مـــن جــهــوده  وكـــجـــزء  بـــعـــام 2020.  مــقــارنــة 
أن ُيصبح مؤسسة غير ورقية،  إلى  الرامية 
تدوير  بــإعــادة  الوطني  البحرين  بنك  قــام 
24% من الورق المستهلك على مدار العام.

ــلـــق بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــي  كـــمـــا أطـ
ــادرات خــــالل عــــام 2021  ــبــ ــمــ حـــزمـــة مـــن الــ
والتي هدفت في مجملها إلى غرس ثقافة 
ومن  المجتمع،  فــي  البيئة  على  الحفاظ 
ــرح تــمــويــل مــخــصــص لــلــعــمــالء  أبــــرزهــــا طــ
الشمسية  الطاقة  ألــواح  بتركيب  الراغبين 

السيارات  في منازلهم، وتمويل آخر لشراء 
أو الكهربائية، كل ذلك في سبيل  الهجينة 
تــضــمــيــن الـــمـــمـــارســـات الـــواعـــيـــة بــيــئــًيــا في 

منتجات وخدمات البنك.
بــنــك  قــــــام  ــة،  ــلــ ــى صـــعـــيـــد ذي صــ ــلــ وعــ
الــبــحــريــن الــوطــنــي بــتــمــويــل بــنــاء وتــركــيــب 
األلــــــــواح الــشــمــســيــة بــمــســتــشــفــى »الــمــلــك 
حمد - اإلرسالية األمريكية« الجديد، أول 

مستشفى صديق للبيئة في المملكة.
ومـــن مــنــطــلــق الــتــزامــه بــدمــج تــقــاريــر 
وحوكمة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية  الحوكمة 
الــبــحــريــن  بــنــك  حــقــق   ،)ESG( الـــشـــركـــات 
الوطني إنجاًزا على الصعيد المحلي تمثل 
في كونه أول بنك يحصل على شهادة آيزو 
ُيعنى  الذي  العالمي  المعيار   ،14001:2015
ومــســاعــدة  الــبــيــئــيــة  اإلدارة  نــظــم  بــتــطــويــر 
كما  البيئي.  أثــرهــا  تقليل  فــي  المؤسسات 

أعلن دعمه لمساعي وزارة األشغال وشؤون 
لتحقيق  العمراني  والتخطيط  البلديات 
ــنـــي مـــســـتـــدام كـــجـــزء من  أمــــن غـــذائـــي وطـ
ومن  مــســؤوال.  بنكا  كونه  االستدامة  رحلة 
التصميم  عملية  تــمــويــل  يــتــم  أن  الــمــقــرر 
والـــبـــنـــاء والــتــشــغــيــل والــتــســلــيــم لــلــمــزرعــة 
المائية، وذلــك ضمن إطــار أحــدث مشاريع 
االستدامة الغذائية بالمملكة، حيث تعمل 
التخفيف  عــلــى  الــمــائــيــة  الـــزراعـــة  حــقــول 
ــزارع لــمــيــاه الـــــرٌي، مما  ــمـ مــن اســتــهــالك الـ
المملكة  بصمة  تقليص  فــي  بـــدوره  ُيسهم 

الكربونية.
وبهذه المناسبة، صرح جان كريستوف 
البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  دورانــد 
الــبــحــريــن الوطني  الــوطــنــي: »يــفــخــر بــنــك 
ــي الــمــمــلــكــة وبــســعــيــه  ــدة فـ ــرائــ بــمــكــانــتــه الــ
وإطالق  استراتيجيات  تنفيذ  نحو  الــدؤوب 

الحفاظ  في  ُتسهم  أن  مــبــادرات من شأنها 
ــرًص يــومــًيــا  عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. كـــمـــا أنـــنـــا نــــحــ
والبصمة  الــمــنــظــمــة  نــفــايــات  تقليل  عــلــى 
الـــكـــربـــونـــيـــة، ونـــتـــطـــلـــع الــــــى غــــــرس مــبــدأ 
االكــتــفــاء عــبــر الــقــطــاع وفـــي جميع أنــحــاء 
الوطني  البحرين  بنك  ويــلــتــزم  المملكة. 
بــأن يــكــون ِمــثــااًل وطــنــًيــا ويــدعــم توجيهات 
المملكة. لذا، فإننا فخورون بلعب دور في 
االنبعاثات  جميع  خفض  على  المساعدة 
في المملكة بنسبة 30% بحلول عام 2035، 
كما جاء في إعالن صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
على هامش  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
الــمــؤتــمــر الــــســــادس والــعــشــريــن التــفــاقــيــة 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
دانة بوحجي  قالت  »COP26«. من جانبها، 
رئيس تنفيذي للموارد البشرية واالستدامة 
»إن  الوطني:  البحرين  بنك  مجموعة  في 
تنفيذ  نحو  مــاٍض  الوطني  البحرين  بنك 
خارطة طريق االستدامة عن طريق اطالق 
ــبــــادرات تــنــظــيــمــيــة مــخــتــلــفــة تــهــدف إلــى  مــ
قائمة  مبادئ  تبني  نحو  المجتمع  توجيه 
العام  مدار  فعلى  المستدامة.  الحياة  على 
التحول  لتعزيز  شــراكــات  أقمنا  الــمــاضــي، 
مع  شراكتنا  مكنتنا  وقد  المجتمع.  داخــل 
أكبر  لتنظيم  البحرين،  أب  كلين  جمعية 
شــارك  والــتــي  للمجموعة  تطوعية  فعالية 
المالكية،  شاطئ  لتنظيف  الموظفون  بها 
بـــاإلضـــافـــة الــــى تــمــويــل مـــشـــروع »تــشــجــيــر 
الـــبـــحـــريـــن«؛ وهــــي مـــبـــادرة وطــنــيــة لـــزراعـــة 
ــارع 16 ديــســمــبــر. لقد  810 أشــجــار عــلــى شـ
بشكل  البيئي  أدائــــه  بتحسين  الــبــنــك  قـــام 

ملحوظ خالل العام الماضي.
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الوطنية  -الــنــاقــلــة  الخليج  طــيــران  أقــامــت 
لشركائها  رمــضــانــيــة  غبقة  الــبــحــريــن-  لمملكة 
ــي الــعــاصــمــة  ــيـــاحـــة فــ ــن وكــــــالء الـــســـفـــر والـــسـ مــ
الغبقة  ضيوف  تعرف  حيث  الرياض،  السعودية 
وخططها  الناقلة  ومستجدات  أخبار  آخــر  على 

المستقبلية.
وقد ثّمن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج القبطان وليد العلوي العالقات 
الـــراســـخـــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مثل  أن  موضحًا  السعودية،  العربية  والمملكة 
هذه الفعاليات التي تقيمها الناقلة بين الحين 
واآلخر في الشقيقة السعودية ال تقل أهمية عن 

في  أثــر  من  لها  لما  البحرين  في  المقامة  تلك 
ربط الجمهور السعودي بطيران الخليج.

يمثل  الــســعــودي  الــســوق  أن  بالذكر  الجدير 
ســـوقـــًا مــهــمــًا لــطــيــران الــخــلــيــج، حــيــث تــحــرص 
وشركائها  عمالئها  مــع  الــتــواصــل  على  الناقلة 
في المملكة العربية السعودية باستمرار إلطالع 
ــا يــســتــجــد عــلــى  جـــمـــهـــورهـــا هـــنـــاك عـــلـــى كــــل مــ
الغبقات  إحدى  الغبقة  كانت هذه  وقد  أعمالها. 
الــرمــضــانــيــة الــتــي تــســتــمــر طـــيـــران الــخــلــيــج في 
إقامتها خالل الشهر الفضيل حرصًا منها على 
المجتمعات  التواصل مفتوحة مع  قنوات  إبقاء 

التي تعمل فيها.

لترسيخ  إطار جهودها  في 
ــة تــنــظــيــمــيــة  ــهـ ــجـ ــا كـ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ مـ
ــــي أطــــــر عـــمـــلـــهـــا عــلــى  ــز فـ ــركــ تــ
ــرت هــيــئــة  ــ ــشـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك، نـ
تنظيم االتصاالت في البحرين 
مــــســــودة خـــطـــة عــمــلــهــا والـــتـــي 
ــائـــز  تـــتـــمـــحـــور حـــــول أربــــعــــة ركـ
سياسة  تطبيق  هـــي:  أســاســيــة 
الــحــكــومــة، ضــمــان شبكة عمل 
المستخدمين،  لجميع  مــرنــة 
تــوفــيــر نــطــاق عــريــض مــوثــوق 
ــة وتــمــكــيــن  ــايـ ــمـ لــلــجــمــيــع، وحـ

المستهلكين.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى نــشــر خطة 
فيليب  ــال  قــ الــســنــويــة  الــعــمــل 

مارنيك المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت: 
االتصاالت  قطاع  تطوير  في  المملكة  »تستمر 
الــتــي  االقـــتـــصـــاديـــة 2030  إطـــــار خــطــتــهــا  فـــي 

تـــعـــتـــبـــر االتــــــصــــــاالت جــــــزءًا 
وستسهم  منها،  استراتيجيًا 
الهيئة في تعزيز رقمنة هذا 

القطاع بالمملكة«. 
ــى أن  ــار فــيــلــيــب الــ ــ  وأشــ
تضمن  الهيئة  عمل  »خــطــة 
تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
لــلــبــحــريــن والــمــســتــهــلــكــيــن. 
كــمــا نـــرجـــب بــــأي تــعــلــيــقــات 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
والــمــســتــهــلــكــيــن عــلــى خطة 

عملنا المقترحة«. 
وفي إطار هذه العملية، 
ســتــجــري الــهــيــئــة اســتــشــارة 
الــجــمــيــع  آراء  ألخــــذ  عـــامـــة 
النهائية.  العمل  خطة  نشر  قبل  االعتبار  في 
لالطالع على الخطة يمكن زيارة موقع الهيئة 
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 } فيليب مارنيك. 

اف��ت��ت��اح »م���رك���ز ال��ب��ح��ر ل��ل��م��ج��وه��رات« ف���ي ���س��وق ال��م��ن��ام��ة
بـــرعـــايـــة د. هـــاشـــم حــســيــن رئـــيـــس مــكــتــب تـــرويـــج االســتــثــمــار 
المتحدة للتنمية الصناعية،  التابع لمنظمة األمم  والتكنولوجيا 
لدى  الهند  جمهورية  سفير  شريفاستاف  بيوش  السفير  وبحضور 
مملكة البحرين تم افتتاح مركز البحر للمجوهرات بسوق المنامة 
شارع باب البحرين لرائد العمل المقيم هارشد جان من خريجي 
برنامج تدريب وتنمية رواد االعمال لليونيدو، والجدير بالذكر ان 
بين  الــتــجــارة  لطريق  تاريخي  لربط  تعزيزا  يعتبر  الــمــشــروع  هــذا 

الهند ودول الخليج العربي.
البحرينية  للمالبس  ــاء  أزيـ عــرض  االفــتــتــاح  حفل  تخلل  وقــد 
التقليدية والمجوهرات ART & GOLD من قبل رائدة العمل نادية 
أزيــاء بحرينية، كما عــرض جــان قطعا من  الجار، حيث تم عــرض 

تصميم مجوهرات بحر بطراز الذهب البحريني. 
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293381
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293281
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الهاجري  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  و�صرحت 

الوكيل امل�صاعد لل�صحة العامة ورئي�صة جلنة 

التطعيمات باأن مملكة البحرين من اأوىل الدول 

يف ال�صيطرة على الأمرا�ض املعدية، مبينة اأن 

بلغت  الروتينية  بالتطعيمات  التغطية  ن�صبة 

95% ملدة عقدين.

دول  البحرين  مملكة  »ت�صارك  وقالت: 

للتمنيع  العاملي  بالأ�صبوع  الحتفال  العامل 

حتت �صعار )حياة طويلة للجميع( خالل هذا 

الأ�صبوع يف الفرتة من 24-30 ابريل 2022، 

ل�صتخدام  اجلهود  لتوحيد  يدعو  وال��ذي 

الفئات  لكل  للجميع  احلماية  لتاأمني  التطعيم 

باأهمية  الوعي  م�صتوى  ورف��ع  العمرية 

التطعيمات ملكافحة الأمرا�ض املعدية«.

واأكدت د. الهاجري التزام مملكة البحرين 

امل�صتهدفة  املعدية  الأمرا�ض  من  بالوقاية 

تنفيذ  على  العمل  خ��الل  م��ن  بالتطعيم 

�صري  ومتابعة  وتطوير  �صحية  ا�صرتاتيجيات 

املحلية،  الربامج  وموؤ�صرات  العمل  خطط 

من  املجال  هذا  يف  الوطنية  القدرة  وتقوية 

الرعاية  م�صتويات  جميع  بني  التكامل  خالل 

ال�صحية.

جليلة  الدكتورة  اأو�صحت  جانبها،  من 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صيد 

العاملي  التمنيع  اأ�صبوع  اأن  الأولية  ال�صحية 

اأهمية  نحو  الأن��ظ��ار  لتوجيه  فر�صة  يعد 

وذلك  فيها،  الأفراد  ثقة  وتعزيز  التطعيمات 

باملجتمع  ال�صحية  التنمية  تر�صيخ  بهدف 

خالل  من  للجميع،  ال�صحية  احلياة  وتعزيز 

جميع  وت�صجيع  املجتمعي  الوعي  اإذك��اء 

التطعيم  خدمات  على  لالإقبال  املجتمع  اأفراد 

وحتمي  الأرواح  تنقذ  عامة  منفعة  باعتبارها 

اأف�صل  ب�صكل  احلياة  عي�ض  وت�صمن  ال�صحة، 

مع التقليل من الأمرا�ض املعدية.

كاأطباء  »اأدرك��ن��ا  ال�صيد:  د.  واأ�صافت 

اأعظم  من  التطعيمات  اأن  العقود  مدى  على 

البتكارات، اإذ �صهلت واأّمنت الق�صاء وال�صيطرة 

وفرت  التي  وهي  املعدية،  الأم��را���ض  على 

اإذ  الفتاكة،  الأمرا�ض  من  الكثري  من  احلماية 

تعد اأداة فائقة الأهمية ويتم البتكار والتطوير 

فيها ب�صكل م�صتمر«.

ح�صرة  توجيهات  بف�صل  اأن��ه  وبينت 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى بتوفري التطعيمات 

مت  فقد  واملقيمني،  املواطنني  جلميع  باملجان 

تاأمني ال�صتفادة التامة منها، كما كان حلر�ض 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ومتابعة 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الإيجابي  التعامل  يف  املبا�صر  الأثر  الوزراء، 

كورونا  فريو�ض  جائحة  مع  وامل��درو���ض 

الوطنية  للحملة  كان  والتي  )كوفيد-19(، 

للتطعيم دور فاعل يف الت�صدي لها واحلد من 

انت�صارها، اإذ اأتيحت خمتلف التطعيمات ب�صكل 

جماين يف املراكز ال�صحية.

ر�صمت  التطعيمات  اأن  ال�صيد  د.  واأكدت 

اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  احلياة  لعودة  الطريق 

حماية النا�ض والتزامهم بالتدابري والإجراءات 

ولب�ض  الجتماعي  كالتباعد  الح��رتازي��ة 

البحث  بف�صل  اأن��ه  اإىل  م�صرية  الكمامات، 

ب�صكل  التاأهب  مت  العلوم  يف  والتقدم  العلمي 

الطوارئ  يف  اجلائحة  مع  للتعامل  فعال 

و�صراكة  روؤية  وجود  مبينة  الفا�صيات،  اأو 

اأن  عاملًيا  اأثبت  علمي  وتدّخل  اجتماعية 

التطعيمات حمت جمتمعات واأنقذت اأرواح.

واأو�صحت اأن �صعار العام لأ�صبوع التمنيع 

العاملي هو )حياة طويلة للجميع(، ولتطبيقه 

ال�صحية  املراكز  دور  على  التاأكيد  من  بد  ل 

يف تقدمي التطعيمات للمواطنني واملقيمني من 

من  الأخرى  ال�صحية  اخلدمات  وتقدمي  جهة، 

الأوىل،  ال�صحية  البوابة  اإنها  اإذ  ثانية،  جهة 

الو�صول  ي�صهل  جغرايف  ب�صكل  موزعة  وهي 

اإليها، فالتطعيمات موجودة منذ عقود طويلة 

وترفع معدلت الوقاية من خالل عمل املراكز، 

اإىل جانب اأنها ت�صهم يف متابعة غري امل�صتوفني 

للتطعيم.

الهدف من كل ذلك  اأن  ال�صيد  د.  واأ�صافت 

الفئات،  لكافة  املجتمعية  املناعة  رفع  هو 

واللتزام بجدول التطعيمات لكل فرد، وح�صب 

كل فئة وحاجتها خالل فرتة احلياة والتي تبداأ 

ا  من الطفولة ثم مرحلة ما قبل املدر�صة، واأي�صً

الأمرا�ض  ولذوي  احلمل  فرتة  خالل  للن�صاء 

املزمنة وكبار املواطنني.

ال�صحية  الرعاية  مراكز  اأن  واأو�صحت 

القطاعات  مع  بال�صراكة  اأ�صهمت  الأولية 

رفع  يف  املجتمع  ووعي  املختلفة  ال�صحية 

مبا  املختلفة  الروتينية  التطعيمات  ن�صبة 

املحددة  التطعيمات  جدول  من   %95 جتاوز 

لكل فئة عمرية، وذلك ملدة عقدين من الزمان 

و�صلل  كاحل�صبة  اأمرا�ض  عدة  من  والتخل�ض 

منوهة  الأملانية،  احل�صبة  ومتالزمة  الأطفال 

الدول  اأوائ��ل  من  كانت  البحرين  مملكة  باأن 

الأمرا�ض نتيجة روؤيتها  تلك  الق�صاء على  يف 

ال�صحية املتقدمة والرائدة.

العامة  ال�صحة  اإدارة  مدير  وقالت   

البحرين  مملكة  اإن  اأبوالفتح  جناة  الدكتورة 

العاملي  بالأ�صبوع  يف  العامل  دول  مع  حتتفل 

اأبريل  �صهر  من  الأخري  الأ�صبوع  يف  للتمنيع 

العام )حياة  اأتى �صعار هذا  من كل عام، وقد 

اجلهود  تكاتف  اأهمية  لبيان  للجميع(  طويلة 

والدعوة اإىل ا�صتخدام التطعيم لتاأمني احلماية 

تهدف  كما  العمرية،  الفئات  كل  من  للجميع 

الوعي  لرفع  املختلفة  التوعوية  الأن�صطة 

املجتمع  اأف��راد  جميع  وت�صجيع  املجتمعي 

اأثبتت  التي  التطعيم  خدمات  على  لالإقبال 

الدرا�صات فاعليتها يف ال�صيطرة على الأمرا�ض 

املعدية.

البحرين  مملكة  اأن  اأبوالفتح  واأو�صحت 

من  الوقائية  للخدمات  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

خالل توفري اللقاحات ذات اجلودة واملاأمونية 

العالية جلميع الفئات العمرية امل�صتهدفة بها، 

منذ الولدة ومروًرا بالفئات الأخرى.

جمال  يف  ال�صبق  اململكة  �صجلت  وق��د 

�صد  لقاح  اأول  اإدخال  مت  اإذ  اللقاحات،  اإدخال 

املن�صرم،  القرن  من  الثالثينات  يف  اجلدري 

اإىل  ا�صتناًدا  اللقاحات  اإدخال  بعدها  وتواىل 

الأدلة والدرا�صات العلمية التي جترى لتقييم 

بناًء  للقاحات  الفاعلة  والتكلفة  املرا�صة  عبء 

واملحلية  والقليمية  العاملية  التو�صيات  على 

اللقاحات  اإدخال  نتاج  وكان  ال�صدد.  هذا  يف 

املرا�صة  معدل  انخفا�ض يف  ت�صجيل  املختلفة 

ميكن  التي  املعدية  الأمرا�ض  من  والوفيات 

جتنبها بالتطعيم.

ارتفعت معدلت  »لقد  اأبوالفتح:  واأ�صافت 

اإذ  البحرين،  اململكة  يف  بالتح�صني  التغطية 

جتاوزت التغطية 95% منذ 1997، ما يوؤكد 

على ا�صتمرارية الجناز ووعي املجتمع وثقته 

العالية باخلدمات الوقائية التي تقدمها وزارة 

املختلفة  القطاعات  مع  بال�صراكة  ال�صحة 

املتوا�صل  الدعم  ويعك�ض  العاملية،  واملنظمات 

من �صناع القرار«.

حممود  ب�صمة  الدكتورة  قالت  ذلك،  اإىل 

والوبائيات  عامة  �صحة  ا�صت�صاري  ال�صفار 

الحتفال  اإن  التمنيع  جمموعة  ورئي�صة 

الأخري  الأ�صبوع  يف  العاملي  التمنيع  باأ�صبوع 

اأهمية  ياأتي ليبني  اأبريل من كل عام  من �صهر 

ال�صحية  التدخالت  اأهم  كاإحدى  اللقاحات 

الأم��را���ض  من  احلماية  لتاأمني  الوقائية 

امل�صتهدفة بالتطعيم جلميع الفئات امل�صتهدفة 

به، وت�صهم جميع الأن�صطة التي تقام يف رفع 

اللقاحات يف احلد من  املجتمعي بدور  الوعي 

جتنبها  ميكن  التي  املعدية  الأمرا�ض  انت�صار 

بالتطعيم.

و�صعار هذا العام )حياة طويلة للجميع( 

على  احلفاظ  يف  اللقاحات  دور  اإىل  ي�صري 

احلياة ويف اإنقاذ اأرواح املاليني من الب�صر من 

الأمرا�ض املعدية، ليتمتعوا بحياة طويلة ذات 

جودة عالية.

واأ�صافت د. ال�صفار: »ُتعد مملكة البحرين 

بخدمات  التو�صع  الرائدة يف جمال  الدول  من 

التمنيع، من حيث مت اإدخال اللقاحات للوقاية 

من الأمرا�ض منذ الثالثينات من القرن املن�صرم 

بالغ  له  كان  ما  العاملية،  التو�صيات  بح�صب 

بهذه  الإ�صابة  معدلت  انخفا�ض  يف  الأث��ر 

الأمرا�ض وامل�صاعفات املتعلقة بها«.

من  العديد  �صطرت  اململكة  اإن  وقالت 

الإجنازات يف برنامج التمنيع املو�صع الذي مت 

عام 1981،  منذ  البحرين  تطبيقه يف مملكة 

التربيد  �صل�صلة  تقييم  بربنامج  البدء  مت  اإذ 

اللقاحات  اإدارة  مراقبة  يتم  كما   ،1996 منذ 

بالتطعيم  املتعلقة  املعلومات  دقة  ومتابعة 

خالل  من   ،2008 منذ  التطعيم  وحدات  يف 

وحدات  ملراقبة  خا�ض  برنامج  ا�صتحداث 

واخلا�صة  احلكومية  العيادات  يف  التمنيع 

امليدانية  بالزيارات  القيام  على  يعتمد  الذي 

واإدارة  التربيد  �صل�صلة  لتقييم  الإر�صادية 

واحلقن  البيانات  وج��ودة  ودقة  اللقاحات 

اللقاحات  ج��ودة  من  للتاأكد  وذل��ك  الآم��ن، 

وحفظها بح�صب املعايري العاملية التي ت�صمن 

�صالمتها و�صالمة متلقي اخلدمة.
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مبنا�سبة يوم �لتمنيع.. �أطباء: 

�لبحرين من �أوىل �لدول يف �ل�سيطرة على �لأمر��ض �ملعدية.. و95% تغطية �لتطعيمات �لروتينية 

جناة اأبوالفتحجليلة ال�سلمان ب�سمة ال�سفارمرمي الهاجري

عمل 3 عينات جينوم بحرينية بن�سبة تغطية عالية جدً� ت�سل لـ97 %

ت�سجيل �لت�سل�سل �ملتكامل للجينوم �لب�سري �لأول من نوعه بالبحرين
املعني  البحريني  الطبي  الفريق  جنح 

الب�صري  للجينوم  الوطنية  اخلطة  بتنفيذ 

الت�صل�صل  ت�صجيل  يف  العامة  ال�صحة  باإدارة 

نوعه  من  الأول  الب�صري  للجينوم  املتكامل 

يف مملكة البحرين، وذلك لعدد ثالث عينات 

جينوم ب�صرية بحرينية بن�صبة تغطية عالية 

جًدا ت�صل ل�97%، بعد �صل�صلة من النجاحات 

اخلا�ض  اجليني  الت�صل�صل  ر�صد  ال�صابقة يف 

)كوفيد-19(  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 

عدد  املن�صرمني، حيث جتاوز  العامني  طوال 

العينات اخلا�صعة للت�صل�صل اجليني املتكامل 

27 األف عينة فريو�صية. 

تدريب فريق مكون من ع�صرين  ولقد مت 

قبل  من  اجلينوم  علوم  يف  وفنيا  تقنيا 

العاملية   »Illumina« �صركة  من  خ��رباء 

جمال  يف  الرائدة  ال�صركات  من  تعد  والتي 

و�صمل   ،)NGS( ال��ق��ادم  اجليل  تقنيات 

ال�صفرة  فك  بروتوكولت  اأح��دث  التدريب 

اإىل  ن�صبة  مبقارنتها  تقوم  التي  الوراثية 

هذه  تقوم  حيث  املرجعي،  الب�صري  اجلينوم 

يف  النيوكليوتيدات  ت�صل�صل  بتحديد  التقنية 

 DNA�ال من  م�صتهدفة  اأو  كاملة  جينومات 

الآلف  عن  الك�صف  ت�صتطيع  والتي   ،RNAو

حيث  اجلينية،  والطفرات  الأم��را���ض  من 

الوراثية  والطفرات  املتغريات  حتديد  يتم 

بالأمناط  الظاهرية  املر�صية  اأمناطها  وربط 

اجلينية  املتغريات  هذه  وت�صنيف  اجلينية 

للطب  الأمريكية  الكلية  وقواعد  ملعايري  تبًعا 

.)ACMG( اجليني واجلينومي

التقارير  اإع��داد  على  التدريب  مت  ولقد 

الطب  يف  الخت�صا�ض  ذوي  وم�صاركتها 

على  تعمل  بربامج  بال�صتعانة  اجليني 

الذكاء  لتكنولوجيا  التحليلية  القوة  توظيف 

البحث  مبحركات  املت�صلة  ال�صطناعي 

الرائدة مثل الأر�صيف العام ClinVar التابع 

التقنية احليوية  للمعلومات  الوطني  للمركز 

 OMIM- مثل  البيانات  وقواعد   ،)NCBI(

 Online Mendelian Inheritance in
بني  العالقة  ربط  على  يعمل  الذي   ،Man

التباين اجليني والتعبري الظاهري.

هذا وبالإ�صافة اإىل ا�صتمرارية تلقي الفريق 

التدريب النظري املكثف يف الطب اجلينومي 

هارفارد،  جامعة  مع  بالتعاون  الإكلينيكي 

اجلينوم  لإجراء حتليل  الفريق  تاأهيل  بهدف 

يتعلق  ما  بكل  والإمل��ام  املتكامل  الب�صري 

اإىل  اجلزيئية  الوراثة  مبادئ  من  ابتداًء  به 

الأمرا�ض  ت�صخي�ض  وفهم  اجلينات  ت�صنيف 

الوراثية ال�صائعة يف مملكة البحرين والبحث 

عن طرق العالج والوقاية.

م�صروع  تد�صني  مت  قد  اأن��ه  اإىل  ُي�صار 

لتوجيهات  تنفيًذا  الوطني،  اجلينوم  مركز 

�صلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

لتحليل  متخ�ص�ض  مركز  اإن�صاء  خالل  من 

اجلينات، وي�صعى مركز اجلينوم الوطني يف 

الإ�صهام با�صتخدام املعلومات اجلينية للتنبوؤ 

والوقاية من الأمرا�ض الوراثية الأكرث �صيوًعا 

يف مملكة البحرين، وذلك عن طريق ا�صتخدام 

القادم  اجليل  من  اجلينوم  ترميز  تقنيات 

يف  ثورة  التقنية  هذه  اأحدثت  وقد   ،)NGS(

للمختربات  �صمح  مما  البيولوجية،  العلوم 

باأداء العديد من التطبيقات ودرا�صة الأنظمة 

البيولوجية مب�صتوى مل يكن ممكناً من قبل. 

جمع  اإىل  اجلينوم  م�صروع  ويهدف 

وحتليل 50 األف عينة من املجتمع البحريني، 

�صاملة،  بيانات وطنية  قاعدة  اإن�صاء  بغر�ض 

تبني  يف  وال�صتمرار  اجل��ودة  وحت�صني 

التقنيات احلديثة يف ال�صحة والتي �صت�صاعد 

املبتكرة  احللول  وو�صع  الت�صخي�ض  على 

للمواطنني.

اأكد عدد من االأطباء جناح �سيا�سة التح�سني الطبية املتبعة يف مملكة البحرين، ومتيز نتائجها يف احلد من انت�سار االأمرا�ض املعدية وتقليل عدد اال�سابات، واأو�سحوا 

اأن مملكة البحرين من اأوىل الدول يف الق�ساء على االأمرا�ض املعدية، اإذ بلغت ن�سبة التغطية بالتطعيمات الروتينية 95 باملائة ملدة عقدين.

وقالوا يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء البحرين )بنا( مبنا�سبة اأ�سبوع التمنيع العاملي اإن �سعار هذا العام )حياة طويلة للجميع( ياأتي ليوؤكد اأهمية التطعيمات ل�سحة 

االن�سان، واخلدمات ال�سحية يف مملكة البحرين ُتعد من االأولويات اخلدمية التي حتر�ض اململكة على تقدميها وفق اأعلى معايري اجلودة تطبيًقا لتوجيهات ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، كما يحظى امللف ال�سحي باهتمام كبري من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، اإذ جنحت مملكة البحرين بقيادته املتميزة يف اإبراز نف�سها كق�سة جناح على ال�سعيد العاملي يف الت�سدي جلائحة كوفيد19-.

الهاجري  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  و�صرحت 

الوكيل امل�صاعد لل�صحة العامة ورئي�صة جلنة 

التطعيمات باأن مملكة البحرين من اأوىل الدول 

يف ال�صيطرة على الأمرا�ض املعدية، مبينة اأن 

بلغت  الروتينية  بالتطعيمات  التغطية  ن�صبة 

95% ملدة عقدين.

دول  البحرين  مملكة  »ت�صارك  وقالت: 

للتمنيع  العاملي  بالأ�صبوع  الحتفال  العامل 

حتت �صعار )حياة طويلة للجميع( خالل هذا 

الأ�صبوع يف الفرتة من 24-30 ابريل 2022، 

ل�صتخدام  اجلهود  لتوحيد  يدعو  وال��ذي 

الفئات  لكل  للجميع  احلماية  لتاأمني  التطعيم 

باأهمية  الوعي  م�صتوى  ورف��ع  العمرية 

التطعيمات ملكافحة الأمرا�ض املعدية«.

واأكدت د. الهاجري التزام مملكة البحرين 

امل�صتهدفة  املعدية  الأمرا�ض  من  بالوقاية 

تنفيذ  على  العمل  خ��الل  م��ن  بالتطعيم 

�صري  ومتابعة  وتطوير  �صحية  ا�صرتاتيجيات 

املحلية،  الربامج  وموؤ�صرات  العمل  خطط 

من  املجال  هذا  يف  الوطنية  القدرة  وتقوية 

الرعاية  م�صتويات  جميع  بني  التكامل  خالل 

ال�صحية.

جليلة  الدكتورة  اأو�صحت  جانبها،  من 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صيد 

العاملي  التمنيع  اأ�صبوع  اأن  الأولية  ال�صحية 

اأهمية  نحو  الأن��ظ��ار  لتوجيه  فر�صة  يعد 

وذلك  فيها،  الأفراد  ثقة  وتعزيز  التطعيمات 

باملجتمع  ال�صحية  التنمية  تر�صيخ  بهدف 

خالل  من  للجميع،  ال�صحية  احلياة  وتعزيز 

جميع  وت�صجيع  املجتمعي  الوعي  اإذك��اء 

التطعيم  خدمات  على  لالإقبال  املجتمع  اأفراد 

وحتمي  الأرواح  تنقذ  عامة  منفعة  باعتبارها 

اأف�صل  ب�صكل  احلياة  عي�ض  وت�صمن  ال�صحة، 

مع التقليل من الأمرا�ض املعدية.

كاأطباء  »اأدرك��ن��ا  ال�صيد:  د.  واأ�صافت 

اأعظم  من  التطعيمات  اأن  العقود  مدى  على 

البتكارات، اإذ �صهلت واأّمنت الق�صاء وال�صيطرة 

وفرت  التي  وهي  املعدية،  الأم��را���ض  على 

اإذ  الفتاكة،  الأمرا�ض  من  الكثري  من  احلماية 

تعد اأداة فائقة الأهمية ويتم البتكار والتطوير 

فيها ب�صكل م�صتمر«.

ح�صرة  توجيهات  بف�صل  اأن��ه  وبينت 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى بتوفري التطعيمات 

مت  فقد  واملقيمني،  املواطنني  جلميع  باملجان 

تاأمني ال�صتفادة التامة منها، كما كان حلر�ض 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ومتابعة 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الإيجابي  التعامل  يف  املبا�صر  الأثر  الوزراء، 

كورونا  فريو�ض  جائحة  مع  وامل��درو���ض 

الوطنية  للحملة  كان  والتي  )كوفيد-19(، 

للتطعيم دور فاعل يف الت�صدي لها واحلد من 

انت�صارها، اإذ اأتيحت خمتلف التطعيمات ب�صكل 

جماين يف املراكز ال�صحية.

ر�صمت  التطعيمات  اأن  ال�صيد  د.  واأكدت 

اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  احلياة  لعودة  الطريق 

حماية النا�ض والتزامهم بالتدابري والإجراءات 

ولب�ض  الجتماعي  كالتباعد  الح��رتازي��ة 

البحث  بف�صل  اأن��ه  اإىل  م�صرية  الكمامات، 

ب�صكل  التاأهب  مت  العلوم  يف  والتقدم  العلمي 

الطوارئ  يف  اجلائحة  مع  للتعامل  فعال 

و�صراكة  روؤية  وجود  مبينة  الفا�صيات،  اأو 

اأن  عاملًيا  اأثبت  علمي  وتدّخل  اجتماعية 

التطعيمات حمت جمتمعات واأنقذت اأرواح.

واأو�صحت اأن �صعار العام لأ�صبوع التمنيع 

العاملي هو )حياة طويلة للجميع(، ولتطبيقه 

ال�صحية  املراكز  دور  على  التاأكيد  من  بد  ل 

يف تقدمي التطعيمات للمواطنني واملقيمني من 

من  الأخرى  ال�صحية  اخلدمات  وتقدمي  جهة، 

الأوىل،  ال�صحية  البوابة  اإنها  اإذ  ثانية،  جهة 

الو�صول  ي�صهل  جغرايف  ب�صكل  موزعة  وهي 

اإليها، فالتطعيمات موجودة منذ عقود طويلة 

وترفع معدلت الوقاية من خالل عمل املراكز، 

اإىل جانب اأنها ت�صهم يف متابعة غري امل�صتوفني 

للتطعيم.

الهدف من كل ذلك  اأن  ال�صيد  د.  واأ�صافت 

الفئات،  لكافة  املجتمعية  املناعة  رفع  هو 

واللتزام بجدول التطعيمات لكل فرد، وح�صب 

كل فئة وحاجتها خالل فرتة احلياة والتي تبداأ 

ا  من الطفولة ثم مرحلة ما قبل املدر�صة، واأي�صً

الأمرا�ض  ولذوي  احلمل  فرتة  خالل  للن�صاء 

املزمنة وكبار املواطنني.

ال�صحية  الرعاية  مراكز  اأن  واأو�صحت 

القطاعات  مع  بال�صراكة  اأ�صهمت  الأولية 

رفع  يف  املجتمع  ووعي  املختلفة  ال�صحية 

مبا  املختلفة  الروتينية  التطعيمات  ن�صبة 

املحددة  التطعيمات  جدول  من   %95 جتاوز 

لكل فئة عمرية، وذلك ملدة عقدين من الزمان 

و�صلل  كاحل�صبة  اأمرا�ض  عدة  من  والتخل�ض 

منوهة  الأملانية،  احل�صبة  ومتالزمة  الأطفال 

الدول  اأوائ��ل  من  كانت  البحرين  مملكة  باأن 

الأمرا�ض نتيجة روؤيتها  تلك  الق�صاء على  يف 

ال�صحية املتقدمة والرائدة.

العامة  ال�صحة  اإدارة  مدير  وقالت   

البحرين  مملكة  اإن  اأبوالفتح  جناة  الدكتورة 

العاملي  بالأ�صبوع  يف  العامل  دول  مع  حتتفل 

اأبريل  �صهر  من  الأخري  الأ�صبوع  يف  للتمنيع 

العام )حياة  اأتى �صعار هذا  من كل عام، وقد 

اجلهود  تكاتف  اأهمية  لبيان  للجميع(  طويلة 

والدعوة اإىل ا�صتخدام التطعيم لتاأمني احلماية 

تهدف  كما  العمرية،  الفئات  كل  من  للجميع 

الوعي  لرفع  املختلفة  التوعوية  الأن�صطة 

املجتمع  اأف��راد  جميع  وت�صجيع  املجتمعي 

اأثبتت  التي  التطعيم  خدمات  على  لالإقبال 

الدرا�صات فاعليتها يف ال�صيطرة على الأمرا�ض 

املعدية.

البحرين  مملكة  اأن  اأبوالفتح  واأو�صحت 

من  الوقائية  للخدمات  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

خالل توفري اللقاحات ذات اجلودة واملاأمونية 

العالية جلميع الفئات العمرية امل�صتهدفة بها، 

منذ الولدة ومروًرا بالفئات الأخرى.

جمال  يف  ال�صبق  اململكة  �صجلت  وق��د 

�صد  لقاح  اأول  اإدخال  مت  اإذ  اللقاحات،  اإدخال 

املن�صرم،  القرن  من  الثالثينات  يف  اجلدري 

اإىل  ا�صتناًدا  اللقاحات  اإدخال  بعدها  وتواىل 

الأدلة والدرا�صات العلمية التي جترى لتقييم 

بناًء  للقاحات  الفاعلة  والتكلفة  املرا�صة  عبء 

واملحلية  والقليمية  العاملية  التو�صيات  على 

اللقاحات  اإدخال  نتاج  وكان  ال�صدد.  هذا  يف 

املرا�صة  معدل  انخفا�ض يف  ت�صجيل  املختلفة 

ميكن  التي  املعدية  الأمرا�ض  من  والوفيات 

جتنبها بالتطعيم.

ارتفعت معدلت  »لقد  اأبوالفتح:  واأ�صافت 

اإذ  البحرين،  اململكة  يف  بالتح�صني  التغطية 

جتاوزت التغطية 95% منذ 1997، ما يوؤكد 

على ا�صتمرارية الجناز ووعي املجتمع وثقته 

العالية باخلدمات الوقائية التي تقدمها وزارة 

املختلفة  القطاعات  مع  بال�صراكة  ال�صحة 

املتوا�صل  الدعم  ويعك�ض  العاملية،  واملنظمات 

من �صناع القرار«.

حممود  ب�صمة  الدكتورة  قالت  ذلك،  اإىل 

والوبائيات  عامة  �صحة  ا�صت�صاري  ال�صفار 

الحتفال  اإن  التمنيع  جمموعة  ورئي�صة 

الأخري  الأ�صبوع  يف  العاملي  التمنيع  باأ�صبوع 

اأهمية  ياأتي ليبني  اأبريل من كل عام  من �صهر 

ال�صحية  التدخالت  اأهم  كاإحدى  اللقاحات 

الأم��را���ض  من  احلماية  لتاأمني  الوقائية 

امل�صتهدفة بالتطعيم جلميع الفئات امل�صتهدفة 

به، وت�صهم جميع الأن�صطة التي تقام يف رفع 

اللقاحات يف احلد من  املجتمعي بدور  الوعي 

جتنبها  ميكن  التي  املعدية  الأمرا�ض  انت�صار 

بالتطعيم.

و�صعار هذا العام )حياة طويلة للجميع( 

على  احلفاظ  يف  اللقاحات  دور  اإىل  ي�صري 

احلياة ويف اإنقاذ اأرواح املاليني من الب�صر من 

الأمرا�ض املعدية، ليتمتعوا بحياة طويلة ذات 

جودة عالية.

واأ�صافت د. ال�صفار: »ُتعد مملكة البحرين 

بخدمات  التو�صع  الرائدة يف جمال  الدول  من 

التمنيع، من حيث مت اإدخال اللقاحات للوقاية 

من الأمرا�ض منذ الثالثينات من القرن املن�صرم 

بالغ  له  كان  ما  العاملية،  التو�صيات  بح�صب 

بهذه  الإ�صابة  معدلت  انخفا�ض  يف  الأث��ر 

الأمرا�ض وامل�صاعفات املتعلقة بها«.

من  العديد  �صطرت  اململكة  اإن  وقالت 

الإجنازات يف برنامج التمنيع املو�صع الذي مت 

عام 1981،  منذ  البحرين  تطبيقه يف مملكة 

التربيد  �صل�صلة  تقييم  بربنامج  البدء  مت  اإذ 

اللقاحات  اإدارة  مراقبة  يتم  كما   ،1996 منذ 

بالتطعيم  املتعلقة  املعلومات  دقة  ومتابعة 

خالل  من   ،2008 منذ  التطعيم  وحدات  يف 

وحدات  ملراقبة  خا�ض  برنامج  ا�صتحداث 

واخلا�صة  احلكومية  العيادات  يف  التمنيع 

امليدانية  بالزيارات  القيام  على  يعتمد  الذي 

واإدارة  التربيد  �صل�صلة  لتقييم  الإر�صادية 

واحلقن  البيانات  وج��ودة  ودقة  اللقاحات 

اللقاحات  ج��ودة  من  للتاأكد  وذل��ك  الآم��ن، 

وحفظها بح�صب املعايري العاملية التي ت�صمن 

�صالمتها و�صالمة متلقي اخلدمة.
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مبنا�سبة يوم �لتمنيع.. �أطباء: 

�لبحرين من �أوىل �لدول يف �ل�سيطرة على �لأمر��ض �ملعدية.. و95% تغطية �لتطعيمات �لروتينية 

جناة اأبوالفتحجليلة ال�سلمان ب�سمة ال�سفارمرمي الهاجري

عمل 3 عينات جينوم بحرينية بن�سبة تغطية عالية جدً� ت�سل لـ97 %

ت�سجيل �لت�سل�سل �ملتكامل للجينوم �لب�سري �لأول من نوعه بالبحرين
املعني  البحريني  الطبي  الفريق  جنح 

الب�صري  للجينوم  الوطنية  اخلطة  بتنفيذ 

الت�صل�صل  ت�صجيل  يف  العامة  ال�صحة  باإدارة 

نوعه  من  الأول  الب�صري  للجينوم  املتكامل 

يف مملكة البحرين، وذلك لعدد ثالث عينات 

جينوم ب�صرية بحرينية بن�صبة تغطية عالية 

جًدا ت�صل ل�97%، بعد �صل�صلة من النجاحات 

اخلا�ض  اجليني  الت�صل�صل  ر�صد  ال�صابقة يف 

)كوفيد-19(  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 

عدد  املن�صرمني، حيث جتاوز  العامني  طوال 

العينات اخلا�صعة للت�صل�صل اجليني املتكامل 

27 األف عينة فريو�صية. 

تدريب فريق مكون من ع�صرين  ولقد مت 

قبل  من  اجلينوم  علوم  يف  وفنيا  تقنيا 

العاملية   »Illumina« �صركة  من  خ��رباء 

جمال  يف  الرائدة  ال�صركات  من  تعد  والتي 

و�صمل   ،)NGS( ال��ق��ادم  اجليل  تقنيات 

ال�صفرة  فك  بروتوكولت  اأح��دث  التدريب 

اإىل  ن�صبة  مبقارنتها  تقوم  التي  الوراثية 

هذه  تقوم  حيث  املرجعي،  الب�صري  اجلينوم 

يف  النيوكليوتيدات  ت�صل�صل  بتحديد  التقنية 

 DNA�ال من  م�صتهدفة  اأو  كاملة  جينومات 

الآلف  عن  الك�صف  ت�صتطيع  والتي   ،RNAو

حيث  اجلينية،  والطفرات  الأم��را���ض  من 

الوراثية  والطفرات  املتغريات  حتديد  يتم 

بالأمناط  الظاهرية  املر�صية  اأمناطها  وربط 

اجلينية  املتغريات  هذه  وت�صنيف  اجلينية 

للطب  الأمريكية  الكلية  وقواعد  ملعايري  تبًعا 

.)ACMG( اجليني واجلينومي

التقارير  اإع��داد  على  التدريب  مت  ولقد 

الطب  يف  الخت�صا�ض  ذوي  وم�صاركتها 

على  تعمل  بربامج  بال�صتعانة  اجليني 

الذكاء  لتكنولوجيا  التحليلية  القوة  توظيف 

البحث  مبحركات  املت�صلة  ال�صطناعي 

الرائدة مثل الأر�صيف العام ClinVar التابع 

التقنية احليوية  للمعلومات  الوطني  للمركز 

 OMIM- مثل  البيانات  وقواعد   ،)NCBI(

 Online Mendelian Inheritance in
بني  العالقة  ربط  على  يعمل  الذي   ،Man

التباين اجليني والتعبري الظاهري.

هذا وبالإ�صافة اإىل ا�صتمرارية تلقي الفريق 

التدريب النظري املكثف يف الطب اجلينومي 

هارفارد،  جامعة  مع  بالتعاون  الإكلينيكي 

اجلينوم  لإجراء حتليل  الفريق  تاأهيل  بهدف 

يتعلق  ما  بكل  والإمل��ام  املتكامل  الب�صري 

اإىل  اجلزيئية  الوراثة  مبادئ  من  ابتداًء  به 

الأمرا�ض  ت�صخي�ض  وفهم  اجلينات  ت�صنيف 

الوراثية ال�صائعة يف مملكة البحرين والبحث 

عن طرق العالج والوقاية.

م�صروع  تد�صني  مت  قد  اأن��ه  اإىل  ُي�صار 

لتوجيهات  تنفيًذا  الوطني،  اجلينوم  مركز 

�صلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

لتحليل  متخ�ص�ض  مركز  اإن�صاء  خالل  من 

اجلينات، وي�صعى مركز اجلينوم الوطني يف 

الإ�صهام با�صتخدام املعلومات اجلينية للتنبوؤ 

والوقاية من الأمرا�ض الوراثية الأكرث �صيوًعا 

يف مملكة البحرين، وذلك عن طريق ا�صتخدام 

القادم  اجليل  من  اجلينوم  ترميز  تقنيات 

يف  ثورة  التقنية  هذه  اأحدثت  وقد   ،)NGS(

للمختربات  �صمح  مما  البيولوجية،  العلوم 

باأداء العديد من التطبيقات ودرا�صة الأنظمة 

البيولوجية مب�صتوى مل يكن ممكناً من قبل. 

جمع  اإىل  اجلينوم  م�صروع  ويهدف 

وحتليل 50 األف عينة من املجتمع البحريني، 

�صاملة،  بيانات وطنية  قاعدة  اإن�صاء  بغر�ض 

تبني  يف  وال�صتمرار  اجل��ودة  وحت�صني 

التقنيات احلديثة يف ال�صحة والتي �صت�صاعد 

املبتكرة  احللول  وو�صع  الت�صخي�ض  على 

للمواطنني.

اأكد عدد من االأطباء جناح �سيا�سة التح�سني الطبية املتبعة يف مملكة البحرين، ومتيز نتائجها يف احلد من انت�سار االأمرا�ض املعدية وتقليل عدد اال�سابات، واأو�سحوا 

اأن مملكة البحرين من اأوىل الدول يف الق�ساء على االأمرا�ض املعدية، اإذ بلغت ن�سبة التغطية بالتطعيمات الروتينية 95 باملائة ملدة عقدين.

وقالوا يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء البحرين )بنا( مبنا�سبة اأ�سبوع التمنيع العاملي اإن �سعار هذا العام )حياة طويلة للجميع( ياأتي ليوؤكد اأهمية التطعيمات ل�سحة 

االن�سان، واخلدمات ال�سحية يف مملكة البحرين ُتعد من االأولويات اخلدمية التي حتر�ض اململكة على تقدميها وفق اأعلى معايري اجلودة تطبيًقا لتوجيهات ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، كما يحظى امللف ال�سحي باهتمام كبري من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، اإذ جنحت مملكة البحرين بقيادته املتميزة يف اإبراز نف�سها كق�سة جناح على ال�سعيد العاملي يف الت�سدي جلائحة كوفيد19-.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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للحزب.
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االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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دعم امل�ساريع االإ�سكانية وال�سناعية واال�ستثمارية.. توافق نيابي - حكومي:

اقرتا�ض 10 ماليني دينار كويتي لتمويل م�سروع »مركز التحّكم«
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

وجلنة  واالقت�ضادية  املالية  ال�ض�ؤون  جلنة  بني  امل�ضرتكة  اللجنة  وافقت 

املرافق العامة والبيئة مبجل�س الن�اب -باالإجماع- على قان�ن م�ضروع بقان�ن 

حك�مي، يق�ضي باقرتا�س 10 ماليني دينار ك�يتي لتم�يل م�ضروع اإن�ضاء مركز 

التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف �ضبكات الكهرباء واملاء.

جاء ذلك يف االجتماع الذي عقدته اللجنة برئا�ضة النائب خالد ب�عنق.

والتقت اللجنة خالل االجتماع باملهند�س وائل املبارك وزير �ض�ؤون الكهرباء 

واملاء، وممثلني من وزارة املالية واالقت�ضاد ال�طني.

القان�ن على االقرتا�س من ال�ضندوق العربي لالإمناء االقت�ضادي  وين�س 

واالجتماعي مل�ضروع اإن�ضاء مركز التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف �ضبكات 

الكهرباء واملاء.

وذكرت احلك�مة يف مذكرتها للن�اب اأن امل�ضروع ياأتي تلبية لالحتياجات 

املتنامية خلدمات ت�ليد ونقل وت�زيع الكهرباء واملاء يف البحرين.

واأكدت اأن امل�ضروع �ضي�ضهم يف دعم امل�ضاريع املتنامية االإ�ضكانية وال�ضناعية 

واال�ضتثمارية، ويف خمتلف املجاالت مبملكة البحرين.

ويت�ضمن امل�ضروع بناء مركز حديث ليحل مكان املركز احلايل بغر�س رفع 

ول�ضمان  واملاء  الكهرباء  وت�زيع  نقل  �ضبكات  يف  واملراقبة  التحكم  م�ضت�ى 

الت�ضغيل االأمثل، كما اأنه يت�ضمن تاأهيل املركز احلايل ال�ضتعماله مركًزا للحاالت 

الطارئة يف حال تعطل املركز الرئي�س.

بينها  من  اأ�ضا�ضية،  مراحل  عدة  امل�ضروع  اأعمال  تت�ضمن  اأن  املزمع  ومن 

الكهرباء  �ضبكات  بت�ضغيل  والتحكم  البيانات  معدات وبرجميات جمع  ت�ضغيل 

واملياه، و�ضبكة االت�ضاالت، مبا فيها �ضبكة االألياف ال�ض�ئية وامللحقات، واأعمال 

�ضيانة نظام ال�ضكادا لثالثة اأع�ام، اإ�ضافة اإىل االأعمال املدنية واخلدمات الفنية 

واال�ضت�ضارية الالزمة لت�ضميم اأعمال ال�ضكادا، والت�ضميم املعماري ملبنى مركز 

العرو�س  حتليل  يف  وامل�ضاعدة  وحتليلها  املناق�ضات  وثائق  واإعداد  التحكم، 

والتعاقد، واالإ�ضراف على تنفيذ امل�ضروع.

برفقة اأكرث من 26 قن�سالاً من الدول العربية واالإ�سالمية 

قن�سل البحرين بجدة ي�سارك يف جولة مبهرجان ليايل رم�سان

الوزارة ت�سارك العامل االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املالريا

»ال�سحة«: ال توجد حاالت حملية لالإ�سابة باملالريا يف البحرين

نا�سدوا ب�سرف مكافاآتهم قبل العيد

متطوعون: مكافاآتنا امل�ستحقة مل ت�سرف بعد

القن�ضل  النعيمي،  عبداهلل  م��ضى  �ضارك 

فعاليات  يف  جدة،  يف  البحرين  ململكة  العام 

مهرجان ليايل رم�ضان مب�ضعر مزدلفة، والتي 

والتط�ير،  للتنمية  »كدانة«  �ضركة  نظمتها 

بالتعاون  املقد�ضة،  للم�ضاعر  الرئي�ضي  املط�ر 

مع وزارة خارجية اململكة العربية ال�ضع�دية 

ال�ضقيقة.

 26 من  اأكرث  برفقة  العام  القن�ضل  وقام 

قن�ضاًل من الدول العربية واالإ�ضالمية ال�ضقيقة 

االإفطار  تناول  خاللها  مت  �ضياحية  بج�لة 

معر�س  يف  والتج�ل  امل�ضرتاح،  منطقة  يف 

االأعمال  ركن  على  واالطالع  النب�ية،  ال�ضرية 

التاريخية املتعلقة بامل�ضاعر املقد�ضة، وامل�اقع 

االأثرية مبكة املكرمة، واحلارة املكية بدكاكينها 

واأ�ضهر  ال�ضعبية،  املاأك�الت  و�ضارع  القدمية، 

احِلرف واالألعاب ال�ضعبية، ومركاز العمدة.

العام عن �ضكره وتقديره  القن�ضل  واأعرب 

اإىل الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ضاعر 

املقد�ضة ممثلة يف �ضركة »كدانة« على جه�دها 

ال�ضع�دية يف  بالتن�ضيق مع وزارة اخلارجية 

ت�طيد  يف  ت�ضهم  التي  الفعاليات،  هذه  تنظيم 

الدول  ممثلي  بني  االأخ�ي  والرتابط  الت�ا�ضل 

اأبرز  على  واطالعهم  واالإ�ضالمية،  العربية 

التي  واحل�ضارية  والثقافية  ال�ضياحية  املعامل 

تتميز بها اململكة العربية ال�ضع�دية ال�ضقيقة.

ت�ضارك وزارة ال�ضحة دول العامل االحتفال 

بالي�م العاملي ملكافحة املالريا، والذي ي�ضادف 

دعًما  وذلك  عام؛  كل  من  اأبريل   25 تاريخ 

اإىل  الرامية  العاملية  ال�ضحة  منظمة  جله�د 

حت�ضني فر�س ح�ض�ل االأ�ضخا�س على و�ضائل 

اإذ يهدف  ال�قاية من االأمرا�س املهددة للحياة، 

االحتفال بهذا الي�م اإىل الت�عية باأهمية ال�قاية 

كا�ضرتاتيجية اأ�ضا�ضية للحد من انت�ضار مر�س 

املالريا.

حدوثه  يف  يت�ضبب  معٍد،  مر�س  واملالريا 

يت�ضلل  البالزم�دي�م  ي�ضمى  طفيلي  كائن 

االإن�ضان  ج�ضم  يف  احلمراء  الدم  كريات  داخل 

من خالل  الب�ضر  بني  املالريا  وتنتقل  فيدمرها. 

احلاملة  االأن�فيلي�س  بع��ضة  اأجنا�س  لدغات 

لها، التي ت�ضمى )ن�اقل املالريا(. وتبداأ اأعرا�س 

تراوح بني 10  الظه�ر خالل فرتة  املر�س يف 

- 15 ي�ًما، وهي: ارتفاع درجة حرارة اجل�ضم 

وغثيان  و�ضداع،  �ضديد،  وتعرق  ورع�ضة، 

وقيء، واإ�ضهال.

التي  الفتاكة  االأمرا�س  املالريا من  ويعترب 

لها عبء كبري على العامل اأجمع، وقد كان لهذا 

مر�س  كان  حيث  البحرين  على  عبئه  املر�س 

الثالثينات  يف  البحرين  يف  مت�طًنا  املالريا 

م�ضابني  البحرين  �ضكان  من   %20 ب�اقع 

�ضعًيا  البحرين  حك�مة  �ضعت  لذا  باملالريا، 

احلك�مة  واأن�ضاأت  املر�س  هذا  ملكافحة  حثيثا 

لتبداأ   1939 العام  يف  املالريا  مكافحة  دائرة 

برامج مكافحة املالريا ب�ضكل تنظيمي. وبف�ضل 

اجله�د اجلبارة واملكافحة امل�ضتمرة، كانت اآخر 

 .1979 بالعام  للمالريا  حملي  انتقال  حالة 

املالريا  على  الق�ضاء  البحرين  وا�ضتطاعت 

واإعالنها ر�ضمًيا من قبل منظمة ال�ضحة العاملية 

يف العام 1981 خالية من املالريا.

اأوائل  �ضمن  من  البحرين  مملكة  وتعترب 

ا�ضتطاعت  التي  املت��ضط  �ضرق  اإقليم  دول 

الق�ضاء على املالريا، ومنذ ذلك احلني وا�ضتناًدا 

�ضعت  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  ت��ضيات  على 

متخذي  من  مبا�ضر  واإ�ضراف  وبدعم  اململكة 

القرار ب�زارة ال�ضحة للمحافظة على البحرين 

خالية من االنتقال املحلي للمالريا.

البحرين  مملكة  يف  ال�ضحة  وزارة  وتفخر 

دون  مت�ا�ضلة  �ضنة   43 يف  املتمثل  باإجنازها 

جه�د  بف�ضل  وهذا  للمالريا  حملي  انتقال 

للحفاظ  ال�ضحة  وزارة  يف  العاملني  جميع 

ت�ضمل  حيث  املالريا،  من  خالية  البحرين  على 

اأنه  املجال  هذا  يف  البحرين  مملكة  اإجنازات 

التي  احلاالت  وجميع  حملية  حاالت  ت�جد  ال 

متابعة  وتتم  اخلارج  من  قادمة  ر�ضدها  يتم 

للحاالت  العامة  ال�ضحة  اإدارة  من  احلاالت 

امل�ضاد  للعالج  اأخذهم  من  والتاأكد  ال�افدة 

انتقال  من  ولي�ضت  وافدة  احلالة  واأن  للمالريا 

حملي. كما اأن هناك تق�ضًيا لن�اقل املر�س عرب 

البع��س  ملكافحة  وم�ضتمرة  دورية  برامج 

الناقل للمالريا وبرامج خمت�ضة ملكافحة يرقات 

وتتكامل  البالغ،  البع��س  ومكافحة  البع��س 

برامج املكافحة بالتن�ضيق والتعاون مع عدد من 

اجلهات للتخل�س من ب�ؤر تكاثر البع��س. 

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

ال�ضف�ف  يف  املتط�عني  من  عدد  ت�ا�ضل 

االأمامية مل�اجهة فريو�س ك�رونا مع »االأيام«، 

لهم  اأقّرت  التي  مكافاآتهم  �ضرف  عدم  م�ؤكدين 

حتى االآن، مطالبني ب�ضرعة �ضرف م�ضتحقاتهم 

بعد  املعنية  اجلهات  قبل  من  لهم  اأقّرت  التي 

تط�عهم يف خمتلف جبهات الت�ضدي لفريو�س 

من  بغريهم  اأ�ض�ة  ط�يلة  الأ�ضهر  ك�رونا 

قبل  فعليا  مكافاآتهم  �ضرفت  الذين  املتط�عني 

اأ�ضهر.

وكانت وزارة املالية واالقت�ضاد ال�طني قد 

�ضرعت يف �ضرف املكافاآت املخ�ض�ضة للمتط�عني 

االأمامية مل�اجهة جائحة فريو�س  ال�ضف�ف  يف 

املتط�عني  من  عدد  اإىل  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

قبل �ضنه تقريًبا، فيما ا�ضتمرت يف �ضرف دفعة 

ثانية من املكافاآت للمتط�عني خالل �ضهر ن�فمرب 

املا�ضي، فيما بقي عدد من املتط�عني دون �ضرف 

املكافاآت ومن بينهم متط�ع�ن مبركز املعار�س، 

ال�ضحة  باإدارة  الك�رونا  مبختربات  واآخرون 

العامة، وغريها من اجلبهات االأمامية للت�ضدي 

 4 بني  ما  املكافاآت  قيمة  تراوحت  اإذ  للجائحة، 

اآالف دينار اإىل 12 األف دينار لكل فرد.

املتط�عني من عدم �ضرف  من  وتفاجاأ عدد 

املكافاآت لهم اأ�ض�ة بزمالئهم، كما هي ت�جيهات 

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

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

للمعنيني ب�ضرف مكافاآت خم�ض�ضة للمتط�عني 

االأمامية مل�اجهة جائحة فريو�س  ال�ضف�ف  يف 

ك�رونا، مت�ضائلني عن �ضبب هذا التاأخري الط�يل 

قبل  مكافاآتهم  ب�ضرف  وعدوا  واأنهم  ا  خ�ض��ضً

طلب  كما  بياناتهم  بتحديث  قام�ا  كما  اأ�ضهر 

منهم.

فني  لتقييم  وفًقا  متفاوتة  املكافاآت  واأتت 

فرد  لكل  ال�ضحة  وزارة  اأجرته  دقيق  وتقني 

مدة  جملتها  ومن  اأم�ر  عدة  على  بناًء  متط�ع 

التط�ع وك�ن املتط�ع من خريج التخ�ض�ضات 

فقد  متفاوتة  التع�ي�ضات  اأن  كما  ال،  اأم  الطبية 

ح�ضل بع�س املتط�عني على اأربعة اآالف دينار 

اإذ  األف دينار،  اآالف و12  اآالف و9  واآخرين 7 

امل�قرة  احلك�مة  من  تقديًرا  هذه اخلط�ة  تاأتي 

ملا بذله ه�ؤالء ط�ال جائحة ك�رونا.

املكافاآت  ب�ضرف  طالب�ا  قد  ن�اب  وكان 

�ضرف  �ضرورة  على  م�ؤكدين  للمتط�عني، 

اأو  ا�ضتثناء  دون  املتط�عني  جلميع  املكافاآت 

متييز.

وزير االإعالم ينعى 

الباحث واملوؤرخ �سقر املعاودة

»التجارة« تطرح مزايدة لتاأجري ق�سائم لتطوير 

وت�سغيل م�ساكن للعمال باملناطق ال�سناعية

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  نعى 

�ضقر  وامل�ؤرخ  وامل�ؤلف  الباحث  االإعالم، 

اإىل  انتقل  الذي  املعاودة،  �ضقر  عبداهلل 

بالعطاء  حافلة  م�ضرية  بعد  ربه  ج�ار 

واالبداع املتميز.

االأدبية  االأ�ضرة  اأن  الرميحي  واأكد 

فقدت  واخلليجية  البحرينية  والثقافية 

اأر�ض�ا  الذين  اأبنائها  اأحد  املعاودة  ب�فاة 

الت�ثيق  يف  خا�ضة  مدر�ضة  اأ�ض�س 

املكتبة  باإ�ضداراته  واأثرى  التاريخي، 

ال�طنية مبراجع تاريخية ر�ضينة.

الكبرية  املعرفية  باالإ�ضهامات  واأ�ضاد 

وب�ضماته  املهم  ودوره  الراحل،  للفقيد 

االأدبية والفكرية  امل�ؤثرة يف رفد احلركة 

ال�ضحافة  تاريخ  و�ضرب  والثقافية 

البحرينية واخلليجية من خالل نتاجاته 

يف هذا اجلانب التي كان لها �ضدى وا�ضًعا 

»البحرين يف �ضحافة  بينها: كتاب  ومن 

البحرينية  ال�ضحافة  وكتاب  املا�ضي«، 

جمل�س  »دول  وكتاب  وعطاء  تاريخ 

وغريها  املا�ضي«،  �ضحافة  يف  التعاون 

بالثقافة  املت�ضلة  الفكرية  النتاجات  من 

واالأدب منها كتاب »البحرين وتكرمي اأمري 

ال�ضعراء اأحمد �ض�قي«.

واأ�ضار اإىل ما كان يتميز به املعاودة 

الثقافية  احلركة  يف  فعالة  م�ضاركة  من 

والبحث العلمي املتخ�ض�س على ال�ضعيد 

املحلي واخلارجي.

خال�س  عن  االإعالم  وزير  واأعرب 

الفقيد  الأ�ضرة  امل�ا�ضاة  و�ضادق  التعازي 

وجلميع اأبناء االأ�ضرة الثقافية واالأدبية يف 

البحرين ويف جميع دول اخلليج العربي، 

داعًيا اهلل تعاىل اأن يتغمده ب�ا�ضع رحمته 

ومغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه وزمالءه ال�ضرب وال�ضل�ان.. 

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن«.

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  اأعلنت 

لتط�ير  مزايدة  طرح  مت  اأنه  وال�ضياحة 

بيع  ومرافق  العمال  م�ضاكن  وت�ضغيل 

ال�ضناعية  املناطق  من  عدد  يف  بالتجزئة 

املناق�ضات  جمل�س  قبل  من  لها  التابعة 

العطاءات  فتح  يتم  اأن  على  واملزايدات، 

املقدمة للم�ضروع بعد االنتهاء من االإجراءات 

الالزمة لذلك.

القالف  علي  خالد  املهند�س  واأ�ضار 

بال�زارة،  ال�ضناعية  املناطق  اإدارة  مدير 

اأن امل�ضروع يهدف اإىل تط�ير م�ضاكن عمال 

مالئمة ومطابقة للم�ا�ضفات واال�ضرتاطات 

اأجل  من  البحرين  مملكة  يف  بها  املعم�ل 

واملعي�ضية  البيئية  الظروف  حت�ضني 

تقليل  يف  امل�ضاهمة  اإىل  باالإ�ضافة  للعمال، 

يف  الع�ض�ائية  العمال  م�ضاكن  ظاهرة 

اململكة.

ويت�ضمن امل�ضروع تخ�ضي�س 3 م�اقع 

ومرافقها مب�ضاحة  العمال  م�ضاكن  لتط�ير 

مربع،  مرت   10،500 عن  تزيد  اإجمالية 

حيث تبادر ال�ضركات الراغبة بامل�ضاركة يف 

هذه  اأحد  لتاأجري  عطاءاتها  بتقدمي  املزايدة 

مع  االإيرادات  وتقا�ضم  منها  اأو عدد  امل�اقع 

الفائزة يف  ال�ضركة  تق�م  اأن  على  ال�زارة، 

املزايدة باأعمال الت�ضميم والبناء والتم�يل 

العمال  مل�ضاكن  وال�ضيانة  والت�ضغيل 

من  �ضنة   25 ملدة  بالتجزئة  بيع  ومرافق 

ت�قيع عقد االإيجار.

وياأتي هذا امل�ضروع انطالًقا من حر�س 

القطاع  بني  ال�ضراكة  تعزيز  على  ال�زارة 

احلل�ل  واإيجاد  اخلا�س،  والقطاع  العام 

الت�ضغيلية  العمليات  دعم  يف  ت�ضب  التي 

املناطق  يف  القائمة  ال�ضناعية  للمن�ضاآت 

ال�ضناعية.

فيهم  تت�افر  من  ال�زارة  ودعت 

الراغبة  ال�ضركات  من  الالزمة  الكفاءة 

املناق�ضة  وثائق  �ضراء  اإىل  امل�ضاركة،  يف 

االإلكرتوين  النظام  خالل  من  اإلكرتونياً 

واملزايدات  املناق�ضات  ملجل�س  التابع 
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دعم امل�ساريع االإ�سكانية وال�سناعية واال�ستثمارية.. توافق نيابي - حكومي:

اقرتا�ض 10 ماليني دينار كويتي لتمويل م�سروع »مركز التحّكم«
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

وجلنة  واالقت�ضادية  املالية  ال�ض�ؤون  جلنة  بني  امل�ضرتكة  اللجنة  وافقت 

املرافق العامة والبيئة مبجل�س الن�اب -باالإجماع- على قان�ن م�ضروع بقان�ن 

حك�مي، يق�ضي باقرتا�س 10 ماليني دينار ك�يتي لتم�يل م�ضروع اإن�ضاء مركز 

التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف �ضبكات الكهرباء واملاء.

جاء ذلك يف االجتماع الذي عقدته اللجنة برئا�ضة النائب خالد ب�عنق.

والتقت اللجنة خالل االجتماع باملهند�س وائل املبارك وزير �ض�ؤون الكهرباء 

واملاء، وممثلني من وزارة املالية واالقت�ضاد ال�طني.

القان�ن على االقرتا�س من ال�ضندوق العربي لالإمناء االقت�ضادي  وين�س 

واالجتماعي مل�ضروع اإن�ضاء مركز التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف �ضبكات 

الكهرباء واملاء.

وذكرت احلك�مة يف مذكرتها للن�اب اأن امل�ضروع ياأتي تلبية لالحتياجات 

املتنامية خلدمات ت�ليد ونقل وت�زيع الكهرباء واملاء يف البحرين.

واأكدت اأن امل�ضروع �ضي�ضهم يف دعم امل�ضاريع املتنامية االإ�ضكانية وال�ضناعية 

واال�ضتثمارية، ويف خمتلف املجاالت مبملكة البحرين.

ويت�ضمن امل�ضروع بناء مركز حديث ليحل مكان املركز احلايل بغر�س رفع 

ول�ضمان  واملاء  الكهرباء  وت�زيع  نقل  �ضبكات  يف  واملراقبة  التحكم  م�ضت�ى 

الت�ضغيل االأمثل، كما اأنه يت�ضمن تاأهيل املركز احلايل ال�ضتعماله مركًزا للحاالت 

الطارئة يف حال تعطل املركز الرئي�س.

بينها  من  اأ�ضا�ضية،  مراحل  عدة  امل�ضروع  اأعمال  تت�ضمن  اأن  املزمع  ومن 

الكهرباء  �ضبكات  بت�ضغيل  والتحكم  البيانات  معدات وبرجميات جمع  ت�ضغيل 

واملياه، و�ضبكة االت�ضاالت، مبا فيها �ضبكة االألياف ال�ض�ئية وامللحقات، واأعمال 

�ضيانة نظام ال�ضكادا لثالثة اأع�ام، اإ�ضافة اإىل االأعمال املدنية واخلدمات الفنية 

واال�ضت�ضارية الالزمة لت�ضميم اأعمال ال�ضكادا، والت�ضميم املعماري ملبنى مركز 

العرو�س  حتليل  يف  وامل�ضاعدة  وحتليلها  املناق�ضات  وثائق  واإعداد  التحكم، 

والتعاقد، واالإ�ضراف على تنفيذ امل�ضروع.

برفقة اأكرث من 26 قن�سالاً من الدول العربية واالإ�سالمية 

قن�سل البحرين بجدة ي�سارك يف جولة مبهرجان ليايل رم�سان

الوزارة ت�سارك العامل االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املالريا

»ال�سحة«: ال توجد حاالت حملية لالإ�سابة باملالريا يف البحرين

نا�سدوا ب�سرف مكافاآتهم قبل العيد

متطوعون: مكافاآتنا امل�ستحقة مل ت�سرف بعد

القن�ضل  النعيمي،  عبداهلل  م��ضى  �ضارك 

فعاليات  يف  جدة،  يف  البحرين  ململكة  العام 

مهرجان ليايل رم�ضان مب�ضعر مزدلفة، والتي 

والتط�ير،  للتنمية  »كدانة«  �ضركة  نظمتها 

بالتعاون  املقد�ضة،  للم�ضاعر  الرئي�ضي  املط�ر 

مع وزارة خارجية اململكة العربية ال�ضع�دية 

ال�ضقيقة.

 26 من  اأكرث  برفقة  العام  القن�ضل  وقام 

قن�ضاًل من الدول العربية واالإ�ضالمية ال�ضقيقة 

االإفطار  تناول  خاللها  مت  �ضياحية  بج�لة 

معر�س  يف  والتج�ل  امل�ضرتاح،  منطقة  يف 

االأعمال  ركن  على  واالطالع  النب�ية،  ال�ضرية 

التاريخية املتعلقة بامل�ضاعر املقد�ضة، وامل�اقع 

االأثرية مبكة املكرمة، واحلارة املكية بدكاكينها 

واأ�ضهر  ال�ضعبية،  املاأك�الت  و�ضارع  القدمية، 

احِلرف واالألعاب ال�ضعبية، ومركاز العمدة.

العام عن �ضكره وتقديره  القن�ضل  واأعرب 

اإىل الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ضاعر 

املقد�ضة ممثلة يف �ضركة »كدانة« على جه�دها 

ال�ضع�دية يف  بالتن�ضيق مع وزارة اخلارجية 

ت�طيد  يف  ت�ضهم  التي  الفعاليات،  هذه  تنظيم 

الدول  ممثلي  بني  االأخ�ي  والرتابط  الت�ا�ضل 

اأبرز  على  واطالعهم  واالإ�ضالمية،  العربية 

التي  واحل�ضارية  والثقافية  ال�ضياحية  املعامل 

تتميز بها اململكة العربية ال�ضع�دية ال�ضقيقة.

ت�ضارك وزارة ال�ضحة دول العامل االحتفال 

بالي�م العاملي ملكافحة املالريا، والذي ي�ضادف 

دعًما  وذلك  عام؛  كل  من  اأبريل   25 تاريخ 

اإىل  الرامية  العاملية  ال�ضحة  منظمة  جله�د 

حت�ضني فر�س ح�ض�ل االأ�ضخا�س على و�ضائل 

اإذ يهدف  ال�قاية من االأمرا�س املهددة للحياة، 

االحتفال بهذا الي�م اإىل الت�عية باأهمية ال�قاية 

كا�ضرتاتيجية اأ�ضا�ضية للحد من انت�ضار مر�س 

املالريا.

حدوثه  يف  يت�ضبب  معٍد،  مر�س  واملالريا 

يت�ضلل  البالزم�دي�م  ي�ضمى  طفيلي  كائن 

االإن�ضان  ج�ضم  يف  احلمراء  الدم  كريات  داخل 

من خالل  الب�ضر  بني  املالريا  وتنتقل  فيدمرها. 

احلاملة  االأن�فيلي�س  بع��ضة  اأجنا�س  لدغات 

لها، التي ت�ضمى )ن�اقل املالريا(. وتبداأ اأعرا�س 

تراوح بني 10  الظه�ر خالل فرتة  املر�س يف 

- 15 ي�ًما، وهي: ارتفاع درجة حرارة اجل�ضم 

وغثيان  و�ضداع،  �ضديد،  وتعرق  ورع�ضة، 

وقيء، واإ�ضهال.

التي  الفتاكة  االأمرا�س  املالريا من  ويعترب 

لها عبء كبري على العامل اأجمع، وقد كان لهذا 

مر�س  كان  حيث  البحرين  على  عبئه  املر�س 

الثالثينات  يف  البحرين  يف  مت�طًنا  املالريا 

م�ضابني  البحرين  �ضكان  من   %20 ب�اقع 

�ضعًيا  البحرين  حك�مة  �ضعت  لذا  باملالريا، 

احلك�مة  واأن�ضاأت  املر�س  هذا  ملكافحة  حثيثا 

لتبداأ   1939 العام  يف  املالريا  مكافحة  دائرة 

برامج مكافحة املالريا ب�ضكل تنظيمي. وبف�ضل 

اجله�د اجلبارة واملكافحة امل�ضتمرة، كانت اآخر 

 .1979 بالعام  للمالريا  حملي  انتقال  حالة 

املالريا  على  الق�ضاء  البحرين  وا�ضتطاعت 

واإعالنها ر�ضمًيا من قبل منظمة ال�ضحة العاملية 

يف العام 1981 خالية من املالريا.

اأوائل  �ضمن  من  البحرين  مملكة  وتعترب 

ا�ضتطاعت  التي  املت��ضط  �ضرق  اإقليم  دول 

الق�ضاء على املالريا، ومنذ ذلك احلني وا�ضتناًدا 

�ضعت  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  ت��ضيات  على 

متخذي  من  مبا�ضر  واإ�ضراف  وبدعم  اململكة 

القرار ب�زارة ال�ضحة للمحافظة على البحرين 

خالية من االنتقال املحلي للمالريا.

البحرين  مملكة  يف  ال�ضحة  وزارة  وتفخر 

دون  مت�ا�ضلة  �ضنة   43 يف  املتمثل  باإجنازها 

جه�د  بف�ضل  وهذا  للمالريا  حملي  انتقال 

للحفاظ  ال�ضحة  وزارة  يف  العاملني  جميع 

ت�ضمل  حيث  املالريا،  من  خالية  البحرين  على 

اأنه  املجال  هذا  يف  البحرين  مملكة  اإجنازات 

التي  احلاالت  وجميع  حملية  حاالت  ت�جد  ال 

متابعة  وتتم  اخلارج  من  قادمة  ر�ضدها  يتم 

للحاالت  العامة  ال�ضحة  اإدارة  من  احلاالت 

امل�ضاد  للعالج  اأخذهم  من  والتاأكد  ال�افدة 

انتقال  من  ولي�ضت  وافدة  احلالة  واأن  للمالريا 

حملي. كما اأن هناك تق�ضًيا لن�اقل املر�س عرب 

البع��س  ملكافحة  وم�ضتمرة  دورية  برامج 

الناقل للمالريا وبرامج خمت�ضة ملكافحة يرقات 

وتتكامل  البالغ،  البع��س  ومكافحة  البع��س 

برامج املكافحة بالتن�ضيق والتعاون مع عدد من 

اجلهات للتخل�س من ب�ؤر تكاثر البع��س. 

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

ال�ضف�ف  يف  املتط�عني  من  عدد  ت�ا�ضل 

االأمامية مل�اجهة فريو�س ك�رونا مع »االأيام«، 

لهم  اأقّرت  التي  مكافاآتهم  �ضرف  عدم  م�ؤكدين 

حتى االآن، مطالبني ب�ضرعة �ضرف م�ضتحقاتهم 

بعد  املعنية  اجلهات  قبل  من  لهم  اأقّرت  التي 

تط�عهم يف خمتلف جبهات الت�ضدي لفريو�س 

من  بغريهم  اأ�ض�ة  ط�يلة  الأ�ضهر  ك�رونا 

قبل  فعليا  مكافاآتهم  �ضرفت  الذين  املتط�عني 

اأ�ضهر.

وكانت وزارة املالية واالقت�ضاد ال�طني قد 

�ضرعت يف �ضرف املكافاآت املخ�ض�ضة للمتط�عني 

االأمامية مل�اجهة جائحة فريو�س  ال�ضف�ف  يف 

املتط�عني  من  عدد  اإىل  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

قبل �ضنه تقريًبا، فيما ا�ضتمرت يف �ضرف دفعة 

ثانية من املكافاآت للمتط�عني خالل �ضهر ن�فمرب 

املا�ضي، فيما بقي عدد من املتط�عني دون �ضرف 

املكافاآت ومن بينهم متط�ع�ن مبركز املعار�س، 

ال�ضحة  باإدارة  الك�رونا  مبختربات  واآخرون 

العامة، وغريها من اجلبهات االأمامية للت�ضدي 

 4 بني  ما  املكافاآت  قيمة  تراوحت  اإذ  للجائحة، 

اآالف دينار اإىل 12 األف دينار لكل فرد.

املتط�عني من عدم �ضرف  من  وتفاجاأ عدد 

املكافاآت لهم اأ�ض�ة بزمالئهم، كما هي ت�جيهات 

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

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

للمعنيني ب�ضرف مكافاآت خم�ض�ضة للمتط�عني 

االأمامية مل�اجهة جائحة فريو�س  ال�ضف�ف  يف 

ك�رونا، مت�ضائلني عن �ضبب هذا التاأخري الط�يل 

قبل  مكافاآتهم  ب�ضرف  وعدوا  واأنهم  ا  خ�ض��ضً

طلب  كما  بياناتهم  بتحديث  قام�ا  كما  اأ�ضهر 

منهم.

فني  لتقييم  وفًقا  متفاوتة  املكافاآت  واأتت 

فرد  لكل  ال�ضحة  وزارة  اأجرته  دقيق  وتقني 

مدة  جملتها  ومن  اأم�ر  عدة  على  بناًء  متط�ع 

التط�ع وك�ن املتط�ع من خريج التخ�ض�ضات 

فقد  متفاوتة  التع�ي�ضات  اأن  كما  ال،  اأم  الطبية 

ح�ضل بع�س املتط�عني على اأربعة اآالف دينار 

اإذ  األف دينار،  اآالف و12  اآالف و9  واآخرين 7 

امل�قرة  احلك�مة  من  تقديًرا  هذه اخلط�ة  تاأتي 

ملا بذله ه�ؤالء ط�ال جائحة ك�رونا.

املكافاآت  ب�ضرف  طالب�ا  قد  ن�اب  وكان 

�ضرف  �ضرورة  على  م�ؤكدين  للمتط�عني، 

اأو  ا�ضتثناء  دون  املتط�عني  جلميع  املكافاآت 

متييز.

وزير االإعالم ينعى 

الباحث واملوؤرخ �سقر املعاودة

»التجارة« تطرح مزايدة لتاأجري ق�سائم لتطوير 

وت�سغيل م�ساكن للعمال باملناطق ال�سناعية

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  نعى 

�ضقر  وامل�ؤرخ  وامل�ؤلف  الباحث  االإعالم، 

اإىل  انتقل  الذي  املعاودة،  �ضقر  عبداهلل 

بالعطاء  حافلة  م�ضرية  بعد  ربه  ج�ار 

واالبداع املتميز.

االأدبية  االأ�ضرة  اأن  الرميحي  واأكد 

فقدت  واخلليجية  البحرينية  والثقافية 

اأر�ض�ا  الذين  اأبنائها  اأحد  املعاودة  ب�فاة 

الت�ثيق  يف  خا�ضة  مدر�ضة  اأ�ض�س 

املكتبة  باإ�ضداراته  واأثرى  التاريخي، 

ال�طنية مبراجع تاريخية ر�ضينة.

الكبرية  املعرفية  باالإ�ضهامات  واأ�ضاد 

وب�ضماته  املهم  ودوره  الراحل،  للفقيد 

االأدبية والفكرية  امل�ؤثرة يف رفد احلركة 

ال�ضحافة  تاريخ  و�ضرب  والثقافية 

البحرينية واخلليجية من خالل نتاجاته 

يف هذا اجلانب التي كان لها �ضدى وا�ضًعا 

»البحرين يف �ضحافة  بينها: كتاب  ومن 

البحرينية  ال�ضحافة  وكتاب  املا�ضي«، 

جمل�س  »دول  وكتاب  وعطاء  تاريخ 

وغريها  املا�ضي«،  �ضحافة  يف  التعاون 

بالثقافة  املت�ضلة  الفكرية  النتاجات  من 

واالأدب منها كتاب »البحرين وتكرمي اأمري 

ال�ضعراء اأحمد �ض�قي«.

واأ�ضار اإىل ما كان يتميز به املعاودة 

الثقافية  احلركة  يف  فعالة  م�ضاركة  من 

والبحث العلمي املتخ�ض�س على ال�ضعيد 

املحلي واخلارجي.

خال�س  عن  االإعالم  وزير  واأعرب 

الفقيد  الأ�ضرة  امل�ا�ضاة  و�ضادق  التعازي 

وجلميع اأبناء االأ�ضرة الثقافية واالأدبية يف 

البحرين ويف جميع دول اخلليج العربي، 

داعًيا اهلل تعاىل اأن يتغمده ب�ا�ضع رحمته 

ومغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه وزمالءه ال�ضرب وال�ضل�ان.. 

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن«.

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  اأعلنت 

لتط�ير  مزايدة  طرح  مت  اأنه  وال�ضياحة 

بيع  ومرافق  العمال  م�ضاكن  وت�ضغيل 

ال�ضناعية  املناطق  من  عدد  يف  بالتجزئة 

املناق�ضات  جمل�س  قبل  من  لها  التابعة 

العطاءات  فتح  يتم  اأن  على  واملزايدات، 

املقدمة للم�ضروع بعد االنتهاء من االإجراءات 

الالزمة لذلك.

القالف  علي  خالد  املهند�س  واأ�ضار 

بال�زارة،  ال�ضناعية  املناطق  اإدارة  مدير 

اأن امل�ضروع يهدف اإىل تط�ير م�ضاكن عمال 

مالئمة ومطابقة للم�ا�ضفات واال�ضرتاطات 

اأجل  من  البحرين  مملكة  يف  بها  املعم�ل 

واملعي�ضية  البيئية  الظروف  حت�ضني 

تقليل  يف  امل�ضاهمة  اإىل  باالإ�ضافة  للعمال، 

يف  الع�ض�ائية  العمال  م�ضاكن  ظاهرة 

اململكة.

ويت�ضمن امل�ضروع تخ�ضي�س 3 م�اقع 

ومرافقها مب�ضاحة  العمال  م�ضاكن  لتط�ير 

مربع،  مرت   10،500 عن  تزيد  اإجمالية 

حيث تبادر ال�ضركات الراغبة بامل�ضاركة يف 

هذه  اأحد  لتاأجري  عطاءاتها  بتقدمي  املزايدة 

مع  االإيرادات  وتقا�ضم  منها  اأو عدد  امل�اقع 

الفائزة يف  ال�ضركة  تق�م  اأن  على  ال�زارة، 

املزايدة باأعمال الت�ضميم والبناء والتم�يل 

العمال  مل�ضاكن  وال�ضيانة  والت�ضغيل 

من  �ضنة   25 ملدة  بالتجزئة  بيع  ومرافق 

ت�قيع عقد االإيجار.

وياأتي هذا امل�ضروع انطالًقا من حر�س 

القطاع  بني  ال�ضراكة  تعزيز  على  ال�زارة 

احلل�ل  واإيجاد  اخلا�س،  والقطاع  العام 

الت�ضغيلية  العمليات  دعم  يف  ت�ضب  التي 

املناطق  يف  القائمة  ال�ضناعية  للمن�ضاآت 

ال�ضناعية.

فيهم  تت�افر  من  ال�زارة  ودعت 

الراغبة  ال�ضركات  من  الالزمة  الكفاءة 

املناق�ضة  وثائق  �ضراء  اإىل  امل�ضاركة،  يف 

االإلكرتوين  النظام  خالل  من  اإلكرتونياً 

واملزايدات  املناق�ضات  ملجل�س  التابع 

etendering.tenderboard. / /:https
املزايدة  اإغالق  تاريخ  باأن  علًما   ،gov.bh

ي�افق االأحد 12 ي�ني� 2022.

املهند�س خالد القالف

�صقر املعاودة
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 بدء العمل بعد اإر�صاء املناق�صة قريًبا.. حميدان:

م�صروع حديقة �صار �صيمثل اإ�صافة نوعية للمرافق 

امل�ضاعد  الوكيل  حميدان  �ضوقية  اأكدت 

وزارة  يف  امل�ضرتكة  البلدية  للخدمات 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  االأ�ضغال 

العمراين اأن م�ضروع حديقة �ضار 525 يف 

اإىل  م�ضرية  املناق�ضة،  وثائق  اإعداد  مرحلة 

ت�ضري  امل�ضروع  تنفيذ  يف  البدء  اأعمال  اأن 

بح�ضب اخلطة املو�ضوعة.

وبّينت حميدان اأن اإن�ضاء حديقة مبجمع 

525 يف �ضار �ضيقام على م�ضاحة 3،372 

مرًتا مربًعا، حيث �ضي�ضم مكونات خمتلفة 

حوايل  اإىل  طوله  ي�ضل  مم�ضى  بينها  من 

اال�ضتخدامات  متعدد  وملعب  مرًتا،   144

مرت   163.3 حوايل  اإىل  م�ضاحته  ت�ضل 

اإىل  باالإ�ضافة  للجلو�س،  واأماكن  مربع، 

منطقة للعب االأطفال مب�ضاحة 453.6 مرت 

التي  احلديثة  باالألعاب  تزويدها  مت  مربع 

وال�ضالمة،  االأمن  موا�ضفات  فيها  تتوافر 

مطاطية  باأر�ضية  املنطقة  حيث مت جتهيز 

امل�ضطحات  ــة  زراع جانب  اإىل  ومظلة، 

اأ�ضجار الظل  اخل�ضراء باأنواع متعددة من 

اللبخ  واأ�ضجار  البا�ضق  التني  اأ�ضجار  مثل 

م�ضاحة  تبلغ  حيث  االأنــواع،  من  وغريها 

مرًتا   629.68 حوايل  اخل�ضراء  املنطقة 

مواقف  من  عدد  توفري  مت  كذلك  مربًعا، 

ال�ضيارات واملباين مرافق عامة.

وقالت حميدان اإن هذا امل�ضروع �ضيمثل 

اإ�ضافة نوعية للمرافق واحلدائق التي يتم 

بالتعاون  ال�ضمالية  املحافظة  يف  تنفيذها 

حيث  ال�ضمالية،  املنطقة  بلدي  جمل�س  مع 

�ضيلبي احتياجات االأهايل. 

البلدي  املجل�س  رئي�س  قال  جهته  من 

ال�ضمايل اأحمد حممد الكوهجي باأن م�ضروع 

وي�ضري  قائم  �ضار يف جممع 525  حديقة 

امل�ضروع  لهذا  املو�ضوعة  اخلطة  بح�ضب 

والذي بدوره �ضيخدم اأهايل املنطقة. 

واأ�ضاف الكوهجي اأن م�ضروع احلديقة 

ملا  �ضار  يف  املميزة  امل�ضاريع  من  يعترب 

ومكونات  عنا�ضر  من  امل�ضروع  يحتويه 

جمالية ت�ضيف متنف�ضا اإىل االأهايل.

امل�ضروع  يبداأ  اأن  املوؤمل  من  اأنه  واأكد 

جميع  من  االنتهاء  بعد  فر�ضة  اأقرب  يف 

البلديات  وزارة  بني  الر�ضمية  االإجــراءات 

ح�ضب  املناق�ضة  الإر�ضاء  املالية  ووزارة 

االآلية املتبعة بلجنة املناق�ضات.

»امل�صت�صفيات احلكومية« تعقد لقاًء حتفيزًيا مع 48 طبيًبا مبتعًثا.. د. الأن�صاري:

 تطوير وتاأهيل الكوادر الطبية لتعزيز اخلدمات ال�صحية

التنفيذي  الرئي�س  اأكـــد 

احلكومية  للم�ضت�ضفيات 

االأن�ضاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  اأّن 

الروؤية  حتقيق  على  حري�ضة 

�ضاحب  حلــ�ــضــرة  الــثــاقــبــة 

اآل  اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

تعزيز  يف  املفدى  عاهل  خليفة 

البحرينية  ــكــوادر  ال ومتكني 

على  االأول  اخلــيــار  وجعلها 

يت�ضق  ومبا  االأ�ضعدة،  جميع 

ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  مع 

اآل  االأمري �ضلمان بن حمد  امللكي 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الكبري  الدعم  مثمًنا  الــوزراء، 

القطاع ال�ضحي من  الذي يتلقاه 

القيادة الكرمية والتحفيز الدائم 

الطبية  الكوادر  به  حتظى  الذي 

يف  العاملني  جلهود  والتقدير 

يف  ي�ضهم  ما  ال�ضحي،  القطاع 

للكوادر  منت�ضب  لكل  دافع  خلق 

لديه  ما  اأف�ضل  لتقدمي  الطبية 

واإمكانات من  من جهد وخربات 

�ضاأنها حتقيق الرفاهية ال�ضحية 

مملكة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

البحرين.

خالل  االأن�ضاري،  واأ�ــضــار 

اللقاء التحفيزي الذي نظمه ق�ضم 

بامل�ضت�ضفيات  العامة  العالقات 

املبتعثني  االأطباء  مع  احلكومية 

يف  املتقدمة  زماالتهم  ال�ضتكمال 

 48 عددهم  والبالغ  ــارج،  اخل

ا�ضرتاتيجية  طبيًبا، وذلك �ضمن 

متابعة  يف  التنفيذية  االإدارة 

مبختلف  الطبية  الكوادر  ودعم 

مملكة  وخــارج  داخل  املجاالت 

اأهمية  من  لذلك  ملا  البحرين، 

الوطنية  الــكــوادر  تطوير  يف 

اخلدمات  اأف�ضل  لتقدم  وتاأهيلها 

تطور  يف  وت�ضهم  واالإمكانات، 

يف  ال�ضحية  اخلدمات  وتعزيز 

اململكة.

مناق�ضة  اللقاء  وقد مت خالل 

فيما  التطورات  اآخر  ومتابعة 

العاملني  االأطباء  ابتعاث  يخ�س 

خارج  احلكومية  بامل�ضت�ضفيات 

من  لــعــدد  الــبــحــريــن  مملكة 

وهوجن  اأملانيا،  منها  الــدول، 

واململكة  ــدا،  ــن ــرل واأي كـــوجن، 

واململكة  الها�ضمية،  االأردنية 

وماليزيا،  ال�ضعودية،  العربية 

واجلمهورية  و�ضنغافورة، 

املتحدة،  واململكة  الرتكية، 

ــا، و�ــضــويــ�ــضــرا،  ــي ــرتال ــض واأ�

املتحدة  والواليات  واإ�ضبانيا، 

اأخــرى  ووجــهــات  االأمريكية، 

لتنويع  للم�ضتقبل  �ضت�ضاف 

ـــربات االأطــبــاء  اإمــكــانــات وخ

امل�ضت�ضفيات  يف  العاملني 

احلكومية وتعزيز قدراتهم.

االأن�ضاري  الدكتور  ونــّوه 

هذه  مثل  ب�ضرورة  اللقاء  خالل 

اللقاءات، ما يعزز مبداأ التوا�ضل 

يف  والــعــامــلــني  االإدارة  ــني  ب

وخلق  احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

اأوا�ضر  وتعزيز  الفريق  روح 

املنظومة  ــراد  اأف بني  العالقات 

ال�ضحية.

احلر�س  االأن�ضاري  د.  واأكد 

من  ما  كل  حتقيق  على  الدائم 

الغالية  ا�ضم مملكتنا  رفع  �ضاأنه 

كما  الــدول،  �ضفوف  بني  عالًيا 

للجهود  وتقديره  �ضكره  وجه 

تقدميها  يوا�ضل  التي  احلثيثة 

بامل�ضت�ضفيات  الطبي  الكادر 

الطيب  ــد  ــه واجل احلــكــومــيــة 

املبتعثون  االأطباء  قدمه  الذي 

البعثات  هذه  على  للح�ضول 

وقدراتهم  اإمكاناتهم  لتطوير 

خدمة لوطنهم و�ضعبهم، متمنًيا 

يف  والــنــجــاح  التوفيق  لهم 

درا�ضتهم ليعودوا بقدرات عالية 

�ضاأنها  مــن  جــديــدة  وخـــربات 

اخلدمات  مبنظومة  االرتــقــاء 

ال�ضحية املقدمة يف اململكة.

مل يدفع الإيجار منذ ت�صّلم املحل ما عدا مبلغ التاأمني عند اإبرام العقد

 املحكمة تلزم م�صتاأجًرا مبتنزه خليفة بدفع 7510 دنانري لبلدية املحرق

علي طريف: 

ــة  االإداري الكربى  املحكمة  حكمت 

خليفة  متنزه  م�ضتاأجر حمل يف  باإلزام 

اإيجارات  قيمة  دنانري   7510 بدفع 

املحرق،  بلدية  ل�ضالح  عليه  متاأخرة 

بعد اأن دفع فقط مبلغ التاأمني عند اإبرام 

العقد ومل يدفع االإيجار منذ اأن ا�ضتاأجر 

األزمته املحكمة  املحل عام 2017، كما 

مب�ضروفات الدعوى والر�ضوم.

اأقامت  املــحــرق،  بلدية  وكــانــت 

يوليو   13 يف  املحكمة  اأمــام  الدعوى 

مع  اأبرمت  اأنها  فيها  ذكرت  املا�ضي، 

لالنتفاع  ترخي�س  عقد  عليه  املدعى 

خليفة  االأمــري  مبتنزه  الكائن  باملحل 

نظري مبلغ �ضهري وقدره 242 ديناًرا، 

وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها 

حمل  العني  من  عليه  املدعى  بتمكني 

الوفاء  عن  امتنع  االأخري  اأن  اإال  العقد، 

من  عليها  املتفق  االنتفاع  مقابل  بقيمة 

 ،2020 يوليو  وحتى   2017 مار�س 

مما تر�ضد بذمته مبلغ 8170 ديناًرا.

بحث  قامت  اإنها  البلدية  وقالت 

املدعى عليه على ال�ضداد مبوجب اخطار 

م�ضجل بعلم الو�ضول اإال اأنه مل يحرك 

اإقامة  اإىل  بها  حدا  الذي  االأمر  �ضاكًنا، 

املدعى  باإلزام  احلكم  وطلب  الدعوى 

مع  ديناًرا،   8170 يــوؤدي  باأن  عليه 

اإلزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف.

وقالت املحكمة يف حيثيات احلكم 

تخ�ضع  العقود  اأن  املقرر  من  »اإنــه 

وهو  القانون  اأ�ضول  من  عام  الأ�ضل 

مع  تتفق  بطريقة  تنفيذها  وجــوب 

املبداأ  وهذا  النية،  ح�ضن  يوجبه  ما 

االإدارية  العقود  جمال  يف  به  معمول 

املدنية،  العقود  �ضاأن  ذلك  يف  �ضاأنها 

ملا  وفًقا  العقد  تنفيذ  يجب  واأنــه 

حتدد  التي  �ضروطه  عليه  ا�ضتملت 

للبنود  حقوق والتزامات طرفيه طبًقا 

التي مت االتفاق عليها«.

بلدية  اأن  اإىل  املحكمة  واأ�ــضــارت 

للمدعى  املحل  بتاأجري  قامت  املحرق 

عليه بداية من تاريخ 2017/ 5/ 1 ومت 

جتديد يف 2018/ 4/ 22 بذات املقدار 

ومل يقم املدعى عليه بدفع قيمة االإيجار 

 660 دفع  حيث  التاأجري،  بداية  من 

املحل«،  »تاأمني  �ضبيل  ديناًرا فقط على 

وقالت اإنه مت خ�ضم 660 ديناًرا »مبلغ 

املديونية  مبلغ  من  امل�ضتحق  التاأمني« 

الواجب  املبلغ  واأن   8170 والبالغ 

وحكمت  دنانري،   7510 هو  �ضداده 

يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  املحكمة 

دنانري،   7510 وقدره  مبلًغا  للمدعية 

واألزمته بالر�ضوم وامل�ضروفات.

ال�صجن 5 �صنوات لآ�صيويني بعد 

�صبط 4 كيلو من ال�صبو لديهم

حكمها   بال�ضجن   اأ�ضدرت  املحكمة   الكربى   اجلنائية   االأوىل 

   5 �ضنوات   على   اأ�ضيويني   اأدينا   بجلب   املواد   املخدرة   عن طريق 

  تهريبها من بالدها، كما ق�ضت املحكمة بتغرميهما       3اآالف   دينار  

 واأمرت   باإبعادهما   عن   البالد   بعد  تنفيذ   العقوبة. 

وت�ضري تفا�ضيل الق�ضية اإىل اأن عندما با�ضر  �ضابط   اجلمارك  

 مبطار   البحرين   تفتي�س   اأمتعة   القادمني   ا�ضتبه   يف   املتهم   وقام  

 بتحويله   واأمتعته   اإىل   امل�ضار   االأحمر،   وعندما   و�ضع   اأمتعته  

 لتفتي�ضها   ظهرت   على   املتهم   حالة   من   االرتباك،   اإال   اأن   �ضابط  

 جمارك   اآخر   متكن   من   ا�ضتيقافه   وعند   تفتي�س   اأمتعته   ب�ضكل   دقيق  

 تبني   وجود   مواد   خمدرة   خمباأة   اأ�ضفل   احلقيبة   بطريقة   فنية  

 دقيقة   تبني   اأنها   ملادة   ال�ضبو   بلغ   وزنها قرابه   4   كيلوجرامات . 

من   قبل   اإدارة   مكافحة   معه  والتحقيق  املتهم  نقل  وعند 

 املخدرات، اأو�ضح �ضابط اإنه   اأجرى   التحريات   الالزمة   واجلدية  

 وتاأكد   له   اأن   املتهم   جلب   املواد   املخدرة   بق�ضد   االجتار   بها   ململكة 

البحرين. 

اأن املتهم  من   �ضمن   �ضبكة   تقوم   وتبني من خالل التحريات 

 بتهريب   املواد   املخدرة   يف   مملكة   البحرين   للتجار بها   واأنه   يقوم  

 بذلك   مقابل   مبالغ   مالية،   كما   دلت   التحريات   على   اأن   املتهم   الثاين  

 دوره   هو   ت�ضلم   املواد   املخدرة   وترويجها. 

النيابة  وجهت  اإذ  وقد   اعرتف   املتهمان   مبا   ن�ضب   اإليهما، 

العامة للمتهمني اأنهما   يف 6  يناير   2022   جلبا بق�ضد االجتار 

املواد   املخدرة ال�ضبو   يف   غري   االأحوال   امل�ضرح   بها   قانوًنا.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

»التاأمني الجتماعي«: ملتزمون 

مبا توافقنا عليه مع ال�صلطة الت�صريعية

قالت الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي 

اإنه باالإ�ضارة اإىل ما مت تداوله موؤخًرا حول 

تطبيق قوانني التقاعد دون اأي مهلة، توؤكد 

الهيئة اأنها ملتزمة مبا متَّ التوافق عليه مع 

والنواب(  )ال�ضورى  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

ب�ضاأن عدم �ضريان اأحكام القانونني اإال بعد 

م�ضي �ضنة واحدة من تاريخ نفاذهما.

ال�ضابعة  املادة  اأن ذلك يف  اإىل  واأ�ضاتر 

ل�ضنة   )13( رقم  القانون  من  كل  من 

2022 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 

)13( ل�ضنة 1975ب�ضاأن تنظيم معا�ضات 

احلكومة،  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت 

والقانون رقم )14( ل�ضنة 2022 بتعديل 

االجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س 

 )24( رقم  بقانون  باملر�ضوم  ال�ضادر 

االأحكام  �ضريان  عدم  ب�ضاأن   1976 ل�ضنة 

القانون  يف  عليها  املن�ضو�س  امل�ضتبدلة 

املعا�س  ال�ضتحقاق  املوؤهل  املوظف  على 

عند نفاذ اأحكام هذا القانون اإال بعد م�ضي 

اأن  مبعنى  نفاذه،  تاريخ  من  واحدة  �ضنة 

القانون  �ضدور  عند  للتقاعد  املوؤهلني 

ميكنهم التقاعد خالل �ضنة من تاريخ النفاذ 

اأو  اأبريل 2023  الذي ينتهي بتاريخ 19 

والهيئة  اختيارهم،  العمل ح�ضب  موا�ضلة 

املراجعني  ا�ضتف�ضارات  على  بالرد  ملتزمة 

ح�ضب اأحكام القانون.

منوًها باملتابعة امليدانية للمالحظات الواردة عرب »توا�صل«.. مدير بلدية اجلنوبية:

جائز التميز دافع نحو بذل املزيد ملواكبة تطلعات املواطنني
املنطقة  بلدية  عام  مدير  اأعرب 

عبداللطيف  عا�ضم  املهند�س  اجلنوبية 

والفخر  االعتزاز  بالغ  عن  عبداهلل، 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بتف�ضل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

بلدية  بتكرمي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اجلهات  �ضمن  اجلنوبية  املنطقة 

يف  التميز  بجائزة  الفائزة  احلكومية 

 ،2021 للعام  العمالء  مع  التوا�ضل 

للمقرتحات  الوطني  النظام  �ضمن 

للعام  وذلك  )توا�ضل(،  وال�ضكاوى 

الثاين على التوايل. 

دافًعا  ميثل  التكرمي  هذا  اأن  واأّكد 

اجلهود  من  املزيد  بذل  نحو  كبرًيا 

املواطنني  تطلعات  ملواكبة  والعطاء 

املقدمة  وحتقيق ر�ضاهم عن اخلدمات 

البلدية وبناًء على  اأن  اإىل  لهم، م�ضرًيا 

و�ضوؤون  االأ�ضغال  وزير  توجيهات 

البلديات والتخطيط العمراين املهند�س 

ع�ضام بن عبداهلل خلف، ووكيل الوزارة 

ل�ضوؤون البلديات ال�ضيخ حممد بن اأحمد 

اآل خليفة، حتر�س على متابعة كل ما 

ومقرتحات  مالحظات  من  اإليها  يرد 

معها  وتتفاعل  )توا�ضل(  نظام  عرب 

واملتابعة  ال�ضريعة  باال�ضتجابة 

احلثيثة من قبل االأق�ضام املخت�ضة. 

اجلنوبية  البلدية  عام  مدير  وعرّب 

باالإجناز  واعتزازه  فخره  بالغ  عن 

الثاين على  للعام  البلدية  الذي حققته 

التوايل، مثنًيا على دور فرق العمل يف 

خمتلف اأق�ضام البلدية، وحر�ضهم على 

الواردة  للمالحظات  امليدانية  املتابعة 

التقارير  ورفع  )توا�ضل(  نظام  عرب 

احللول  وو�ضع  معاجلتها  تكفل  التي 

موجًها  ممكن،  وقت  اأ�ضرع  يف  لها 

الفريق اإىل موا�ضلة العطاء وبذل املزيد 

من اجلهود لتحقيق تطلعات املواطنني 

وتوفري  ملالحظاتهم  واال�ضتجابة 

م�ضتويات  اأعلى  وفق  لهم  اخلدمات 

اجلودة.

تتوافق  اأنها  الزايد  دالل  ال�شورية  اأكدت 

مع املبادئ واالأ�ش�س التي يقوم عليها تعديل 

التالعب  مينع  مبا  امل�شتهلك،  حماية  قانون 

اإ�شافة جمل�س  »ولكن  قائلة:  االأ�شعار،  ورفع 

النواب للمادة )14( التي مل تكن مدرجة �شابًقا 

يف اأ�شل االقرتاح بقانون الذي ُبني عليه هذا 

امل�شروع، ال تتقيد باالإجراءات الواجب اتباعها 

يف نظر م�شاريع القوانني«. 

اأن  من  بد  »ال  قائلة:  الزايد  وتابعت 

اإدخال  فقط  ولي�س  امل�شوؤولية،  ن�شت�شعر 

ن�شو�س على القانون ت�شتوجب عقوبة دون 

قانون  وهل  الكافية،  الدرا�شة  حيز  تاأخذ  اأن 

بهما  التنفيذية  والئحته  امل�شتهلك  حماية 

وهل  واالحتكار؟  االأ�شعار  �شبط  يف  م�شكلة 

هناك ق�شور ت�شريعي يف هذا القانون يتطلب 

التعديل؟«.

خالل  �شلمان،  جميلة  ال�شورية  واأكدت 

القانون  اأن  امل�شتهلك،  ب�شاأن حماية  مداخلتها 

ال�شارة،  املمار�شات  �شور  يحدد  مل  النافذ 

بينت  النواب  من  اإ�شافتها  مت  التي  واملادة 

جانًبا من هذه املمار�شات واجلرائم، مثل اإخفاء 

ال�شلع واالمتناع عن بيعها، واأنواع املمار�شات 

القانون  يف  حتدد  اأن  يجب  كافة  اخلاطئة 

ولي�س يف الالئحة التنفيذية. 
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احلب�س �شنة وغرامة 10 اآلف دينار ملن يخالف �شروط �شرف الأدوية.. »ال�شورى«:

ا�شتثناء »البحريني« من ر�شوم البنية التحتية حتى اأقرباءه من الدرجة الأوىل

وقالت جلنة املرافق ال�شورية يف تقريرها اإن اال�شتثناء 

ياأتي مراعاة للبعد االجتماعي، واإنه ا�شتثناء من�شبط ومقيد 

بعدة �شروط، وهي اأن يكون العقار املطلوب هدمه واإعادة 

بنائه مملوًكا للمواطن بحريني اجلن�شية، واأن يكون العقار 

الدرجة  حتى  والأقاربه  له  ال�شكنى  الأغرا�س  ا  خم�ش�شً

االأوىل، وبالتايل ي�شتبعد اال�شتغالل بهدف الربح ف�شاًل عن 

اأن  ا�شتبعاد �شبهة اال�شتغالل يف االأغرا�س التجارية، كما 

اال�شتثناء ين�شرف اإىل العقار املذكور اأًيا كان موقعه، �شواء 

كان يف مناطق التعمري القائمة اأو اجلديدة. ومن ثم فاإن 

هذا اال�شتثناء ف�شاًل عن اأنه يدخل يف ال�شلطة التقديرية 

للمواطنني. االجتماعي  البعد  ملراعاة  فاإنه جاء  للم�شرع، 

م�شروع  ال�شورى  جمل�س  رف�س  اآخر،  �شياق  يف 

�شمن  العمالية  النقابات  اأع�شاء  اإخ�شاع  يت�شمن  قانون 

ملكافحة  يهدف  اإذ  املالية،  الذمة  عن  الك�شف  قانون 

يف  ال�شفافية  مبداأ  وتفعيل  اخلا�س،  القطاع  يف  الف�شاد 

النقابية. واالحتادات  املنظمات  عمل 

بن  علي  ال�شورى   رئي�س  جمل�س  قال  مداخلته  ويف 

واأخ�شعنا  النقابات  قانون  عدلنا  »اإذا  ال�شالح:  �شالح 

قانون  لتعديل  ن�شطر  قد  املالية،  للذمة  اأموالها 

ا  واأي�شً امل�شاهمني،  اآالف  فيها  التي  املالية  املوؤ�ش�شات 

املالية،  الذمة  عليها  تنطبق  ال  التي  اخلا�شة  ال�شركات 

ويجب اأن نت�شاءل: هل هذا مال عام اأم خا�س؟«.

املال  على  املحافظة  نريد  »جميعنا  قائالً:  وتابع 

واالإثراء  الف�شاد  ونحارب  وال�شفافية،  والنزاهة  العام 

ن�شع  اأن  يجب  ولكن  اأهدافنا،  وهذه  امل�شروع،  غري 

جتارب  من  واال�شتفادة  ال�شحيح  بال�شكل  الت�شريعات 

الدول االأخرى يف هذا املجال«.

قانون الأدوية

ومّرر ال�شوريون اأم�س قانوًنا يهدف اإىل ت�شديد الرقابة 

على جميع االأدوية، �شواء االأدوية التي حتتوي على مواد 

ولكن  ذلك  على  حتتوي  ال  اأو  عقلية،  موؤثرات  اأو  خمدرة 

ميكن ا�شتخدامها لذلك.

وبح�شب القانون اجلديد، ُيعاقب باحلب�س مدة ال تقل 

اآالف دينار وال تزيد  عن �شنة وبغرامة ال تقل عن خم�شة 

على ع�شرة اآالف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

حاز اأو عر�س بق�شد البيع اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية 

بو�شف  قام  اأو  الهيئة،  و�شجالت  بدفاتر  م�شجلة  غري 

لل�شروط  باملخالفة  اجلزئية  للرقابة  اأدوية  �شرف  اأو 

واالإجراءات التي يحددها املجل�س.

اأو  اأدوية  باع  من  كل  العقوبة  بذات  ُيعاقب  كما 

الر�شمية  االأ�شعار  م�شتح�شرات �شيدلية ب�شعر يزيد على 

اأدوية  حاز  اأو  باع  اأو  البيع  بق�شد  اأوعر�س  لها،  املقررة 

خا�شعة للرقابة اجلزئية دون احل�شول على ترخي�س.

باأن ُيعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن  القانون  ويق�شي 

�شنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة اآالف دينار وال جتاوز ع�شرة 

اآالف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من زاول مهنة 

اأو  ا ملزاولتها،  القانون ترخي�شً دون ترخي�س يتطلب هذا 

قدم بيانات غري �شحيحة اأو التجاأ اإىل طرق غري م�شروعة 

ا ملزاولة اإحدى املهن املن�شو�س  ترتب عليها منحه ترخي�شً

عليها يف هذا القانون دون وجه حق.

ل�شخ�س  �شمح  �شيديل  كل  العقوبة  بذات  ُيعاقب  كما 

غري مرخ�س له مبزاولة مهنة ال�شيدلة مبزاولتها با�شمه، 

اأيِّ  اأو  الهيئة  مفت�شي  عمل  تعطيل  اأو  اإعاقة  ت�شّبب يف  اأو 

باالجتار  قام  اأو  اإجرائه،  ب�شدد  الهيئة  تكون  حتقيق 

باالأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية دون ترخي�س.

اإعادة قانون »الإ�شغالت«

قانون  مل�شروع  التكميلي  التقرير  املجل�س  اأعاد  كذلك 

العامة  املرافق  جلنة  اإىل  العامة  الطرق  اإ�شغال  ب�شاأن 

البلدية  لتخويل  يهدف  اإذ  الدرا�شة،  من  ملزيد  والبيئة 

املخت�شة ب�شكل مبا�شر يف اإ�شدار تراخي�س اإ�شغال الطرق 

التي  البلديات  ب�شوؤون  املخت�شة  الوزارة  من  بدالً  العامة 

تقوم بالدور االإ�شرايف على الهيئات البلدية، وتعديل بع�س 

ن�شو�س امل�شروع بقانون لتي�شري وتب�شيط االإجراءات على 

املواطنني.

بينما اأ�شار ع�شام خلف وزير االأ�شغال اإىل اأن اإ�شغاالت 

الطرق من اأعمال حفر وبناء ور�شف ومد اأنابيب وكابالت 

اأكرث  مع  اجلغرافية  احلدود  يف  تداخالً  تت�شمن  وغريها 

من بلدية، ما يتطلب احل�شول على موافقات توؤخذ من كل 

بلدية على حدة، ما ي�شهم يف تعطل تلك اخلدمات وبالتايل 

تعطل م�شالح النا�س.

واأ�شار اإىل احلاجة للتن�شيق مع اأكرث من جهة حكومية 

ب�شاأن اإ�شغاالت الطرق املختلفة.

�شور اجلل�شة ال�شابعة والع�شرين ملجل�س ال�شورى

ل »�������ش������وري������ة« لإخ�����������ش�����اع »ال����ن����ق����اب����ي����ن« ل�����ق�����ان�����ون ال����ك���������ش����ف ع������ن ال�������ذّم�������ة امل���ال���ي���ة

فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مّرر جمل�س ال�شورى اأم�س ت�شريًعا نيابيًا ي�شتثني 

ر�شوم  من  الأوىل  الدرجة  من  واأقرباءه  البحريني 

للعقار  البناء  واإعادة  الهدم  حال  يف  التحتية  البنية 

املخ�ش�س للأغرا�س ال�شكنية.

وي�شمل ال�شتثناء عمليات البناء يف جميع مناطق 

اجلديدة،  اأو  القائمة  التعمري  مناطق  �شواء  البحرين، 

على  ال�شتثناء  يق�شر  الذي  احلايل  القانون  بعك�س 

املناطق اجلديدة فقط.

الأرا�شي،  م�شاحات  جميع  ال�شتثناء  ي�شمل  كما 

بعك�س القانون احلايل الذي ي�شرتط م�شاحة معيّنة.

الدلل: �شبط �شرف الأدوية املحظورة كلًيا اأو جزئًيا

�شلمان: القانون النافذ مل يحدد �شور املمار�شات ال�شارة

الزايد: هل هناك ق�شور ت�شريعي يف »حماية امل�شتهلك«؟

احلاجي: القانون حماية للمواطن من »ال�شوق ال�شوداء«

احلداد: الحتادات اأعمالها تطوعية

جم�شري: اإقرار الذمة املالية ومكافحة الف�شاد

رمزي: تغليظ القانون ملنع ال�شيدليات من الوقوع يف اخلطاأ

البوعينن: ل فراغ ت�شريعي 

يف قانون حماية امل�شتهلك

حممد ح�شن: قانون 

»الطرق« بحاجة للتعديل

خالل  الدالل  ابت�شام  ال�شورية  لفتت 

مناق�شة م�شروع قانون تنظيم مهنة ال�شيدلة 

ل�شبط  القانون  هذا  اأن  ال�شيدلية،  واملراكز 

اأو  كلي  حظر  عليها  التي  االأدوية  �شرف 

جزئي، مبينة اأن هيئة تنظيم املهن ال�شحية 

تاأخذ دوًرا كبرًيا يف مراقبة مندوبي �شركات 

االأدوية، وح�شر النظم ال�شحية كافة يف ظل 

تطبيق نظام التاأمني احلايل. 

الفا�شل،  جهاد  ال�شورية  واأو�شحت 

قانون  م�شروع  ب�شاأن  مداخلتها  خالل 

ال�شيدلية،  واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  بتنظيم 

اأن التعديل يهدف اإىل تنظيم �شرف االأدوية 

اإ�شاءة  وعدم  خمدرة  مواد  تت�شمن  التي 

ا�شتخدامها، الفتة اىل اأن من املهم بعد �شدور 

اأن تتم التوعية بن�شو�شه من  القانون  هذا 

اأو  للمواطنني  �شواء  املعنية،  اجلهات  قبل 

تكامل  اأمام  »نحن  وقالت:  املهنة.   مزاويل 

التي  والت�شريعية  التنفيذية  االإجراءات  يف 

يهدف القانون لتحقيقها«. 

بنّي ال�شوري فوؤاد احلاجي اأن هناك 

حماية  قانون  م�شروع  ل�شدور  اأهمية 

الوقت حتديًدا يف ظل  هذا  امل�شتهلك يف 

املواطن  حلماية  الراهن  العاملي  الو�شع 

من ال�شوق ال�شوداء، وذلك مبا �شتت�شرر 

املواطنني، الفًتا  معه �شريحة كبرية من 

البحرين  املواد يف  اأ�شعار بع�س  اأن  اىل 

البناء  مواد  ومنها  باالأرتفاع،  بداأت 

واحلديد. 

يف  التاأخر  لعدم  احلاجي  ودعا 

م�شروع القانون لتفادي ال�شوق ال�شوداء 

املقبلة اإذا ا�شتمرت احلرب.

اأن  العرادي  علي  ال�شوري  وذكر 

الن�س احلايل يف م�شروع قانون حماية 

ا  امل�شتهلك غري من�شبط ومل يعِط تفوي�شً

اإعادة  االأف�شل  من  اأن  مبيًنا  ت�شريعًيا، 

تكون  ورمبا  و�شبطه،  الن�س  �شياغة 

هناك �شور اأخرى ملمار�شات خاطئة يف 

حق امل�شتهلك مل تذكر يف القانون.

اأكد ال�شوري عبدالرحمن جم�شري، خالل 

املالية،  الذمة  عن  الك�شف  ب�شاأن  مداخلته 

احلاجة  لعدم  بقانون  م�شروع  رف�س  اأن 

اخلريية  للجمعيات  خا�س  ت�شريع  اإىل 

وجمعيات املجتمع املدين والنقابات العمالية 

الإقرار الذمة املالية، م�شرًيا اىل اأن هناك جماالً 

كبرًيا الإقرار الذمة املالية ومكافحة الف�شاد. 

اأن  العري�س  اأحمد  ال�شوري  واأو�شح 

للتقدم  املواطنني  من  وا�شًحا  عزوًفا  هناك 

والرت�شيح اإىل اجلمعيات االأهلية والنقابات 

قبل  من  املطالبات  لكرثة  وذلك  العمالية، 

اجلمعيات  هذه  لدخول  التنفيذي  اجلهاز 

لت�شجيع  القوانني  ملراعاة  داعًيا  النقابية، 

النقابات  هذه  يف  للدخول  املواطنني 

واجلمعيات. 

علي  حممد  ال�شوري  قال  جانبه،  من 

ح�شن: »التعديل لي�س مقره قانون الك�شف 

عن الذمة املالية، بل مقره قانون اآخر، ونحن 

هناك  لي�س  ولكن  البحرين،  نقابات  نحّيي 

اأحد منّزه عن ك�شف الذمة املالية«.

اإىل  احلداد  اأحمد  ال�شوري  واأ�شار 

واملبالغ  تطوعية،  اأعمالها  االحتادات  اأن 

بعمل  م�شيًدا  قليلة،  ذممها  يف  تدخل  التي 

االحتادات والنقابات يف مملكة البحرين.

اأكدت ال�شورية هالة رمزي اأن ت�شديد العقوبة يف القانون، من خالل حتديد احلد االأدنى واالأق�شى وتغليظ العقوبات والغرامات 

يف القانون، جاءت من اأجل منع ال�شيدليات من الوقوع يف اخلطاأ وارتكاب اجلرمية.

بينما اأثنى ال�شوري اأحمد احلداد على اآلية �شرف االأدوية احلالية التي تاأتي وفق نظام مهم ومتكامل، بحيث ال ت�شمح الأي فرد 

ب�شرف اأي دواء اإال وفق مراقبة، ما ي�شّب يف م�شلحة �شّحة املواطن واملقيم املرتدد على م�شت�شفى ال�شلمانية.

كما اأكد على دور »نهرا« يف احلفاظ على املهنية الطبية وتتبع اأو�شاع املواطن واملقيم، منوًها كذلك بدور اجلمارك يف حماية 

املواطن والوطن من خالل الك�شف عن االأدوية املخدرة وغريها من اأنواع املخدرات املختلفة.

البوعينني،  ف�شل  بن  املجل�شني غامن  �شوؤون  اأكد وزير 

امل�شتهلك  حتمي  قوانني  هناك  اأن  امل�شتهلك،  حماية  ب�شاأن 

اأنه ال  مبيًنا  القانون،  تنفيذ  التنفيذية عادلة يف  والالئحة 

فراغ ت�شريعي يف القانون احلايل كما اأن باملواد امل�شتحدثة 

مع  تتعار�س  قد  عقوبات  اإيقاع  مت  القانون  يف  واملعدلة 

القانون النافذ، وهو ما يثري قلق احلكومة.

ال�شوري حممد علي ح�شن، خالل مداخلته ب�شاأن  قال 

اإىل  يحتاج  النافذ  القانون  اأن  اإىل  العامة،  الطرق  اإ�شغال 

املواد  من  العديد  به  احلايل  التعديل  اأن  مو�شًحا  تعديل، 

وهو  الطرق،  اإ�شغال  اإجراءات  وت�شهيل  بتي�شري  املتعلقة 

مو�شوع ي�شتدعي احلل ال�شريع.

اأن  »يجب  الزايد:  دالل  ال�شورية  اأ�شارت  جانبها  من 

تتمكن  حتى  الطرق،  اإ�شغال  تواجه  التي  امل�شاكل  نعرف 

ا  احلكومة من و�شع االآليات التي تي�شر املو�شوع، خ�شو�شً

يف ظل وجود املعامالت االإلكرتونية، فالهدف من امل�شروع 

التي�شري والت�شهيل اأمام اإجراءات اإ�شغال الطرق«.

 وزير الأ�شغال والبلديات
 رئي�س جمل�س ال�شورى 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12070

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/958562/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/958573/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12070/pdf/INAF_20220425013201665.pdf
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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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24 صفحة .  220 فلًسا

@dralqueflie

املحالت  ال��ت��زام  م��ن  للت�أكد  مكثفة  ح��م��الت 

واملوؤ�ص�ص�ت ب�لقيمة امل�ص�فة، وهو اأمر جيد لالقت�ص�د، 

ي� حبذا اأن تق�بله� حمالت حلم�ية امل�صتهلك من جميع 

اأنواع االحتي�ل والغ�ش التج�ري.

�شاب من عائلة ثرية لها ا�شم رنان يف ال��شط التجاري 

عرثات  اأي  بتجاوز  كفيل  ومايل  ل�ج�شتي  بدعم  حماط 

مت�قعة وكثري من الت�شهيالت بناًء على العالقات العائلية 

ويتحدث عن الع�شامية!

حتدث�ا عن الآلف ممن طاروا خلف اأوهام الرثاء وانتهى بهم 

املطاف مدي�نني مدم�رين! قليل من التعقل واملنطق!
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الفرن�صي  الطريق  ق�طع   -  1792
الت�ريخ  يدخل  بيليتييه  ج�ك  نيكوال 

ك�أول �صخ�ش ُيعدم ب�ملق�صلة.

لبيع  بيع  اآلة  اأول  ظهور   -  1926
يف  ال�صنع  اأمل�نية  الدخول  بط�ق�ت 

الي�ب�ن.

واأربعني  خم�ش  مندوبو   -  1945
فران�صي�صكو  �ص�ن  يف  يجتمعون  دولة 

االأمم  هيئة  وميث�ق  اأ�ص�ش  لو�صع 

املتحدة.

ط�قة  خلية  اأول  اإنت�ج   -  1954
�صم�صية ذات كف�ءة ع�لية يف خمتربات 

بل.

حركة  قي�م  عن  االإعالن   -  1955
عدم االنحي�ز على يد جم�ل عبدالن��صر 

وجوزيف بروز تيتو وجواهر الل نهرو 

مبوؤمتر ب�ندونغ املنعقد يف اإندوني�صي�.

وث�ئق  على  الت�صديق   -  1979
مع�هدة ال�صالم بني م�صر واإ�صرائيل.

تعلن  الي�ب�نية  احلكومة    -  1980
مق�طعته� لدورة االألع�ب االأوملبية التي 

اأقيمت يف مو�صكو.

االن�صح�ب  اإمت�م   -  1982
اتف�قية  ح�صب  �صين�ء  من  االإ�صرائيلي 

ك�مب ديفيد.

1990 - فيوليت� ت�ص�مورو ت�صبح 
اأول  يجعله�  مم�  لنيك�راغوا  رئي�صة 

اأمريك�  يف  دولة  رئ��صة  تتوىل  امراأة 

الالتينية.

الكردي  الق�صم  افتت�ح   -  1992
لراديو �صوت اأمريك�.

150 األف م�ستفيد من العربات الكهربائية يف امل�سجد احلرام
بلغ عدد امل�شتفيدين من خدمة العربات الكهربائية لأداء ن�شك الط�اف وال�شعي 

خالل �شهر رم�شان املبارك للعام 1443هــ يف امل�شجد احلرام اأكرث من 150900 

م�شتفيد.

ل�ش�ؤون  العامة  الرئا�شة  خلدمات  والتقني  الرقمي  للتح�ل  انعكا�ًشا  هذا  ياأتي 

العمليات  ذكاء  تقدمي م�شت�ى جديد من  النب�ي من خالل  امل�شجد احلرام وامل�شجد 

التح�ل  يف   )2030( اململكة  روؤية  مع  ومتا�شًيا  عالية  وج�دة  بكفاءة  والأعمال 

التكن�ل�جي.

التن�شيق الإعالمي ب�كالة  وقال م�شاعد املدير لل�ش�ؤون اخلدمية وامل�شرف على 

اخلدمات وال�ش�ؤون امليدانية وحتقيق ال�قاية البيئة من�ش�ر املن�ش�ري اإن الرئا�شة 

ا�شتطاعت ت�شخري كافة الإمكانات والتكن�ل�جيا يف خدمة امل�شجد احلرام وقا�شديه.

كما بنينّ اأن الرئا�شة وفرت لقا�شدي البيت العتيق 3000 عربة كهربائية و5000 

عربة يدوية ليتمكن كبار ال�شن وذوو الحتياجات اخلا�شة من اأداء عباداتهم، م�شرًيا 

)تنقل(  تطبيق  وا�شتخدام  احلديثة  والتقنيات  التكن�ل�جيا  الرئا�شة ط�عت  اأن  اإىل 

عرب اله�اتف الذكية الذي ميكن الأفراد من اإمكانية حجز اخلدمة وال�شتفادة منها.

للعربات  امل�شتخدمني  عدد  اأن  اإىل   - نت  للعربية  وفًقا   - املن�ش�ري  ولفت 

الكهربائية بلغ اأكرث من 150 األًفا، وعدد العربات اليدوية بلغ 11580، م�ؤكًدا اأن 

احلج�زات متت منذ بداية �شهر منت�شف �شهر �شعبان املا�شي، واأ�شار اإىل اأن امل�شارات 

داخل  للتاأكد من عملية �شال�شة احلركة  امل�ظف�ن  فيها  ينت�شر  للعربات  املخ�ش�شة 

املمرات املخ�ش�شة ومنع التكد�ص وتاليف الزدحام على مدار الي�م.

»جرذ اآيل« ُي�ستخدم ملهمات البحث والإنقاذ
يف  الآلية  الإ�شدارات  من  العديد  الباحث�ن  ر  ط�نّ

الكالب.  اإىل  و�ش�ًل  الأ�شماك  من  بداية  الأخرية  ال�شن�ات 

وم�ؤخًرا، ك�شف علماء من معهد بكني للتكن�ل�جيا النقاب 

عن اأحدث حي�ان وه� عبارة عن جرذ اآيل.

 SQuRo »�شك�يرو«  امل�شمى  للروب�ت،  وميكن 

الأرجل(،  رباعي  احلجم  �شغري  اآيل  جلرذ  )اخت�شاًرا 

مثل  متاًما  والدوران  والزحف  وامل�شي  وال�ق�ف  النحناء 

ا نقل حم�لة ت�شاوي 91٪ من  اجلرذ احلقيقي، وميكنه اأي�شً

وزنه، بح�شب ما ن�شرته »ديلي ميل« الربيطانية.

كما ياأمل الباحث�ن ال�شيني�ن يف اأن يك�ن »�شك�يرو« 

البحث  مهام  اأثناء  ال�شيقة  الفج�ات  عرب  للمرور  مفيًدا 

الكه�ف،  تعي�ص يف  التي  اجلرذان  اأن  والإنقاذ، م��شحني 

جذبت قدًرا كبرًيا من الهتمام نظرا خلفة حركتها وقدرتها 

الكثري من اجله�د  النظري. ومت بذل  التكيف منقطعة  على 

احلركة  خ�شائ�ص  اأو  م�رف�ل�جيا  لتقليد  حماولة  يف 

للفئران. اإذ اأن اجلرذان يف ال�شغط عرب امل�شاحات ال�شيقة 

بف�شل اأج�شامها النحيفة املمدودة وخفة احلركة. ولتط�ير 

وحركاتها،  الفئران  اأج�شام  الباحث�ن  در�ص  »�شك�يرو«، 

احلي�ان  يحاكي  ومرن،  ط�يل  فقري  عم�د  ببناء  وقام�ا 

حركات  اأداء  الآيل  للجرذ  ميكن  وبالفعل  متاًما،  احلقيقي 

خمتلفة مثل النحناء لل�ق�ف وامل�شي والزحف والدوران 

وميكنه التعايف بعد ال�شق�ط.

ع�د اللون البنف�صجي بجم�له االأّخ�ذ ليطغى على �صوارع منطقة ع�صري فقد حتولت ال�صوارع اإىل لوح�ت فنية. �صك�ن منطقة ع�صري واأبه� خرجوا 

ليت�ص�ركوا اإفط�رهم حتت هذه ال�صجرة التي تتمتع بجم�ل طبيعي يف �صكله� ولونه� وحمل و�صم #اجل�كرندا، والتي و�صفت ب�أنه� ملكة جم�ل االأ�صج�ر.

للمرة الأوىل.. �سعلة »النار 

املقد�سة« ت�سل العراق من القد�س

�شمال  يف  الأرث�ذك�ص  امل�شيحيني  اآلف  احتفل 

ال�شبت،  م�شاء  والزغاريد،  احلار  بالت�شفيق  العراق 

با�شتقبال �شعلة »النار املقد�شة« التي نقلت من القد�ص 

لدى  الف�شح  عيد  ع�شية  الأوىل،  للمرة  بلدهم  اإىل 

الط�ائف امل�شيحية التي تتبع التق�مي ال�شرقي.

وجتمنّع ح�شد كبري من �شكان بلدة بع�شيقة و�شهل 

نين�ى يف دير مار متى لل�شريان الأرث�ذك�ص يف �شاعة 

متاأخرة من م�شاء ال�شبت، ل�شتقبال ال�شمعة امل�شتعلة 

امل��ش�عة داخل فان��ص والآتية من القد�ص.

وو�شلت ال�شعلة اإىل العراق يف طائرة من الأردن، 

وفق »فران�ص بر�ص«.

ال�شعلة  دخ�ل  لدى  والرتاتيل  الهتافات  وتعالت 

م�شل�ن  اأنحنى  فيما  الكني�شة،  اأ�شقف  حملها  التي 

ورجال دين لتقبيل الفان��ص والتربك به.

ويف كل عام، ٌتنقل �شمعة م�شاءة باللهب يف طائرة 

الطائفة  من  �شكاًنا  ت�شم  التي  والدول  الي�نان  اإىل 

الأرث�ذك�شية.

وقال راعي اأبر�شية دير مار متى وت�ابعها لل�شريان 

»اإنها  �شماين:  م��شئ  طيماث��ص  املطران  الأرث�ذك�ص، 

ر�شالة �شالم وحمبة للجميع )...( ر�شالة انبعاث لهذا 

ال�طن اجلريح حتى ي�شتعيد عافيته واأمنه و�شالمه«.

ف��شف  �شتيني،  مدر�ص  وه�  ي��شف،  �شعد  اأما 

احلدث باأنه »ي�م تاريخي«.

442 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا.. وتعايف 426 حالة

ابريل   24 امل�افق  الأحد  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

2022، اأن الفح��شات الي�مية للك�شف عن فريو�ص ك�رونا 

بلغت 3850 فح�شاً، ليك�ن بذلك اإجمايل الفح��شات التي 

اأجرتها ال�شحة 9699812 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 442 حالة قائمة 

احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة 

 426 الي�م  املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   3576 القائمة 

حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني561221. واحلالت القائمة 

وبلغ   ،2 العناية  وحتت  حالت..   10 بلغت  بامل�شت�شفى 

اجمايل ال�فيات 1475 حالة وفاة.
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قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »الصحة«: البحرين خالية
من المالريا منذ 43 عامًا

أكدت وزارة الصحة، على اإلنجاز المتميز المتمثل في تحقيق 43 
عامًا متواصل��ة دون انتقال محلي للمالري��ا، نتيجة جهود جميع 

العاملين في الوزارة للحفاظ على البحرين خالية من المالريا.
وأضافت أن إنجازات البحرين في هذا المجال تشمل، أنه ال توجد 
ح��االت محلية وجميع الحاالت التي يتم رصدها قادمة من الخارج 
وتت��م متابعة الحاالت من إدارة الصح��ة العامة للحاالت الوافدة 
والتأك��د من أخذهم للع��الج المضاد للمالري��ا وأن الحالة وافدة 

وليست من انتقال محلي. 
جاء ذلك، بمناس��بة مش��اركة وزارة الصحة دول العالم االحتفال 
بالي��وم العالمي لمكافح��ة المالري��ا، والذي ُيص��ادف 25 أبريل 
م��ن كل ع��ام؛ دعمًا لجه��ود منظم��ة الصحة العالمي��ة الرامية 
إلى تحس��ين فرص حصول األش��خاص على وس��ائل الوقاية من 
األم��راض المهددة للحي��اة، إذ يهدف االحتفال به��ذا اليوم إلى 
التوعية بأهمية الوقاية كاس��تراتيجية أساسية للحد من انتشار 

مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتس��بب في حدوثه كائن طفيلي يس��مى 
البالزموديوم يتسلل داخل كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان 
فيدمره��ا. وتنتقل المالريا بين البش��ر من خ��الل لدغات أجناس 
بعوضة األنوفيليس الحاملة لها، التي ُتس��مى »نواقل المالريا«. 
وتبدأ أعراض المرض في الظهور خالل فترة تراوح بين 10 - 15 
يومًا، وهي: ارتفاع درجة حرارة الجس��م ورعش��ة، وتعرق شديد، 

وصداع، وغثيان وقيء، وإسهال.
ويعتب��ر المالريا من األمراض الفتاكة الت��ي لها عبء كبير على 
العالم أجم��ع، وكان لهذا المرض عبئه عل��ى البحرين حيث كان 
متوطنًا في البحرين في الثالثينات بواقع 20% من سكان البحرين 
مصابي��ن بالمالريا، لذا س��عت حكومة البحري��ن حثيثًا لمكافحة 
هذا المرض وأنش��أت الحكومة دائرة مكافحة المالريا في العام 

1939 لتبدأ برامج مكافحة المالريا بشكل تنظيمي. 
وبفضل الجه��ود الجبارة والمكافحة المس��تمرة كانت آخر حالة 
انتقال محلي للمالريا بالعام 1979. واستطاعت البحرين القضاء 
على المالريا وإعالنها رس��ميًا من ِقب��ل منظمة الصحة العالمية 

في العام 1981 خالية من المالريا.
وتعتب��ر البحري��ن من ضمن أوائل دول إقليم ش��رق المتوس��ط 
التي اس��تطاعت القضاء على المالريا، ومنذ ذلك الحين واستنادًا 
عل��ى توصيات منظمة الصحة العالمية، س��عت المملكة وبدعم 
وإشراف مباش��ر من متخذي القرار بوزارة الصحة للمحافظة على 

البحرين خالية من االنتقال المحلي للمالريا.
وأك��دت »الصحة«، أن هن��اك تقصي لنواقل الم��رض عبر برامج 
دوري��ة ومس��تمرة لمكافح��ة البع��وض الناقل للمالري��ا وبرامج 
مختص��ة لمكافحة يرقات البع��وض ومكافحة البع��وض البالغ، 
وتتكام��ل برام��ج المكافح��ة بالتنس��يق والتعاون م��ع عدد من 

الجهات للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كما يت��م التركيز على جوان��ب الوقاية من الم��رض، عن طريق 
توعية المس��افرين بط��رق الحماية من لس��ع البعوض، وكذلك 
بأهمي��ة أخذ األدوية الوقائية للمس��افرين للبلدان التي يتوطن 
فيها المرض، فضاًل عن وجود نظام ترصد للحاالت المشتبه بها، 
إذ أن المالريا من األمراض التي يجب التبليغ عنها حس��ب قانون 

الصحة العامة.

 تسجيل التسلسل 
المتكامل للجينوم البشري 
األول من نوعه في البحرين

نج��ح الفري��ق الطب��ي البحرين��ي المعن��ي بتنفي��ذ الخط��ة 
الوطنية للجينوم البش��ري بإدارة الصحة العامة في تس��جيل 
التسلس��ل المتكام��ل للجينوم البش��ري األول م��ن نوعه في 
مملك��ة البحري��ن، وذلك لعدد ث��الت عينات جينوم بش��رية 
بحرينية بنس��بة تغطية عالية جدًا تصل ل�97%، بعد سلسلة 
من النجاحات الس��ابقة ف��ي رصد التسلس��ل الجيني الخاص 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( طوال العامين الماضيين، حيث 
تجاوز عدد العينات الخاضعة للتسلسل الجيني المتكامل 27 

ألف عينة فيروسية. 
ولق��د ت��م تدريب فريق مكون من عش��رين تقن��ي وفني في 
علوم الجينوم من قبل خبراء من شركة »Illumina« العالمية 
والتي تع��د من الش��ركات الرائدة في مج��ال تقنيات الجيل 
الق��ادم »NGS«، وش��مل التدري��ب أح��دث بروتوكوالت فك 
الش��فرة الوراثية التي تق��وم بمقارنتها نس��بة إلى الجينوم 
البش��ري المرجعي، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد تسلسل 
النيوكليوتي��دات في جينوم��ات كاملة أو مس��تهدفة من ال�

DNA وRNA، والتي تستطيع الكشف عن اآلالف من األمراض 
والطف��رات الجينية، حيث يتم تحدي��د المتغيرات والطفرات 
الوراثية وربط أنماطها المرضية الظاهرية باألنماط الجينية 
وتصنيف هذه المتغيرات الجينية تبعًا لمعايير وقواعد الكلية 

.»ACMG« األميركية للطب الجيني والجينومي
ولق��د تم التدري��ب عل��ى إع��داد التقارير ومش��اركتها ذوي 
االختص��اص في الط��ب الجين��ي باالس��تعانة ببرامج تعمل 
على توظيف القوة التحليلي��ة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
المتصل��ة بمح��ركات البح��ث الرائ��دة مثل األرش��يف العام 
ClinVar التابع للمركز الوطن��ي للمعلومات التقنية الحيوية 
 OMIM- Online Mendelian وقواعد البيانات مثل ،)NCBI(
Inheritance in Man، ال��ذي يعمل على رب��ط العالقة بين 

التباين الجيني والتعبير الظاهري.
وباإلضافة إلى اس��تمرارية تلق��ي الفري��ق التدريب النظري 
المكث��ف ف��ي الط��ب الجينوم��ي اإلكلينيك��ي بالتع��اون مع 
جامعة هارفرد، بهدف تأهيل الفري��ق إلجراء تحليل الجينوم 
البش��ري المتكام��ل واإللمام بكل م��ا يتعلق ب��ه ابتداًء من 
مبادئ الوراثة الجزيئية إلى تصنيف الجينات وفهم تش��خيص 
األمراض الوراثية الش��ائعة ف��ي مملكة البحرين والبحث عن 

طرق العالج والوقاية.

رغم اعتراض فخرو على عدم تناسب الحد األدنى للعقوبة مع الجرم

 »الشورى« يشدد عقوبة صرف األدوية 
ذات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مريم بوجيري »تصوير: سهيل وزير« «

أقر مجلس الش��ورى، مش��روع قان��ون يهدف إلى 
اتخاذ التدابير الرقابية على األدوية التي تحتوي 
على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها 
من األدوية، فضاًل عن تحسين اآلليات واإلجراءات 
الالزمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، من خالل تش��ديد بعض 
العقوب��ات، فض��اًل ع��ن إضافة بع��ض الجزاءات 
التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن 
المنص��وص عليها في القانون واس��تحداث جزاء 
الغرام��ة اإلداري��ة كجزاء تأديب��ي، وتأثيم أفعال 
جدي��دة هي الع��رض بقصد البي��ع أو بيع وحيازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على 
ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون مراعاة االشتراطات الالزمة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة 
جهاد الفاضل، أن التقرير مس��ك ختام مش��اريع 
القانون لدى لجن��ة الخدمات في هذا الدور، حيث 
أوضح��ت أن التعدي��ل يهدف إل��ى تنظيم صرف 
األدوية التي تتضمن مواد مخدرة وعدم إس��اءة 

استخدامها، ومن المهم بعد صدور هذا القانون 
أن تت��م التوعي��ة بنصوص��ه من قب��ل الجهات 

المعنية سواء للمواطنين أو مزاولي المهنة.
وقالت: »نحن أمام تكامل في اإلجراءات التنفيذية 
والتش��ريعية الت��ي يه��دف القان��ون لتحقيقها 
رص��دت عدة مخالفات في صرف األدوية اكثر من 
حاجة المريض التي تحت��وي على مؤثرات وهذا 
هو الس��بب خلف هذا التش��ريع لع��دم المتاجرة 

لألدوية«.
إل��ى ذل��ك، أك��دت الش��ورية الدكتورة ابتس��ام 
ال��دالل أن هن��اك أدوية عليها حظ��ر جزئي حيث 
تع��ود المواطن أن تكون هذه األدوية على أرفف 
الصيدليات وحاليًا هي غي��ر موجودة والكثير من 

المواطنين متأثرين من هذا الموضوع.
وأضاف��ت قائلة: »حدثت هناك بع��ض المخالفات 
الجس��يمة ومازالت موجودة في الصيدليات بإحدى 
ال��دول المج��اورة ويق��وم الكثي��ر م��ن المواطنين 

بجلبها من هناك ألغراض ش��خصية«، متس��ائلة: 
»ماهو الف��رق بين البحرين وال��دول األخرى لتوفر 
تل��ك األدوية في الصيدلي��ات؟«، مؤكدة أهمية أن 
تكون هناك عقوبة مشددة النتهاء صالحية الدواء. 
م��ن جانبه��ا، ردت الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة 
مري��م الجالهمة، بأن العقوب��ة والتدرج فيها له 
قصد حس��ب رؤي��ة القاضي بالح��د األعلى والحد 
األدنى فيما يتعل��ق بالجرم ذاته، ويفترض على 
الصيدالني أن يكون على علم ويعمل جرد بشكل 
يومي لضمان عدم تعريض المريض الستخدام 

دواء منتهي الصالحية تحت أي ذريعة.
وبينت أن الهيئة تكتش��ف ذلك أثن��اء التفتيش 
كم��ا أن الجرم يغلق فرع واح��د للصيدلية وليس 
سلس��لة فروع وذل��ك بعد مداخل��ة النائب األول 
لرئي��س المجلس جمال فخرو حول عدم تناس��ب 

الحد األدنى للعقوبة مع الجرم ذاته.

 مركز جديد للمراقبة 
والتحكم في شبكات الكهرباء

عق��دت اللجن��ة المش��تركة بين لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة ولجن��ة المراف��ق العامة 
والبيئ��ة، اجتماعًا مش��تركًا، حيث ت��م التصديق 
على محضر االجتماع الس��ابق، كما التقت اللجنة 
خالل االجتماع بوزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المب��ارك وممثلين م��ن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
وناقشت اللجنة مش��روع قانون بشأن التصديق 
عل��ى اتفاقيت��ي الق��رض والضم��ان لمش��روع 
إنش��اء مركز التحكم الجدي��د للمراقبة والتحكم 
ف��ي ش��بكات الكهرب��اء والم��اء بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي المراف��ق للمرس��وم رقم 2 لس��نة 
2022، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مش��روع 

قانون بإجماع األعضاء الحاضرين.

إصدار البلديات لتراخيص إشغال الطريق يعود لـ»المرافق«

 الصالح: ال أود الخالف مع جمال 
فخرو وأرجو أن يفهم كالمي صحيحًا

مريم بوجيري «

بعد نقاش مستفيض، انتهى مجلس الشورى  
بالموافقة عل��ى طلب رئي��س المجلس علي 
الصالح بإعادة مشروع قانون تخويل البلدية 
المختص��ة بإصدار ترخيص إش��غال الطريق 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وعبر الصالح بقوله: »النواب رفضوا مش��روع 
القانون من حيث المبدأ والحكومة ليست مع 
مش��روع القانون أعتقد أن النق��اش الطويل 
العري��ض ليس ل��ه محل لذلك م��ن األفضل 
إعادة مش��روع القانون للجن��ة للوصول لحل 

توافقي مع النواب والحكومة، لماذا ندخل في 
جدل وفي األخي��ر وافقنا أم لم نوافق النتيجة 

ستكون واحدة«؟.
إلى ذلك، اعترض النائب األول للرئيس جمال 
فخرو على م��ا أورده الصالح حيث عبر بقوله: 
»طالم��ا أن الموض��وع عل��ى ج��دول األعمال 
والجميع قال رأيه ال يعني أن المجلس ال يأخذ 
دوره الحقيقي في ممارس��ة عمله السياسي، 
وال أعتقد أن عملنا التشريعي ينص على ذلك 

ولنا رأينا الخاص«.
بينم��ا رد الرئيس على فخرو معتبرًا أنه أخرج 
كالمه عن س��ياقه تمامًا، وأردف: »لنا قرارنا 
المس��تقل، حتى ال يم��وت مش��روع القانون 
فالحل هو التوافق بداًل أن يولد القانون ميتًا 
وبدون ذل��ك ال يمكن أن يمر المش��روع، وال 
أري��د أن اختلف م��ع العضو جم��ال فخرو في 
الجلس��ة ويجب أن ُيفهم من كالمي ما أردت 

قوله«.

 »األشغال«: 2.3 يوم معدل 
إصدار رخص البناء عبر »بنايات«

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن 
رخ��ص البن��اء التي كانت تأخذ م��ددًا أطول أصبحت تحق��ق من خالل نظام 
بيانات إصدار رخص بمعدل 2.3 يوم، إذا كانت المس��تندات مكتملة، حيث 
من الممكن إصدارها في اليوم األول، مؤكدًا وجود متابعة إلصدار الرخص 

المذكورة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.
وأشار خالل جلسة مجلس الشورى، إلى وجود حاجة للتنسيق إلشغال الطرق 
م��ع أكثر من جهة حكومية وإعادة النظر ف��ي الترخيص، في حالة التعديل 

على قانون إشغال الطرق.

وبين أن الوزارة ليس��ت مع ه��ذه التعديالت وتتحفظ عليه��ا، وقال: »نرى 
اإلبق��اء على النص القائ��م إذا ترك األم��ر للبلدية المختص��ة للتعامل مع 
إش��غاالت الطرق ممكن ننتهي أن كل بلدية تقرر قرارًا مختلفًا عن البلدية 
األخ��رى وعانينا من هذا الموض��وع في مواضيع أخرى م��ن ناحية أن يكون 
هناك طلب معين يقدم في بلدية يعامل معاملة أخرى في بلدية مختلفة، 

واضطررنا في الوزارة لتشكيل لجنة لتوحيد اإلجراءات بين البلديات«.
وفيما يتعلق بإش��غال الط��رق، أوضح الوزير أن العم��ل يتداخل مع الحدود 
الجغرافية ألكثر من بلدية ما يتطلب الحصول على الموافقة من كل بلدية 
ما يؤدي إلى تعطيل المصالح الرس��وم تكون بع��د موافقة مجلس الوزراء، 

حيث ارتأى عدم وجود الضرورة لمشروع القانون.

 مريم الجالهمة: نكتشف نسيان بعض 
الصيدليات ألدوية منتهية الصالحية أثناء التفتيش

فخرو: لنا رأينا الخاص وعملنا التشريعي يحكم ذلك
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 »الصحة«: البحرين خالية
من المالريا منذ 43 عامًا

أكدت وزارة الصحة، على اإلنجاز المتميز المتمثل في تحقيق 43 
عامًا متواصل��ة دون انتقال محلي للمالري��ا، نتيجة جهود جميع 

العاملين في الوزارة للحفاظ على البحرين خالية من المالريا.
وأضافت أن إنجازات البحرين في هذا المجال تشمل، أنه ال توجد 
ح��االت محلية وجميع الحاالت التي يتم رصدها قادمة من الخارج 
وتت��م متابعة الحاالت من إدارة الصح��ة العامة للحاالت الوافدة 
والتأك��د من أخذهم للع��الج المضاد للمالري��ا وأن الحالة وافدة 

وليست من انتقال محلي. 
جاء ذلك، بمناس��بة مش��اركة وزارة الصحة دول العالم االحتفال 
بالي��وم العالمي لمكافح��ة المالري��ا، والذي ُيص��ادف 25 أبريل 
م��ن كل ع��ام؛ دعمًا لجه��ود منظم��ة الصحة العالمي��ة الرامية 
إلى تحس��ين فرص حصول األش��خاص على وس��ائل الوقاية من 
األم��راض المهددة للحي��اة، إذ يهدف االحتفال به��ذا اليوم إلى 
التوعية بأهمية الوقاية كاس��تراتيجية أساسية للحد من انتشار 

مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتس��بب في حدوثه كائن طفيلي يس��مى 
البالزموديوم يتسلل داخل كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان 
فيدمره��ا. وتنتقل المالريا بين البش��ر من خ��الل لدغات أجناس 
بعوضة األنوفيليس الحاملة لها، التي ُتس��مى »نواقل المالريا«. 
وتبدأ أعراض المرض في الظهور خالل فترة تراوح بين 10 - 15 
يومًا، وهي: ارتفاع درجة حرارة الجس��م ورعش��ة، وتعرق شديد، 

وصداع، وغثيان وقيء، وإسهال.
ويعتب��ر المالريا من األمراض الفتاكة الت��ي لها عبء كبير على 
العالم أجم��ع، وكان لهذا المرض عبئه عل��ى البحرين حيث كان 
متوطنًا في البحرين في الثالثينات بواقع 20% من سكان البحرين 
مصابي��ن بالمالريا، لذا س��عت حكومة البحري��ن حثيثًا لمكافحة 
هذا المرض وأنش��أت الحكومة دائرة مكافحة المالريا في العام 

1939 لتبدأ برامج مكافحة المالريا بشكل تنظيمي. 
وبفضل الجه��ود الجبارة والمكافحة المس��تمرة كانت آخر حالة 
انتقال محلي للمالريا بالعام 1979. واستطاعت البحرين القضاء 
على المالريا وإعالنها رس��ميًا من ِقب��ل منظمة الصحة العالمية 

في العام 1981 خالية من المالريا.
وتعتب��ر البحري��ن من ضمن أوائل دول إقليم ش��رق المتوس��ط 
التي اس��تطاعت القضاء على المالريا، ومنذ ذلك الحين واستنادًا 
عل��ى توصيات منظمة الصحة العالمية، س��عت المملكة وبدعم 
وإشراف مباش��ر من متخذي القرار بوزارة الصحة للمحافظة على 

البحرين خالية من االنتقال المحلي للمالريا.
وأك��دت »الصحة«، أن هن��اك تقصي لنواقل الم��رض عبر برامج 
دوري��ة ومس��تمرة لمكافح��ة البع��وض الناقل للمالري��ا وبرامج 
مختص��ة لمكافحة يرقات البع��وض ومكافحة البع��وض البالغ، 
وتتكام��ل برام��ج المكافح��ة بالتنس��يق والتعاون م��ع عدد من 

الجهات للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كما يت��م التركيز على جوان��ب الوقاية من الم��رض، عن طريق 
توعية المس��افرين بط��رق الحماية من لس��ع البعوض، وكذلك 
بأهمي��ة أخذ األدوية الوقائية للمس��افرين للبلدان التي يتوطن 
فيها المرض، فضاًل عن وجود نظام ترصد للحاالت المشتبه بها، 
إذ أن المالريا من األمراض التي يجب التبليغ عنها حس��ب قانون 

الصحة العامة.

 تسجيل التسلسل 
المتكامل للجينوم البشري 
األول من نوعه في البحرين

نج��ح الفري��ق الطب��ي البحرين��ي المعن��ي بتنفي��ذ الخط��ة 
الوطنية للجينوم البش��ري بإدارة الصحة العامة في تس��جيل 
التسلس��ل المتكام��ل للجينوم البش��ري األول م��ن نوعه في 
مملك��ة البحري��ن، وذلك لعدد ث��الت عينات جينوم بش��رية 
بحرينية بنس��بة تغطية عالية جدًا تصل ل�97%، بعد سلسلة 
من النجاحات الس��ابقة ف��ي رصد التسلس��ل الجيني الخاص 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( طوال العامين الماضيين، حيث 
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ألف عينة فيروسية. 
ولق��د ت��م تدريب فريق مكون من عش��رين تقن��ي وفني في 
علوم الجينوم من قبل خبراء من شركة »Illumina« العالمية 
والتي تع��د من الش��ركات الرائدة في مج��ال تقنيات الجيل 
الق��ادم »NGS«، وش��مل التدري��ب أح��دث بروتوكوالت فك 
الش��فرة الوراثية التي تق��وم بمقارنتها نس��بة إلى الجينوم 
البش��ري المرجعي، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد تسلسل 
النيوكليوتي��دات في جينوم��ات كاملة أو مس��تهدفة من ال�

DNA وRNA، والتي تستطيع الكشف عن اآلالف من األمراض 
والطف��رات الجينية، حيث يتم تحدي��د المتغيرات والطفرات 
الوراثية وربط أنماطها المرضية الظاهرية باألنماط الجينية 
وتصنيف هذه المتغيرات الجينية تبعًا لمعايير وقواعد الكلية 

.»ACMG« األميركية للطب الجيني والجينومي
ولق��د تم التدري��ب عل��ى إع��داد التقارير ومش��اركتها ذوي 
االختص��اص في الط��ب الجين��ي باالس��تعانة ببرامج تعمل 
على توظيف القوة التحليلي��ة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
المتصل��ة بمح��ركات البح��ث الرائ��دة مثل األرش��يف العام 
ClinVar التابع للمركز الوطن��ي للمعلومات التقنية الحيوية 
 OMIM- Online Mendelian وقواعد البيانات مثل ،)NCBI(
Inheritance in Man، ال��ذي يعمل على رب��ط العالقة بين 

التباين الجيني والتعبير الظاهري.
وباإلضافة إلى اس��تمرارية تلق��ي الفري��ق التدريب النظري 
المكث��ف ف��ي الط��ب الجينوم��ي اإلكلينيك��ي بالتع��اون مع 
جامعة هارفرد، بهدف تأهيل الفري��ق إلجراء تحليل الجينوم 
البش��ري المتكام��ل واإللمام بكل م��ا يتعلق ب��ه ابتداًء من 
مبادئ الوراثة الجزيئية إلى تصنيف الجينات وفهم تش��خيص 
األمراض الوراثية الش��ائعة ف��ي مملكة البحرين والبحث عن 

طرق العالج والوقاية.

رغم اعتراض فخرو على عدم تناسب الحد األدنى للعقوبة مع الجرم

 »الشورى« يشدد عقوبة صرف األدوية 
ذات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مريم بوجيري »تصوير: سهيل وزير« «

أقر مجلس الش��ورى، مش��روع قان��ون يهدف إلى 
اتخاذ التدابير الرقابية على األدوية التي تحتوي 
على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها 
من األدوية، فضاًل عن تحسين اآلليات واإلجراءات 
الالزمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، من خالل تش��ديد بعض 
العقوب��ات، فض��اًل ع��ن إضافة بع��ض الجزاءات 
التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن 
المنص��وص عليها في القانون واس��تحداث جزاء 
الغرام��ة اإلداري��ة كجزاء تأديب��ي، وتأثيم أفعال 
جدي��دة هي الع��رض بقصد البي��ع أو بيع وحيازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على 
ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون مراعاة االشتراطات الالزمة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة 
جهاد الفاضل، أن التقرير مس��ك ختام مش��اريع 
القانون لدى لجن��ة الخدمات في هذا الدور، حيث 
أوضح��ت أن التعدي��ل يهدف إل��ى تنظيم صرف 
األدوية التي تتضمن مواد مخدرة وعدم إس��اءة 

استخدامها، ومن المهم بعد صدور هذا القانون 
أن تت��م التوعي��ة بنصوص��ه من قب��ل الجهات 

المعنية سواء للمواطنين أو مزاولي المهنة.
وقالت: »نحن أمام تكامل في اإلجراءات التنفيذية 
والتش��ريعية الت��ي يه��دف القان��ون لتحقيقها 
رص��دت عدة مخالفات في صرف األدوية اكثر من 
حاجة المريض التي تحت��وي على مؤثرات وهذا 
هو الس��بب خلف هذا التش��ريع لع��دم المتاجرة 

لألدوية«.
إل��ى ذل��ك، أك��دت الش��ورية الدكتورة ابتس��ام 
ال��دالل أن هن��اك أدوية عليها حظ��ر جزئي حيث 
تع��ود المواطن أن تكون هذه األدوية على أرفف 
الصيدليات وحاليًا هي غي��ر موجودة والكثير من 

المواطنين متأثرين من هذا الموضوع.
وأضاف��ت قائلة: »حدثت هناك بع��ض المخالفات 
الجس��يمة ومازالت موجودة في الصيدليات بإحدى 
ال��دول المج��اورة ويق��وم الكثي��ر م��ن المواطنين 

بجلبها من هناك ألغراض ش��خصية«، متس��ائلة: 
»ماهو الف��رق بين البحرين وال��دول األخرى لتوفر 
تل��ك األدوية في الصيدلي��ات؟«، مؤكدة أهمية أن 
تكون هناك عقوبة مشددة النتهاء صالحية الدواء. 
م��ن جانبه��ا، ردت الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة 
مري��م الجالهمة، بأن العقوب��ة والتدرج فيها له 
قصد حس��ب رؤي��ة القاضي بالح��د األعلى والحد 
األدنى فيما يتعل��ق بالجرم ذاته، ويفترض على 
الصيدالني أن يكون على علم ويعمل جرد بشكل 
يومي لضمان عدم تعريض المريض الستخدام 

دواء منتهي الصالحية تحت أي ذريعة.
وبينت أن الهيئة تكتش��ف ذلك أثن��اء التفتيش 
كم��ا أن الجرم يغلق فرع واح��د للصيدلية وليس 
سلس��لة فروع وذل��ك بعد مداخل��ة النائب األول 
لرئي��س المجلس جمال فخرو حول عدم تناس��ب 

الحد األدنى للعقوبة مع الجرم ذاته.

 مركز جديد للمراقبة 
والتحكم في شبكات الكهرباء

عق��دت اللجن��ة المش��تركة بين لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة ولجن��ة المراف��ق العامة 
والبيئ��ة، اجتماعًا مش��تركًا، حيث ت��م التصديق 
على محضر االجتماع الس��ابق، كما التقت اللجنة 
خالل االجتماع بوزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المب��ارك وممثلين م��ن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
وناقشت اللجنة مش��روع قانون بشأن التصديق 
عل��ى اتفاقيت��ي الق��رض والضم��ان لمش��روع 
إنش��اء مركز التحكم الجدي��د للمراقبة والتحكم 
ف��ي ش��بكات الكهرب��اء والم��اء بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي المراف��ق للمرس��وم رقم 2 لس��نة 
2022، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مش��روع 

قانون بإجماع األعضاء الحاضرين.

إصدار البلديات لتراخيص إشغال الطريق يعود لـ»المرافق«

 الصالح: ال أود الخالف مع جمال 
فخرو وأرجو أن يفهم كالمي صحيحًا

مريم بوجيري «

بعد نقاش مستفيض، انتهى مجلس الشورى  
بالموافقة عل��ى طلب رئي��س المجلس علي 
الصالح بإعادة مشروع قانون تخويل البلدية 
المختص��ة بإصدار ترخيص إش��غال الطريق 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وعبر الصالح بقوله: »النواب رفضوا مش��روع 
القانون من حيث المبدأ والحكومة ليست مع 
مش��روع القانون أعتقد أن النق��اش الطويل 
العري��ض ليس ل��ه محل لذلك م��ن األفضل 
إعادة مش��روع القانون للجن��ة للوصول لحل 

توافقي مع النواب والحكومة، لماذا ندخل في 
جدل وفي األخي��ر وافقنا أم لم نوافق النتيجة 

ستكون واحدة«؟.
إلى ذلك، اعترض النائب األول للرئيس جمال 
فخرو على م��ا أورده الصالح حيث عبر بقوله: 
»طالم��ا أن الموض��وع عل��ى ج��دول األعمال 
والجميع قال رأيه ال يعني أن المجلس ال يأخذ 
دوره الحقيقي في ممارس��ة عمله السياسي، 
وال أعتقد أن عملنا التشريعي ينص على ذلك 

ولنا رأينا الخاص«.
بينم��ا رد الرئيس على فخرو معتبرًا أنه أخرج 
كالمه عن س��ياقه تمامًا، وأردف: »لنا قرارنا 
المس��تقل، حتى ال يم��وت مش��روع القانون 
فالحل هو التوافق بداًل أن يولد القانون ميتًا 
وبدون ذل��ك ال يمكن أن يمر المش��روع، وال 
أري��د أن اختلف م��ع العضو جم��ال فخرو في 
الجلس��ة ويجب أن ُيفهم من كالمي ما أردت 

قوله«.

 »األشغال«: 2.3 يوم معدل 
إصدار رخص البناء عبر »بنايات«

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن 
رخ��ص البن��اء التي كانت تأخذ م��ددًا أطول أصبحت تحق��ق من خالل نظام 
بيانات إصدار رخص بمعدل 2.3 يوم، إذا كانت المس��تندات مكتملة، حيث 
من الممكن إصدارها في اليوم األول، مؤكدًا وجود متابعة إلصدار الرخص 

المذكورة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.
وأشار خالل جلسة مجلس الشورى، إلى وجود حاجة للتنسيق إلشغال الطرق 
م��ع أكثر من جهة حكومية وإعادة النظر ف��ي الترخيص، في حالة التعديل 

على قانون إشغال الطرق.

وبين أن الوزارة ليس��ت مع ه��ذه التعديالت وتتحفظ عليه��ا، وقال: »نرى 
اإلبق��اء على النص القائ��م إذا ترك األم��ر للبلدية المختص��ة للتعامل مع 
إش��غاالت الطرق ممكن ننتهي أن كل بلدية تقرر قرارًا مختلفًا عن البلدية 
األخ��رى وعانينا من هذا الموض��وع في مواضيع أخرى م��ن ناحية أن يكون 
هناك طلب معين يقدم في بلدية يعامل معاملة أخرى في بلدية مختلفة، 

واضطررنا في الوزارة لتشكيل لجنة لتوحيد اإلجراءات بين البلديات«.
وفيما يتعلق بإش��غال الط��رق، أوضح الوزير أن العم��ل يتداخل مع الحدود 
الجغرافية ألكثر من بلدية ما يتطلب الحصول على الموافقة من كل بلدية 
ما يؤدي إلى تعطيل المصالح الرس��وم تكون بع��د موافقة مجلس الوزراء، 

حيث ارتأى عدم وجود الضرورة لمشروع القانون.

 مريم الجالهمة: نكتشف نسيان بعض 
الصيدليات ألدوية منتهية الصالحية أثناء التفتيش

فخرو: لنا رأينا الخاص وعملنا التشريعي يحكم ذلك

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/25/watan-20220425.pdf?1650865412
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/25/watan-20220425.pdf?1650865412
https://alwatannews.net/article/1002428
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1002698
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »الصحة«: البحرين خالية
من المالريا منذ 43 عامًا

أكدت وزارة الصحة، على اإلنجاز المتميز المتمثل في تحقيق 43 
عامًا متواصل��ة دون انتقال محلي للمالري��ا، نتيجة جهود جميع 

العاملين في الوزارة للحفاظ على البحرين خالية من المالريا.
وأضافت أن إنجازات البحرين في هذا المجال تشمل، أنه ال توجد 
ح��االت محلية وجميع الحاالت التي يتم رصدها قادمة من الخارج 
وتت��م متابعة الحاالت من إدارة الصح��ة العامة للحاالت الوافدة 
والتأك��د من أخذهم للع��الج المضاد للمالري��ا وأن الحالة وافدة 

وليست من انتقال محلي. 
جاء ذلك، بمناس��بة مش��اركة وزارة الصحة دول العالم االحتفال 
بالي��وم العالمي لمكافح��ة المالري��ا، والذي ُيص��ادف 25 أبريل 
م��ن كل ع��ام؛ دعمًا لجه��ود منظم��ة الصحة العالمي��ة الرامية 
إلى تحس��ين فرص حصول األش��خاص على وس��ائل الوقاية من 
األم��راض المهددة للحي��اة، إذ يهدف االحتفال به��ذا اليوم إلى 
التوعية بأهمية الوقاية كاس��تراتيجية أساسية للحد من انتشار 

مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتس��بب في حدوثه كائن طفيلي يس��مى 
البالزموديوم يتسلل داخل كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان 
فيدمره��ا. وتنتقل المالريا بين البش��ر من خ��الل لدغات أجناس 
بعوضة األنوفيليس الحاملة لها، التي ُتس��مى »نواقل المالريا«. 
وتبدأ أعراض المرض في الظهور خالل فترة تراوح بين 10 - 15 
يومًا، وهي: ارتفاع درجة حرارة الجس��م ورعش��ة، وتعرق شديد، 

وصداع، وغثيان وقيء، وإسهال.
ويعتب��ر المالريا من األمراض الفتاكة الت��ي لها عبء كبير على 
العالم أجم��ع، وكان لهذا المرض عبئه عل��ى البحرين حيث كان 
متوطنًا في البحرين في الثالثينات بواقع 20% من سكان البحرين 
مصابي��ن بالمالريا، لذا س��عت حكومة البحري��ن حثيثًا لمكافحة 
هذا المرض وأنش��أت الحكومة دائرة مكافحة المالريا في العام 

1939 لتبدأ برامج مكافحة المالريا بشكل تنظيمي. 
وبفضل الجه��ود الجبارة والمكافحة المس��تمرة كانت آخر حالة 
انتقال محلي للمالريا بالعام 1979. واستطاعت البحرين القضاء 
على المالريا وإعالنها رس��ميًا من ِقب��ل منظمة الصحة العالمية 

في العام 1981 خالية من المالريا.
وتعتب��ر البحري��ن من ضمن أوائل دول إقليم ش��رق المتوس��ط 
التي اس��تطاعت القضاء على المالريا، ومنذ ذلك الحين واستنادًا 
عل��ى توصيات منظمة الصحة العالمية، س��عت المملكة وبدعم 
وإشراف مباش��ر من متخذي القرار بوزارة الصحة للمحافظة على 

البحرين خالية من االنتقال المحلي للمالريا.
وأك��دت »الصحة«، أن هن��اك تقصي لنواقل الم��رض عبر برامج 
دوري��ة ومس��تمرة لمكافح��ة البع��وض الناقل للمالري��ا وبرامج 
مختص��ة لمكافحة يرقات البع��وض ومكافحة البع��وض البالغ، 
وتتكام��ل برام��ج المكافح��ة بالتنس��يق والتعاون م��ع عدد من 

الجهات للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كما يت��م التركيز على جوان��ب الوقاية من الم��رض، عن طريق 
توعية المس��افرين بط��رق الحماية من لس��ع البعوض، وكذلك 
بأهمي��ة أخذ األدوية الوقائية للمس��افرين للبلدان التي يتوطن 
فيها المرض، فضاًل عن وجود نظام ترصد للحاالت المشتبه بها، 
إذ أن المالريا من األمراض التي يجب التبليغ عنها حس��ب قانون 

الصحة العامة.

 تسجيل التسلسل 
المتكامل للجينوم البشري 
األول من نوعه في البحرين

نج��ح الفري��ق الطب��ي البحرين��ي المعن��ي بتنفي��ذ الخط��ة 
الوطنية للجينوم البش��ري بإدارة الصحة العامة في تس��جيل 
التسلس��ل المتكام��ل للجينوم البش��ري األول م��ن نوعه في 
مملك��ة البحري��ن، وذلك لعدد ث��الت عينات جينوم بش��رية 
بحرينية بنس��بة تغطية عالية جدًا تصل ل�97%، بعد سلسلة 
من النجاحات الس��ابقة ف��ي رصد التسلس��ل الجيني الخاص 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( طوال العامين الماضيين، حيث 
تجاوز عدد العينات الخاضعة للتسلسل الجيني المتكامل 27 

ألف عينة فيروسية. 
ولق��د ت��م تدريب فريق مكون من عش��رين تقن��ي وفني في 
علوم الجينوم من قبل خبراء من شركة »Illumina« العالمية 
والتي تع��د من الش��ركات الرائدة في مج��ال تقنيات الجيل 
الق��ادم »NGS«، وش��مل التدري��ب أح��دث بروتوكوالت فك 
الش��فرة الوراثية التي تق��وم بمقارنتها نس��بة إلى الجينوم 
البش��ري المرجعي، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد تسلسل 
النيوكليوتي��دات في جينوم��ات كاملة أو مس��تهدفة من ال�

DNA وRNA، والتي تستطيع الكشف عن اآلالف من األمراض 
والطف��رات الجينية، حيث يتم تحدي��د المتغيرات والطفرات 
الوراثية وربط أنماطها المرضية الظاهرية باألنماط الجينية 
وتصنيف هذه المتغيرات الجينية تبعًا لمعايير وقواعد الكلية 

.»ACMG« األميركية للطب الجيني والجينومي
ولق��د تم التدري��ب عل��ى إع��داد التقارير ومش��اركتها ذوي 
االختص��اص في الط��ب الجين��ي باالس��تعانة ببرامج تعمل 
على توظيف القوة التحليلي��ة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
المتصل��ة بمح��ركات البح��ث الرائ��دة مثل األرش��يف العام 
ClinVar التابع للمركز الوطن��ي للمعلومات التقنية الحيوية 
 OMIM- Online Mendelian وقواعد البيانات مثل ،)NCBI(
Inheritance in Man، ال��ذي يعمل على رب��ط العالقة بين 

التباين الجيني والتعبير الظاهري.
وباإلضافة إلى اس��تمرارية تلق��ي الفري��ق التدريب النظري 
المكث��ف ف��ي الط��ب الجينوم��ي اإلكلينيك��ي بالتع��اون مع 
جامعة هارفرد، بهدف تأهيل الفري��ق إلجراء تحليل الجينوم 
البش��ري المتكام��ل واإللمام بكل م��ا يتعلق ب��ه ابتداًء من 
مبادئ الوراثة الجزيئية إلى تصنيف الجينات وفهم تش��خيص 
األمراض الوراثية الش��ائعة ف��ي مملكة البحرين والبحث عن 

طرق العالج والوقاية.

رغم اعتراض فخرو على عدم تناسب الحد األدنى للعقوبة مع الجرم

 »الشورى« يشدد عقوبة صرف األدوية 
ذات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مريم بوجيري »تصوير: سهيل وزير« «

أقر مجلس الش��ورى، مش��روع قان��ون يهدف إلى 
اتخاذ التدابير الرقابية على األدوية التي تحتوي 
على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها 
من األدوية، فضاًل عن تحسين اآلليات واإلجراءات 
الالزمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، من خالل تش��ديد بعض 
العقوب��ات، فض��اًل ع��ن إضافة بع��ض الجزاءات 
التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن 
المنص��وص عليها في القانون واس��تحداث جزاء 
الغرام��ة اإلداري��ة كجزاء تأديب��ي، وتأثيم أفعال 
جدي��دة هي الع��رض بقصد البي��ع أو بيع وحيازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على 
ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون مراعاة االشتراطات الالزمة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة 
جهاد الفاضل، أن التقرير مس��ك ختام مش��اريع 
القانون لدى لجن��ة الخدمات في هذا الدور، حيث 
أوضح��ت أن التعدي��ل يهدف إل��ى تنظيم صرف 
األدوية التي تتضمن مواد مخدرة وعدم إس��اءة 

استخدامها، ومن المهم بعد صدور هذا القانون 
أن تت��م التوعي��ة بنصوص��ه من قب��ل الجهات 

المعنية سواء للمواطنين أو مزاولي المهنة.
وقالت: »نحن أمام تكامل في اإلجراءات التنفيذية 
والتش��ريعية الت��ي يه��دف القان��ون لتحقيقها 
رص��دت عدة مخالفات في صرف األدوية اكثر من 
حاجة المريض التي تحت��وي على مؤثرات وهذا 
هو الس��بب خلف هذا التش��ريع لع��دم المتاجرة 

لألدوية«.
إل��ى ذل��ك، أك��دت الش��ورية الدكتورة ابتس��ام 
ال��دالل أن هن��اك أدوية عليها حظ��ر جزئي حيث 
تع��ود المواطن أن تكون هذه األدوية على أرفف 
الصيدليات وحاليًا هي غي��ر موجودة والكثير من 

المواطنين متأثرين من هذا الموضوع.
وأضاف��ت قائلة: »حدثت هناك بع��ض المخالفات 
الجس��يمة ومازالت موجودة في الصيدليات بإحدى 
ال��دول المج��اورة ويق��وم الكثي��ر م��ن المواطنين 

بجلبها من هناك ألغراض ش��خصية«، متس��ائلة: 
»ماهو الف��رق بين البحرين وال��دول األخرى لتوفر 
تل��ك األدوية في الصيدلي��ات؟«، مؤكدة أهمية أن 
تكون هناك عقوبة مشددة النتهاء صالحية الدواء. 
م��ن جانبه��ا، ردت الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة 
مري��م الجالهمة، بأن العقوب��ة والتدرج فيها له 
قصد حس��ب رؤي��ة القاضي بالح��د األعلى والحد 
األدنى فيما يتعل��ق بالجرم ذاته، ويفترض على 
الصيدالني أن يكون على علم ويعمل جرد بشكل 
يومي لضمان عدم تعريض المريض الستخدام 

دواء منتهي الصالحية تحت أي ذريعة.
وبينت أن الهيئة تكتش��ف ذلك أثن��اء التفتيش 
كم��ا أن الجرم يغلق فرع واح��د للصيدلية وليس 
سلس��لة فروع وذل��ك بعد مداخل��ة النائب األول 
لرئي��س المجلس جمال فخرو حول عدم تناس��ب 

الحد األدنى للعقوبة مع الجرم ذاته.

 مركز جديد للمراقبة 
والتحكم في شبكات الكهرباء

عق��دت اللجن��ة المش��تركة بين لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة ولجن��ة المراف��ق العامة 
والبيئ��ة، اجتماعًا مش��تركًا، حيث ت��م التصديق 
على محضر االجتماع الس��ابق، كما التقت اللجنة 
خالل االجتماع بوزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المب��ارك وممثلين م��ن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
وناقشت اللجنة مش��روع قانون بشأن التصديق 
عل��ى اتفاقيت��ي الق��رض والضم��ان لمش��روع 
إنش��اء مركز التحكم الجدي��د للمراقبة والتحكم 
ف��ي ش��بكات الكهرب��اء والم��اء بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي المراف��ق للمرس��وم رقم 2 لس��نة 
2022، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مش��روع 

قانون بإجماع األعضاء الحاضرين.

إصدار البلديات لتراخيص إشغال الطريق يعود لـ»المرافق«

 الصالح: ال أود الخالف مع جمال 
فخرو وأرجو أن يفهم كالمي صحيحًا

مريم بوجيري «

بعد نقاش مستفيض، انتهى مجلس الشورى  
بالموافقة عل��ى طلب رئي��س المجلس علي 
الصالح بإعادة مشروع قانون تخويل البلدية 
المختص��ة بإصدار ترخيص إش��غال الطريق 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وعبر الصالح بقوله: »النواب رفضوا مش��روع 
القانون من حيث المبدأ والحكومة ليست مع 
مش��روع القانون أعتقد أن النق��اش الطويل 
العري��ض ليس ل��ه محل لذلك م��ن األفضل 
إعادة مش��روع القانون للجن��ة للوصول لحل 

توافقي مع النواب والحكومة، لماذا ندخل في 
جدل وفي األخي��ر وافقنا أم لم نوافق النتيجة 

ستكون واحدة«؟.
إلى ذلك، اعترض النائب األول للرئيس جمال 
فخرو على م��ا أورده الصالح حيث عبر بقوله: 
»طالم��ا أن الموض��وع عل��ى ج��دول األعمال 
والجميع قال رأيه ال يعني أن المجلس ال يأخذ 
دوره الحقيقي في ممارس��ة عمله السياسي، 
وال أعتقد أن عملنا التشريعي ينص على ذلك 

ولنا رأينا الخاص«.
بينم��ا رد الرئيس على فخرو معتبرًا أنه أخرج 
كالمه عن س��ياقه تمامًا، وأردف: »لنا قرارنا 
المس��تقل، حتى ال يم��وت مش��روع القانون 
فالحل هو التوافق بداًل أن يولد القانون ميتًا 
وبدون ذل��ك ال يمكن أن يمر المش��روع، وال 
أري��د أن اختلف م��ع العضو جم��ال فخرو في 
الجلس��ة ويجب أن ُيفهم من كالمي ما أردت 

قوله«.

 »األشغال«: 2.3 يوم معدل 
إصدار رخص البناء عبر »بنايات«

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن 
رخ��ص البن��اء التي كانت تأخذ م��ددًا أطول أصبحت تحق��ق من خالل نظام 
بيانات إصدار رخص بمعدل 2.3 يوم، إذا كانت المس��تندات مكتملة، حيث 
من الممكن إصدارها في اليوم األول، مؤكدًا وجود متابعة إلصدار الرخص 

المذكورة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.
وأشار خالل جلسة مجلس الشورى، إلى وجود حاجة للتنسيق إلشغال الطرق 
م��ع أكثر من جهة حكومية وإعادة النظر ف��ي الترخيص، في حالة التعديل 

على قانون إشغال الطرق.

وبين أن الوزارة ليس��ت مع ه��ذه التعديالت وتتحفظ عليه��ا، وقال: »نرى 
اإلبق��اء على النص القائ��م إذا ترك األم��ر للبلدية المختص��ة للتعامل مع 
إش��غاالت الطرق ممكن ننتهي أن كل بلدية تقرر قرارًا مختلفًا عن البلدية 
األخ��رى وعانينا من هذا الموض��وع في مواضيع أخرى م��ن ناحية أن يكون 
هناك طلب معين يقدم في بلدية يعامل معاملة أخرى في بلدية مختلفة، 

واضطررنا في الوزارة لتشكيل لجنة لتوحيد اإلجراءات بين البلديات«.
وفيما يتعلق بإش��غال الط��رق، أوضح الوزير أن العم��ل يتداخل مع الحدود 
الجغرافية ألكثر من بلدية ما يتطلب الحصول على الموافقة من كل بلدية 
ما يؤدي إلى تعطيل المصالح الرس��وم تكون بع��د موافقة مجلس الوزراء، 

حيث ارتأى عدم وجود الضرورة لمشروع القانون.

 مريم الجالهمة: نكتشف نسيان بعض 
الصيدليات ألدوية منتهية الصالحية أثناء التفتيش

فخرو: لنا رأينا الخاص وعملنا التشريعي يحكم ذلك
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 »الصحة«: البحرين خالية
من المالريا منذ 43 عامًا

أكدت وزارة الصحة، على اإلنجاز المتميز المتمثل في تحقيق 43 
عامًا متواصل��ة دون انتقال محلي للمالري��ا، نتيجة جهود جميع 

العاملين في الوزارة للحفاظ على البحرين خالية من المالريا.
وأضافت أن إنجازات البحرين في هذا المجال تشمل، أنه ال توجد 
ح��االت محلية وجميع الحاالت التي يتم رصدها قادمة من الخارج 
وتت��م متابعة الحاالت من إدارة الصح��ة العامة للحاالت الوافدة 
والتأك��د من أخذهم للع��الج المضاد للمالري��ا وأن الحالة وافدة 

وليست من انتقال محلي. 
جاء ذلك، بمناس��بة مش��اركة وزارة الصحة دول العالم االحتفال 
بالي��وم العالمي لمكافح��ة المالري��ا، والذي ُيص��ادف 25 أبريل 
م��ن كل ع��ام؛ دعمًا لجه��ود منظم��ة الصحة العالمي��ة الرامية 
إلى تحس��ين فرص حصول األش��خاص على وس��ائل الوقاية من 
األم��راض المهددة للحي��اة، إذ يهدف االحتفال به��ذا اليوم إلى 
التوعية بأهمية الوقاية كاس��تراتيجية أساسية للحد من انتشار 

مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتس��بب في حدوثه كائن طفيلي يس��مى 
البالزموديوم يتسلل داخل كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان 
فيدمره��ا. وتنتقل المالريا بين البش��ر من خ��الل لدغات أجناس 
بعوضة األنوفيليس الحاملة لها، التي ُتس��مى »نواقل المالريا«. 
وتبدأ أعراض المرض في الظهور خالل فترة تراوح بين 10 - 15 
يومًا، وهي: ارتفاع درجة حرارة الجس��م ورعش��ة، وتعرق شديد، 

وصداع، وغثيان وقيء، وإسهال.
ويعتب��ر المالريا من األمراض الفتاكة الت��ي لها عبء كبير على 
العالم أجم��ع، وكان لهذا المرض عبئه عل��ى البحرين حيث كان 
متوطنًا في البحرين في الثالثينات بواقع 20% من سكان البحرين 
مصابي��ن بالمالريا، لذا س��عت حكومة البحري��ن حثيثًا لمكافحة 
هذا المرض وأنش��أت الحكومة دائرة مكافحة المالريا في العام 

1939 لتبدأ برامج مكافحة المالريا بشكل تنظيمي. 
وبفضل الجه��ود الجبارة والمكافحة المس��تمرة كانت آخر حالة 
انتقال محلي للمالريا بالعام 1979. واستطاعت البحرين القضاء 
على المالريا وإعالنها رس��ميًا من ِقب��ل منظمة الصحة العالمية 

في العام 1981 خالية من المالريا.
وتعتب��ر البحري��ن من ضمن أوائل دول إقليم ش��رق المتوس��ط 
التي اس��تطاعت القضاء على المالريا، ومنذ ذلك الحين واستنادًا 
عل��ى توصيات منظمة الصحة العالمية، س��عت المملكة وبدعم 
وإشراف مباش��ر من متخذي القرار بوزارة الصحة للمحافظة على 

البحرين خالية من االنتقال المحلي للمالريا.
وأك��دت »الصحة«، أن هن��اك تقصي لنواقل الم��رض عبر برامج 
دوري��ة ومس��تمرة لمكافح��ة البع��وض الناقل للمالري��ا وبرامج 
مختص��ة لمكافحة يرقات البع��وض ومكافحة البع��وض البالغ، 
وتتكام��ل برام��ج المكافح��ة بالتنس��يق والتعاون م��ع عدد من 

الجهات للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كما يت��م التركيز على جوان��ب الوقاية من الم��رض، عن طريق 
توعية المس��افرين بط��رق الحماية من لس��ع البعوض، وكذلك 
بأهمي��ة أخذ األدوية الوقائية للمس��افرين للبلدان التي يتوطن 
فيها المرض، فضاًل عن وجود نظام ترصد للحاالت المشتبه بها، 
إذ أن المالريا من األمراض التي يجب التبليغ عنها حس��ب قانون 

الصحة العامة.

 تسجيل التسلسل 
المتكامل للجينوم البشري 
األول من نوعه في البحرين

نج��ح الفري��ق الطب��ي البحرين��ي المعن��ي بتنفي��ذ الخط��ة 
الوطنية للجينوم البش��ري بإدارة الصحة العامة في تس��جيل 
التسلس��ل المتكام��ل للجينوم البش��ري األول م��ن نوعه في 
مملك��ة البحري��ن، وذلك لعدد ث��الت عينات جينوم بش��رية 
بحرينية بنس��بة تغطية عالية جدًا تصل ل�97%، بعد سلسلة 
من النجاحات الس��ابقة ف��ي رصد التسلس��ل الجيني الخاص 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( طوال العامين الماضيين، حيث 
تجاوز عدد العينات الخاضعة للتسلسل الجيني المتكامل 27 

ألف عينة فيروسية. 
ولق��د ت��م تدريب فريق مكون من عش��رين تقن��ي وفني في 
علوم الجينوم من قبل خبراء من شركة »Illumina« العالمية 
والتي تع��د من الش��ركات الرائدة في مج��ال تقنيات الجيل 
الق��ادم »NGS«، وش��مل التدري��ب أح��دث بروتوكوالت فك 
الش��فرة الوراثية التي تق��وم بمقارنتها نس��بة إلى الجينوم 
البش��ري المرجعي، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد تسلسل 
النيوكليوتي��دات في جينوم��ات كاملة أو مس��تهدفة من ال�
DNA وRNA، والتي تستطيع الكشف عن اآلالف من األمراض 
والطف��رات الجينية، حيث يتم تحدي��د المتغيرات والطفرات 
الوراثية وربط أنماطها المرضية الظاهرية باألنماط الجينية 
وتصنيف هذه المتغيرات الجينية تبعًا لمعايير وقواعد الكلية 

.»ACMG« األميركية للطب الجيني والجينومي
ولق��د تم التدري��ب عل��ى إع��داد التقارير ومش��اركتها ذوي 
االختص��اص في الط��ب الجين��ي باالس��تعانة ببرامج تعمل 
على توظيف القوة التحليلي��ة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
المتصل��ة بمح��ركات البح��ث الرائ��دة مثل األرش��يف العام 
ClinVar التابع للمركز الوطن��ي للمعلومات التقنية الحيوية 
 OMIM- Online Mendelian وقواعد البيانات مثل ،)NCBI(
Inheritance in Man، ال��ذي يعمل على رب��ط العالقة بين 

التباين الجيني والتعبير الظاهري.
وباإلضافة إلى اس��تمرارية تلق��ي الفري��ق التدريب النظري 
المكث��ف ف��ي الط��ب الجينوم��ي اإلكلينيك��ي بالتع��اون مع 
جامعة هارفرد، بهدف تأهيل الفري��ق إلجراء تحليل الجينوم 
البش��ري المتكام��ل واإللمام بكل م��ا يتعلق ب��ه ابتداًء من 
مبادئ الوراثة الجزيئية إلى تصنيف الجينات وفهم تش��خيص 
األمراض الوراثية الش��ائعة ف��ي مملكة البحرين والبحث عن 

طرق العالج والوقاية.

رغم اعتراض فخرو على عدم تناسب الحد األدنى للعقوبة مع الجرم

 »الشورى« يشدد عقوبة صرف األدوية 
ذات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مريم بوجيري »تصوير: سهيل وزير« «

أقر مجلس الش��ورى، مش��روع قان��ون يهدف إلى 
اتخاذ التدابير الرقابية على األدوية التي تحتوي 
على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها 
من األدوية، فضاًل عن تحسين اآلليات واإلجراءات 
الالزمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، من خالل تش��ديد بعض 
العقوب��ات، فض��اًل ع��ن إضافة بع��ض الجزاءات 
التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن 
المنص��وص عليها في القانون واس��تحداث جزاء 
الغرام��ة اإلداري��ة كجزاء تأديب��ي، وتأثيم أفعال 
جدي��دة هي الع��رض بقصد البي��ع أو بيع وحيازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على 
ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون مراعاة االشتراطات الالزمة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة 
جهاد الفاضل، أن التقرير مس��ك ختام مش��اريع 
القانون لدى لجن��ة الخدمات في هذا الدور، حيث 
أوضح��ت أن التعدي��ل يهدف إل��ى تنظيم صرف 
األدوية التي تتضمن مواد مخدرة وعدم إس��اءة 

استخدامها، ومن المهم بعد صدور هذا القانون 
أن تت��م التوعي��ة بنصوص��ه من قب��ل الجهات 

المعنية سواء للمواطنين أو مزاولي المهنة.
وقالت: »نحن أمام تكامل في اإلجراءات التنفيذية 
والتش��ريعية الت��ي يه��دف القان��ون لتحقيقها 
رص��دت عدة مخالفات في صرف األدوية اكثر من 
حاجة المريض التي تحت��وي على مؤثرات وهذا 
هو الس��بب خلف هذا التش��ريع لع��دم المتاجرة 

لألدوية«.
إل��ى ذل��ك، أك��دت الش��ورية الدكتورة ابتس��ام 
ال��دالل أن هن��اك أدوية عليها حظ��ر جزئي حيث 
تع��ود المواطن أن تكون هذه األدوية على أرفف 
الصيدليات وحاليًا هي غي��ر موجودة والكثير من 

المواطنين متأثرين من هذا الموضوع.
وأضاف��ت قائلة: »حدثت هناك بع��ض المخالفات 
الجس��يمة ومازالت موجودة في الصيدليات بإحدى 
ال��دول المج��اورة ويق��وم الكثي��ر م��ن المواطنين 

بجلبها من هناك ألغراض ش��خصية«، متس��ائلة: 
»ماهو الف��رق بين البحرين وال��دول األخرى لتوفر 
تل��ك األدوية في الصيدلي��ات؟«، مؤكدة أهمية أن 
تكون هناك عقوبة مشددة النتهاء صالحية الدواء. 
م��ن جانبه��ا، ردت الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة 
مري��م الجالهمة، بأن العقوب��ة والتدرج فيها له 
قصد حس��ب رؤي��ة القاضي بالح��د األعلى والحد 
األدنى فيما يتعل��ق بالجرم ذاته، ويفترض على 
الصيدالني أن يكون على علم ويعمل جرد بشكل 
يومي لضمان عدم تعريض المريض الستخدام 

دواء منتهي الصالحية تحت أي ذريعة.
وبينت أن الهيئة تكتش��ف ذلك أثن��اء التفتيش 
كم��ا أن الجرم يغلق فرع واح��د للصيدلية وليس 
سلس��لة فروع وذل��ك بعد مداخل��ة النائب األول 
لرئي��س المجلس جمال فخرو حول عدم تناس��ب 

الحد األدنى للعقوبة مع الجرم ذاته.

 مركز جديد للمراقبة 
والتحكم في شبكات الكهرباء

عق��دت اللجن��ة المش��تركة بين لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة ولجن��ة المراف��ق العامة 
والبيئ��ة، اجتماعًا مش��تركًا، حيث ت��م التصديق 
على محضر االجتماع الس��ابق، كما التقت اللجنة 
خالل االجتماع بوزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المب��ارك وممثلين م��ن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
وناقشت اللجنة مش��روع قانون بشأن التصديق 
عل��ى اتفاقيت��ي الق��رض والضم��ان لمش��روع 
إنش��اء مركز التحكم الجدي��د للمراقبة والتحكم 
ف��ي ش��بكات الكهرب��اء والم��اء بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي المراف��ق للمرس��وم رقم 2 لس��نة 
2022، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مش��روع 

قانون بإجماع األعضاء الحاضرين.

إصدار البلديات لتراخيص إشغال الطريق يعود لـ»المرافق«

 الصالح: ال أود الخالف مع جمال 
فخرو وأرجو أن يفهم كالمي صحيحًا

مريم بوجيري «

بعد نقاش مستفيض، انتهى مجلس الشورى  
بالموافقة عل��ى طلب رئي��س المجلس علي 
الصالح بإعادة مشروع قانون تخويل البلدية 
المختص��ة بإصدار ترخيص إش��غال الطريق 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وعبر الصالح بقوله: »النواب رفضوا مش��روع 
القانون من حيث المبدأ والحكومة ليست مع 
مش��روع القانون أعتقد أن النق��اش الطويل 
العري��ض ليس ل��ه محل لذلك م��ن األفضل 
إعادة مش��روع القانون للجن��ة للوصول لحل 

توافقي مع النواب والحكومة، لماذا ندخل في 
جدل وفي األخي��ر وافقنا أم لم نوافق النتيجة 

ستكون واحدة«؟.
إلى ذلك، اعترض النائب األول للرئيس جمال 
فخرو على م��ا أورده الصالح حيث عبر بقوله: 
»طالم��ا أن الموض��وع عل��ى ج��دول األعمال 
والجميع قال رأيه ال يعني أن المجلس ال يأخذ 
دوره الحقيقي في ممارس��ة عمله السياسي، 
وال أعتقد أن عملنا التشريعي ينص على ذلك 

ولنا رأينا الخاص«.
بينم��ا رد الرئيس على فخرو معتبرًا أنه أخرج 
كالمه عن س��ياقه تمامًا، وأردف: »لنا قرارنا 
المس��تقل، حتى ال يم��وت مش��روع القانون 
فالحل هو التوافق بداًل أن يولد القانون ميتًا 
وبدون ذل��ك ال يمكن أن يمر المش��روع، وال 
أري��د أن اختلف م��ع العضو جم��ال فخرو في 
الجلس��ة ويجب أن ُيفهم من كالمي ما أردت 

قوله«.

 »األشغال«: 2.3 يوم معدل 
إصدار رخص البناء عبر »بنايات«

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن 
رخ��ص البن��اء التي كانت تأخذ م��ددًا أطول أصبحت تحق��ق من خالل نظام 
بيانات إصدار رخص بمعدل 2.3 يوم، إذا كانت المس��تندات مكتملة، حيث 
من الممكن إصدارها في اليوم األول، مؤكدًا وجود متابعة إلصدار الرخص 

المذكورة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.
وأشار خالل جلسة مجلس الشورى، إلى وجود حاجة للتنسيق إلشغال الطرق 
م��ع أكثر من جهة حكومية وإعادة النظر ف��ي الترخيص، في حالة التعديل 

على قانون إشغال الطرق.

وبين أن الوزارة ليس��ت مع ه��ذه التعديالت وتتحفظ عليه��ا، وقال: »نرى 
اإلبق��اء على النص القائ��م إذا ترك األم��ر للبلدية المختص��ة للتعامل مع 
إش��غاالت الطرق ممكن ننتهي أن كل بلدية تقرر قرارًا مختلفًا عن البلدية 
األخ��رى وعانينا من هذا الموض��وع في مواضيع أخرى م��ن ناحية أن يكون 
هناك طلب معين يقدم في بلدية يعامل معاملة أخرى في بلدية مختلفة، 

واضطررنا في الوزارة لتشكيل لجنة لتوحيد اإلجراءات بين البلديات«.
وفيما يتعلق بإش��غال الط��رق، أوضح الوزير أن العم��ل يتداخل مع الحدود 
الجغرافية ألكثر من بلدية ما يتطلب الحصول على الموافقة من كل بلدية 
ما يؤدي إلى تعطيل المصالح الرس��وم تكون بع��د موافقة مجلس الوزراء، 

حيث ارتأى عدم وجود الضرورة لمشروع القانون.

 مريم الجالهمة: نكتشف نسيان بعض 
الصيدليات ألدوية منتهية الصالحية أثناء التفتيش

فخرو: لنا رأينا الخاص وعملنا التشريعي يحكم ذلك
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تم عقد لقاء مشـــترك صباح يوم الثالثاء 12 أبريل 
2022 بيـــن جمعيـــة البحريـــن البوســـنة والهرســـك 
للصداقـــة واألعمـــال برئاســـة رئيـــس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة جـــواد الحـــواج مـــع رئيس مجلـــس إدارة 
غرفة البحرين ســـمير ناس، وذلـــك بالمبنى الرئيس 

للغرفة. 
وتنـــاول االجتمـــاع مجمـــل القضايـــا التي تهـــم أمر 
للصداقـــة  والهرســـك  البوســـنة  البحريـــن  جمعيـــة 
واألعمال وســـبل تعزيز التعاون المشـــترك مع غرفة 
البحرين، إذ أشـــار رئيس الجمعية جواد الحواج أن 
الجمعيـــة تتطلع إلى تحقيق أهدافهـــا المرجوة في 
توطيـــد وتوثيـــق العالقات بين البلديـــن الصديقين 
البحريـــن والبوســـنة علـــى كافـــة أصعـــدة التبـــادل 
التجـــاري والثقافي والتنمية االقتصادية وتنشـــيط 
التجاريـــة  األعمـــال  وتطويـــر  الســـياحية  الحركـــة 
المشـــتركة فيمـــا بين رجـــال األعمال مـــن الجانبين، 
وذلك من خالل دعم التنســـيق المشترك مع اإلدارة 
العليـــا للغرفة، إذ إن مجلس إدارة الجمعية يســـعى 
إلى تنشـــيط التعـــاون الفعال مـــع اإلدارة التنفيذية 
العليـــا للغرفـــة لتحقيـــق الهدف المـــؤدي إلى تطوير 
العالقـــات المتميـــزة فيما بين البحريـــن وجمهورية 

البوسنة والهرسك. 
بدوره، أشـــار النائب األول لرئيـــس الجمعية رياض 
يوســـف فـــي حديثـــه إلـــى أن الجمعية فـــي األصل 
مشـــهرة بقرار ســـابق من وزارة التنمية االجتماعية 
فـــي العـــام 2017م وتعنـــى فـــي األســـاس بتوثيـــق 
التبادالت التجارية واالقتصادية والروابط الثقافية 
واالجتماعيـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين، وعلـــى إثـــر ذلـــك فإنـــه يتوجه بالشـــكر 
واالمتنان إلى غرفة البحرين لما ســـوف تقدمه من 

جهود طيبة ومباركة في تشـــجيع وإنعاش الحركة 
خـــالل  مـــن  واالقتصاديـــة  والســـياحية  التجاريـــة 
مســـاهمتها في دعـــم التبادل الثقافـــي واالجتماعي 
فيمـــا بين البحرين والبوســـنة والهرســـك على كافة 

األصعدة المختلفة بالمستقبل القريب.
وأضـــاف يوســـف أن الجمعية تســـعى جاهدة لفتح 
قنـــوات التواصل المباشـــر بين البحرين والبوســـنة 

والهرســـك وأنهـــا حاليا بصـــدد العزم للقيـــام بإقامة 
لجمهوريـــة  الســـياحي  للترويـــج  متميـــز  برنامـــج 
البوســـنة والهرســـك والترويـــج الســـياحي لمملكـــة 
إلـــى ترويـــج مؤتمـــر ســـراييفو  البحريـــن، إضافـــة 
الدولـــي للعـــام 2022 المنعقـــد بيومـــي 11 و12 من 
شـــهر مايو المقبـــل والتباحث حـــول تفاصيل تنفيذ 
تلـــك البرامـــج علـــى أرض الواقع من خـــالل اعتماد 

أنســـب الســـبل المالئمة بالتعاون مع طيران الخليج 
ومكتـــب ســـفريات اليعقـــوب لفتـــح خـــط الطيـــران 
المباشـــر بين مدينتي المنامة وسراييفو، وذلك من 
خالل اتباع أسلوب نظام التأجير الخاص للطائرات 
 Air( وبالشـــكل المتعارف عليه دوليا ورســـميا باسم

.)Charter Service
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة البحرين 

عن اعتزازه بإنجازات الجمعية، واألدوار التي تقوم 
بهـــا في إطار تنميـــة العالقات بين أصحاب األعمال 
وتحفيز الشـــراكات، مؤكًدا استعداد غرفة البحرين 
لتكثيـــف الجهود مـــع الجمعية في كل ما من شـــأنه 

بناء العالقات التجارية وتشجيع االستثمارات. 
مـــن ناحيتـــه، أشـــاد جـــواد الحـــواج بجهـــود غرفـــة 
 2030 لعـــام  البحريـــن  لرؤيـــة  الداعمـــة  البحريـــن 
والتـــي مـــن الممكـــن أن تجعـــل مـــن المملكـــة بحـــق 
الموقع االســـتراتيجي األمثل لتكون البوابة المثلى 
لالنطالق فـــي مجاالت المال واألعمـــال من منطقة 
الخليـــج العربي إلى قارة أوروبـــا مع رغبة الجمعية 
لجعل البوســـنة والهرســـك الخيار األمثل والمفضل 
لدى الكثيريـــن لتكون بذلك المنطلق الرئيس األكثر 
مالئمـــة الســـتثمارات الخليـــج إلـــى كافـــة محيـــط 
القارة األوروبية، وذلك من خالل تسهيل إجراءات 
التجـــارة وترويـــج االســـتثمار المباشـــر مـــن مملكـــة 
البحرين إلى البوســـنة والهرســـك والعكس بالنســـبة 
لرجال وســـيدات األعمال من البحرينيين خصوصا 
والخليجييـــن عمومـــا، ما ســـوف يســـاهم بذلك في 
تدعيـــم وتقويـــة القطـــاع الخـــاص البحرينـــي مـــن 
خالل فتـــح أبواب التعـــاون االقتصـــادي والتجاري 
واالســـتثماري بيـــن رجـــال وســـيدات األعمـــال لكال 
البلديـــن الصديقيـــن. وقـــدم الحواج دعوة رســـمية 
لرئيـــس الغرفـــة لحضـــور مؤتمـــر ســـراييفو الدولي 
لألعمال ومشاركة ناس لوفد البحرين في مثل ذلك 

المؤتمر المهم والحيوي الحقا. 
وتخلل اللقاء عدد من النقاشـــات والحوارات والتي 
انصبـــت فـــي مجملهـــا فـــي تحقيـــق ســـبل التعـــاون 
المثمـــر والبنـــاء فيما بيـــن الجمعيـــة ومجلس إدارة 

الغرفة.

يحتـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي مكانـــة 
رائـــدة في مجـــال الحفـــاظ علـــى البيئة 

ضمن القطاع المصرفي بالمملكة. 
ونظـــًرا لكونـــه مؤسســـة تحـــرص علـــى 
دمج االســـتدامة مع العمليات التجارية، 
عمـــل  خطـــة  بتطبيـــق  البنـــك  يســـتمر 

االستدامة الممتدة على مدى 3 أعوام.
وتتمحـــور خارطـــة الطريق المســـتدامة 
لبنـــك البحريـــن الوطني، حول ترســـيخ 
إطار العمل البيئي واالجتماعي وحوكمة 
الشـــركات فـــي جميـــع عملياتـــه. كمـــا تم 
تحقيـــق العديد من اإلنجازات الرئيســـة 
مـــن قبل البنـــك في نطـــاق الحفاظ على 
البيئـــة والحـــد مـــن اســـتهالك النفايـــات 
الضـــارة وخفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون خالل العام 2021. 
وقد أظهـــر البنك انخفاًضا بنســـبة 15.8 
% في اســـتهالك الديـــزل، باإلضافة إلى 
اســـتهالك  فـــي   %  8 بنســـبة  انخفـــاض 

الكهرباء في المقر الرئيس. 
وعلـــى مر األعوام، شـــهد البنك انخفاًضا 
مضطـــرًدا فـــي انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 

الكربـــون الناجمة من اســـتهالك الكهرباء 
والديزل في المقر الرئيســـي بنســـبة 7.9 
% مقارنـــة بالعـــام 2020. وكجـــزء مـــن 
جهوده الرامية ألن ُيصبح مؤسســـة غير 
ورقية، قام بنك البحرين الوطني بإعادة 
تدوير 24 % من الورق المســـتهلك على 

مدار العام.
كمـــا أطلـــق البنك حزمـــة مـــن المبادرات 
خـــالل العـــام 2021، التـــي هدفـــت فـــي 
مجملها إلـــى غرس ثقافـــة الحفاظ على 
البيئـــة في المجتمع، ومـــن أبرزها: طرح 
الراغبيـــن  للعمـــالء  مخصـــص  تمويـــل 
بتركيـــب ألـــواح الطاقـــة الشمســـية فـــي 
منازلهم، وتمويل آخر لشـــراء الســـيارات 
فـــي  ذلـــك  الكهربائيـــة، كل  أو  الهجينـــة 
ســـبيل تضمين الممارسات الواعية بيئًيا 

في منتجات وخدمات البنك.
البنـــك  قـــام  صلـــة،  ذي  صعيـــد  وعلـــى 
بتمويل بناء وتركيب األلواح الشمســـية 
اإلرســـالية   - حمـــد  “الملـــك  بمستشـــفى 
مستشـــفى  أول  الجديـــد،  األميركيـــة” 

صديق للبيئة في المملكة.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
الوطني جان كريســـتوف دوراند “يفخر 
بنـــك البحريـــن الوطني بمكانتـــه الرائدة 
في المملكة وبسعيه الدؤوب نحو تنفيذ 

اســـتراتيجيات وإطـــالق مبـــادرات مـــن 
شـــأنها أن ُتســـاهم بالحفاظ على البيئة. 
أننـــا نحـــرًص يومًيـــا علـــى تقليـــل  كمـــا 
نفايـــات المنظمـــة والبصمـــة الكربونيـــة، 

ونتطلع لغرس مبدأ االكتفاء عبر القطاع 
وفي جميع أنحـــاء المملكة. ويلتزم بنك 
البحرين الوطني بأن يكون ِمثاالً وطنًيا 
ويدعـــم توجيهـــات المملكـــة. لـــذا، فإننـــا 

فخورون بلعب دور في المســـاعدة على 
خفـــض جميـــع االنبعاثـــات فـــي المملكة 

بنسبة 30 % بحلول العام 2035”.
مـــن جانبهـــا، قالـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
فـــي  واالســـتدامة  البشـــرية  للمـــوارد 
بنـــك  “إن  بوحجـــي  دانـــة  المجموعـــة 
تنفيـــذ  نحـــو  مـــاٍض  الوطنـــي  البحريـــن 
خارطـــة طريـــق االســـتدامة عـــن طريق 
مختلفـــة  تنظيميـــة  مبـــادرات  إطـــالق 
تهـــدف إلـــى توجيه المجتمـــع نحو تبني 
مبـــادئ قائمة علـــى الحياة المســـتدامة. 
فعلى مدار العام الماضي، أقمنا شراكات 
لتعزيـــز التحـــول داخـــل المجتمـــع. وقد 
مكنتنـــا شـــراكتنا مـــع جمعيـــة كليـــن أب 
البحريـــن، لتنظيم أكبـــر فعالية تطوعية 
للمجموعـــة، التي شـــارك بهـــا الموظفون 
باإلضافـــة  المالكيـــة،  شـــاطئ  لتنظيـــف 
البحريـــن(؛  )تشـــجير  مشـــروع  لتمويـــل 
وهي مبادرة وطنية لزراعة 810 أشجار 
على شـــارع 16 ديســـمبر. لقد قـــام البنك 
بتحســـين أدائـــه البيئي بشـــكل ملحوظ 

خالل العام الماضي”.

ناس يبحث مع “البحرين البوسنة للصداقة” تنشيط السياحة واألعمال التجارية

“البحرين الوطني” يمضي قدًما ضمن خطة الحفاظ على البيئة

انطالق مؤتمر سراييفو الدولي 11 مايو المقبل

مع خفض استهالكه للديزل والكهرباء والمياه خالل 2021

الناقلـــة  الخليـــج،  طيـــران  أقامـــت 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن، غبقـــة 
رمضانية لشركائها من وكالء السفر 
والســـياحة في العاصمة الســـعودية 
ضيـــوف  تعـــرف  حيـــث  الريـــاض، 
الغبقة على آخر أخبار ومستجدات 

الناقلة وخططها المستقبلية.
وقـــد ثّمـــن القائـــم بأعمـــال الرئيس 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي 

العالقـــات  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان 
الراســـخة التي تجمـــع بين البحرين 
والســـعودية، موضحـــا أن مثل هذه 
الناقلـــة  تقيمهـــا  التـــي  الفعاليـــات 
بيـــن الحيـــن واآلخـــر في الشـــقيقة 
الســـعودية ال تقـــل أهميـــة عـــن تلك 
المقامة في البحرين، لما لها من أثر 
في ربط الجمهور السعودي بطيران 

الخليج.

“طيران الخليج” تقيم غبقة رمضانية 
لوكالء السفر والسياحة بالرياض

أمل الحامد

7 ماليين دينار لتوريد أدوية عامة مخزنة لوزارة الصحة
تعيين شركة للتأمين الصحي اإللزامي على األجانب بـ200 ألف دينار

للصحــة  األعلــى  للمجلــس  بمناقصــة  البحريــن  ايــون  شــركة  فــازت 
لتعييــن شــركة لتطبيــق التأميــن الصحــي اإللزامــي علــى األجانــب 
بمملكــة البحريــن بقيمة 200 ألف دينار، وذلك ضمن ترســيات مجلس 

المناقصات والمزايدات لشهر مارس الماضي.

مناقصـــة   12 المجلـــس  وأرســـى 
لـــوزارة الصحة بنحو 12.3 مليون 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  دينـــار، 
لتوريـــد األدويـــة العامـــة المخزنة 
فـــازت  دينـــار  مليـــون   6.9 بنحـــو 
المورديـــن  مـــن  مجموعـــة  بهـــا 
لتوفيـــر  ومناقصـــة  والمقاوليـــن، 
المواد أحادية االســـتخدام لجهاز 
 1.7 بنحـــو  االنســـولين  مضخـــة 
مليـــون دينـــار، ومناقصـــة ألعمال 
توســـعة وتحديـــث بمركـــز ســـترة 

الصحي بنحو 1.1 مليون دينار.
ترســـية  مـــارس  شـــهر  وشـــهد 
145مناقصـــة ومزايـــدة تابعـــة لــــ 
36 جهـــة حكومية بقيمة إجمالية 
دينـــار.  مليـــون   115.4 تجـــاوزت 

وجـــاءت الجهات الخمـــس األكبر 
الترســـيات،  قيمـــة  حيـــث  مـــن 
للبتـــرول  تطويـــر  أوال:  كاآلتـــي: 
بنســـبة 40.7 % من إجمالي قيمة 
الترســـيات، ثانًيا: وزارة األشـــغال 
بنســـبة 18.5 %، ثالًثا: شركة نفط 
البحريـــن بنســـبة 11.1 %، رابًعـــا: 
 ،%  10.7 بنســـبة  الصحـــة  وزارة 
وخامًســـا: طيران الخليج بنســـبة 

.% 4.9
وأرســـى المجلـــس 16 مناقصـــة لـ 
“تطويـــر” بنحـــو 47 مليـــون دينار، 
لتوفيـــر  مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان 
خدمات وأجهـــزة التحكم الدوارة 
وخدمات الحفر المحكمة بالضغط 
بنحـــو 14.2 مليـــون دينـــار، فازت 

بهـــا شـــركة هاليبورتـــن ورلدوايد 
المحدودة.

كما أرســـى المجلـــس 20 مناقصة 
ومزايـــدة لـــوزارة األشـــغال بنحو 
21.4 مليـــون دينـــار، كان أبرزهـــا: 
تحســـين  لمشـــروع  مناقصـــة 
طـــرق مداخـــل المدينة الشـــمالية 
توســـعة طريق الجنبيـــة فازت بها 
مجموعة الحاج حســـن بنحو 9.2 
مليون دينـــار، ومناقصـــة لتطوير 
منافذ المدينة الرياضية بالصخير 
)الشـــارع A والمنفذ الجنوبي( فاز 
بهـــا ائتـــالف مـــن مؤسســـة راشـــد 
للمقـــاوالت مع الشـــركة الشـــرقية 
إلنتاج األسفلت والخرسانة بنحو 

2.3 مليون دينار.
 16 المجلـــس  أرســـى  وكذلـــك 
مناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن 
كان  دينـــار،  مليـــون   12.8 بنحـــو 
أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفيـــر خدمـــة 
لمدة 4 ســـنوات لتشـــييد وتجديد 

فـــي  التحتيـــة  والبنيـــة  المبانـــي 
منطقـــة عوالـــي، ومكاتـــب الجبل 
والمنشـــآت المختلفـــة فـــي حقـــل 

نفط وغاز البحرين.
 14 المجلـــس  أرســـى  وأيًضـــا 
مناقصـــة لشـــركة طيـــران الخليج 
كان  دينـــار،  مليـــون   5.7 بنحـــو 
أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفير الســـكن 
المناســـب لطاقم الضيافة للشركة 
فـــي موســـكو بنحـــو 938.6 ألـــف 

دينار.
عالوة على ذلك، أرســـى المجلس 
مناقصـــة لمســـرح الدانـــة لتنظيم 
والفعاليات  الموســـيقية  الحفالت 
المزمع إقامتها في المسرح خالل 
مليـــون   2.7 بنحـــو   2022 العـــام 
دينـــار، مناقصـــة لهيئـــة البحريـــن 
للسياحة والمعارض لشراء مقاعد 
آليـــة لقاعـــة المؤتمرات بمشـــروع 
مركز المعارض الجديد بنحو 1.3 

مليون دينار.

ناس ملتقًيا وفد “البحرين البوسنة والهرسك للصداقة”

أكد عدد من األطباء نجاح سياسة التحصين الطبية المتبعة في مملكة البحرين، 
وتميــز نتائجهــا فــي الحد من انتشــار األمــراض المعديــة وتقليل عــدد اإلصابات، 
وأوضحــوا أن مملكــة البحريــن مــن أوائــل الــدول فــي القضــاء علــى األمــراض 

المعدية حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية 95 % لمدة عقدين.

وقالـــوا فـــي تصريحـــات خاصـــة لوكالة 
أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( بمناســـبة أســـبوع 
التمنيـــع العالمـــي إن شـــعار هـــذا العـــام 
ليؤكـــد  يأتـــي  للجميـــع(  طويلـــة  )حيـــاة 
أهميـــة التطعيمات لصحة اإلنســـان، في 
الخدمـــات الصحية فـــي مملكة البحرين 
تعتبـــر مـــن األولويـــات الخدميـــة التـــي 
تحـــرص المملكـــة علـــى تقديمهـــا وفـــق 
أعلـــى معايير الجودة تطبيًقا لتوجيهات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، كمـــا ويحظـــى 
الملـــف الصحـــي باهتمـــام كبيـــر من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، إذ نجحـــت مملكـــة البحرين 
بقيادته المتميزة في إبراز نفسها كقصة 
نجاح على الصعيد العالمي في التصدي 

لجائحة كوفيد 19.

“حياة طويلة للجميع”

الهاجـــري  مريـــم  الدكتـــورة  وصرحـــت 
الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة 
لجنـــة التطعيمات بـــأن مملكـــة البحرين 
مـــن أوائـــل الـــدول فـــي الســـيطرة علـــى 
نســـبة  أن  مبينـــة  المعديـــة،  األمـــراض 
التغطيـــة بالتطعيمـــات الروتينيـــة بلغت 

95 % لمدة عقدين.
وقالـــت: “تشـــارك مملكـــة البحريـــن دول 
العالمـــي  باألســـبوع  االحتفـــال  العالـــم 
طويلـــة  “حيـــاة  شـــعار  تحـــت  للتمنيـــع 
للجميـــع” خالل هذا األســـبوع في الفترة 
مـــن 30-24 ابريـــل 2022، والـــذي يدعو 
لتوحيـــد الجهـــود الســـتخدام التطعيـــم 
لتأميـــن الحمايـــة للجميـــع لـــكل الفئـــات 
العمريـــة ورفـــع مســـتوى الوعـــي بأهمية 
التطعيمات لمكافحة األمراض المعدية”.
وأكدت الهاجري التـــزام مملكة البحرين 
المعديـــة  األمـــراض  مـــن  بالوقايـــة 
المســـتهدفة بالتطعيـــم من خـــالل العمل 
صحيـــة  اســـتراتيجيات  تنفيـــذ  علـــى 
وتطويـــر ومتابعـــة ســـير خطـــط العمـــل 
ومؤشـــرات البرامـــج المحليـــة وتقويـــة 
القـــدرة الوطنيـــة فـــي هـــذا المجـــال من 
خـــالل التكامـــل بيـــن جميـــع مســـتويات 

الرعاية الصحية.

التطعيمات من أعظم االبتكارات

جليلـــة  الدكتـــورة  أوضحـــت  بدروهـــا، 
الســـيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
التمنيـــع  أســـبوع  أن  األوليـــة  الصحيـــة 
العالمي يعد فرصة لتوجيه األنظار نحو 
أهميـــة التطعيمـــات وتعزيز ثقـــة األفراد 

التنميـــة  ترســـيخ  بهـــدف  وذلـــك  فيهـــا، 
الحيـــاة  وتعزيـــز  بالمجتمـــع  الصحيـــة 
إذكاء  خـــالل  مـــن  للجميـــع،  الصحيـــة 
الوعي المجتمعي وتشـــجيع جميع أفراد 
المجتمع لإلقبـــال على خدمات التطعيم 
باعتبارهـــا منفعـــة عامـــة تنقـــذ األرواح 
وتحمـــي الصحة وتضمن عيـــش الحياة 
بشـــكل أفضل مع التقليل مـــن األمراض 

المعدية. 
وأضافـــت الســـيد: “أدركنا كأطبـــاء على 
مـــدى العقـــود أن التطعيمـــات من أعظم 
االبتـــكارات، إذ ســـهلت وأّمنـــت القضـــاء 
المعديـــة،  األمـــراض  علـــى  والســـيطرة 
وهـــي التـــي وفـــرت الحماية مـــن الكثير 
من األمـــراض الفتاكة، إذ تعد أداة فائقة 
األهميـــة ويتم االبتـــكار والتطويـــر فيها 

بشكل مستمر”.
أنـــه بفضـــل توجيهـــات جاللـــة  وبينـــت 
بالمجـــان  التطعيمـــات  بتوفيـــر  الملـــك 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن، فقد تم 
تأميـــن االســـتفادة التامة منهـــا، كما كان 
لحرص ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
األثـــر المباشـــر فـــي التعامـــل اإليجابـــي 
والمدروس مع جائحـــة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، والتي كان للحملة الوطنية 
للتطعيـــم دور فاعـــل فـــي التصـــدي لهـــا 
والحـــد مـــن انتشـــارها، حيـــث أتيحـــت 
مختلـــف التطعيمات بشـــكل مجاني في 

المراكز الصحية.
وأكـــدت الســـيد أن التطعيمـــات رســـمت 
الطريق لعـــودة الحياة الطبيعية، إضافة 
إلـــى حماية النـــاس والتزامهـــم بالتدابير 
كالتباعـــد  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات، مشـــيرة 
إلـــى أنه بفضـــل البحث العلمـــي والتقدم 
فـــي العلـــوم تـــم التأهـــب بشـــكل فعـــال 
للتعامـــل مـــع الجائحـــة في الطـــوارئ أو 
الفاشـــيات، مبينة وجود رؤية وشـــراكة 
ا  اجتماعيـــة وتدّخـــل علمي أثبـــت عالميًّ
أن التطعيمات حمت مجتمعات وأنقذت 

أرواح.
ألســـبوع  العـــام  شـــعار  أن  وأوضحـــت 
طويلـــة  )حيـــاة  هـــو  العالمـــي  التمنيـــع 
للجميـــع(، ولتطبيقـــه البـــد مـــن التأكيـــد 
علـــى دور المراكـــز الصحيـــة فـــي تقديم 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  التطعيمـــات 
مـــن جهـــة، وتقديـــم الخدمـــات الصحية 
األخـــرى مـــن جهـــة ثانيـــة، حيـــث إنهـــا 
البوابـــة الصحيـــة األولى، وهـــي موزعة 
بشـــكل جغرافي يســـهل الوصـــول إليها، 
فالتطعيمات موجودة منذ عقود طويلة 

وترفـــع معدالت الوقايـــة من خالل عمل 
إلـــى جانـــب أنهـــا تســـهم فـــي  المراكـــز، 

متابعة غير المستوفين للتطعيم.
كل  مـــن  الهـــدف  أن  الســـيد  وأضافـــت 
ذلك هو رفـــع المناعـــة المجتمعية لكافة 
الفئـــات، وااللتـــزام بجـــدول التطعيمات 
لـــكل فـــرد، وحســـب كل فئـــة وحاجتهـــا 
خـــالل فتـــرة الحيـــاة والتـــي تبـــدأ مـــن 
الطفولـــة ثـــم مرحلة مـــا قبل المدرســـة، 
وأيًضا للنساء خالل فترة الحمل ولذوي 

األمراض المزمنة وكبار المواطنين.
وأوضحـــت أن مراكـــز الرعايـــة الصحية 
األولية أسهمت بالشـــراكة مع القطاعات 
المجتمـــع  ووعـــي  المختلفـــة  الصحيـــة 
فـــي رفـــع نســـبة التطعيمـــات الروتينيـــة 
المختلفـــة بمـــا تجـــاوز 95 % من جدول 
التطعيمـــات المحـــددة لكل فئـــة عمرية، 
وذلك لمدة عقدين من الزمان والتخلص 
وشـــلل  كالحصبـــة  أمـــراض  عـــدة  مـــن 
األطفـــال ومتالزمـــة الحصبـــة األلمانية، 
منوهـــة بـــأن مملكـــة البحريـــن كانت من 
أوائـــل الـــدول فـــي القضـــاء علـــى تلـــك 
الصحيـــة  رؤيتهـــا  نتيجـــة  األمـــراض 

المتقدمة والرائدة.
وختمـــت بتوضيـــح أهميـــة التأكـــد مـــن 
صالحيتـــه ودراســـته وتقديم المشـــورة 
حولـــه قبـــل إعطائـــه، للتأكـــد مـــن عـــدم 
يتـــم  حيـــث  لتقديمـــه،  موانـــع  وجـــود 
تحديث جـــداول التطعيمـــات الروتينية 
بمملكة البحرين على ضوء المستجدات 
الصحيـــة، كمـــا يتـــم إدخـــال التطعيمات 
أخًذا باالعتبار الوضع الوبائي والمناعي 
بالمجتمع حيث يتعـــدى دورها مكافحة 
األمـــراض المعدية إلى الحد من اإلصابة 
ببعـــض األمـــراض المزمنة مثل ســـرطان 
عنق الرحم، وسرطان الكبد، مؤكدة دور 
التطعيمـــات فـــي الوقايـــة مـــن األمراض 
وحمايـــة األطفـــال فـــي فتـــرة مـــا قبـــل 
الوالدة وأثناء مرحلة الطفولة والمراحل 

العمرية المختلفة عبر مراحل الحياة.

توفير اللقاحات اآلمنة 

العامـــة  الصحـــة  إدارة  مديـــر  وقالـــت   
الدكتـــورة نجـــاة أبـــو الفتـــح إن مملكـــة 
البحريـــن تحتفـــل مـــع دول العالـــم فـــي 

باألســـبوع العالمي للتمنيع في األســـبوع 
األخيـــر مـــن شـــهر أبريـــل مـــن كل عـــام، 
وقد أتى شـــعار هذا العـــام “حياة طويلة 
للجميـــع”، لبيـــان أهميـــة تكاتـــف الجهود 
والدعوة إلى اســـتخدام التطعيم لتأمين 
الحمايـــة للجميع من كل الفئات العمرية، 
كما تهدف األنشـــطة التوعوية المختلفة 
لرفع الوعي المجتمعي وتشـــجيع جميع 
أفـــراد المجتمـــع لإلقبـــال علـــى خدمات 
التطعيم التي أثبتت الدراسات فاعليتها 

في السيطرة على األمراض المعدية.
مملكـــة  أن  الفتـــح  أبـــو  د.  وأوضحـــت 
البحريـــن تولي اهتمامـــًا كبيرًا للخدمات 
الوقائيـــة مـــن خـــالل توفيـــر اللقاحـــات 
ذات الجـــودة والمأمونيـــة العالية لجميع 
الفئـــات العمريـــة المســـتهدفة بهـــا منـــذ 

الوالدة ومرورًا بالفئات األخرى.
وقد ســـجلت المملكة الســـبق في مجال 
إدخـــال  تـــم  حيـــث  اللقاحـــات  إدخـــال 
أول لقـــاح ضـــد الجدري فـــي الثالثينات 
بعدهـــا  وتوالـــى  المنصـــرم،  القـــرن  مـــن 
إدخـــال اللقاحـــات اســـتناًدا علـــى األدلة 
والدراســـات العلمية التـــي تجرى لتقييم 
الفاعلـــة  والتكلفـــة  المراضـــة  عـــبء 
للقاحـــات بناًء على التوصيـــات العالمية 
واالقليميـــة والمحليـــة في هـــذا الصدد. 
وكان نتـــاج إدخـــال اللقاحـــات المختلفة 
تســـجيل انخفـــاض في معـــدل المراضة 
والوفيـــات من األمـــراض المعديـــة التي 

يمكن تجنبها بالتطعيم.
وأضافت أبو الفتح: أن معدالت التغطية 
البحريـــن،  المملكـــة  فـــي  بالتحصيـــن 
ارتفعت حيـــث تجاوزت التغطية 95 % 
منـــذ 1997 ممـــا يؤكـــد على اســـتمرارية 
االنجـــاز ووعـــي المجتمع وثقتـــه العالية 
تقدمهـــا  التـــي  الوقائيـــة  بالخدمـــات 
وزارة الصحـــة بالشـــراكة مـــع القطاعات 
المختلفة والمنظمـــات العالمية ويعكس 

الدعم المتواصل من صناع القرار.
و انطالًقـــا مـــن الحـــرص فـــي المحافظة 
على ســـالمة الجميع علـــى أرض المملكة 
وفـــي إطـــار الجهـــود للتصـــدي لجائحـــة 
كوفيد- 19 شـــاركت مملكة البحرين في 
المرحلـــة الثالثة من التجارب الســـريرية 
للقاح كوفيد19- من شـــركة ســـينوفارم، 

ثم تال ذلك قبول التصريح الطارئ لعدة 
لقاحـــات ضد فيـــروس كوفيد19- وذلك 
اســـتناًدا علـــى الدراســـات التـــي أجريت 
علـــى هـــذه اللقاحـــات إلثبـــات فاعليتهـــا 
ومأمونيتهـــا، وقـــد كان الرتفـــاع المناعة 
المجتمعية باللقاحات المضادة لفيروس 
خفـــض  فـــي  البالـــغ  األثـــر  كوفيـــد19- 
معـــدالت اإلصابـــة وفـــي الســـيطرة على 

الجائحة.
 وقد انفـــردت المملكة في تطبيق بعض 
السياســـات المتعلقـــة بالتطعيـــم واذكاء 
الوعـــي المجتمعـــي للتخلص من المرض 
من خالل التواصل مع الفئات المجتمعية 
المؤثرة مثل النواب وكبار الشـــخصيات 
وممثلـــي المجالـــس واالديـــان، وتعداها 
للقيام بحمالت تطعيم احترازية شملت 

احدى الكنائس.

 إنقاذ أرواح الماليين من البشر

بســـمة  الدكتـــورة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
محمـــود الصفـــار استشـــاري صحة عامة 
والوبائيات ورئيسة مجموعة التمنيع إن 
االحتفـــال بأســـبوع التمنيـــع العالمي في 
األســـبوع األخير من شـــهر أبريل من كل 
عام، يأتي ليبين أهمية اللقاحات كإحدى 
أهم التدخالت الصحية الوقائية لتأمين 
المســـتهدفة  األمـــراض  مـــن  الحمايـــة 
بالتطعيم لجميع الفئات المســـتهدفة به، 
وتســـهم جميع األنشـــطة التـــي تقام في 
رفـــع الوعـــي المجتمعي بـــدور اللقاحات 
في الحد من انتشـــار األمـــراض المعدية 

التي يمكن تجنبها بالتطعيم.
وشعار هذا العام “حياة طويلة للجميع”؛ 
يشـــير إلـــى دور اللقاحـــات فـــي الحفاظ 
علـــى الحياة وفي إنقـــاذ أرواح الماليين 
من البشر من األمراض المعدية ليتمتعوا 

بحياة طويلة ذات جودة عالية.
مملكـــة  “تعتبـــر  الصفـــار:  د  وأضافـــت 
البحريـــن من الـــدول الرائـــدة في مجال 
التوســـع بخدمـــات التمنيع، من حيث تم 
إدخـــال اللقاحات للوقايـــة من األمراض 
المنصـــرم  القـــرن  مـــن  الثالثينـــات  منـــذ 
بحســـب التوصيات العالميـــة مما كان له 
بالـــغ األثر في انخفاض معدالت اإلصابة 
بهـــذه األمـــراض والمضاعفـــات المتعلقة 

بها.
وقالـــت إن المملكـــة ســـطرت العديد من 
اإلنجـــازات في برنامج التمنيع الموســـع 
الـــذي تـــم تطبيقه فـــي مملكـــة البحرين 
منـــذ عام 1981، حيث تم البدء ببرنامج 
تقييم سلســـلة التبريد منـــذ 1996م، كما 
يتـــم مراقبـــة إدارة اللقاحـــات ومتابعـــة 
بالتطعيـــم  المتعلقـــة  المعلومـــات  دقـــة 
فـــي وحـــدات التطعيـــم منـــذ 2008، من 
خالل اســـتحداث برنامج خاص لمراقبة 
وحدات التمنيع في العيادات الحكومية 
القيـــام  علـــى  يعتمـــد  الـــذي  والخاصـــة 
بالزيـــارات الميدانيـــة اإلرشـــادية لتقييم 
سلســـلة التبريـــد وإدارة اللقاحات ودقة 
وجـــودة البيانـــات والحقـــن اآلمن وذلك 
للتأكـــد مـــن جـــودة اللقاحـــات وحفظهـــا 
بحســـب المعاييـــر العالمية التـــي تضمن 

سالمتها وسالمة متلقي الخدمة.
والمتابعـــة  التوثيـــق  علـــى  وحرًصـــا 
أوضحـــت  الصفـــار أن مملكـــة البحريـــن 
شـــاركت تجربتهـــا فـــي تطبيـــق النظـــام 
اإللكترونـــي إلدارة بيانـــات التطعيم في 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اجتماعـــات 
مجـــال  وفـــي  بـــه.  يحتـــذى  كنمـــوذج 
التخلـــص من مرض الحصبـــة والحصبة 
األلمانيـــة المتوطنة في مملكة البحرين، 
وتعـــد المملكـــة مـــن أوائـــل الـــدول فـــي 
إقليم شرق المتوســـط في التخلص من 
الحصبـــة والحصبة األلمانيـــة ومتالزمة 
منظمـــة  بشـــهادة  األلمانيـــة  الحصبـــة 

الصحة العالمية في عام 2019.
وبينـــت أن اإلنجـــاز لم يكـــن ليتحقق إال 
باتخـــاذ العديد من اإلجـــراءات المبتكرة 
والمتنوعـــة حيـــث تـــم مراجعـــة الوضـــع 
الوبائي والمناعي لطلبة المدارس وعمل 
حمـــالت احترازيـــة علـــى ضوئهـــا، كمـــا 
تـــم فتـــح عيـــادات للتطعيم فـــي الفترة 

المسائية لتسهيل الوصول للخدمة.
كمـــا أفـــادت الصفـــار أن إلصـــدار قانـــون 
العامـــة  للصحـــة   2018 لســـنة   34 رقـــم 
والمتضمـــن فـــي الفصـــل الثالـــث عشـــر 
التطعيـــم )التمنيـــع( مـــادة 53، دور كبيـــر 
في تعزيز أهمية االلتزام بأخذ اللقاحات 
بحســـب جدول التطعيمات الموصى به 

في مملكة البحرين.
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المنامة - بنا

البحرين من أوائل الدول في السيطرة على األمراض المعدية
95 % نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية لمدة عقدين... أطباء:

المنامة - بنا

أكد مدير الجهاز اإلداري للصندوق 
الملكـــي لشـــهداء الواجـــب الشـــيخ 
خالد بن ســـلمان بن خالد آل خليفة 
مواصلـــة الصنـــدوق دوره في دعم 
لضمـــان  وذويهـــم  الشـــهداء  أســـر 
الحياة الكريمة لهم وبناء مســـتقبٍل 
واعـــٍد ألبنائهم، وذلك بما يتماشـــى 
مـــع توجيهـــات ملك البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورؤى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأشـــار الشـــيخ خالد بن ســـلمان بن 
تواصلـــه  خـــالل  خليفـــة  آل  خالـــد 
مع أســـر وذوي الشـــهداء بمشـــاركة 
ممثليـــن عـــن قـــوة دفـــاع البحرين 

إلـــى  ُبعـــد  عـــن  الداخليـــة  ووزارة 
حـــرص الصنـــدوق الملكي لشـــهداء 
متابعـــة متطلبـــات  علـــى  الواجـــب 
واحتياجـــات أســـر وذوي الشـــهداء 
فـــي إطـــار رؤيتـــه لضمـــان  وذلـــك 
وتمكينهـــم  لهـــم  الكريمـــة  الحيـــاة 

لمستقبل ناجح.
وأوضـــح مديـــر الجهـــاز اإلداري أن 
الصندوق الملكي لشـــهداء الواجب 
وأســـر  أبنـــاء  رعايـــة  دائًمـــا  يضـــع 
الشهداء أولوية عند تنفيذ مختلف 
يحقـــق  بمـــا  والبرامـــج  المبـــادرات 
تطلعاتهـــم، مؤكًدا تكثيف التواصل 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك مـــع 
األهالي للوقـــوف على احتياجاتهم 
وضمـــان مواصلـــة دعمهـــم في هذا 

الشهر الكريم.

الوقوف على االحتياجات الرمضانية ألسر شهداء الواجب

حديقة سار مجمع 525 في مرحلة التصاميم
إضافة متنفس جميل لألهالي... حميدان والكوهجي:

البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــدت  
المشتركة في وزارة األشغال وشؤون البلديات 
أن  حميـــدان  شـــوقية  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مشـــروع حديقـــة ســـار 525 في مرحلـــة إعداد 
وثائـــق المناقصة مشـــيرة إلى أن أعمـــال البدء 
الخطـــة  بتنفيـــذ  المشـــروع  تســـير  بحســـب 

الموضوعة.
 وبينـــت حميـــدان أن إنشـــاء حديقـــة بمجمـــع 
525 بســـار ســـيقام علـــى مســـاحة 3,372 متـــرا 
مربعا، حيـــث ســـيضم مكونـــات مختلفـــة مـــن 
بينها ممشـــى يصـــل طولـــه إلى نحـــو 144مترا، 
وملعـــب متعدد االســـتخدامات تصل مســـاحته 
إلـــى نحـــو 163.3 متر مربع وأماكـــن للجلوس ، 
باإلضافـــة إلـــى منطقة للعب األطفال بمســـاحة 
باأللعـــاب  تزويدهـــا  تـــم  مربعـــا  متـــرا   453.6
الحديثـــة التـــي تتوافـــر فيها مواصفـــات األمن 
و الســـالمة، حيـــث تم تجهيـــز المنطقة بإرضية 
مطاطية ومظلة، إلى جانب زراعة المسطحات 
الخضراء بإنواع متعددة من أشجار الظل مثل 
أشجار التين الباسق و أشجار اللبخ وغيرها من 
األنواع ، حيث تبلغ مســـاحة المنطقة الخضراء 
نحـــو 629.68 متر مربع ، كذلك تم توفير  عدد 

من مواقف السيارات والمباني مرافق عامة.
المشـــروع ســـيمثل  وقالـــت حميـــدان أن هـــذا 

إضافـــة نوعيـــة للمرافـــق والحدائـــق التـــي يتم 
تنفيذها فـــي المحافظة الشـــمالية بالتعاون مع 
مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية، حيث ســـيلبي 

احتياجات األهالي. 
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي الشمالي 
أحمد  الكوهجي بأن مشروع حديقة سار مجمع 
525 قائم ويســـير بحســـب الخطـــة الموضوعة 
لهـــذا المشـــروع والـــذي بـــدوره ســـيخدم أهالي 

المنطقة.  

الحديقـــة  أن  “مشـــروع  وأضـــاف  الكوهجـــي 
يعتبـــر مـــن المشـــاريع المميـــزة فـــي ســـار  لمـــا 
يحتويه المشروع من عناصر ومكونات جمالية 

تضيف متنفسا إلى األهالي”.
وأكـــد أنـــه مـــن المؤمـــل أن يبـــدأ المشـــروع في 
أقرب فرصـــة بعد األنتهاء من كافة اإلجراءات 
الرســـمية بيـــن وزارة البلديـــات ووزارة الماليـــة 
إنســـاء المناقصة حســـب األليـــة المتبعة بلجنة 

المناقصات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مقترح حديقة سار

بسمة الصفار نجاة أبو الفتحمريم الهاجري جليلة السيد
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