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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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 تشارك وزارة التربية والتعليم 
ــّول  ــ ــحـ ــ ــة الـــــدولـــــيـــــة »تـ ــمــ ــقــ ــي الــ ــ فــ
منظمة  تنظمها  الــتــي  التعليم« 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمـــم 
والــثــقــافــة فـــي ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل 
وذلــك من خــال عدد  بنيويورك، 
وعبر  المختصة،  العمل  فرق  من 
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــشـــاورات حــول 
الخمسة  الموضوعية  الــمــســارات 
ــتـــي تــعــقــد فــــي الــفــتــرة  لــلــقــمــة الـ
9-14 يونيو 2022، وذلك استعدادًا 
لــلــقــمــة الــتــحــضــيــريــة فـــي بــاريــس 
ــادة  ــ ــهـــدف إعـ فــــي الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، بـ
وسعيًا  التعليم،  مستقبل  تــصــور 
نـــحـــو تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
بالتعليم  المتعلقة  المستدامة 

بحلول عام 2030.
 وقــــــــــد شــــــــاركــــــــت فــــــــي هـــــذه 
ــة  ــرزانــ ــاورات الــــدكــــتــــورة فــ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
جــودة  مستشار  المراغي  عــبــداهلل 
الــتــعــلــيــم بــمــكــتــب الــمــديــر الــعــام 
لــــشــــؤون الــــــمــــــدارس، واألســـــتـــــاذة 
الـــبـــرامـــج  مـــنـــســـق  ــاج  ــ ــحـ ــ الـ دالل 
الـــمـــدارس،  أداء  تحسين  بــوحــدة 
ــذه من  ــادة مـــن هــ ــفـ ــتـ بـــهـــدف االسـ
الموضوعات والقضايا التعليمية 
التي يتم طرحها في االجتماعات 
التشاورية. وقد تطرقت المسارات 
ــة الـــخـــمـــســـة إلـــــى:  ــيــ ــوعــ ــمــــوضــ الــ
ــدارس الــشــامــلــة والــمــنــصــفــة  ــمــ الــ

واآلمـــــنـــــة والــــصــــحــــيــــة؛ والـــتـــعـــلـــم 
ــاة  ــيـ والـــــمـــــهـــــارات مـــــن أجــــــل الـــحـ
والــعــمــل والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة؛ 
والــمــعــلــمــون والـــتـــدريـــس ومــهــنــة 
ــدريــــس؛ والـــتـــعـــلـــم والـــتـــحـــول  ــتــ الــ
الــرقــمــي؛ وتــمــويــل الــتــعــلــيــم. وقــد 
ــي مــنــاقــشــة  ــ ــون فـ ــاركــ ــشــ ــمــ قــــــام الــ
والمستقبلية  الحالية  التحديات 
ومــخــتــلــف الــحــلــول والــتــوصــيــات 
أهـــداف  الــتــي مــن شــأنــهــا تحقيق 
المتعلقة  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 

بالتعليم بحلول عام 2030.
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ أكــــــد األمـ
أن  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
التعليم ستركز على  تحويل  قمة 
مـــدى أهــمــيــة الـــتـــزام الــــدول نحو 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم مـــدى الــحــيــاة، 
ــاورات  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــيــــث تــــأتــــي هـــــــذه الـ حــ
لدى  المشتركة  الــرؤيــة  لتوضيح 
الجهود  وتسريع  األعضاء  الــدول 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن خــــــــال إشــــــــراك 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة وغــيــر الــربــحــيــة، حيث 
الموضوعية  الــمــســارات  ستسلط 
المجاالت  على  الــضــوء  الخمسة 
من  بالتعليم  المتعلقة  الرئيسة 
الــتــجــارب  مختلفة  عـــرض  خـــال 
ــة الــقــائــمــة عــلــى األدلــــة  ــلـ ــثـ واألمـ
لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــمـــــبـــــادرات الـــحـــالـــيـــة 

والمستقبلية.

»�ش��وؤون المدار���س« ت�ش��ارك ف��ي م�ش��اورات قم��ة »تح��ّول التعلي��م«

الــمــالــكــيــة  بــمــدرســة  طــالــبــة   1323 أداء  شــهــد 
ــة لــلــبــنــات نــقــلــة نــوعــيــة في  ــداديــ االبــتــدائــيــة اإلعــ
استراتيجية  تطبيق  بعد  الدراسية،  المواد  جميع 
بطرق  »أتعلم  مشروع  ضمن  المتعددة،  الــذكــاءات 

مختلفة«، وذلك بإشراف 100 معلمة.
بالمدرسة  واللغة  النطق  اختصاصية  وقالت 
شفيقة الدمستاني إنها قدمت فكرة هذا المشروع 
على  والتعليم  التربية  وزارة  تشجيع  منطلق  من 
الــتــدريــس،  اســتــخــدام طـــرق مبتكرة وحــديــثــة فــي 
وبهدف تعزيز اإلدارة الصفية لمعلمات المدرسة، 
والتعليمية  الــتــربــويــة  االحــتــيــاجــات  مــراعــاة  عــبــر 
ــر أنــــمــــاط الــتــعــلــيــم  الـــخـــاصـــة لـــلـــطـــالـــبـــات، وحـــصـ
المتعدد  الذكاء  استراتيجية  وتطبيق  المطلوبة، 
الحادي  الــقــرن  مــهــارات  وتعزيز  الحصص،  خــال 
والعشرين، لارتقاء إلى تعليم نموذجي مستدام.

وأضافت الدمستاني أنها أعدت دليًا تدريبيًا 
المتعدد  والــذكــاء  التعليم  أنــمــاط  توظيف  حــول 
ومهارات القرن 21، استفادت منه جميع المعلمات، 
فــي  ــى  ــتـ حـ الـــطـــالـــبـــات  أداء  ــى  ــلـ عـ ــكـــس  ــعـ انـ ــا  ــمـ مـ

التطبيقات النهائية الشاملة المختتمة مؤخرًا. 
والجدير بالذكر أن نظرية الذكاءات المتعددة 
قد ظهرت في عام 1983م على يد العالم األمريكي 
ورفــضــًا  للنشط،  للتعّلم  تدعيمًا  جــاردنــر،  هـــاورد 
العتبار الذكاء قدرة واحدة يمكن أن تقاس باختبار 
في عقولهم،  الطلبة مختلفون  أن  وتأكيدًا  واحد، 
فهم يتعلمون ويتذكرون ويفهمون بطرق مختلفة، 
ــادر عــلــى مــعــرفــة الــعــالــم بثماني  وأن كــل إنــســان قـ

الثمانية  الذكاءات  جاردنر  سماها  مختلفة  طرق 
والبصري،  والــحــركــي،  والمنطقي،  اللغوي،  وهــي: 
ــاعـــي، والـــذاتـــي-الـــتـــأمـــلـــي،  ــمـ ــتـ ــاعــــي، واالجـ ــقــ واإليــ
والــطــبــيــعــي، وبــحــث بــعــد ذلـــك أشـــكـــااًل أخــــرى من 

الذكاءات وهي: الروحي، والوجودي.

اأداء  ت���ع���زز  ال��م��ت��ع��ددة  ال����ذك����اءات 

واإع������دادي اب���ت���دائ���ي  ط��ال��ب��ة   1323

نــــــــــفــــــــــذت اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــتـــــا 
ــم خــلــيــفــة  ــ ــريـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـ
ــراد  ــ ــة عــ ــ ــدرســ ــ ــن مــ ــ الـــــــدوســـــــري مــ
االبتدائية للبنات وزهرة فردان من 
المعرفة الثانوية للبنات 72 ورشة 
العام  خــال  الرقمي  التعليم  فــي 
منها  استفاد  المنصرم،  الدراسي 
واالختصاصيين  المعلمين  مئات 

والطلبة.
ــة اخــتــصــاصــي  ــفـ ــيـ ــعــــد وظـ وتــ
ــائــــف  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن الــــوظــ
الحيوية ضمن الهيكل التنظيمي 
ــة، حــيــث  ــيــ ــومــ ــكــ ــدارس الــــحــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
أساسية  بمهام  شاغلوها  يضطلع 
الرقمي  التمكين  لــقــدرات  داعــمــة 
في العمليات التعليمية واإلدارية.
وقــــد أكــــدت مــريــم الـــدوســـري 
ــي الــمــنــتــهــي هو  ــدراسـ الـ الـــعـــام  أن 
عام اإلبداع بامتياز، إذ قدمت فيه 
مـــشـــاريـــع ذكـــيـــة ُتـــحـــاكـــي مــجــاالت 
أطلقها  الــتــي  الــرقــمــي  الــتــمــكــيــن 
ــلــــك حــمــد  ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ مـــــشـــــروع جـ
لمدارس المستقبل بوزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، بــمــا فــي ذلـــك مــشــروع 
»ديمه« التدريبي الذي تقوم فكرته 
والطاب  الُمعلمين  تــدريــب  على 
بالمدارس الُمتعاونة على األدوات 

 Nearpod مــــثــــل  الــــرقــــمــــيــــة 
 -Flipgrid -KineMaster
والـــبـــرمـــجـــيـــات   - ClassKick
المختبرات  كبرمجية  الــحــديــثــة 
االفـــتـــراضـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــال 
ورش افتراضية تقدمها الُمعلمات 
والطالبات المتميزات بالمدرسة.

وأضـــــــافـــــــت الــــــــدوســــــــري أنــــه 
تــــم كــــذلــــك تـــرشـــيـــحـــهـــا مــــن قــبــل 
ــلــــك حــمــد  ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ مـــــشـــــروع جـ
ــتـــدريـــب  ــدارس الــمــســتــقــبــل ِلـ ــ ــمـ ــ لـ
التعليم  تكنولوجيا  اختصاصيي 
فبلغ مجموع  بــالــمــدارس،  الــجــدد 
الــــــورش الـــتـــي قــدمــتــهــا 38 ورشـــــة 
ــارات اســـتـــخـــدام  ــ ــهـ ــ ــزت عـــلـــى مـ ــ ــ ركـ
 Microsoft teams مــنــصــة 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــوابــ ــ ــبــ ــ ومــــــوقــــــع الــ
الـــحـــديـــثـــة  ــيــــة  الــــرقــــمــ واألدوات 
وبرمجية المختبرات االفتراضية 
للتكنولوجيا  اآلمــن  واالستعمال 
ــُمـــعـــلـــم  والـ  Minecraft EEو
والـــــخـــــرائـــــط   MIEE ــر  ــيــ ــبــ ــخــ الــ
ــي الــتــعــلــيــم  الــذهــنــيــة الــرقــمــيــة فـ
والـــمـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي الــرقــمــي 
المفتوحة  التعليمية  والـــمـــوارد 
وأدوات  اإلبداعي  المشاع  ورخــص 
التعليم  فــي  التفاعلية  األنشطة 

واالخــــتــــبــــارات   ClassPointو
الرقمية.

إنها  ــردان  فـ زهـــرة  قــالــت  فيما 
أعــــــــدت خـــطـــة شـــامـــلـــة تــضــمــنــت 
متنوعة  تدريبية  ورشــة   34 تنفيذ 
رفع  بهدف  الدراسي،  العام  خال 
داخــل  للمعلم  المهنية  الــكــفــاءة 
ــا، كـــمـــا قـــدم  ــهــ ــارجــ الــــمــــدرســــة وخــ
فــريــق »تــكــنــو الــمــعــرفــة« الــطــابــي 

ــــى حــصــول  إلـ 31 ورشـــــــة، إضــــافــــًة 
الـــمـــدرســـة  مـــعـــلـــمـــات  مــــن   ٪100
على شهادات احترافية من شركة 
مايكروسوفت العالمية، في سياق 
اســـتـــيـــفـــاء مــتــطــلــبــات االنـــضـــمـــام 
»الــمــدارس  العالمية  الشبكة  إلــى 
بإشراف  للتكنولوجيا«  الحاضنة 

مايكروسوفت.

الرقم��ي التعلي��م  ف��ي  ور�ش��ة   72 تنف��ذان  تكنولوجي��ا  اخت�شا�شيت��ا 

كتب: محمد القصاص

ــانـــة  ــو مـــجـــلـــس أمـ ــال عـــضـ ــ قــ
العاصمة محمد توفيق آل عباس 
اإلسامية  التعاليم  مخالفة  إن 
ــة لــلــمــجــتــمــع،  ــامـ ــعـ ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
اإلنجليزية  الــنــصــوص  وتــرجــمــة 
ينتج  قــد  الــتــي  الصحيحة  غــيــر 
عــنــهــا ســــوء الــفــهــم الــخــطــيــر، أو 
الــنــصــوص غــيــر الـــائـــقـــة، وعـــدم 
العربية  باللغة  الكتابة  مــراعــاة 
اإلمائية  )األخــطــاء  الصحيحة 
أن  تلزمنا  وغيرها...  واللغوية(، 
نعمل على دليل إرشادي تنظيمي 
ــاء الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــمـ ــ لـــلـــوحـــات األسـ
تـــفـــاديـــا لـــلـــتـــشـــوهـــات الــبــصــريــة 

والمنظر الحضاري.
وأضاف: من الماحظ لدى 
في  عشوائية  هناك  أن  األغلبية 
على  الــتــجــاريــة  الــلــوحــات  تنفيذ 
في  التجارية  المحات  واجــهــات 
الـــشـــوارع الــتــجــاريــة، والــمــنــاطــق 
ــج عـــنـــه  ــتــ ــنــ ــا يــ ــ ــ ــة، مـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ــمــ الــ
التشـوهات البصريـة، األمر الذي 
جــعــلــه يــتــقــدم بــمــقــتــرح الــدلــيــل 
اإلرشـــــــادي الــتــنــظــيــمــي لــلــوحــات 

األسماء التجارية.
العوامل  أن من أهم  وأوضــح 
لــجــعــل لــوحــة الــمــحــل الــتــجــاري 
فعالة، أو غير فعالة، هو الوضوح 
واختاف  وتباين  الــرؤيــة،  ومــدى 
ــات عــلــى  ــانــ ــيــ ــبــ ــات والــ ــويـ ــتـ ــمـــحـ الـ
الـــلـــوحـــات الــتــجــاريــة مـــثـــل: رقــم 
الـــهـــاتـــف، الـــمـــوقـــع اإللــكــتــرونــي، 
الــــســــجــــل الــــــتــــــجــــــاري، إضــــافــــة 
تلف  أو  ــات،  ــلـــوحـ الـ تــهــالــك  ــى  إلــ
أجــزائــهــا، وعــدم تجانس األلــوان 

بين اللوحات على كامل المبنى، 
المعقدة  الــخــطــوط  واســتــخــدام 

وغير المقروءة على اللوحات.
الــــهــــدف مــن  ــــى ان  إلـ ــفـــت  ولـ
بجودة  الــرقــي  فــي  يكمن  الدليل 
ــات  ــوحــ ــاريــــة ولــ ــتــــجــ الــــــشــــــوارع الــ
األســـمـــاء الــتــجــاريــة، والــحــصــول 
عــلــى شــكــل حــضــاري يعمل على 
والحد  البصرية،  الصورة  تناسق 
مــــن الـــتـــلـــوث الـــبـــصـــري الـــنـــاتـــج 
التناسق  وعـــدم  الــعــشــوائــيــة،  عــن 

ــات األســــمــــاء  ــ ــوحـ ــ ــال لـ ــ ــكـ ــ ــي أشـ ــ فـ
لــوحــات  تــتــوافـــــق  الــتــجــاريــة، وأن 
الــتــجــاريــة مــع المظهر  األســمــاء 
للعاصمة،  الــمــرغــوب  الــحــضــاري 
ــع تــحــقــيــق أقـــصـــى درجــــــة مــن  مــ
ــة، والــحــفــاظ  الــســامــة الـــمـــروريـ
على السمات المعمارية للمباني 
القائمة، التي تم طمسها بسبب 
للوحات  الــعــشــوائــيــة  الــتــصــامــيــم 
األســـمـــاء الـــتـــجـــاريـــة، بــاإلضــافــة 
ــهـــات الــمــبــانــي  إلـــى تــحــســيــن واجـ
التجارية على مستوى محافظة 
الوعي  مستوى  ورفـــع  العاصمة، 
ــنـــي  ــريـ ــبـــحـ لــــــــدى الـــمـــجـــتـــمـــع الـ

والمجتمع التجاري.
الــدلــيــل  مــقــتــرح  ان  وأردف 
يمثل مرجعية ألصحاب المكاتب 
الــهــنــدســيــة واالســتــشــاريــة خــال 
منهج  لتبني  الــتــصــمــيــم  عملية 
كما  التجارية،  للوحات  متكامل 
يخدم شركات الدعاية واإلعان، 
والمصنعين، والجهات الحكومية 
والــهــيــئــات، وأصـــحـــاب الــمــحــات 
التجارية، حيث سيوضح لهم كل 
االشتراطات واإلجراءات الازمة 

للتصميم والتركيب.

ع�صو بمجل�س اأمانة العا�صمة:

ال���دل���ي���ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل���ل���وح���ات الأ����ش���م���اء 

ال���ت���ج���اري���ة ي��ج��ن��ب��ن��ا ال��ت�����ش��وه��ات ال��ب�����ش��ري��ة

ــة الـــمـــنـــطـــقـــة  ــديــ ــلــ ــت بــ ــ ــامـ ــ قـ
الــجــنــوبــيــة بــالــتــعــاون مــع مــراكــز 
الرعاية الصحية األولية بزراعة 
يــوســف  مـــركـــز  فــــي  شـــجـــرة   220
الصحي  إنــجــنــيــر  عــبــدالــرحــمــن 
إطــار  فــي  وذلــك  عيسى،  بمدينة 
تــنــفــيــذ الــبــلــديــة لــلــخــطــة الــتــي 
في  التشجير  لتكثيف  وضعتها 

المنطقة الجنوبية.

يــوســف إنجنير  ويــعــّد مــركــز 
الــــصــــحــــي الـــــثـــــالـــــث الــــــــــذي تــم 
المنطقة  بلدية  قبل  من  زراعته 
تــم  الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث ســـبـــق أن 
الصحي  كانو  حمد  مركز  زراعــة 
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  ومركز 
ــالـــرفـــاع.  بـ الـــصـــحـــي  خــلــيــفــة  آل 
وتسعى البلدية الجنوبية لزيادة 
ــيــــرة الــتــشــجــيــر فــــي الــــشــــوارع  وتــ

ــامـــة والــــحــــدائــــق والـــمـــرافـــق  ــعـ الـ
الــتــابــعــة لــهــا، فــضــًا عـــن تعزيز 
الــــــشــــــراكــــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــع 
الحكومية  والمؤسسات  الجهات 
ــن أجــــــل تــوســيــع  ــ ــة، مـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
الرقعة الخضراء، وتشجيع أفراد 
المجتمع على الزراعة المنزلية.

وتـــنـــظـــم الـــبـــلـــديـــة فــعــالــيــات 
تــشــجــيــر أســـبـــوعـــيـــة فــــي مـــواقـــع 

مختلفة بمشاركة جهات رسمية 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
رفع  بهدف  والبنوك،  والشركات 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وإشـــــــراك  ــوعـ ــ الـ
ــادرات  ــبــ ــمــ هـــــذه الـــجـــهـــات فــــي الــ
الطابع  إضــفــاء  فــي  تسهم  الــتــي 
المباني  واجهات  على  الجمالي 
السكنية  واألحياء  المناطق  في 

والشوارع والمرافق العامة.

بلدية المنطقة الجنوبية تزرع 220 �شجرة في مركز يو�شف اإنجنير ال�شحي
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ــام ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن  قــ
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــبــــاب  الــــشــ
والــغــاز  للنفط  القابضة  الشركة 
ــارة شـــركـــة تـــطـــويـــر لــلــبــتــرول  ــزيــ بــ
بمرافقة عدد من اعضاء مجلس 
سموه  استقبال  في  وكــان  اإلدارة، 
والوفد المرافق المهندس فيصل 
رئيس مجلس  المحروس  محمد 
إدارة شركة تطوير للبترول وعدد 

من المسؤولين بالشركة.
سموه  استمع  الزيارة  وخال 
إلــى شــرح مفصل عن اإلجـــراءات 
ــا الــــــشــــــركــــــة فـــي  ــهــ ــعــ ــبــ ــتــ الــــــتــــــي تــ
والتشغيلية  التنظيمية  الجوانب 
لعام  الشركة  والتطويرية، وخطة 
2022، والمبادرات التي ستطلقها 
الـــشـــركـــة فـــي الــمــســتــقــبــل والــتــي 
المملكة  جــهــود  دعـــم  فـــي  تــســهــم 
لــتــطــويــر قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز، 
بــاإلضــافــة الـــى اإلجــــــراءات التي 
تتخذها الشركة في االلتزام التام 
الصحة  مــعــايــيــر  أعــلــى  بتطبيق 
والسامة وحماية البيئة، وتطوير 
وتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة.

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أكــــد سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والـــغـــاز يحظى  الــنــفــط  قــطــاع  أن 
بكل الــدعــم والــمــســانــدة مــن لدن 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
السمو  وصاحب  المعظم،  الباد 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مشيرا سموه الى أن هذا 
الــقــطــاع يــشــهــد حــراكــا مــتــواصــا 
المشروعات  مــن  العديد  وتنفيذ 

ــتـــي تــتــنــاســب مــع  الـــتـــطـــويـــريـــة الـ
اإلنتاجية العالمية بما يسهم في 
في  المملكة  ومـــؤازرة جهود  دعــم 
دعـــم مــســيــرة االقــتــصــاد الــوطــنــي 

وخطة التعافي االقتصادي.

بن  ناصر  الشيخ  ووجــه سمو 
أحــدث  باعتماد  خليفة  آل  حمد 
ــرة لــلــســعــي  ــكـ ــتـ ــبـ ــمـ ــات الـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
والمستمر  النوعي  التطور  نحو 
لـــجـــهـــود الـــشـــركـــة فــــي الـــنـــهـــوض 

النفطية  االســتــكــشــافــات  بــقــطــاع 
وإدارة الحقول، مؤكدا سموه دعم 
الــقــابــضــة  الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس 
المشروعات  لكل  والــغــاز  للنفط 
ــي شـــركـــة تــطــويــر  الـــتـــطـــويـــريـــة فــ

لـــلـــبـــتـــرول واالرتـــــقـــــاء بــمــنــظــومــة 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــل لــــجــــمــــيــــع الــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الشركة  مظلة  تحت  التشغيلية 

القابضة للنفط والغاز.
المهندس  ــرب  أعـ جــانــبــه  مــن 

مجلس  رئيس  المحروس  فيصل 
عن  للبترول  تطوير  شــركــة  إدارة 
اعتزازه وتقديره للزيارة التي قام 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  بها 
دافــعــا  ستمثل  والــتــي  خليفة  آل 

أجــل  مــن  اإلدارة  لمجلس  كــبــيــرا 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل بــنــســق مــرتــفــع 
الشركة  وبــرامــج  خطط  لتطبيق 
استراتيجيات  مــع  تــتــوافــق  الــتــي 
الــقــابــضــة  الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس 

الشركة  أن  مؤكدا  والغاز،  للنفط 
ــيــــرة إلطـــــاق  ــبــ تــــبــــذل جـــــهـــــودا كــ
المزيد من المبادرات التي تسهم 
فــي تــطــويــر قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 

في المملكة.

خالل زيارة �صموه لل�صركة.. نا�صر بن حمد:

�شركة تطوير للبترول تواكب التطور العالمي ونعتز بالكفاءات الوطنية في اإدارتها

اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وقعت 
اتفاقية تعاون مع مستشفى رويال البحرين ومركز 
مشروع  في  للمساهمة  وذلــك  الطبي،  هيلث  كيمز 
)بطاقة إشراقات( والتي يتم خالها تقديم خدمات 

صحية مخفضة ألسر المؤسسة.
للمؤسسة  العام  األمين  كل من  االتفافية  وقع 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة الــدكــتــور مصطفى 
كــيــمــز هيلث  مــركــز  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس  الــســيــد، 
وتنص  البحرين،  رويــال  مستشفى  ورئيس  الطبي 
ــراء الــعــمــلــيــات، وخــدمــات  عــلــى تخفيض رســـوم إجــ

طبية أخرى تصب في مصلحتهم. 
هذه  توقيع  أن  السيد  مصطفى  الدكتور  وبين 
االتفاقية يأتي من باب الشراكة المجتمعية إلتاحة 
للمساهمة  والهيئات  المؤسسات  لجميع  الفرصة 
ــتــــام واألرامــــــــل والـــعـــمـــل اإلنــســانــي  فـــي خـــدمـــة األيــ
ــهـــدف مــشــروع  لــخــدمــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، ويـ
إشـــراقـــات إلـــى تــوفــيــر نــســب مـــن الــتــخــفــيــض على 

العديد من الخدمات ألسر المؤسسة لتتمكن من 
تلبية احيتاجاتها بكل يسر.

االتفاقية  توقيع هذه  أن  وقال أحمد جواهري 
المجتمع  أبــنــاء  مساعدة  على  حرصهم  مــن  يأتي 
االتفاقية  هــذه  بتوقيع  فــخــورون  وأنهم  البحريني، 
الـــتـــي تـــســـاعـــد فــــي تـــوفـــيـــر خــــدمــــات طــبــيــة ألســـر 
الــمــؤســســة، وســيــقــوم الــمــســتــشــفــى بــتــجــديــد هــذه 
أشكال  مختلف  بتوفير  اهتمامًا  سنويًا  االتفاقية 

الرعاية لخدمة المجتمع البحريني.
دشنته  تخفيض  مشروع  هو  »إشراقات«  بطاقة 
مؤسسات  مــن  مــع مجموعة  بــالــشــراكــة  الــمــؤســســة 
تخفيض  نسب  تقديم  من خاله  ويتم  المجتمع، 
لألسر المكفولة بالمؤسسة لاستفادة من خدمات 
أكثر من 220 جهة في مجاالت مختلفة )الصحية، 
والــتــعــلــيــمــيــة، والــســلــع، والــريــاضــيــة، والــتــرويــحــيــة، 
األســرة  إبــراز معلومات  وذلــك من خــال  وغيرها(، 

في )تطبيق المؤسسة rhf( للهواتف الذكية.

ال��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت���وق���ع ات��ف��اق��ي��ة 

هيلث وك��ي��م��ز  ب��ح��ري��ن  روي�����ال  م���ع  ���ش��ح��ي��ة 

ــام بــن  ــشــ أعــــــــرب الـــشـــيـــخ هــ
وكيل  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
وزارة الداخلية لشؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة، عن خالص 
الـــتـــقـــديـــر واالعــــــتــــــزاز بــتــكــريــم 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ

ــة الــحــكــومــيــة  ــز الـــخـــدمـ ــراكـ ــمـ لـ
الفئة  تصنيف  على  الحاصلة 
الذهبية ضمن برنامج الخدمة 
الحكومية »تقييم 3« والتي من 
ضمنها مركزا الخدمة التابعان 
لـــشـــؤون الــجــنــســيــة والــــجــــوازات 
المجمع  في  الكائنان  واإلقامة 
ــة  ــنـ ــديـ ــالــــمــــحــــرق ومـ األمـــــنـــــي بــ

عيسى. 
ــد أن هـــذا اإلنــجــاز جــاء  وأكـ
بــفــضــل تــوجــيــهــات مـــن الــفــريــق 
بـــن عــبــداهلل  الــشــيــخ راشــــد  أول 
في  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة  آل 
وتحسين  بــتــطــويــر  االســـتـــمـــرار 
الموجهة  الحكومية  الخدمات 
ــم فــي  ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ ــمــــاء، مــ ــعــ ــلــ لــ

تــهــيــئــة الـــســـبـــل لـــارتـــقـــاء بــهــا، 
المواطنين  رضــا  تحقق  والــتــي 
ــدور  ــالـ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن.  وأشـــــــاد بـ
الـــــــبـــــــارز لــــفــــريــــق الــــعــــمــــل فــي 
مــراكــز الــخــدمــة ومــا بــذلــوه من 
تــــفــــاٍن وإخــــــــاص فــــي الـــعـــمـــل، 
أزمــــة جائحة  خــصــوصــا خـــال 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، مـــمـــا جــعــل 

مــنــهــم نــمــوذجــا لــلــنــجــاح يفخر 
ــرًا إلـــــى أن  ــيـ ــشـ ــه الـــجـــمـــيـــع، مـ بــ
المشرف  اإلنــجــاز  هــذا  تحقيق 
يعكس جهود الفريق في تطوير 
العماء  الــتــواصــل مــع  وتــعــزيــز 
وتبني شؤون  الخدمات،  وإنجاز 
واإلقــامــة  والـــجـــوازات  الجنسية 

لهذا المستوى المتقدم.

وكيل الداخلية ل�شوؤون الجن�شية ي�شيد بجهود مراكز الخدمة في العمل

المقب���ل الدرا�ش���ي  للع���ام  الم�ش���تجدين  الطلب���ة  ت�ش���جيل  تمدي���د 
أعلنت إدارة االتصال بوزارة التربية 
المخصصة  الــفــتــرة  تمديد  والتعليم 
لــتــســجــيــل الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن في 
الصف األول االبتدائي للعام الدراسي 
مــوالــيــد  ــن  مــ  ،2023/2022 الـــمـــقـــبـــل 
أغسطس  نهاية  وحتى   2015 سبتمبر 
2016م، وذلك على مدى 12 يومًا موزعة 

على أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
التسجيل  أيـــام  أن  اإلدارة  ــادت  وأفــ

ومــن 4  يونيو،   16 إلــى   13 مــن  ستكون 
إلــى 4 أغسطس،  إلــى 7 يوليو، ومــن 1 
ــيـــة  ــتـــدائـ االبـ ــيـــل  الـــسـ وادي  بـــمـــدرســـة 
اإلعدادية للبنين، من الثامنة صباحًا 
ــرًا، وذلـــك  ــهــ وحـــتـــى الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــ
إلتـــاحـــة أكـــبـــر فـــرصـــة مــمــكــنــة ألولـــيـــاء 
أبنائهم،  تسجيل  في  الراغبين  األمــور 
والذين يتوجب عليهم الحضور برفقة 
المقر  إلى  تسجيلهم  المراد  األطفال 

المذكور في األيام المحددة.
إجـــراءات  أنــه الستكمال  وأضــافــت 
الــتــســجــيــل يــتــوجــب عــلــى ولــــي األمـــر 
ــارة »تـــســـجـــيـــل الـــطـــلـــبـــة  ــمـــ ــتـــ ــ مـــــــلء اسـ
الـــمـــســـتـــجـــديـــن« واســــتــــمــــارة »تـــحـــويـــل 
من  تحميلهما  بعد  الصحي«  للمركز 
الــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــــــوزارة الــتــربــيــة 
 ،)www.moe.gov.bh( والتعليم 
األصلية  الثبوتية  الوثائق  إحضار  مع 

ــة ونــســخــة  ــيـ اآلتــــيــــة ســــاريــــة الـــصـــاحـ
وولي  للطفل  السفر  وهــي: جــواز  منها 
األمر، البطاقة السكانية للطفل وولي 
األمــــر، شــهــادة مــيــاد الــطــفــل، إضــافــًة 
إلى نسخة من قارئ البطاقة السكانية 
الصاحية  ســاريــة  ــة  ــامـ واإلقـ لــلــطــفــل، 
للطفل وولي األمر )لغير البحرينيين 
الحكومية  الــمــؤســســات  فــي  العاملين 

فقط(.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16152/pdf/1-Supplime/16152.pdf?fixed1922
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/1298413
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298530
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eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــاف الــعــلــيــا  ــنــ ــئــ ــتــ أيــــــــدت مـــحـــكـــمـــة االســ
آلسيوي  الــمــؤبــد  السجن  عقوبة  الجنائية 
مــهــرب لــلــمــواد الــمــخــدرة عــن طــريــق ابــتــالع 
كــبــســوالت مــحــشــوة بــمــادة الــهــيــرويــن، حيث 
كــشــفــت األشــعــة الــســيــنــيــة مــا يــقــرب مــن 50 
كبسولة للمخدر في معدته وتبين أنه عضو 
حيث  الــمــخــدرة،  الــمــواد  لتهريب  خلية  فــي 
عاقبته المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 
المؤبد وتغريمه 5 آالف دينار وإبعاده نهائيا 

عـــن الـــبـــالد عــقــب تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة، وأيــــدت 
محكمة االستئناف الحكم.

الــبــدايــة كــانــت بــمــعــلــومــات ســريــة وردت 
بوجود  تفيد  المخدرات  مكافحة  إدارة  الــى 
شبكة يقوم أعضاؤها من الجنسية اآلسيوية 
بتهريب المواد المخدرة عبر المنفذ إذ يقوم 
أحــد افــرادهــا بــإخــفــاء الــمــواد الــمــخــدرة في 
احشائه، وتبين أن المتهم في الخارج ومقرر 
كمين  لــه  أعـــد  حــيــث  المملكة  إلـــى  وصــولــه 

وتـــم اســتــقــبــالــه فــي الــمــطــار بــعــد اســتــصــدار 
إلى  المتهم  نقل  الــالزمــة، حيث  اإلجـــراءات 
المستشفى وتم عمل اشعة سينية له كشفت 
تبين  معدته  بداخل  كبسولة   50 إخفاء  عن 
بعد  الميتافيتامين  مخدر  على  احــتــواؤهــا 

إنزاله الكبسوالت من معدته على مراحل.
ــائـــه  ــفـ بـــإخـ ــًا  ــ ــامــ ــ عــ  23 الـــمـــتـــهـــم  وأقـــــــــر 
الــكــبــســوالت الــمــخــدرة فـــي أحــشــائــه، نظير 
حصوله على مبلغ 450 ألف روبية باكستانية، 

بعدما شرب عصير موز لمساعدته في ابتالع 
الكبسوالت وذكر ان والده اتفق مع اخر على 
وسيقابله  المخدرة  المادة  بتهريب  يقوم  أن 
بمجرد وصوله إلى المطار من دون أن يدري 
العامة  النيابة  أحالته  حيث  عنه  تفاصيل 
إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليه 
أنه في 22 نوفمبر 2021 جلب وحــاز بقصد 
غير  في  الهيروين  المخدرة  المادة  االتجار 

االحوال المصرح بها قانونا.

قــضــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــمــدنــيــة بـــإلـــزام 
شــركــة )مــحــل مـــجـــوهـــرات( أن تــــؤدي إلـــى أخـــرى 
وضمنته  بــحــريــنــي  دنــانــيــر   121709 قــــدره  مــبــلــغــًا 
السداد  حتى  سنويًا   %4 بواقع  القانونية  الفوائد 
المدعية  أن  فــي  الـــدعـــوى  وقــائــع  وتــتــمــثــل  الـــتـــام، 
لتجار  الــذهــب  ســبــائــك  بــبــيــع  متخصصة  شــركــة 
على  استولت  قد  عليها  المدعى  وكانت  التجزئة 
5 كيلوجرامات من سبائك الذهب الصافي )عيار 
تــجــاريــا  شــيــكــا  الــبــيــع  نــظــيــر عملية  وقــدمــت   )24
ارتــد وقت صرفه لعدم وجــود رصيد كاٍف  كان قد 
قـــرر وكيل  الــمــدعــى عليها. وحــيــث  فــي حــســابــات 
أنه  دفاعه  عبدالمحسن  علي  المحامي  المدعية 

الــشــيــك وأن المقرر  ــاء  الــســاحــب ضــمــان وفـ عــلــى 
فــقــهــًا ان تــحــريــر الــشــيــك انــمــا يــكــون وفـــاء لدين 
مما  للمستفيد  الــســاحــب  عــلــى  مستحق  ســابــق 
يــتــضــمــن إثـــبـــاتـــًا لــلــديــن بــمــحــرر عـــرفـــي مــكــتــوب 
الساحب  توقيع  من  االثبات  في  حجيته  يستمد 
عليه، واذ ان المدعى عليها تحصلت على المبيع 
لما  استنادًا  الشيك  استلمت  قد  المدعية  وكانت 
يــربــط الــتــجــار مــن ثــقــة مــتــبــادلــة، وفـــي االخـــالل 
بهذه الثقة تحقيق للضرر بنوعيه على المدعية، 
أنه: لما  التمييز  وحيث كان المقرر وفقًا لقضاء 
كـــان الــقــصــد مــن الــتــعــويــض وغــايــتــه جــبــر الــضــرر 
وإزالــة أثره فال ينبغي ان يكون تقديره جزافًا بل 

وال  العقل  يقبله  حصيفًا  تقديرًا  يكون  ان  يجب 
يأباه المنطق السليم. 

انــــــه مــتــى  ــم  ــكـ ــحـ الـ فــــي حـــيـــثـــيـــات  واذ جــــــاء 
الــعــرفــيــة بنفسه أو  الـــورقـــة  الــمــتــعــاقــد عــلــى  وقـــع 
بــمــا ورد فــيــهــا عليه  بــوكــيــل عــنــه اعــتــبــرت حــجــة 
مبرر  دون  مــن  حجيتها  مــن  التحلل  يملك  فــال 
في طلب  المدعية  تجيب  المحكمة  وإن  قانوني، 
الفائدة القانونية باعتبارها تعويضا عن االضرار 
في  سلطة  للمحكمة  إن  وحيث  بها  لحقت  التي 
ورد  بما  اليه حكمها  ينتهي  الــذي  تقديرها ألمر 
القانونية  الــفــائــدة  تحتسب  أن  على  فيه  تذيياًل 
اعتبارًا من تاريخ االستحقاق وهو تاريخ الشيك.

�أل������ف  120 م����ب����ل����غ  دف��������ع  م������ج������وه������ر�ت  م����ح����ل  �إل��������������ز�م 

ق��ي��م��ت��ه ي�������وؤد  ول������م  ������ش����ت����ر�ه  ذه����ب����ا  ك���ي���ل���و   5 ق���ي���م���ة  دي�����ن�����ار 

صرح رئيس نيابة االتجار باألشخاص بأن النيابة 
العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار باألشخاص 
وبيع المواد المخدرة، وأمرت بإحالة متهمتين آسيويتين 
إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 

2022/06/26 أمام المحكمة الكبرى الجنائية األولى.
إحــدى  مــن  بــالغ  ورود  الــى  الواقعة   وتــعــود تفاصيل 
المجني  احــتــجــاز  مــفــاده  البحرين  بمملكة  الــســفــارات 
عليها في احدى الشقق وإجبارها على ممارسة الدعارة، 
مكان  إلــى  المختصة  األمنية  األجــهــزة  توجهت  وعليه 
تقديم  وتـــم  المتهمتين  عــلــى  الــقــبــض  وتـــم  تــواجــدهــا 
المساعدة للمجني عليها، وبسؤال المجني عليها قررت 
جواز  حجز  تم  البحرين  مملكة  إلــى  وصولها  فــور  بأنه 

دينار   600 قــدره  مبلغ  دفــع  وإلزامها  وتهديدها  سفرها 
وحجز حريتها في الشقة من أجل إجبارها على العمل 
احتجاز  تــم  التي  الشقة  أن  وتبين  الــدعــارة،  مجال  فــي 

المجني عليها فيها تستخدم لبيع المواد المخدرة.
 وأشــــار رئــيــس الــنــيــابــة إلـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
استمعت  حيث  بالواقعة  إبالغها  فور  التحقيق  باشرت 
اإليــواء  دار  بإيداعها  وأمــرت  عليها  المجني  أقــوال  الــى 
باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطنية  للجنة  التابعة 
واســتــجــوبــت الــمــتــهــمــتــيــن وأمـــــرت بــحــبــســهــمــا، وطــلــبــت 
وأمرت  الواقعة،  شهود  الى  واستمعت  الشرطة  تحريات 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــإحــالــة الــمــتــهــمــتــيــن الــــى الــمــحــاكــمــة 

الجنائية.

���ش��ق��وط �آ���ش��ي��وي��ت��ي��ن ب��ت��ه��م �الت���ج���ار 

ب���االأ����ش���خ���ا����ص وت����ج����ارة �ل���م���خ���در�ت

كتب: عبداألمير السالطنة

ــنـــة  اصـــــيـــــب مــــســــن ومـــسـ
مــروري  فــي حــادث  بحرينيان 
وقع بين سيارتين على شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان في 
ساعة متأخرة من مساء يوم 

)السبت(.
وتشير التفاصيل االولية 
الــى أن رجــال مسنا  لــلــحــادث 
كان يقود سيارته في الساعة 
ــر والـــنـــصـــف  ــشــ الـــــحـــــاديـــــة عــ
مـــن مــســاء أمــــس عــلــى شـــارع 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن ســلــمــان 
ــأة  ــ ــجـ ــ ــه امـــــــــــــرأة وفـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ وبـ
ــارة  ــيــ ــارتــــه ســ ــيــ اصـــــطـــــدم بــــســ
بحريني  شاب  يقودها  اخــرى 
ــر فـــــي نــــفــــس الــــمــــســــار،  ــيـ تـــسـ
نــتــج الـــحـــادث اصــابــة الــرجــل 
ــرأة الــتــي كــانــت  ــمـ الــمــســن والـ
ــابـــات مــتــفــرقــة  بــرفــقــتــه بـــإصـ
المستشفى  الــى  نقلهما  وتــم 
فيما  الـــــالزم،  الــعــالج  لتلقي 

بتلفيات  الــســيــارتــان  تــضــررت 
واحـــداهـــمـــا بــتــلــفــيــات كــبــيــرة، 
تغيير  بــســبــب  الـــحـــادث  ــاء  جــ
بشكل  مساره  السائقين  احد 

مفاجئ.
وقــــد حـــضـــرت فــــور وقـــوع 
ــة الـــنـــجـــدة  ــ ــرطـ ــ الــــــحــــــادث شـ

الــســيــارات  مـــرور  تسهيل  وتـــم 
الــمــســار لحين  الــقــادمــة فـــي 
وصول شرطة المرور والدفاع 
ــيــــث تـــــم ازاحـــــــة  الــــمــــدنــــي حــ
ــن مـــــن الـــــشـــــارع،  ــيـ ــتـ ــبـ ــركـ ــمـ الـ
وفــتــحــت الــجــهــات الــرســمــيــة 

التحقيق لمعرفة االسباب.

في  وب��ح��ري��ن��ي��ة  ب��ح��ري��ن��ي  �إ����ش���اب���ة 

ح�������ادث م��������روري ب���ي���ن ���ش��ي��ارت��ي��ن

ن������ج������اة ب����ح����ري����ن����ي ت������ده������ورت 

����ش���ي���ارت���ه ع���ل���ى �����ش����ارع �ل���ب���دي���ع

نجا شاب بحريني تدهورت 
سيارته في الساعات االولى من 
صباح أمس )االحد( على شارع 

البديع.
كــــان شــــاب بــحــريــنــي يــقــود 
سيارته في الساعة الواحدة من 
البديع  شــارع  على  أمــس  صباح 
ــيـــطـــرة عــلــى  وفــــجــــأة فـــقـــد الـــسـ
عجلة القيادة ودخل في المسار 
في  سيارته  وانقلبت  المعاكس 
وســط الــشــارع، نتج ذلــك تضرر 
ــارة بــتــلــفــيــات كــبــيــرة من  ــيـ ــسـ الـ
دون وقــوع إصــابــات وخــرج قائد 

السيارة سليما.
وقـــــــد حــــضــــرت فـــــــور وقـــــوع 
الــحــادث دوريـــة شــرطــة النجدة 
وقــــــام افـــــرادهـــــا بــتــســهــيــل ســيــر 

وصــول شرطة  لحين  المركبات 
الــمــرور والــدفــاع الــمــدنــي حيث 
ــادة الــســيــارة الـــى وضعها  تــم اعــ

الــطــبــيــعــي وازاحـــتـــهـــا، وفــتــحــت 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق 

لمعرفة االسباب.

} المحامي علي عبدالمحسن.

بعد دعوى من ال�صركة الأ�صلية..

عالمية لماركة  مقلدة  مالب�ص  قطعة   25 �إتالف 
ألــــزمــــت الــمــحــكــمــة اإلداريـــــــة 
الكبرى مستوردا بإتالف 24 قطعة 
مــــالبــــس عـــلـــى نـــفـــقـــتـــه الـــخـــاصـــة 
مقلدة إلحــدى  اســتــوردهــا  أن  بعد 
الـــمـــاركـــات الــشــهــيــرة والــمــســجــلــة 
أكدت  حيث  البحرين،  مملكة  في 
للمحكمة  ثبت  إذا  أنــه  المحكمة 
اإلفراج  تقرر وقف  التي  السلع  أن 
مـــزورة  أو  مــقــلــدة  الــجــمــركــي عنها 
عــالمــة  حـــق  وجــــه  دون  تــحــمــل  أو 
تجارية  لــعــالمــة  مشابهة  تــجــاريــة 
ــؤدي إلـــى  ــ ــلـــى نـــحـــو يــ مــســجــلــة وعـ
الجمهور وجب  إحــداث لبس لدى 
الــحــكــم بــإتــالف هـــذه الــســلــع على 

نفقة مستوردها. 
ــة  ــبـ ــاحـ وكــــــانــــــت الـــــشـــــركـــــة صـ
العالمة األصلية قد رفعت دعواها 
المنافذ  إدارة  إلـــزام  فيها  وطلبت 
الجمركي  االفـــراج  وقــف  البحرية 
وإتالف البضاعة المستوردة وإلزام 
المدعى عليه األول بأن يؤدي إلى 
المادية  االضــرار  مقابل  المدعية 
الــتــي لــحــقــت بــالــمــدعــيــة، وذكــــرت 
قــام  قـــد  األول  عــلــيــه  الــمــدعــى  أن 
بــاســتــيــراد 24 قــطــعــة مــالبــس من 
التجارية  العالمة  تحمل  الــخــارج 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا بــــغــــرض تــضــلــيــل 

الجمهور واإلضرار بها.
المقرر  إن  المحكمة  وقــالــت   
وفقا لنص المادة )38( من قانون 
لدول  التجارية  العالمات  )نظام( 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
ــه لــصــاحــب الــحــق، إذا  الــعــربــيــة أنـ
تحمله  سائغة  أســبــاب  لديه  كانت 
عــلــى االعـــتـــقـــاد بــإمــكــان اســتــيــراد 
تحمل  أو  مـــــزورة  أو  مــقــلــدة  ســلــع 

التجارية  لعالمته  عالمة مشابهة 
ــؤدي إلــى  ــ الــمــســجــلــة عــلــى نــحــو يـ
إحــــداث لــبــس لـــدى الــجــمــهــور، أن 
ــا إلــــى الــجــهــة  ــا كــتــابــًي يـــقـــدم طــلــًب
الــمــخــتــصــة بــــاإلفــــراج الــجــمــركــي 
الجمركي عن هذه  اإلفــراج  لوقف 
ــدم الــســمــاح بــتــداولــهــا  ــ الــســلــع وعـ
مشفوًعا  الطلب  يكون  أن  ويجب 
ــة  ــهـ ــفــــي إلقــــــنــــــاع الـــجـ ــكــ بــــــأدلــــــة تــ
الــمــخــتــصــة بــــاإلفــــراج الــجــمــركــي 

بوجود تعٍد، بحسب الظاهر.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه يــجــب على 
الــــجــــهــــة الـــمـــخـــتـــصـــة بــــــاإلفــــــراج 
الجمركي أن تخطر الطالب كتابة 
سبعة  خــالل  طلبه  بشأن  بقرارها 
ــخ تــقــديــم الــطــلــب،  ــاريـ ــن تـ أيـــــام مـ
كفالة  بتقديم  الطالب  تكلف  وأن 
ضمان  من  يعادلها  ما  أو  مناسبة 
عليه  المدعى  لحماية  يكفي  بما 
والـــســـلـــطـــات الـــمـــخـــتـــصـــة ولــمــنــع 
ــاءة اســتــعــمــال الــحــق فــي طلب  إســ

وقف اإلفراج الجمركي.
كــمــا أكـــدت أنـــه يــجــوز للجهة 
الــمــخــتــصــة بــــاإلفــــراج الــجــمــركــي 
إلى  دون حاجة  نفسها،  تلقاء  من 
تقديم شكوى أو طلب من صاحب 
الحق أو من الغير، أن تصدر قراًرا 
بوقف اإلفراج الجمركي عن السلع 
العابرة )الترانزيت(  أو  المستوردة 
ورودهـــا  إثـــر  للتصدير  الــمــعــدة  أو 
إلى المنطقة الجمركية الخاضعة 
لــواليــتــهــا، وذلـــك إذا تــوافــرت أدلــة 
أن  على  الــظــاهــر-  -بحسب  كافية 
دون  تحمل  أو  مقلدة  السلع  هــذه 
لعالمة  مشابهة  عالمة  حــق  وجــه 
يؤدي  نحو  وعلى  مسجلة  تجارية 

إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
قــــررت  إذا  ــه  ــ أنـ ــى  ــ إلـ وأشــــــــارت 
الــــجــــهــــة الـــمـــخـــتـــصـــة بــــــاإلفــــــراج 
هــذه  ألحــكــام  تطبيًقا  الــجــمــركــي، 
المادة، وقف اإلفراج عن سلع وردت 
إلى المنطقة الجمركية الخاضعة 

لواليتها، وجب عليها ما يلي: 
الــســلــع  ــورد  ــتـ مـــسـ ــار  إخــــطــ أ- 
وصـــاحـــب الــحــق بــالــقــرار الــصــادر 
ــور  ــركـــي فـ ــمـ ــوقــــف اإلفــــــــــراج الـــجـ بــ

صدوره.
الــحــق،  إخـــطـــار صـــاحـــب  ب- 
بناء على طلب كتابي منه، بأسماء 
وعناوين مرسل السلع ومستوردها 

ومن أرسلت إليه وكمياتها.
الشأن  ألصــحــاب  السماح  ج- 
لــإجــراءات  وفــًقــا  السلع  بمعاينة 
الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
تقدم،  ما  بالبناء على  وقالت 
إدارة  كــتــاب  مــن  الــثــابــت  كـــان  فلما 
الجوية  المنافذ  الجمارك  شــؤون 
أن المدعى عليه األول قام بجلب 
ــن الـــمـــالبـــس  ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــة عــ ــاعــ بــــضــ
الــمــقــلــدة والـــتـــي تــحــمــل الــعــالمــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــمــمــلــوكــة لــلــمــدعــيــة، 
ــر الــمــنــفــذ  ــبـ ــا عـ ــهــ ــالــ وحــــــــاول إدخــ
الجمركي، ولما كان المدعى عليه 
األول لم يحضر ولم يدفع الدعوى 
بثمة دفع او دفاع ينال منها، األمر 
المدعية  إجابة  معه  يتعين  الــذي 
هذه  بإتالف  والقضاء  طلبها  إلــى 
الـــبـــضـــاعـــة عـــلـــى نـــفـــقـــتـــه، فــلــهــذه 
بإلزام  المحكمة  حكمت  األسباب 
الــمــدعــى عــلــيــهــا الــثــانــيــة بــإتــالف 
الــبــضــاعــة مــوضــوع الـــدعـــوى على 

نفقة مستوردها.
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من منطلق م�صوؤولياتها وواجباتها.. اأطباء بــــــ»ال�صحة«:
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عمل ومنهاج  يومية  كممار�صة  الإن�صان  حقوق  اأ�صكال  اأحد  الرعاية  تطبيق 

تلتزم وزارة الصحة، في إطار 
المنوطة  والواجبات  المسؤوليات 
بــــهــــا، تـــقـــديـــم كــــافــــة الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
المتكاملة لنزالء مراكز اإلصالح 
يــحــفــظ حياتهم  بــمــا  والــتــأهــيــل، 
ــي تــعــزيــز  وســـالمـــتـــهـــم ويـــســـهـــم فــ
ــان.  ــوق اإلنــــســ ــقـ ــم حـ ــيـ ــادئ وقـ ــبــ مــ
الخدمات  تتنوع  وفي هذا اإلطــار 
الصحية المقدمة بهدف معالجة 
يتعرض  قد  التي  األمــراض  كافة 
ــزالء، ســــــواء فــــي مــجــال  ــ ــنـ ــ لـــهـــا الـ
الــتــي تتطلب  أو  الــعــامــة  الــصــحــة 
ــزيـــدا مـــن الــرعــايــة  مــعــالــجــتــهــا مـ

والخدمات الصحية الدقيقة.
وتــــــبــــــقــــــى هــــــــــــذه الــــــرعــــــايــــــة 
وزارة  تــقــدمــهــا  ــتـــي  الـ الـــصـــحـــيـــة، 
ــة لـــــلـــــنـــــزالء، مـــــن خــــالل  الــــصــــحــ
عال  مستوى  على  طبية  طــواقــم 
أشكال  أحــد  الساعة،  مــدار  وعلى 
كممارسة  اإلنسان  حقوق  تطبيق 
ــو مــا  ــ ــل. وهـ ــمـ ــهـــاج عـ ــنـ يـــومـــيـــة ومـ
يتم على مــدار الساعة ســواء من 
وتقديم  الــحــاالت  معاينة  خـــالل 
كافة  توفير  عبر  أو  الــالزم  العالج 
السبل التي تضمن حماية صحة 

وسالمة النزالء. 
ــدت  ــيــــاق، أكــ  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــدكــتــورة كــوثــر الــعــيــد اســتــشــاري 
الصحة  ــوزارة  ــ بــ الــعــامــة  الــصــحــة 
المطبقة  العامة  الصحة  مبادئ 
ــارات الــمــيــدانــيــة  ــزيــ ــالــ ــام بــ ــيـ ــقـ والـ
ــراءات  واإلجــ باللوائح  والتعريف 
الخاصة بكيفية التبليغ والوقاية 
األمــراض  مختلف  مع  والتعامل 
ــي يـــســـهـــل عــلــى  ــ ــتــ ــ الـــــســـــاريـــــة والــ
الجميع معرفة اجراءات التعامل 
ــذه األمــــــراض، مــنــوهــة إلــى  مـــع هـ
ــة  ــاديــ ــل اإلرشــ ــالـــدالئـ ــام بـ ــمـ ــتـ االهـ
والتواصل مع المعنيين بالصحة 

ومستمرة  دوريــــة  بــصــورة  الــعــامــة 
وال سيما فــي حــال وجــود حــاالت 
فترة  مثل  السارية  األمــراض  من 

جائحة كورونا.
طاقما  هــنــاك  أن  وأوضـــحـــت 
طبيا يقوم بتقديم الرعاية الطبية 
والــــخــــدمــــات الـــــالزمـــــة وتـــحـــويـــل 
السلمانية  مجمع  إلــى  المرضى 
الطبي لعمل الفحوصات الالزمة 
والـــعـــالج إن لـــزم االمــــر، كــمــا يتم 
عمل الفحوصات الطبية الالزمة 
الحجر  وتطبيق  الــجــدد  للنزالء 
ــالـــهـــم  الـــصـــحـــي عــلــيــهــم ثــــم إدخـ
ــأكــــد مــن  ــتــ ــز بـــعـــد الــ ــركــ ــمــ إلــــــى الــ
خــلــوهــم مـــن الـــفـــيـــروس. وأيــضــا 
يــتــم فــحــص جــمــيــع الــمــوظــفــيــن 
دخول  قبل  المناوبين  والضباط 
الـــمـــبـــنـــى لـــمـــنـــع نـــقـــل الـــفـــيـــروس 
إعطاء جميع  ويتم  الــنــزالء،  إلــى 
النزالء محاضرات وقائية وعرض 
مــقــاطــع فــيــديــو عـــن كــيــفــيــة منع 

انتشار الفيروس.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الـــدكـــتـــور 
هــانــي حــمــيــدان اســتــشــاري المخ 
واالعـــــــــصـــــــــاب بـــــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
ــات الــطــبــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ بـ
ــى تــنــظــيــم  ــ الـــمـــقـــدمـــة، مـــنـــوهـــا إلـ
لمراجعة  مستمرة  دوريـــة  زيـــارات 
الــــــنــــــزالء لـــمـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة 
ــبــــي إلجــــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات  الــــطــ
والحصول  إليها  يحتاجون  التي 
الـــالزمـــة، مضيفا:  األدويـــــة  عــلــى 
»لــمــســنــا مـــن خــــالل تــعــامــلــنــا مع 
ــزالء مــــدى الـــرضـــا الـــعـــام عن  ــنـ الـ
ــات الـــصـــحـــيـــة والــطــبــيــة  الــــخــــدمــ
الفتا  لــهــم«،  تقديمها  يــتــم  الــتــي 
إلــى اســتــمــرار الــتــعــاون فــي مجال 
تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــيــة الــتــي 

تسهم في وقاية وعالج النزالء. 
ــاق ذاتــــــــــــه، أشــــــار  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ

الــدكــتــور وحــيــد خــلــيــل أخــصــائــي 
أمراض الكلى بوزارة الصحة إلى 
أنه خالل جائحة كورونا كان من 
المرضى  النزالء  حضور  الصعب 
إلــــى الــمــســتــشــفــيــات الــخــارجــيــة، 
ــاء زيــارتــهــم  ــبــ وعــلــيــه بـــاشـــر األطــ
لـــالطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــم وبـــخـــاصـــة 
مرضى الكلى ومن لديهم أمراض 
الـــضـــغـــط والـــســـكـــر، لــلــتــأكــد مــن 
حالتهم الصحية وحصولهم على 
الالزم، في ضوء االهتمام  العالج 
وتلقيهم  النزالء  وسالمة  بصحة 

العالج الالزم في كافة الظروف. 
ــور أحـــمـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــا أكـــــــد الـ ــمــ كــ
معدية  أمــراض  أخصائي  العلوي 
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
في  للنزالء  المستمرة  المتابعة 

مختلف التخصصات، منوها إلى 
إجـــــراء الــفــحــوصــات والــتــحــالــيــل 
ونقل أي مريض الى المستشفى 
في حال تطلب األمر ذلك، مشيرا 
العالج  في  العالي  المستوى  الــى 
وتوفير كافة المتطلبات الطبية. 

ــن جـــهـــتـــه أشــــــــار الـــدكـــتـــور  ــ مـ
ــم الــنــشــيــط رئــيــس  ــاسـ ــل جـ ــاضـ فـ
ــدة الــطــب الــنــفــســي الــجــنــائــي  وحــ
ــر  ــيـ ــوفـ بــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة إلــــــــى تـ
لتلبية  النفسيين  االستشاريين 
كــــافــــة االحــــتــــيــــاجــــات الــنــفــســيــة 
والعالجية للنزالء والتي تتضمن 
ــراء الــمــقــابــالت مـــع الــحــاالت  ــ إجـ
مستشفى  تــدخــل  تستدعي  الــتــي 
الطب النفسي، مؤكدا أن االهتمام 
بسالمة الصحة النفسية للنزالء 

يــســهــم فـــي االنـــســـجـــام والــتــوافــق 
الــنــفــســي واالجـــتـــمـــاعـــي والـــقـــدرة 

على االنتاج والعطاء.
 فـــي الــســيــاق ذاتــــه أوضــحــت 
طبيب  بوهندي  جهينة  الدكتورة 
عــائــلــة بـــــوزارة الــصــحــة أن اآللــيــة 
الــمــعــمــول بــهــا لــتــقــديــم خــدمــات 
ــنــــزالء  ــلــ ــة لــ ــيــ ــحــ ـــة الــــصــ ــ ــايـ ــ ـــرعــ ــ الـ
قــائــمــة ومــســتــمــرة بـــهـــدف تــوفــيــر 
بـــــاقـــــة صـــحـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــكــل 
ــداد سجل  ــ نـــزيـــل، مــشــيــرة إلـــى إعـ
كافة  يتضمن  نــزيــل  لــكــل  صــحــي 
الــمــعــلــومــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
االستشاريين،  قبل  من  لمتابعته 
كما يتم استخدام أحدث األجهزة 
والتقنيات للحصول على خدمات 

طبية وقائية وعالجية شاملة.

وافــــق مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي، 
إطــــاق  عـــلـــى   ،2022/ ــايـــو  مـ  /25 فــــي 
ــيــــة،  ــالــ ــة الـــتـــقـــنـــيـــة الــــمــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
اســتــكــمــاال لــبــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع 
المالي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 
وألهــمــيــة   .2030 الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
هــــذه االســتــراتــيــجــيــة فـــي ظـــل تــنــامــي 
المملكة،  فــي  الــمــالــيــة  التقنية  قــطــاع 
التقنية  أبــرز محطات  إلى  فسنتعرض 
بيان  إلــى  وصــوال  المملكة  في  المالية 
التقنية  استراتيجية  وأهــــداف  أهمية 
المالية ومن خال مقالين إن شاء اهلل. 
فالمملكة العربية السعودية لها تاريخ 
حافل مع التطورات التقنية في القطاع 
عندما   1990 ســنــة  إلـــى  تــعــود  الــمــالــي 
قـــدمـــت الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة مــاكــيــنــات 

العماء خارج ساعات  )ATM( لخدمة  اآللي  الصراف 
الــســعــودي نظام  الــمــركــزي  الــبــنــك  قـــدم  الــعــمــل، فيما 
الــســعــودي )شــبــكــة ســبــان( لتشجيع اســتــخــدام  الــدفــع 
البنك  أدخل   1997 عام  وفي  اإللكترونية.  المدفوعات 
في  للمساعدة  البنوك  بين  التحويل  نظام  المركزي 
رقمنة عملية التحويل بين البنوك المحلية إلكترونيا. 
وفي عام 2004 تم إطاق نظام سداد للفواتير، وفي عام 
المالية اإللكترونية، وفي عام  2007 تم إطاق السوق 
2015 تم تغير عامة نظام الدفع السعودي من سبان 
المحمول.  الــهــاتــف  عبر  اعــتــمــادهــا  وليتم  مـــدى،  إلــى 
موقعا  احــتــل  المملكة،  فــي  المالي  القطاع  وألهمية 
برنامجا  أفـــردت  فقد   ،2030 المملكة  رؤيــة  فــي  مــؤثــرا 
تنفيذيا لتطويره وبما يدعم تنميـة االقتصـاد الوطنـي 
للرؤيـة،  األخـرى  البرامـج  أهـداف  تحقيـق  فـي  ويسـهم 
ــار  فــضــا عــن تــنــويــع مــصــادر الـــدخـــل، وتــحــفــيــز االدخــ
البرامج  من  عــدد  اعتماد  عبر  واالستثمار،  والتمويل 
الهادفة إلى تطوير مؤسسات وشركات القطاع المالي، 
الشديد  الحرص  مع  المالية  السوق  وتطوير  وتفعيل 
المالي،  القطاع  ومتانة  استقرار  على  الحفاظ  على 
المالي  الــقــطــاع  تطوير  بــرنــامــج  مظلة  تحت  وتــنــدرج 
عدة قطاعات فرعية مثل البنوك والتأمين واالستثمار 

وتم إطاق  والدين.  األسهم  وأســواق 
التنفيذية  الـــمـــبـــادرات  مـــن  الــعــديــد 
ـــة فــــي هـــذا  ــرؤيـ ــداف الــ ــ ــ لــتــحــقــيــق أهـ
القطاع، ففي شهر أبريل 2018 أطلق 
الــبــنــك الــمــركــزي الــســعــودي مــبــادرة 
فــنــتــك الــســعــوديــة كـــإحـــدى مـــبـــادرات 
بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي 
الــهــادفــة إلـــى تــحــويــل الــمــمــلــكــة إلــى 
مركز للتقنية المالية، في إطار قطاع 
لدعم  وفــعــال  متنوع  مالية  خــدمــات 
تــنــمــيــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، وتــنــويــع 
الــمــدخــرات،  وتحفيز  دخــلــه،  مــصــادر 
والــتــمــويــل، واالســتــثــمــار. وبــعــد مــرور 
أبريل 2019( تم  عــام على ذلــك )فــي 
الــســعــوديــة في  تــأســيــس مــركــز فنتك 
مركز الملك عبد اهلل المالي، ليباشر 
ومبادرات  شركات  وتوطين  واحتضان  دعــم  في  مهامه 
التقنية المالية في المملكة تحقيقا للشمول المالي، 
عبر إيجاد قنوات فعالة ومريحة للوصول إلى الخدمات 
وجذب  الرقمية،  المالية  المعامات  وتوسيع  المالية، 
أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لإلسهام في 
تطوير الخدمات المالية، وتمكين المستثمرين داخل 
شركات  إنــشــاء  فــي  االستثمار  مــن  وخــارجــهــا  المملكة 
العمل  فـــرص  تــولــيــد  فــي  واإلســـهـــام  الــمــالــيــة،  التقنية 
ــــدي الــعــامــلــة الــوطــنــيــة، وتــوفــيــر الــدعــم  وتــشــغــيــل األيـ
مراحل  كــل  فــي  المالية  التقنية  لشركات  والمساندة 
المالية  التقنية  منظومة  تعزيز  إلــى  سعيًا  تطورها، 
المملكة،  فـــي  واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
وتسريع وتيرة نموها بهدف تحويل المملكة إلى وجهة 
التقنية  وأن  سيما  ال  والــمــصــرفــي،  الــمــالــي  لــابــتــكــار 
الــمــالــيــة أصــبــحــت واحــــدة مــن األعـــمـــدة الــرئــيــســة في 
بيئة ريــــادة األعــمــال واالبــتــكــار، وتــأســيــس فــهــم شامل 
الحرص  مع  المملكة،  مستوى  على  المالية  للتقنية 
األعمال  بيئة  متطلبات  مع  وتوافقها  انسجامها  على 
المالية والمصرفية اإلسامية، ودعم تطوير المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التقنية المالية، 
وإنشاء منتجات وخدمات تقنية مالية لدعم مشاريع 

األعمال في جميع أنحاء الباد، واتباع أساليب تضمن 
مــراعــاة  مــع  واالقــتــصــاد،  المجتمع  لصالح  توظيفها 
وشهدت  القائم.  المالي  والنظام  المستهلكين  حماية 
الفتــرة )2017 -2019( ارتفاع قيمــة معامــات التقنية 
المالية بمعــدل يفــوق 18% كل عــام، لتبلغ أكثر من)20( 
أواخر عام  مليـار دوالر أمريكـي فـي عــام 2019، وبلغت 
نســبة  وتمثل  أمريكي.  دوالر  مليار   )33( نحو  2020م 
عمليــات المدفوعــات ثلثــي الســوق ويســتخدمها نحو 
98% مــن إجمالــي قاعــدة المســتخدمين، ويليهــا قطــاع 
أكثـر مـن  والــذي بلغـت معاماتـه  الشــخصي  التمويــل 
ارتفعــت  كمــا  الماليــة،  التقنية  عمليـات  قيـم  مـن   %30
عمليــات المدفوعــات عبــر ســداد بمعـدل سـنوي مركـب 
بلغـت نسـبته 11% فـي الفتـرة )2016 – 2019(، وارتفعــت 
ـــــة فــي  ـــــف الــذكــيـــ ـــــطــة الــهــواتـــ ــع بــواســـ ـــ عــمــلــيــــــــات الــدفـــ
عمليــة  مايين   )7.19( لتبلغ   %352 بنســبة  المملكــة 
تعـادل  كانـت  أن  بعـد   ،2020 عــام  مــن  أبريــل  شهر  فــي 
)4.4( مايين عملية فـي شهر أبريـل 2019. كمـا واصل 
الماليــة  الســوق  وهيئــة  الســعودي  الــمــركــزي  البنك 
التجريبيــة  البيئــة  تراخيــص  إصــدار  فــي  جهودهـمـا 
أنشــطة  لدعــم  اإللزامية  اللوائــح  ووضــع  التنظيميــة 
عـــــددا  الــســـــعــوديــة  فنتـك  وأطــلــقـــــت  الــمــالــيـــــة،  التقنية 
فـي  بمـا  الماليـة،  التقنية  قطاع  لدعـم  المبـادرات  مـن 
التوظيــف  وبوابــة  الماليــة  التقنيــة  قطـاع  دليـل  ذلـك 
المســار  تقييــم  وأداة  الماليــة،  التقنيــة  شــركات  لدعــم 
التشــريعي التــي تــم تصميمهــا بهـدف مسـاعدة شـركات 
التشـريعية  ــارات  الــمــســـ فــهـــــم  عــلـــــى  الــمــالــيـــــة  التقنية 
دعـم  مبـادرة  إلـى  باإلضافة  أفضـل،  بشـكل  لألنشـطة 
علـى  القائـم  االبتـكار  لدعـم  الماليـة  التقنيـة  أبحـاث 

البيانـات فـي مجـال التقنيـة الماليـة.
 ووفقا لتقرير فنتك السعودية السنوي لعام 2020 
ارتفع عدد شركات التقنية المالية في المملكة ثاثة 
 )20( ارتفع من  فقد   ،2019 عام  عليه  كان  ما  أضعاف 
عام  وبلغ   ،2020 عام  )60( شركة  إلى   2019 عام  شركة 
الحالــي  الوقــت  فــي  ويوجــد  شــركــة،   )82( نحو   2021
أكثر من )26( حــا يخضــع الختبــار البيئــة التجريبيـة 

التشـريعية للبنك المركزي السعودي. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

خطر »كورونا« ال يزال قائما

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

تقريبا  الــعــالــم  دول  جــانــِب جميِع  إلــى  الــبــحــريــن، 
ــراءاِت  واإلجـ القيوِد  جميَع،  يكن  لم  إن  معظَم،  رفعت 
»كـــــورونـــــا«، فــهــذه  بـــفـــيـــروس  الــصــلــة  ــتــــرازيــــة ذات  االحــ
من  وغيرها  البحرين  عليها  أقــدمــت  التي  الــخــطــواُت 
ــاٍل مـــن األحــــــوال أن الــعــالــَم  ــ ــأي حـ الـــــدول ال تــعــنــي بــ
ًة  أثـــار زوبــعــًة عالميَّ الـــذي  الــفــيــروس  تخلَص مــن هــذا 
كبيرة  ة  واقتصاديَّ ة  بشريَّ أضــراًرا  وألحق  غيَر مسبوقٍة 
وهـــائـــلـــة لـــم يــســلــم مــنــهــا أيُّ قـــطـــاع مـــن الــقــطــاعــات 
وأحـــدث ما  بــل  المختلفة،  ــة  والــخــدمــاتــيَّ ــة  االقــتــصــاديَّ
يــشــبــه الــشــلــل الـــتـــام فـــي بــعــٍض مـــن هـــذه الــقــطــاعــات، 
وأوقــف جميع  والسياحة  والسفر  الطيران  قطاع  مثل 
إلى  لــهــا  وحــوَّ والترفيهية  والفنية  الثقافية  الــبــرامــج 
يمكن  وبالتالي  اإللكتروني،  وتواصل  تفاعل  منصات 
القول، إن ما تسبب فيه انتشار هذا الفيروس وتحوله 
حتى  الــصــعــب،  مــن  خسائر  مــن  عالمية،  جائحة  إلــى 

اآلن، تقديم إحصاء دقيق لحجمها أو أرقامها.
خال هذه المعركة الشرسة التي خاضتها البشرية 
ضـــد هـــذا الـــفـــيـــروس، انــكــبــت مـــراكـــز الــبــحــث العلمي 
والــطــبــي عــلــى الــبــحــث عــن الــلــقــاح الـــقـــادر عــلــى وقــف 
والحقيقة  انتشاره،  من  والحد  الفيروس  هــذا  أضــرار 
أن هذه المراكز نجحت في إيجاد مثل هذه اللقاحات، 
منع  وهــو  المطلوب،  والــهــدف  الــغــرض  تحقق  لــم  وإن 
الــحــد من  أنــهــا نجحت فــي  بــالــفــيــروس، إال  اإلصـــابـــة 
هذه  وأحدثت  بــه،  اإلصابة  على  تترتب  التي  األضــرار 
من  ورفعت  وصحيا،  نفسيا  إيجابيا،  أثــرا  النجاحات 
البشرية من  قــرب تخلص  فــي  واألمـــل  الــتــفــاؤل  حالة 
هـــذه الــزوبــعــة الــخــطــرة، إلـــى جــانــب أن الـــوصـــول إلــى 
اإليجابي  والتعاطي  نجاعتها،  وثبوت  اللقاحات  هذه 

لنسبة عالية من السكان مع هذه اللقاحات، أسهم في 
التقليل التدريجي من اإلجراءات والقيود االحترازية 

ومن ثم التخلي عنها نهائيا.
الــبــحــريــن،  الــحــال  بطبيعة  ومــنــهــا  ــــدول،  الـ تخلي 
يــؤكــد، كما  القيود واإلجــــراءات، ال يعني وال  عــن هــذه 
انخفاض  حتى  أو  الفيروس  خطر  زوال  الــقــول،  سبق 
اإلصابات  أرقــام  تؤكده  ما  وهذا  عنه،  الناجم  التهديد 
التي تعلنها الدول، وعندنا في البحرين أيضا، هناك 
ارتفاع شبه يومي ألعداد اإلصابات، من دون أن تتوقف 
نهائيا حاالت الوفيات، وإن انخفضت أعدادها مقارنة 
مع فترة من الفترات السابقة، والسبب وراء ذلك، يعود 
ومتاحة  متوفرة  فالتطعيمات  غــيــره،  دون  الــفــرد  إلــى 
األطــفــال، وهناك تجاوب  ذلــك  بما في  الجميع،  أمــام 
بــأن  مــع ذلـــك مــن جــانــب األســــر واألبـــنـــاء، لقناعتهم 
التطعيمات تعزز المناعة لدى الجسم، وإن لم تحمه 

نهائيا من اإلصابة.
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  قــرار   
كــــورونــــا )كــــوفــــيــــد-19( بـــإلـــغـــاء الـــقـــيـــود واإلجـــــــــراءات 
إلزامية  الفترات  من  فترة  في  كانت  التي  االحترازية 
القرار  قانونية، هذا  إجــراءات  وتترتب على مخالفتها 
ال يــعــنــي تــخــلــي الـــفـــرد، مــواطــنــا كـــان أم مــقــيــمــا، عن 
االلتزام الطوعي بهذه اإلجراءات، فالمصلحة الفردية 
االلــتــزام،  هـــذا  مــثــل  تقتضي  والمجتمعية  واألســـريـــة 
ومنتشرا،  قائما  يـــزال  ال  بساطة  بكل  الــفــيــروس  ألن 
وآخر  يــوم  بين  وارتفاعها  بل  اإلصــابــات،  استمرار  وأن 
يؤكد ذلك، ويؤكد في نفس الوقت الحاجة إلى العودة 
الطوعية إلى اإلجراءات االحترازية، ومنها على سبيل 
واستعمال  الكمامات  بلبس  التقيد  الحصر  المثال ال 

وسائل التعقيم الفردية والجماعية المختلفة.
فــهــذا االرتــفــاع األخــيــر فــي أعـــداد اإلصــابــات مــرده 
بــالــدرجــة األولـــى عــدم التقيد الــطــوعــي بــاالحــتــرازات 
القرارات األخيرة  بها قبل  كان معموال  التي  وبالقيود 
اإللــزام  ألغت  الــقــرارات  فهذه  الطبي،  الوطني  للفريق 
تلزم  لــم  الـــقـــرارات،  أي  لكنها،  القيود  بــهــذه  القانوني 
ــفــــرد، مــوطــنــا كــــان أم مــقــيــمــا، بــالــتــخــلــي عـــن هــذه  الــ
أدى  الــذي  الخلل  وهنا مكمن  االحترازية،  اإلجـــراءات 
والتي تجاوزت  أعــداد اإلصابات،  االرتفاع في  إلى هذا 
بالعودة  تنذرنا  وكأنها  األلــف اإلصــابــة،  واحــد  يــوم  في 

إلى المربع األول.
الحياة  إلى  العودة  الجميع با شك متشوق نحو 
الــطــبــيــعــيــة ومـــمـــارســـة جــمــيــع األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
سائدة  كانت  التي  الحرية  درجــة  بنفس  واالجتماعية 
قبل ظهور وانتشار هذه الجائحة، وقد تمت هذه العودة 
ــام مــمــارســة جميع  بــالــفــعــل حــيــث فــتــحــت األبـــــواب أمــ
األنشطة الترفيهية واالجتماعية والدينية المختلفة، 
لكن هذه العودة، ال تعني التخلي عن اتخاذ اإلجراءات 
الفترات،  من  فترة  في  إلزامية  كانت  التي  االحترازية 
الفيروس ما زال موجودا ومنتشرا، حتى وإن  أن  ذلك 
التطعيم  نسبة  ارتــفــاع  بسبب  خــطــورتــه  ــة  درجـ خــفــت 
بــيــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، إال أن هـــذه الــخــطــورة 
في  بــالــفــيــروس يحمل  اإلصــابــة  ويــبــقــى  قــائــمــة  تبقى 
طياته تهديدا على الجميع العمل من أجل تحاشيه، 
فــهــذه مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، فــهــم الــمــطــالــبــون فــي هــذه 
من  اإلصــابــات  أعـــداد  تقليل  على  بالمساعدة  الفترة 
خال االلتزام الطوعي بما كان مفروضا بقوة القانون 

واإلجراءات اإلدارية اإللزامية.

هل ك�صبت رو�صيا الحرب االقت�صادية؟!

فوزية رشيد

} في الوقت الذي تزداد فيه »األزمة األوكرانية« 
بــاتــت مفتوحة على  تــعــقــيــدًا، وأنــهــا هــي وتــداعــيــاتــهــا 
كذلك  وإنــمــا  اقتصاديًا  فقط  ليس  االحــتــمــاالت،  كــل 
عــســكــريــًا، خــاصــة إذا تــحــولــت الــمــواجــهــة بــيــن روســيــا 
و»الناتو«،  روسيا  بين  مباشرة  مواجهة  إلى  وأوكرانيا، 
وحيث »الناتو« حتى اآلن يزج بأوكرانيا في حربه ضد 
روسيا ولكن بالوكالة! مثلما يزج بأوروبا إلى الدخول 
في تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قد تصل 
إلى حد الكارثة، كما حذر خبراء ومسؤولون أوروبيون، 
الدول األوروبية على  التي تفرضها  العقوبات  أن  من 
إلى  وستقود  عليها  خطيرة  نتائجها  ستكون  روســيــا 
وزيادة  التضخم  الناتجة عن  الضغوط  بسبب  كارثة، 
األسعار والطاقة، إلى جانب ما التهمته هذه الحرب 
والمساعدات األوروبية من ميزانية االتحاد األوروبي، 
»يوهانس هان« وهذا يقلب  كما قال مفوض االتحاد 
كل الموازين في القارة العجوز رأسًا على عقب! ليأتي 
االستنتاج ذاته الذي تحدثنا عنه في مقال سابق عن 

أن الغرب يدمر نفسه بتلك العقوبات!
} في إطار كل ذلك ال يزال »االتحاد األوروبــي« 
من  السادسة«  »الحزمة  إلــى  لتصل  عقوباته  يواصل 
فيه  تتفاقم  الــذي  الوقت  وفي  روسيا،  العقوبات ضد 
الحرب  نفقات  لتغطية  النقدية«  »االحتياطات  أزمــة 
األوكرانية، فان أزمة »الاجئين األوكران« تشكل عبئًا 
مــضــافــًا! وعــلــى الــجــانــب اآلخـــر وكــمــا ذكـــرت صحيفة 
»الجارديان« البريطانية فإن )موسكو تكسب »الحرب 
االقتصادية« التي شنها الغرب(، إلى جانب ما تحققه 
روسيا من نجاح مالي وارتفاع لسعر عملتها »الروبل«، 
لــيــزداد سخط قـــادة فــي الــبــرلــمــان األوروبــــي وشعوب 
االتـــحـــاد األوروبـــــي عــلــى قـــادة أوروبـــــا، الــذيــن يــجــرون 
الــجــمــيــع إلـــى تــلــك الـــكـــارثـــة، فــالــحــرب االقــتــصــاديــة 
كثيرة  دول  رفــض  مــع  للغرب،  خاصة  كحرب  تتكرس 
في العالم المشاركة فيها، وهذا ما يؤكد نجاح روسيا 
أصاب  وإن  أصحابها،  على  المرتدة  الحرب  هــذه  في 
رشــاشــهــا االقــتــصــاد الــعــالــمــي كــلــه، مــن حــيــث تبعات 

األزمة عليه!

} المأزق األوروبي يتفاقم مع الحاجة إلى الطاقة 
الروسية، التي يصعب االستغناء عنها، وإيجاد بديل 
الباب  الذي سيكون  الوقت  التكلفة، في  وبــذات  سهل 
مــفــتــوحــًا لــروســيــا إليــجــاد بــدائــل عــن الــغــرب لتوريد 
تــبــدو ظاهريا  وإن  الصين  أن  خــاصــة  إلــيــهــا،  الــطــاقــة 
بينها  الــتــجــاري  الــتــبــادل  أن  إال  الــحــيــاد،  عــلــى  أنــهــا 
الفترة  في  غير مسبوقة  يأخذ معدالت  روسيا،  وبين 
الماضية، من حيث استيراد الطاقة الروسية، وكذلك 
األمر بالنسبة إلى الهند ودول أخرى في العالم، في 
ظــل اإلجـــــراءات الــروســيــة االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة في 
األشــهــر األخــيــرة، والــتــي خففت مــن وطــأة العقوبات 
تئن  التي  هي  وشعوبها  أوروبــا  وجعلت  قسوتها،  رغــم 

من تداعيات تلك العقوبات أكثر منها بكثير!
ــروســــي إلــى  } أكـــثـــر مـــن مــــرة لــمــح الـــرئـــيـــس الــ
وتــهــديــده  الــغــربــي،  التعنت  الــمــواجــهــة مــع  أن طــريــق 
لــيــس على  الـــروســـي، ســيــكــون مكلفًا  الــقــومــي  لــألمــن 
الغرب وحده، بل على العالم، إن اضطرت روسيا إلى 
استخدام مالم تستخدمه بعد من عتادها العسكري! 
»الـــحـــرب  كــســبــت  قـــد  اآلن  وحـــتـــى  ــا  ــيـ روسـ كـــانـــت  وإذا 
االقتصادية« فان الجانب العسكري يحقق لها بدوره 
الغرب  يجعل  مــا  أوكــرانــيــا،  فــي  األرض  على  مكاسب 
الـــروس رغــم كل  عــاجــزًا عــن إمـــاء استراتيجية ضــد 
اإلجـــــــراءات الــتــي يــتــخــذهــا، ومــنــهــا اســتــمــرار تــزويــد 
أوكــرانــيــا بــالــمــعــدات الــعــســكــريــة الــمــتــطــورة، والــعــمــل 
ــدد مــن الــــدول الــمــحــيــطــة بــروســيــا  عــلــى ضــم أكــبــر عـ
إلـــى االتــحــاد األوروبـــــي! وابــتــكــار أشــكــال جــديــدة من 
أزوفستال«  »مصنع  على  االستياء  ولعل  العقوبات، 
ل أكبر ضربة،  واستسام المتطرفين النازيين فيه، شكَّ
ــرار« تفضح  خاصة مــع كــل مــا يحمله هــؤالء مــن »أسـ
بكشفها  الروسي  الطرف  يهدد  أوروبــيــة  ودول  أمريكا 

للعالم كله!
إلى أين ستصل تداعيات هذه األزمة األوكرانية؟! 
وإلـــى أيــة حـــدود ســتــتــوســع؟! ذلــك مــا ستجيب عليه 
الــمــرحــلــة الــقــادمــة، والــتــي تــبــقــى االحــتــمــاالت فيها 

مفتوحة على ما هو متوقع وما هو غير متوقع!
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بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

االأمن البحري يعيد ت�صكيل االأمن االإقليمي
فـــــــي ظـــــــل تــــــعــــــدد حـــــــــوادث 
النفط  نــاقــات  ــتـــداء عــلــى  االعـ
خال السنوات القليلة الماضية 
فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
والـــتـــي لـــم تــــؤد إلــــى مــواجــهــات 
ــوقــــع الــبــعــض  ــا تــ ــمـ عـــســـكـــريـــة كـ
ــم هـــو كيف  ــ ــإن الـــتـــســـاؤل األهـ فــ
تــهــديــدات األمـــن البحري  تــؤثــر 
ــــي مـــشـــهـــد األمـــــــن اإلقـــلـــيـــمـــي  فـ
تأكيد  ينبغي  وبــدايــة  عــمــومــًا؟، 
ــدات  ــديــ ــهــ تــ ــن  ــ عــ الــــحــــديــــث  أن 
باألمن  يرتبط  الــبــحــري  األمـــن 
اإلقــلــيــمــي عــلــى نــحــو وثــيــق في 
إلى  بالنظر  وذلـــك  ذاتـــه  الــوقــت 
لموقع  االستراتيجية  األهمية 
تعد  الــتــي  العربي  الخليج  دول 

أحد أهم المناطق الحيوية في العالم حيث تتوسط 
ــارات الــعــالــم الــقــديــم الـــثـــاث، بــاإلضــافــة إلـــى أنها  قــ
المائية وهي  الــمــمــرات  أهــم  ثــاثــة مــن  تــشــرف على 
)البحر األحمر والبحر المتوسط والخليج العربي( 
البحرية  النقل  لخطوط  أهميتها  من  يعزز  ما  وهو 
ضمن حركة التجارة اإلقليمية والدولية إال أن ذلك 
الــمــوقــع بــقــدر مـــا مــنــح دول الــخــلــيــج الــعــربــي مــيــزة 
العالمية  القوى  اهتمام  استراتيجية جعلتها محط 
ــال تــأســيــس شــــراكــــات مــتــمــيــزة مع  الـــكـــبـــرى مـــن خــ
أعــبــاء وتحديات  فــرض عليها  مــا  بــقــدر  الــقــوى  تلك 
القوى اإلقليمي وهي  توازن  الخلل في  وذلك بسبب 
المعضلة األساسية التي تواجه دول الخليج العربي 
القوى  تــوازن  إقليم يشهد خلًا في  التي تقع ضمن 
القوى  توازن  إيران حاليًا«، ويتحقق  »العراق سابقًا- 
فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة عــنــدمــا ال تــمــتــلــك دولــــة أو 
كافية  قــوة  معينة  منطقة  فــي  ــدول  الـ مــن  مجموعة 
المنطقة  تلك  فــي  األخـــرى  الـــدول  وإجــبــار  للهيمنة 
على الرضوخ إلرادتها، ويرى أنصار النظرية الواقعية 
أن الدول تبحث عن كل السبل لتحقيق توازن القوى 
ومن ثم إذا رجحت قوة إحدى تلك الدول فإن الدول 
األخرى سوف تجتمع على معارضتها بهدف استعادة 
ذلــك الـــتـــوازن، إال أنــه فــي ظــل الــصــراع الــمــزمــن في 
الممرات  توظيف  يتم  فإنه  العربي  الخليج  منطقة 
المائية في ذلك الصراع على نحو يظهر تفوق بعض 
األطــــراف ســـواء مــن خــال اإلطــالــة على مساحات 
شاسعة من البحار أو من خال امتاك قدرات بحرية 
مــتــمــيــزة وتــنــعــكــس تـــهـــديـــدات األمــــن الــبــحــري على 
تأثير  أولــهــا:  مــؤشــرات  ثاثة  فــي  اإلقليمي  المشهد 
الــنــظــام اإلقليمي  مــفــهــوم  فــي تغير  الــبــحــري  األمـــن 
لدول الخليج العربي، صحيح أن البعد الجغرافي هو 
األساس لتحديد مفهوم اإلقليم إال أنه مع تهديدات 
العربي  الخليج  دول  أضــحــت  فــقــد  الــبــحــري  األمـــن 
إذ  األوســـع  اإلقليمي  اإلطـــار  مــع  تفاعًا  أكثر  الست 
أضحى لها وجود في كل من شرق المتوسط وكذلك 
المنطقتين  هاتين  في  لما  اإلفريقي  القرن  منطقة 
من فرص للتعاون وكذلك تهديدات رأت دول الخليج 
لمواجهتها،  تعاونية  أطــر  في  االنــخــراط  يتعين  أنــه 
حيث أضحت دول الخليج العربي جزًءا من تفاعات 
اإلقليمي  األمن  إطار  تغير  ثم  ومن  المتوسط  شرق 
الــجــوار«، سواء  إلــى »جــوار  الــجــوار«  من مفهوم »دول 
من خال االنضمام بصفة مراقب إلى بعض هياكل 
المشاركة  أو  المتوسط،  شــرق  فــي  اإلقليمي  األمـــن 
األطــراف  مع  العسكرية  المناورات  بعض  إجــراء  في 
تنامي  إلــى  باإلضافة  المنطقة،  تلك  في  اإلقليمية 
من  اإلفريقي  القرن  منطقة  في  الخليجي  الــوجــود 
واقتصادية،  وسياسية  أمنية  عديدة  مؤشرات  خــال 
وثانيها: أن األمن البحري سبب تأسيس التحالفات 
العسكرية في منطقة الخليج العربي، فمع التسليم 
ــدول  ــ الـ ــعـــربـــي تــصــنــف ضـــمـــن  الـ الــخــلــيــج  ــأن دول  ــ بـ
الــصــغــرى- بــاســتــثــنــاء الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــدى الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة- فـــإن معضلة  الــتــي تــعــد إحــ
ــن ثم  ــن ومــ ــ ــم هـــي األمـ ــ ــدول الـــصـــغـــرى بــشــكــل دائـ ــ الــ
فإنه من بين خيارات الدول الصغرى لحماية أمنها 
تــأســيــس تــحــالــفــات دولـــيـــة، إال أن األمـــر الــافــت هو 

التي شهدتها  التحالفات  غالبية  أن 
منطقة الخليج العربي كانت نتيجة 
ــن الـــبـــحـــري ومــنــهــا  ــ تـــهـــديـــدات األمــ
إعــــان الــبــحــريــة األمــريــكــيــة الــبــدء 
نــاقــات النفط  فــي حــراســة قــوافــل 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي خـــال الــحــرب 
العراقية- اإليرانية في الثمانينيات 
 Operation عــلــيــهــا  ــلــــق  أطــ والــــتــــي 
الرئيس  أعلنها  والتي   Earnest Will
األمـــــريـــــكـــــي ريــــــجــــــان آنـــــــــــــذاك، ثــم 
التحالف العسكري البحري لتأمين 
بقيادة  العربي  الخليج  الماحة في 
ــتـــحـــدة فــــي نــوفــمــبــر  الـــــواليـــــات الـــمـ
هي  دول  ســـت  فــيــه  وتـــشـــارك  2019م 
ــتــــحــــدة والـــمـــمـــلـــكـــة  ــمــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
العربية السعودية واإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن وأســـتـــرالـــيـــا وألــبــانــيــا 
النطاق  العملية  تلك  وتشمل  »سنتينل«  والمسمى 
هرمز  ومضيق  العربي  الخليج  من  الممتد  البحري 
المدخل  فــي  الــمــنــدب  بــاب  عــمــان ومضيق  إلــى بحر 
األمن  تهديدات  كانت  وقد  األحمر،  للبحر  الجنوبي 
إعــان  فــي  أيــضــًا  سببًا  العربي  الخليج  فــي  البحري 
فــرنــســا قــيــادة مهمة أوروبـــيـــة لــمــراقــبــة الــمــاحــة في 
وتحظى   2020 يناير  في  عملها  بــدأت  هرمز  مضيق 
والدنمارك  وبلجيكا  ألمانيا  وهي  دول  ثماني  بدعم 
وفي  والبرتغال،  وهولندا  وإيطاليا  واليونان  وفرنسا 
نائب  كوبر  بــراد  أعلن   2022 أبــريــل  مــن  الثالث عشر 
ــول األمــريــكــي الــخــامــس أن  األمـــيـــرال قــائــد األســـطـ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة بــصــدد »تشكيل قــوة  الـــواليـــات 
عسكرية بحرية جديدة للتصدي لهجمات الحوثيين 
الـــمـــخـــدرات  تـــجـــار  عــلــى دول الــمــنــطــقــة، ومـــاحـــقـــة 
والــســاح وعــصــابــات االتــجــار بــالــبــشــر«، وفــي معرض 
تلك  إن  كوبر  قــال  القوة  تلك  عمل  لنطاق  إيضاحه 
المياه  فــي  األســلــحــة  لتهريب  تتصدى  ســوف  الــقــوة 
المحيطة باليمن، وأنها سوف تبدأ عملها اعتبارًا من 
يوم 17 أبريل 2022 في البحر األحمر، وباب المندب 
وخليج عدن« وأضاف أن »تلك القوة الجديدة سوف 
وتعد  سفن،  وثماني  سفينتين  بين  ما  قوامها  يكون 
جزءا من القوات البحرية المشتركة المكونة من 34 
مواجهة  وتستهدف  عمل  فــرق  ثــاث  وتتضمن  دولــة 
تــهــديــدات الــمــاحــة الــبــحــريــة فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة«، 
وثــالــثــهــا: فــهــو تــوظــيــف الـــصـــراعـــات اإلقــلــيــمــيــة في 
تهديد األمن البحري واحتدام التنافس الدولي قرب 
اإلقليمي  األمن  بيئة  تشهد  المائية، حيث  الممرات 
لدول الخليج العربي حالة من الخلل في التوازن بعد 
انتهاج  ثم  ومــن  2003م  عــام  للعراق  األمريكي  الغزو 
بالوكالة  الحروب  استراتيجيات  اإلقليمية  األطــراف 
ــــدول ومنها  الـ الــجــمــاعــات مـــن دون  ــم  مـــن خـــال دعـ
جماعة الحوثي في اليمن، وتهديد الماحة البحرية 
في البحر األحمر، وليس أدل على ذلك من تصريح 
محمد باقري رئيس هيئة األركان اإليرانية بالقول: 
»تنازلنا عن قوتنا النووية ونحن نعوضها اآلن ببناء 
قوة بحرية ستعطينا قيمة أكبر، أسطول عسكري في 
بحر عمان وأسطول آخر في المحيط الهندي، وبناء 
قواعد بحرية على سواحل أو جزر في كل من اليمن 
وسوريا، وتطوير قدرتنا االستخباراتية العسكرية من 
خال طائرات من دون طيار في امتداداتنا باإلمكان 
من  ســواء  مستمر  بشكل  ومراقبتها  عليها  السيطرة 

خال الجهود اإلقليمية أو الدولية«.
دول  إلــى  بالنسبة  الــتــحــدي  أن  سبق  مــا  ويعني 
الخليج العربي ال يكمن في تهديدات األمن البحري 
األمــن  عــلــى هيكل  ــار  آثـ مــن  رتــبــتــه  بــل فيما  فحسب 
اإلقليمي الذي بقدر ما يتضمنه من فرص للتعاون 
بين األطراف األكثر تضررًا فإنه يفرض تحديات في 

الوقت ذاته. 
} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز
البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

ا����ص���واء ع��ل��ى ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ال��ي��ة 

)2-1( ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��م��ل��ك��ة  ف���ي 

بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

العراق  على  األمريكي  الــعــدوان  بعد 
عام 2003 حاولت اإلدارة األمريكية إعادة 
بــنــاء الــنــظــام الــجــديــد الـــذي ينسجم مع 
وتستطيع  لــهــا  تــابــعــا  لــيــكــون  تــوجــهــاتــهــا 
ونذكر  وقـــت.  أي  فــي  بــأوراقــه  تتاعب  أن 
فـــي هـــذا الــســيــاق أن الــرئــيــس األمــريــكــي 
ــد أشـــــــاد بــمــا  ــ ــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا قـ ــ ــبـ ــ األسـ
الديمقراطية  التجربة  حينه  فــي  ســمــاه 
آنــــذاك نموذجا  الــعــراقــيــة الــتــي اعــتــبــرهــا 
لــلــديــمــقــراطــيــة الــبــرلــمــانــيــة الــــذي حــدث 
يسير  الــعــراق  أن  تاريخه  وإلـــى  ذلــك  بعد 
نجاح  وعــدم  العارمة  الفوضى  اتــجــاه  فــي 
زعامات  إلــى  تحولت  التي  التجربة  هــذه 
ــاب عـــديـــدة أهــمــهــا  ــبـ ــــك ألسـ طــائــفــيــة وذلـ
األمـــريـــكـــيـــة قد  الــمــتــحــدة  الــــواليــــات  أن 
العراقي  للنظام  األساسية  البنية  دمــرت 

ولـــم تــكــتــف بــذلــك بـــل دمــــرت الـــدولـــة الــعــراقــيــة وجيشها 
حياة  تنظم  التي  اإلداريـــة  واألجــهــزة  العراقي  والمجتمع 
الباب على مصراعيه  المقابل فتح األمريكان  الناس وفي 
النظام  وتــحــول  والمناطقية  الطائفية  الــصــراعــات  عــلــى 
السياسي العراقي إلى نظام طائفي قائم على المحاصصة 
بين مكونات الشعب العراقي وحتى داخل الطائفة الواحدة 
حدثت انقسامات متعددة فأشعلت الصراع الذي يدور في 
الطوائف  بين  والنفوذ  الثروة  تقاسم  األحيان حول  أغلب 

والقبائل.
الشك أن الذي يقف وراء هذا الفشل هو »لبننة« العراق 
إن صح التعبير أي تحويل النظام السياسي إلى كانتونات 

أو  طائفيا  فريقا  منها  كانتون  كل  يتبع 
دينيا أو عرقيا وكل هذه الكانتونات لها 
امتدادات إقليمية وربما ارتباطات دولية 
تتحكم في قراراتها ومسيرتها السياسية 

وموافقها.
ولعل ما حدث مؤخرا في العراق من 
الصدرية  الكتلة  نــواب  جميع  استقالة 
االستقالة تحت  العراق ووضع هذه  في 
الــذي  الــصــدر  مقتدى  زعيمهم  تــصــرف 
بــــدوره عــلــى االســتــقــالــة وذلــك  شجعهم 
كنتيجة حتمية للفشل في التوصل إلى 
العراقية  الحكومة  تشكيل  حــول  توافق 
إليجاد  المحاوالت  من  أشهر  عــدة  بعد 

حل يرضي الجميع.
الــكــتــلــة  ــواب  ــ نــ تـــوقـــيـــع  أن  شــــك  وال 
الــصــدريــة جــمــيــعــهــم مـــن دون اســتــثــنــاء 
ــوة الــضــغــوطــات التي  قــد أكـــد حــالــة اإلحــبــاط الــقــائــمــة وقـ
تمارسها إيران على المكون الشيعي في العراق ومحاوالتها 
جماعتها  وجــود  لفرض  أشهر   6 من  أكثر  منذ  المستمرة 
المعروفة  الشيعية  الحزبية  القوى  بعض  في  المختلفة 
العسكرية  بالمليشيات  مدعومة  إليــران  الكاملة  بتبعيتها 
الــتــي تــهــدد كـــل يـــوم بــاســتــخــدام الـــقـــوة لــفــرض أجــنــدتــهــا 

اإليرانية.
ــاه بــالــتــجــربــة  لــقــد حـــاولـــت الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة االتــــجــ
وطنية  أغلبية  حكومة  تشكيل  نحو  العراقية  البرلمانية 
أفــشــلــت هــذا  الــتــابــعــة إليــــران  الــجــمــاعــات الطائفية  ولــكــن 
المسعى بالرغم من أن مقتدى الصدر قد حاز على الكتلة 

حكومة  لتشكيل  يؤهله  مما  البرلمان  في  األكبر  النيابية 
أغلبية حرص أن تكون بعيدة عن التبعية للخارج وخاصة 
إليـــران وذلـــك مــن خــال شــعــاره الــمــعــروف »حكومة وحــدة 
أن مــا حـــدث فــي نهاية  وطــنــيــة ال شــرقــيــة وال غــربــيــة« إال 
التابعة  واألحــزاب  اإليراني  الضغط  استمرار  المطاف هو 
لها إلفشال أي مسعى لتشكيل مثل هذه الحكومة الوطنية 
نهاية  فــي  االتــجــاه ألن نجاحه  هــذا  إفــشــال  والــعــمــل على 
إلى وحــدة وطنية سياسية  تدريجيا  يــؤدي  المطاف سوف 

بعيدا عن المحاصصة السياسية.
ــاول عــلــى مــا يــبــدو وبكل  إن الــتــيــار الــصــدري الـــذي حـ
صدق أن يبذل جهدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقناع 
الشارع العراقي والرأي العام العراقي بهذا التوجه الوطني 
الصدرية  الكتلة  تلقته  الــذي  الدعم  رغم  ولكن  الوحدوي 
مـــن قــبــل أغــلــب الـــقـــوى الــشــعــبــيــة فـــي الـــعـــراق خــاصــة من 
التي  الفاشلة  السياسية  المنظومة  على  الثائر  الشباب 
تعيد  أن  شأنها  من  االستقالة  هذه  فإن  األمريكان  أقامها 
خلط األوراق مجددا والعودة إلى ما قبل االنتخابات وكل 
االحتماالت ستكون مفتوحه ويخشى أن يزيد ذلك األزمة 

التي يعاني منها العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ــر عــن  ــنـــظـ ــغـــض الـ ــدث بـ ــ ــإن مــــا حــ ــ ــة الــــقــــول فــ خــــاصــ
ــران ال تـــزال مــؤثــرة جــدا  الــتــطــورات الــاحــقــة يــؤكــد أن إيــ
البلد  هذا  تترك  لن  وإنها  السياسي  العراقي  المشهد  في 
العربي الشقيق في حاله ألنها تسعى بكل قوة إلى استمرار 
العراق  أن  إيــران  تعتبر  حيث  الخرقاء  لسياساتها  تبعيته 
غنيمة لها وأن المطلوب أن يكون العراق باستمرار حديقة 
خلفية لها لكن شعب العراق لن يرضى بذلك مهما كانت 

قوة األحزاب التابعة إليران. 

ا�صتقالة الكتلة ال�صدرية يفتح باب العراق على المجهول

بقلم: 
د. نبيل العسومي }

العدد:  16152
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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
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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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اأطباء بـ»ال�صحة«:

رعاية متكاملة وخدمات طبية على مدار ال�صاعة لنزلء »الإ�صالح والتاأهيل«

العيد  كوثر  الدكتورة  ــدت  اأك ال�سياق،  هــذا  يف   

مبادئ  على  ال�سحة،  بوزارة  العامة  ال�سحة  ا�ست�ساري 

امليدانية  بالزيارات  والقيام  املطبقة  العامة  ال�سحة 

والتعريف باللوائح واالإجراءات اخلا�سة بكيفية التبليغ 

ال�سارية  االأمرا�ض  خمتلف  مع  والتعامل  والوقاية 

مع  التعامل  اإجراءات  معرفة  اجلميع  على  ي�سهل  والتي 

االإر�سادية  بالدالئل  االهتمام  اإىل  الفتة  االأمرا�ض،  هذه 

دورية  ب�سورة  العامة  بال�سحة  املعنيني  مع  والتوا�سل 

وم�ستمرة وال �سيما يف حال وجود حاالت من االأمرا�ض 

ال�سارية مثل فرتة جائحة كورونا.

بتقدمي  يقوم  طبًيا  طاقًما  هناك  اأن  واأو�سحت   

املر�سى  وحتويل  الالزمة  واخلدمات  الطبية  الرعاية 

الالزمة  الفحو�سات  لعمل  الطبي  ال�سلمانية  جممع  اإىل 

الطبية  الفحو�سات  االمر، كما يتم عمل  لزم  اإن  والعالج 

الالزمة للنزالء اجلدد وتطبيق احلجر ال�سحي عليهم ثم 

التاأكد من خلوهم من الفريو�ض،  اإىل املركز بعد  اإدخالهم 

املناوبني  وال�سباط  املوظفني  جميع  فح�ض  يتم  ا  واأي�سً

ويتم  للنزالء،  الفريو�ض  نقل  ملنع  املبنى  دخول  قبل 

مقاطع  وعر�ض  وقائية  حما�سرات  النزالء  جميع  اإعطاء 

الفريو�ض. انت�سار  منع  لكيفية  فيديو 

 من جهته، اأ�ساد الدكتور هاين حميدان ا�ست�ساري املخ 

الطبية  اخلدمات  مب�ستوى  ال�سحة  بوزارة  واالأع�ساب 

ملراجعة  م�ستمرة  دورية  زيارات  بتنظيم  منوها  املقدمة، 

النزالء ملجمع ال�سلمانية الطبي الإجراء الفحو�سات التي 

م�سيًفا:  الالزمة،  االأدوية  على  واحل�سول  يحتاجونها 

العام  الر�سا  مدى  النزالء  مع  تعاملنا  خالل  من  »مل�سنا 

لهم«،  تقدميها  يتم  التي  والطبية  ال�سحية  اخلدمات  عن 

اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  التعاون  ا�ستمرار  اإىل  الفتا 

الطبية التي ت�ساهم يف وقاية وعالج النزالء. 

يف ال�سياق ذاته، اأ�سار الدكتور وحيد خليل اأخ�سائي 

جائحة  خالل  اأنه  اإىل  ال�سحة  بــوزارة  الكلى  اأمرا�ض 

اإىل  املر�سى  النزالء  ح�سور  ال�سعب  من  كان  كورونا 

زيارتهم  االأطباء  با�سر  وعليه  اخلارجية،  امل�ست�سفيات 

لديهم  ومن  الكلى  مر�سى  وبخا�سة  عليهم  لالطمئنان 

ال�سحية  حالتهم  من  للتاأكد  وال�سكر،  ال�سغط  اأمرا�ض 

االهتمام  �سوء  يف  ــالزم،  ال العالج  على  وح�سولهم 

كافة  الالزم يف  العالج  وتلقيهم  النزالء  و�سالمة  ب�سحة 

الظروف. 

اأمرا�ض  اأخ�سائي  العلوي  اأحمد  الدكتور  اأكد  كما   

امل�ستمرة  املتابعة  على  احلكومية،  بامل�ست�سفيات  معدية 

باإجراء  منوها  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  للنزالء 

امل�ست�سفى  اىل  مري�ض  اأي  ونقل  والتحاليل  الفحو�سات 

اإىل امل�ستوى العايل يف  يف حال تطلب االأمر ذلك، م�سريا 

الطبية كافة.  املتطلبات  العالج وتوفري 

الن�سيط  جا�سم  فا�سل  الدكتور  اأ�سار  جهته،  من   

اإىل  رئي�ض وحدة الطب النف�سي اجلنائي بوزارة ال�سحة 

االحتياجات  كل  لتلبية  النف�سيني  اال�ست�ساريني  توفري 

اإجــراء  تت�سمن  والتي  للنزالء  والعالجية  النف�سية 

م�ست�سفى  تدخل  ت�ستدعي  التي  احلاالت  مع  املقابالت 

ال�سحة  ب�سالمة  االهتمام  اأن  موؤكدا  النف�سي،  الطب 

النف�سي  والتوافق  االن�سجام  يف  ي�سهم  للنزالء  النف�سية 

االإنتاج والعطاء. واالجتماعي والقدرة على 

 يف ذات ال�سياق، اأو�سحت الدكتورة جهينة بوهندي 

بها  املعمول  االآلية  اأن  ال�سحة  بــوزارة  عائلة  طبيب 

لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية للنزالء قائمة وم�ستمرة 

م�سرية  نزيل،  لكل  متكاملة  �سحية  باقة  توفري  بهدف 

املعلومات  كل  يت�سمن  نزيل  لكل  �سجل �سحي  اإعداد  اإىل 

كما  اال�ست�ساريني،  قبل  من  ملتابعته  وال�سحية  الطبية 

على  للح�سول  والتقنيات  االأجهزة  اأحدث  ا�ستخدام  يتم 

خدمات طبية وقائية وعالجية �ساملة.

الدكتورة كوثر العيد الدكتور اأحمد العلوي الدكتور وحيد خليلالدكتور هاين حميدان الدكتورة جهينة بوهندي الدكتور فا�شل الن�شيط

املوؤ�ص�صة امللكية توقع اتفاقية �صحية مع »رويال بحرين« و»كيمز هيلث«

وقعت املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال االإن�سانية 

البحرين  رويال  م�ست�سفى  مع  تعاون  اتفاقية 

ومركز كيمز هيلث الطبي، وذلك للم�ساهمة يف 

خاللها  يتم  والتي  اإ�سراقات(  )بطاقة  م�سروع 

تقدمي خدمات �سحية خمف�سة الأ�سر املوؤ�س�سة.

وقع االتفاقية كل من االأمني العام للموؤ�س�سة 

م�سطفى  الدكتور  االإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

ال�سيد، ورئي�ض جمل�ض اإدارة مركز كيمز هيلث 

البحرين.  رويال  م�ست�سفى  ورئي�ض  الطبي، 

العمليات،  اإجراء  وتن�ض على تخفي�ض ر�سوم 

وخدمات طبية اأخرى ت�سب يف م�سلحتهم. 

توقيع  اأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  وبنينّ 

هذه االتفاقية ياأتي من باب ال�سراكة املجتمعية 

والهيئات  املوؤ�س�سات  جلميع  الفر�سة  الإتاحة 

والعمل  واالأرامل  االأيتام  خدمة  يف  للم�ساهمة 

يهدف  اإذ  البحريني،  املجتمع  خلدمة  االإن�ساين 

م�سروع اإ�سراقات اإىل توفري ن�سب من التخفي�ض 

على العديد من اخلدمات الأ�سر املوؤ�س�سة لتتمكن 

من تلبية احتياجاتها بكل ي�سر.

هذه  توقيع  اإن  جــواهــري  اأحمد  ــال  وق

االتفاقية ياأتي من حر�سهم على م�ساعدة اأبناء 

املجتمع البحريني، واإنهم فخورون بتوقيع هذه 

توفري خدمات طبية  ت�ساعد يف  التي  االتفاقية 

بتجديد  امل�ست�سفى  و�سيقوم  املوؤ�س�سة،  الأ�سر 

خمتلف  بتوفري  اهتماًما  �سنوًيا  االتفاقية  هذه 

اأ�سكال الرعاية خلدمة املجتمع البحريني.

تخفي�ض  م�سروع  هو  »اإ�سراقات«  وبطاقة 

من  جمموعة  مع  بال�سراكة  املوؤ�س�سة  د�سنته 

موؤ�س�سات املجتمع، ويتم من خالله تقدمي ن�سب 

لال�ستفادة  باملوؤ�س�سة  املكفولة  لالأ�سر  تخفي�ض 

جماالت  يف  جهة   220 من  اأكرث  خدمات  من 

وال�سلع،  والتعليمية،  )ال�سحية،  خمتلفة 

وذلك  وغريها(،  والرتويحية،  والريا�سية، 

تطبيق  يف  االأ�سرة  معلومات  اإبراز  خالل  من 

املوؤ�س�سة )rhf( للهواتف الذكية.

»الأعلى للمراأة« ي�صارك يف الن�صخة الثانية من برنامج »اأ�صواق املال للتدريب املهني«
الن�سخة  يف  للمراأة  االأعلى  املجل�ض  �سارك 

للتدريب  املال  »اأ�سواق  برنامج  من  الثانية 

�سنوياً  البحرين  بور�سة  تنفذه  الذي  املهني« 

بهدف تعزيز الثقافة املالية والوعي اال�ستثماري 

يف  االنخراط  على  ال�سابة  الكفاءات  وت�سجيع 

قطاع اأ�سواق املال واال�ستثمار من خالل برنامج 

تدريبي عملي للم�ساركني من اجلن�سني الكت�ساب 

مهارات التداول وا�ستثمار راأ�ض املال واأ�ساليب 

البحث والتحليل املايل.

اآل  را�سد  بنت  دينا  ال�سيخة  واأو�سحت 

االأعلى  للمجل�ض  العام  االأمني  م�ساعد  خليفة 

للمراأة خالل م�ساركتها يف حما�سرة بالربنامج 

عرب تقنية االت�سال املرئي، باأن الربنامج ين�سجم 

يف اأهدافه مع مبادرات اخلطة الوطنية لنهو�ض 

اخليارات  طبيعة  ويو�سح  البحرينية  املراأة 

وميكن  العمل،  �سوق  يف  املتاحة  والفر�ض 

امل�ساركني فيه من اكت�ساب املزيد من اخلربات 

املتخ�س�سة يف املهن النوعية يف املجال املايل.

املجل�ض  دور  اإىل  اجلل�سة  وتطرنّقت، خالل 

املتمثل يف متابعة ودعم تنفيذ ال�سيا�سة العامة 

يف  دورها  اأداء  من  ومتكينها  املراأة،  جمال  يف 

برامج  يف  جهودها  ــاج  واإدم العامة  احلياة 

التنمية ال�ساملة مع مراعاة عدم التمييز �سدها 

البحرين  مملكة  روؤيــة  حتقيق  ي�سمن  ومبا 

يف  الوطنية  والتوجهات   2030 االقت�سادية 

جمال التوازن بني اجلن�سني وما حتقق من اأثر 

املتحقق  التقدم  مدى  تو�سح  مبا�سرة  ونتائج 

ت�سمن  واأدوات  اآليات  من  تفعيله  يتم  وما 

يف  تناف�سيتها  من  ويزيد  املراأة  تقدم  ا�ستدامة 

االقت�ساد الوطني.

من مواليد �صبتمرب 2015 اإىل نهاية اأغ�صط�س 2016.. »الرتبية«:

متديد ت�صجيل الطلبة امل�صتجدين للعام املقبل

بوزارة  االت�سال  اإدارة  اأعلنت 

متديد  عــن  والتعليم  الرتبية 

لت�سجيل  املخ�س�سة  ــرتة  ــف ال

االأول  ال�سف  امل�ستجدين يف  الطلبة 

الدرا�سي  للعام  االبتدائي 

 ،2023 /2022 املقبل 

 2015 �سبتمرب  مواليد  من 

اأغ�سط�ض  نهاية  وحتى 

مدى  على  وذلك  2016م، 

12 يوًما موزعة على �سهور يونيو ويوليو 

واأغ�سط�ض.

الت�سجيل  ــام  اأي اأن  االإدارة  واأفــادت 

�ستكون من 13 اإىل 16 يونيو، ومن 4 اإىل 

7 يوليو، ومن 1 اإىل 4 اأغ�سط�ض، مبدر�سة 

وادي ال�سيل االبتدائية االإعدادية للبنني، من 

الثامنة �سباًحا وحتى الثانية ع�سرة ظهًرا، 

الأولياء  ممكنة  فر�سة  اأكرب  الإتاحة  وذلك 

االأمور الراغبني يف ت�سجيل اأبنائهم، والذين 

االأطفال  برفقة  احل�سور  عليهم  يتوجب 

املذكور  املقر  اإىل  ت�سجيلهم  املراد 

يف االأيام املحددة.

ال�ستكمال  اأنـــه  ــافــت  واأ�ــس

اإجراءات الت�سجيل يتوجب على ويل 

»ت�سجيل  ا�ستمارة  ملء  االأمر 

امل�ستجدين«  الــطــلــبــة 

للمركز  »حتويل  وا�ستمارة 

حتميلهما  بعد  ال�سحي« 

ــع االإلــكــرتوين  ــوق ــن امل م

www.moe.( والتعليم  الرتبية  لوزارة 

الثبوتية  الوثائق  اإح�سار  مع   ،)gov.bh
ال�سالحية ون�سخة  �سارية  االآتية  االأ�سلية 

منها وهي: جواز ال�سفر للطفل وويل االأمر، 

االأمــر،  وويل  للطفل  ال�سكانية  البطاقة 

�سهادة ميالد الطفل، اإ�سافًة اإىل ن�سخة من 

واالإقامة  للطفل،  ال�سكانية  البطاقة  قارئ 

االأمــر  وويل  للطفل  ال�سالحية  �سارية 

املوؤ�س�سات  العاملني يف  البحرينيني  )لغري 

احلكومية فقط(.

تلتزم وزارة ال�شحة، ويف اإطار امل�شئوليات والواجبات املنوطة بها، بتقدمي كل اخلدمات ال�شحية والرعاية ال�شحية املتكاملة لنزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، مبا يحفظ حياتهم و�شالمتهم 

وي�شهم يف تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإن�شان. ويف هذا الإطار تتنوع اخلدمات ال�شحية املقدمة بهدف معاجلة جميع الأمرا�ض التي قد يتعر�ض لها النزلء، �شواء يف جمال ال�شحة العامة اأو 

التي تتطلب معاجلتها مزيًدا من الرعاية واخلدمات ال�شحية الدقيقة.

 وتبقى هذه الرعاية ال�شحية، التي تقدمها وزارة ال�شحة للنزلء، من خالل طواقم طبية على م�شتوى عال وعلى مدار ال�شاعة، اأحد اأ�شكال تطبيق حقوق الإن�شان كممار�شة يومية ومنهاج 

عمل. وهو ما يتم على مدار ال�شاعة �شواء من خالل معاينة احلالت وتقدمي العالج الالزم اأو عرب توفري ال�شبل كافة التي ت�شمن حماية �شحة و�شالمة النزلء. 
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اأطباء بـ»ال�صحة«:

رعاية متكاملة وخدمات طبية على مدار ال�صاعة لنزلء »الإ�صالح والتاأهيل«

العيد  كوثر  الدكتورة  ــدت  اأك ال�سياق،  هــذا  يف   

مبادئ  على  ال�سحة،  بوزارة  العامة  ال�سحة  ا�ست�ساري 

امليدانية  بالزيارات  والقيام  املطبقة  العامة  ال�سحة 

والتعريف باللوائح واالإجراءات اخلا�سة بكيفية التبليغ 

ال�سارية  االأمرا�ض  خمتلف  مع  والتعامل  والوقاية 

مع  التعامل  اإجراءات  معرفة  اجلميع  على  ي�سهل  والتي 

االإر�سادية  بالدالئل  االهتمام  اإىل  الفتة  االأمرا�ض،  هذه 

دورية  ب�سورة  العامة  بال�سحة  املعنيني  مع  والتوا�سل 

وم�ستمرة وال �سيما يف حال وجود حاالت من االأمرا�ض 

ال�سارية مثل فرتة جائحة كورونا.

بتقدمي  يقوم  طبًيا  طاقًما  هناك  اأن  واأو�سحت   

املر�سى  وحتويل  الالزمة  واخلدمات  الطبية  الرعاية 

الالزمة  الفحو�سات  لعمل  الطبي  ال�سلمانية  جممع  اإىل 

الطبية  الفحو�سات  االمر، كما يتم عمل  لزم  اإن  والعالج 

الالزمة للنزالء اجلدد وتطبيق احلجر ال�سحي عليهم ثم 

التاأكد من خلوهم من الفريو�ض،  اإىل املركز بعد  اإدخالهم 

املناوبني  وال�سباط  املوظفني  جميع  فح�ض  يتم  ا  واأي�سً

ويتم  للنزالء،  الفريو�ض  نقل  ملنع  املبنى  دخول  قبل 

مقاطع  وعر�ض  وقائية  حما�سرات  النزالء  جميع  اإعطاء 

الفريو�ض. انت�سار  منع  لكيفية  فيديو 

 من جهته، اأ�ساد الدكتور هاين حميدان ا�ست�ساري املخ 

الطبية  اخلدمات  مب�ستوى  ال�سحة  بوزارة  واالأع�ساب 

ملراجعة  م�ستمرة  دورية  زيارات  بتنظيم  منوها  املقدمة، 

النزالء ملجمع ال�سلمانية الطبي الإجراء الفحو�سات التي 

م�سيًفا:  الالزمة،  االأدوية  على  واحل�سول  يحتاجونها 

العام  الر�سا  مدى  النزالء  مع  تعاملنا  خالل  من  »مل�سنا 

لهم«،  تقدميها  يتم  التي  والطبية  ال�سحية  اخلدمات  عن 

اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  التعاون  ا�ستمرار  اإىل  الفتا 

الطبية التي ت�ساهم يف وقاية وعالج النزالء. 

يف ال�سياق ذاته، اأ�سار الدكتور وحيد خليل اأخ�سائي 

جائحة  خالل  اأنه  اإىل  ال�سحة  بــوزارة  الكلى  اأمرا�ض 

اإىل  املر�سى  النزالء  ح�سور  ال�سعب  من  كان  كورونا 

زيارتهم  االأطباء  با�سر  وعليه  اخلارجية،  امل�ست�سفيات 

لديهم  ومن  الكلى  مر�سى  وبخا�سة  عليهم  لالطمئنان 

ال�سحية  حالتهم  من  للتاأكد  وال�سكر،  ال�سغط  اأمرا�ض 

االهتمام  �سوء  يف  ــالزم،  ال العالج  على  وح�سولهم 

كافة  الالزم يف  العالج  وتلقيهم  النزالء  و�سالمة  ب�سحة 

الظروف. 

اأمرا�ض  اأخ�سائي  العلوي  اأحمد  الدكتور  اأكد  كما   

امل�ستمرة  املتابعة  على  احلكومية،  بامل�ست�سفيات  معدية 

باإجراء  منوها  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  للنزالء 

امل�ست�سفى  اىل  مري�ض  اأي  ونقل  والتحاليل  الفحو�سات 

اإىل امل�ستوى العايل يف  يف حال تطلب االأمر ذلك، م�سريا 

الطبية كافة.  املتطلبات  العالج وتوفري 

الن�سيط  جا�سم  فا�سل  الدكتور  اأ�سار  جهته،  من   

اإىل  رئي�ض وحدة الطب النف�سي اجلنائي بوزارة ال�سحة 

االحتياجات  كل  لتلبية  النف�سيني  اال�ست�ساريني  توفري 

اإجــراء  تت�سمن  والتي  للنزالء  والعالجية  النف�سية 

م�ست�سفى  تدخل  ت�ستدعي  التي  احلاالت  مع  املقابالت 

ال�سحة  ب�سالمة  االهتمام  اأن  موؤكدا  النف�سي،  الطب 

النف�سي  والتوافق  االن�سجام  يف  ي�سهم  للنزالء  النف�سية 

االإنتاج والعطاء. واالجتماعي والقدرة على 

 يف ذات ال�سياق، اأو�سحت الدكتورة جهينة بوهندي 

بها  املعمول  االآلية  اأن  ال�سحة  بــوزارة  عائلة  طبيب 

لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية للنزالء قائمة وم�ستمرة 

م�سرية  نزيل،  لكل  متكاملة  �سحية  باقة  توفري  بهدف 

املعلومات  كل  يت�سمن  نزيل  لكل  �سجل �سحي  اإعداد  اإىل 

كما  اال�ست�ساريني،  قبل  من  ملتابعته  وال�سحية  الطبية 

على  للح�سول  والتقنيات  االأجهزة  اأحدث  ا�ستخدام  يتم 

خدمات طبية وقائية وعالجية �ساملة.

الدكتورة كوثر العيد الدكتور اأحمد العلوي الدكتور وحيد خليلالدكتور هاين حميدان الدكتورة جهينة بوهندي الدكتور فا�شل الن�شيط

املوؤ�ص�صة امللكية توقع اتفاقية �صحية مع »رويال بحرين« و»كيمز هيلث«

وقعت املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال االإن�سانية 

البحرين  رويال  م�ست�سفى  مع  تعاون  اتفاقية 

ومركز كيمز هيلث الطبي، وذلك للم�ساهمة يف 

خاللها  يتم  والتي  اإ�سراقات(  )بطاقة  م�سروع 

تقدمي خدمات �سحية خمف�سة الأ�سر املوؤ�س�سة.

وقع االتفاقية كل من االأمني العام للموؤ�س�سة 

م�سطفى  الدكتور  االإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

ال�سيد، ورئي�ض جمل�ض اإدارة مركز كيمز هيلث 

البحرين.  رويال  م�ست�سفى  ورئي�ض  الطبي، 

العمليات،  اإجراء  وتن�ض على تخفي�ض ر�سوم 

وخدمات طبية اأخرى ت�سب يف م�سلحتهم. 

توقيع  اأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  وبنينّ 

هذه االتفاقية ياأتي من باب ال�سراكة املجتمعية 

والهيئات  املوؤ�س�سات  جلميع  الفر�سة  الإتاحة 

والعمل  واالأرامل  االأيتام  خدمة  يف  للم�ساهمة 

يهدف  اإذ  البحريني،  املجتمع  خلدمة  االإن�ساين 

م�سروع اإ�سراقات اإىل توفري ن�سب من التخفي�ض 

على العديد من اخلدمات الأ�سر املوؤ�س�سة لتتمكن 

من تلبية احتياجاتها بكل ي�سر.

هذه  توقيع  اإن  جــواهــري  اأحمد  ــال  وق

االتفاقية ياأتي من حر�سهم على م�ساعدة اأبناء 

املجتمع البحريني، واإنهم فخورون بتوقيع هذه 

توفري خدمات طبية  ت�ساعد يف  التي  االتفاقية 

بتجديد  امل�ست�سفى  و�سيقوم  املوؤ�س�سة،  الأ�سر 

خمتلف  بتوفري  اهتماًما  �سنوًيا  االتفاقية  هذه 

اأ�سكال الرعاية خلدمة املجتمع البحريني.

تخفي�ض  م�سروع  هو  »اإ�سراقات«  وبطاقة 

من  جمموعة  مع  بال�سراكة  املوؤ�س�سة  د�سنته 

موؤ�س�سات املجتمع، ويتم من خالله تقدمي ن�سب 

لال�ستفادة  باملوؤ�س�سة  املكفولة  لالأ�سر  تخفي�ض 

جماالت  يف  جهة   220 من  اأكرث  خدمات  من 

وال�سلع،  والتعليمية،  )ال�سحية،  خمتلفة 

وذلك  وغريها(،  والرتويحية،  والريا�سية، 

تطبيق  يف  االأ�سرة  معلومات  اإبراز  خالل  من 

املوؤ�س�سة )rhf( للهواتف الذكية.

»الأعلى للمراأة« ي�صارك يف الن�صخة الثانية من برنامج »اأ�صواق املال للتدريب املهني«
الن�سخة  يف  للمراأة  االأعلى  املجل�ض  �سارك 

للتدريب  املال  »اأ�سواق  برنامج  من  الثانية 

�سنوياً  البحرين  بور�سة  تنفذه  الذي  املهني« 

بهدف تعزيز الثقافة املالية والوعي اال�ستثماري 

يف  االنخراط  على  ال�سابة  الكفاءات  وت�سجيع 

قطاع اأ�سواق املال واال�ستثمار من خالل برنامج 

تدريبي عملي للم�ساركني من اجلن�سني الكت�ساب 

مهارات التداول وا�ستثمار راأ�ض املال واأ�ساليب 

البحث والتحليل املايل.

اآل  را�سد  بنت  دينا  ال�سيخة  واأو�سحت 

االأعلى  للمجل�ض  العام  االأمني  م�ساعد  خليفة 

للمراأة خالل م�ساركتها يف حما�سرة بالربنامج 

عرب تقنية االت�سال املرئي، باأن الربنامج ين�سجم 

يف اأهدافه مع مبادرات اخلطة الوطنية لنهو�ض 

اخليارات  طبيعة  ويو�سح  البحرينية  املراأة 

وميكن  العمل،  �سوق  يف  املتاحة  والفر�ض 

امل�ساركني فيه من اكت�ساب املزيد من اخلربات 

املتخ�س�سة يف املهن النوعية يف املجال املايل.

املجل�ض  دور  اإىل  اجلل�سة  وتطرنّقت، خالل 

املتمثل يف متابعة ودعم تنفيذ ال�سيا�سة العامة 

يف  دورها  اأداء  من  ومتكينها  املراأة،  جمال  يف 

برامج  يف  جهودها  ــاج  واإدم العامة  احلياة 

التنمية ال�ساملة مع مراعاة عدم التمييز �سدها 

البحرين  مملكة  روؤيــة  حتقيق  ي�سمن  ومبا 

يف  الوطنية  والتوجهات   2030 االقت�سادية 

جمال التوازن بني اجلن�سني وما حتقق من اأثر 

املتحقق  التقدم  مدى  تو�سح  مبا�سرة  ونتائج 

ت�سمن  واأدوات  اآليات  من  تفعيله  يتم  وما 

يف  تناف�سيتها  من  ويزيد  املراأة  تقدم  ا�ستدامة 

االقت�ساد الوطني.

من مواليد �صبتمرب 2015 اإىل نهاية اأغ�صط�س 2016.. »الرتبية«:

متديد ت�صجيل الطلبة امل�صتجدين للعام املقبل

بوزارة  االت�سال  اإدارة  اأعلنت 

متديد  عــن  والتعليم  الرتبية 

لت�سجيل  املخ�س�سة  ــرتة  ــف ال

االأول  ال�سف  امل�ستجدين يف  الطلبة 

الدرا�سي  للعام  االبتدائي 

 ،2023 /2022 املقبل 

 2015 �سبتمرب  مواليد  من 

اأغ�سط�ض  نهاية  وحتى 

مدى  على  وذلك  2016م، 

12 يوًما موزعة على �سهور يونيو ويوليو 

واأغ�سط�ض.

الت�سجيل  ــام  اأي اأن  االإدارة  واأفــادت 

�ستكون من 13 اإىل 16 يونيو، ومن 4 اإىل 

7 يوليو، ومن 1 اإىل 4 اأغ�سط�ض، مبدر�سة 

وادي ال�سيل االبتدائية االإعدادية للبنني، من 

الثامنة �سباًحا وحتى الثانية ع�سرة ظهًرا، 

الأولياء  ممكنة  فر�سة  اأكرب  الإتاحة  وذلك 

االأمور الراغبني يف ت�سجيل اأبنائهم، والذين 

االأطفال  برفقة  احل�سور  عليهم  يتوجب 

املذكور  املقر  اإىل  ت�سجيلهم  املراد 

يف االأيام املحددة.

ال�ستكمال  اأنـــه  ــافــت  واأ�ــس

اإجراءات الت�سجيل يتوجب على ويل 

»ت�سجيل  ا�ستمارة  ملء  االأمر 

امل�ستجدين«  الــطــلــبــة 

للمركز  »حتويل  وا�ستمارة 

حتميلهما  بعد  ال�سحي« 

ــع االإلــكــرتوين  ــوق ــن امل م

www.moe.( والتعليم  الرتبية  لوزارة 

الثبوتية  الوثائق  اإح�سار  مع   ،)gov.bh
ال�سالحية ون�سخة  �سارية  االآتية  االأ�سلية 

منها وهي: جواز ال�سفر للطفل وويل االأمر، 

االأمــر،  وويل  للطفل  ال�سكانية  البطاقة 

�سهادة ميالد الطفل، اإ�سافًة اإىل ن�سخة من 

واالإقامة  للطفل،  ال�سكانية  البطاقة  قارئ 

االأمــر  وويل  للطفل  ال�سالحية  �سارية 

املوؤ�س�سات  العاملني يف  البحرينيني  )لغري 

احلكومية فقط(.

تلتزم وزارة ال�شحة، ويف اإطار امل�شئوليات والواجبات املنوطة بها، بتقدمي كل اخلدمات ال�شحية والرعاية ال�شحية املتكاملة لنزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، مبا يحفظ حياتهم و�شالمتهم 

وي�شهم يف تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإن�شان. ويف هذا الإطار تتنوع اخلدمات ال�شحية املقدمة بهدف معاجلة جميع الأمرا�ض التي قد يتعر�ض لها النزلء، �شواء يف جمال ال�شحة العامة اأو 

التي تتطلب معاجلتها مزيًدا من الرعاية واخلدمات ال�شحية الدقيقة.

 وتبقى هذه الرعاية ال�شحية، التي تقدمها وزارة ال�شحة للنزلء، من خالل طواقم طبية على م�شتوى عال وعلى مدار ال�شاعة، اأحد اأ�شكال تطبيق حقوق الإن�شان كممار�شة يومية ومنهاج 

عمل. وهو ما يتم على مدار ال�شاعة �شواء من خالل معاينة احلالت وتقدمي العالج الالزم اأو عرب توفري ال�شبل كافة التي ت�شمن حماية �شحة و�شالمة النزلء. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12119/pdf/INAF_20220613002923687.pdf
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/first/965377/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/965380/News.html
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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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موز  ع�صري  �صرب  فكرة  عاًما(   23( باك�صتاين  �صاب  اختار 

مل�صاعدته يف ابتالع 44 كب�صولة خمدرة لكي يخفيها يف اأح�صائه، اإال 

اأن اأمن املطار متّكن من �صبط املتهم بعدما مت ال�صك فيه. 

اأن �صاًبا باك�صتانًيا  اإىل اجلهات االأمنية مفاده  وكان قد ورد بالغ 

اإخفائها عن طريق  املخدرة عرب  املواد  من  كمية كبرية  بتهريب  يقوم 

اأح�صاء ج�صمه. بداخل  البلع 

م�صتخرجة  اإقامة  تاأ�صرية  لديه  املذكور  اأن  املعلومات  اأكدت  وقد 

حديًثا ومل ي�صبق له دخول البحرين.

اإدارة مكافحة املخدرات مبطار  املتهم من قبل  التعميم على  وبعد 

االأحمر،  امل�صار  اإىل  حتويله  ومت  ال�صاب  ح�صر  الدويل،  البحرين 

مت  وعليه  �صيء.  على  العثور  يتم  مل  حقائبه  وتفتي�ش  وبتفتي�صه 

وبالفعل  اأح�صائه،  لفح�ش  املخدرات  مكتب  اإدارة  اإىل  املتهم  حتويل 

 23 اإنزال  ومت  كب�صوالت  �صكل  وجود  الفح�ش  خالل  من  ات�صح 

ومن  كب�صولة،   14 اإخراج  مت  كما  ال�صق،  ب�صريط  ملفوفة  كب�صولة 

بعدها مت اإنزال 5 كب�صوالت وكب�صولتني، اأي جمموع الكب�صوالت 44 

الكب�صوالت  وزن  كان  حني  يف  يومني،  خالل  املتهم  اأنزلها  كب�صولة 

338 جراًما.

املوؤبد  بال�صجن  حكمت  االأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  وكانت 

والغرامة 5 اآالف دينار واالإبعاد نهائًيا بعد تنفيذ العقوبة وم�صادرة 

اأن  اإال  �صده،  ال�صادر  احلكم  ا�صتئناف  املتهم  اأن  اإال  امل�صبوطات، 

اأّيدت حكم اأول درجة بذات احلكم.  حمكمة اال�صتئناف 

وكانت النيابة العامة اأحالت ال�صاب املتهم اإىل املحاكمة اجلنائية 

بعد اأن وجهت له تهمة اأنه يف 22 نوفمرب 2021، جلب وحاز بق�صد 

االجتار املادة املخدرة الهريوين يف غري االأحوال امل�صرح بها قانوًنا.

�ضرب ع�ضري موز لت�ضهيل ابتالعها واأمن املطار قام ب�ضبطه

ال�ضجن املوؤبد ل�ضاب حاول تهريب 44 كب�ضولة خمدرة يف اأح�ضائه

 لتهريبه  مواد   امليتافيتامني   وال�ضبو   املخدر يف داخلها

اآ�ضيوي قّدم بالًغا بفقدان حقيبة �ضفره فحكم بال�ضجن 5 �ضنوات

 اآ�صيوي قادم عرب مطار    البحرين   قادًما   من   بلده توجه  اإىل   �صرطة  

 املطار   لالإبالغ   عن   التاأخر   يف   ت�صلم   حقيبته   التي   كان   بداخلها   املادة  

 املخدرة،   ليتم   القب�ش   عليه. 

ع�صو  وهو  واأ�صدرت  املحكمة   اجلنائية   الكربى   مبعاقبة  املتهم 

 ب�صبكة   لتهريب   مواد   امليتافيتامني   وال�صبو   املخدر   بال�صجن   مدة 5    

 �صنوات ،  واأمرت   املحكمة   باإبعاد   املتهم   عن   البالد   عقب   تنفيذ   العقوبة. 

العامة   اأنه   يف   6   فرباير   2022   بدائرة   اأمن   ووّجهت    النيابة 

 مملكة   البحرين   جلب   وحاز   املادة   املخدرة   امليتافيتامني   بق�صد  

 االجتار   يف   غري   االأحوال   امل�صرح   بها   قانوًنا. 

الق�صية  اإىل   تقدم   املتهم   ببالغ   ل�صرطة   املطار   تفا�صيل  وت�صري 

وبعد   العثور   بفقدانها،   يفيد   فقدانه   اإحدى   حقائبه ،  وقام   باالإبالغ 

 على   احلقيبة   مت   االت�صال   به   وح�صر   لت�صلمها ،  اإال   اأن   �صابط   اجلمارك  

 �صكّ   يف   املتهم   وطلب   منه   تفتي�ش   احلقيبة   وحتويلها   اإىل   امل�صار  

 االأحمر . 

وبو�صع   احلقيبة   داخل   جهاز   االأ�صعة   احلمراء   �صاهد   �صابط  

فتحها   وُعرث   ومت   اجلمارك   كتلة   خمفاة   بداخل   حمتويات   احلقيبة، 

 بداخلها   على   كمية   من   ال�صبو   املخدر   ملفوف   بال�صق   ب�صكل   معني  

اإذ   متت   اإحالة   املتهم    بداخل   قطعة   جلدية   بداخل   جتويف   احلقيبة، 

 اإىل   اإدارة   مكافحة   املواد   املخدرة   ودلت   التحريات   على   اأن   املتهم  

 ع�صو   ب�صبكة   لتهريب   املواد   املخدرة   عرب   اأ�صاليب   وطرق   خمتلفة، 

تبني   اأن   املادة   املخدرة   بلغ   حجمها   اأكرث   من   3   كيلوجرامات   من   اإذ 

 ال�صبو   املخدر،   واأن   املتهم   كان   على   علم   بطبيعة   املادة   املخدرة . 

رف�صت  املحكمة   زعم   املدعى   بعدما 

 عليه   وطلبه   خف�ش   االأجرة   وعدم   قدرته  

فقد   على   الدفع   ب�صبب   جائحة   كورونا، 

اأيدت   حمكمة   اال�صتئناف   العليا   املدنية  

ريا�صية  دفع 25     ل�صالة   اإلزام   م�صتاأجر 

 األف   دينار   ل�صالح   البلدية   قيمة   املتاأخرات  

 االإيجارية.

حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وقالت 

اإن   املتاأخرات   املالية   تعود   اإىل   تاريخ  

 جائحة   كورونا،   وقبل   قرار   غلق   ال�صاالت  

 الريا�صية،   واأ�صافت   اأن   االحتجاج   بجائحة  

 كورونا   كظرف   طارئ   مل   يجعل   تنفيذ  

 االلتزام   مرهًقا،  ما   ال   يربر   عدم   التزامه  

 ب�صداد   االأجرة   املرت�صدة   يف   ذمته . 

اأن  البلدية   قد   الدعوى  وقائع  وتعود 

 طلبت   يف   دعواها   اإلزام   املدعى   عليه   باأن  

ديناًرا   25825 قدره   يوؤدي   اإليها   مبلًغا 

قيمة   مقابل   االنتفاع   املرتتب   يف   ذمته   عن  

 الفرتة   من   �صبتمرب   2018   حتى   مار�ش 

عن   املحل   امل�صتاأجر   من   البلدية،   2020

ا�صتاأجر   املحل   مدة   �صنتني   ومت   جتديده  اإذ 

بتاريخ 2018/4/22 نظري مبلغ   �صهري  

 قدره   1320   ديناًرا،   وذلك   لغر�ش   مبا�صرة  

 ن�صاط   جتاري   عبارة   عن   �صالة   ريا�صية،  

 وعلى   الرغم   من   قيامها   بتنفيذ   التزامها  

 بتمكني   املدعى   عليه   من   العني   حمل   العقد  

 فاإن   االأخري   امتنع   عن   الوفاء   بقيمة   مقابل  

 االنتفاع   املتفق   عليها   عن   الفرتة   من   �صبتمرب  

2020،  ما   تر�صد      2018 حتى   مار�ش 

 بذمته   مبلغ   املطالبة. 

   وقد   قامت   املدعية   بحثه   على   ال�صداد  

 مبوجب   اإخطار   م�صجل   بعلم   الو�صول   اإال  

 اأنه   مل   يحرك   �صاكًنا،   االأمر   الذي   حدا   بها  

 اإىل   اإقامة   دعواها   املاثلة   بغية   احلكم   لها  

 بطلباتها  . 

وح�صر   املدعى   عليه   متم�صًكا   بتخفي�ش  

 االأجرة   ا�صتناًدا   اإىل   ظرف   جائحة   كورونا  

 باعتباره   ظرًفا   قهرًيا   حال   بني   املدعي  

 واالنتفاع   بالعني   املوؤجرة،   كما   طلب   اإجراء  

 املقا�صة   بني   قيمة   االأجرة   املطالب   بها   وقيمة  

 املباين   والتح�صينات   التي   قام   بها   على   العني  

 حمل   التداعي  . 

حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وذكرت 

اأن  الثابت   من   االأوراق   اأن   بلدية   املحرق 

» املدعية«  -  وهي   �صخ�ش   معنوي   عام  -  

اأبرمت   بتاريخ   2017  / 4  / 2    مع   املدعى  

 عليه   عقد   انتفاع   باأحد   اأمالك   البلدية  

 نظري   مبلغ   �صهري   قدره   1320   ديناًرا،  

 وملا   كانت   املدعية   قد   قّدمت   �صنًدا   لدعواها  

 �صورة   من   العقد   �صند   الدعوى   مذيلة  

 بتوقيع   من�صوب   للطرفني   ثابًتا   ن�صبه   اإىل  

 املدعى   عليه   مبناق�صة   مو�صوعه   ومن   ثم  

 تكون   املدعية   قد   اأقامت   البينة   على   ن�صاأة  

 التزام   املدعى   عليه   ببدل   االنتفاع   بالعني  

 حمل   التداعي،   واإذ   اإن   املدعى   عليه   مل   يقدم  

 دليل   ال�صداد   االأمر   الذي   ت�صتخل�ش   منه  

 املحكمة   ان�صغال   ذمته   مببلغ   املطالبة،  

 ومن   ثم   تق�صى   املحكمة   باإلزامه   باأن   يوؤدي  

 اإىل   املدعية   مبلًغا   قدره   25825   ديناًرا. 

اإلزام م�ضتاأجر �ضالة ريا�ضية

بدفع 25 األف دينار متاأخرات للبلدية

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

املر�ض موجود يف البحرين اأعرا�ضه ب�ضيطة وي�ضيب الأطفال الأقل من 5 �ضنوات.. د. قا�ضم عرداتي لـ»الأيام«:

»اإنفلونزا الطماطم« مر�ض فريو�ضي �ضائع ول داعي للخوف منه

خديجة العرادي:

التخ�ص�صي  البحرين  م�صت�صفى  يف  املنتدب  الع�صو  اأكد 

ا�صت�صاري االأمرا�ش املعدية لدى االأطفال الدكتور قا�صم عرداتي 

 Hand Foot and Mouth( والقدم  واليد  الفم  متالزمة  اأن 

هو  الطماطم(  )اإنفلونزا  مر�ش  عليه  يطلق  ما  اأو   )Disease
بني  و�صائع  �صنوات  منذ  منت�صر  وهو  �صائع،  فريو�صي  مر�ش 

االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 5 �صنوات.

بني  و�صائع  البحرين  يف  موجود  املر�ش  اإن  الدكتور  وقال 

االأطفال، اإال اأنه مر�ش ب�صيط جًدا وال داعي للخوف منه اأو القلق، 

من  ا�صتغرابه  »االأيام« عن  ل�صحيفة  ت�صريح خا�ش  معرًبا يف 

اإطالق م�صمى جديد على مر�ش �صائع بني االأطفال ولي�ش مبر�ش 

اأو  الهلع  الإثارة  داعي  وال  جًدا  ب�صيط  املر�ش  اأن  موؤكًدا  جديد، 

اخلوف بني االآباء واالأمهات اأو يف املجتمع البحريني.

واأو�صح اأن اأعرا�ش املر�ش ب�صيطة وخفيفة وتت�صمن ارتفاع 

تقرحات  بع�ش  ظهور  العدوى  ت�صبب  كما  احلرارة،  درجة  يف 

الفم، مبيًنا اأن اأف�صل الن�صائح الطبية للتعامل مع الطفل امل�صاب 

وخاف�ش  ال�صوائل  من  كافية  كمية  على  احل�صول  يف  تتلخ�ش 

للحرارة وتناول بع�ش م�صكنات االأمل حال ال�صرورة. 

واليد  الفم  متالزمة  مر�ش  اأن  عرداتي  قا�صم  الدكتور  واأكد 

والقدم )اإنفلونزا الطماطم كما يطلق عليه حالًيا( هو مر�ش معٍد 

التاأكد  حال  واأنه يف  �صنوات،   5 من  االأقل  االأطفال  فئة  ي�صيب 

اإىل  باملتالزمة  امل�صاب  الطفل  ذهاب  جتنب  يجب  االإ�صابة  من 

احل�صانة لتجنب نقل العدوى، الفًتا اإىل اأنه يجب احلر�ش على 

نظافة اليدين وغ�صلهما باملاء وال�صابون ب�صكل م�صتمر لتجنب 

التقاط العدوى اأو نقلها. د. قا�سم عرداتي

»الرثوة احليوانية« تعر�ض عدًدا من احليوانات للمزايدة العامة

و�صوؤون  االأ�صغال  وزارة  وكيل  اأعلن 

للرثوة  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ح�صن  اأحمد  خالد  الدكتور  احليوانية 

لديها  املوجودة  احليوانات  الوكالة  طرح 

انتفاء  للبيع، وذلك بعد  الهملة  يف حمطة 

احليوانات مبحطة  هذه  تربية  من  الهدف 

الهملة لالأبحاث العلمية.

وذكر وكيل الرثوة احليوانية اأن هذه 

طرحتها  مزايدات  عدة  بعد  تاأتي  املزايدة 

االأغنام  من  عدد  بيع  ومت  �صابًقا،  الوكالة 

واملاعز واالأبقار فيه.

وقال اإن وكالة الرثوة احليوانية عرب 

جمل�ش املزايدات واملناق�صات تعر�ش عدًدا 

م�صرًيا  العامة،  للمزايدة  احليوانات  من 

ق�صم  اإىل  تنق�صم  احليوانات  هذه  اأن  اإىل 

)املاعز  �صاللة  املاعز،  من  �صاللتني  ميثل 

و�صاللة  نقية(،  )دماء  وهي  العار�صي( 

الزرايبي( وهي حيوانات  ال�صامي  )املاعز 

منتخبة مت اإنتاجها مبحطة الوكالة.

الثاين  الق�صم  ميثل  »فيما  واأ�صاف: 

وت�صمل  االأغنام،  من  �صالالت  خم�ش  ميثل 

�صاللة )اأغنام العوا�صي( املعروفة خليجيا 

يف  موزعة  وهي  النعيمي(،  )اأغنام  با�صم 

وراأ�صها،  �صوفها  للون  وفًقا  جمموعات 

ومنها  الدب�صي  ومنها  الكرميي  فمنها 

تلقيح  فحول  املجموعة  وت�صمل  االأبي�ش، 

و�صاللة  وجمربة،  منتخبة  )طلوقات( 

الع�صاف، وهي �صاللة حم�صنة مت تطويرها 

يف بالد ال�صام )فل�صطني واالأردن(، وحمطة 

الذي  الوحيد  املوقع  تكون  لرمبا  الهملة 

اإذ متتاز هذه ال�صاللة  ميتلك هذه ال�صاللة 

املواليد  منو  و�صرعة  التوائم  بوالدات 

وباإنتاجها للحليب«.

�صمن  من  يوجد  »كذلك  وتابع 

احليوانات املعرو�صة للمزايد �صاللة الطم 

)دماء  وهي  البحريني  واحلب�صي  طم 

جميلة  باألوان  تلقيح  فحول  ت�صم  نقية(، 

عالية«،  واإنتاجية  ج�صمانية  وموا�صفات 

ال�صومايل  خليط  يوجد  »كذلك  م�صيًفا 

اأ�صود الراأ�ش وهي نتاج �صرب فحول نقية 

من ال�صومايل اأ�صود الراأ�ش مع اإناث خليط 

ال�صاللة  هذه  متتاز  العوا�صي،  �صاللة  من 

الظروف  حتمل  على  العالية  بقدرتها 

اجلن�صي  ون�صاطها  القا�صية  املناخية 

فاإن  التذوق،  خرباء  وبح�صب  امل�صتمرة 

حلمها ميتاز بالطراوة والطعم املرمري«.

وهي   )F1( �صاللة  »واأخرًيا  واأكمل: 

من  نقية  فحول  �صرب  من  ناجتة  اإناث 

�صاللة  من  نقية  اإناث  مع  الع�صاف  �صاللة 

العوا�صي، وهي اإناث يظهر عليها بو�صوح 

بعد  تلقح  مل  االإناث  هذه  الهجني،  قوة 

يف  الراغب  للمربي  وفر�صة  وجاهزة 

امتالك حيوانات جيدة«.

واأكد وكيل الرثوة احليوانية اأن جميع 

التلقيح( منتخبة وهي  الطلوقات )كبا�ش 

فر�صة للمربني لتح�صني �صالالتهم ال�صعيفة 

الدخول يف  الراغبني يف  داعًيا  االإنتاجية، 

املزايدة  م�صتندات  على  احل�صول  املزايدة 

الدخول على موقع جمل�ش واملناق�صات و 

التوا�صل  اأرقام  على  واالت�صال  املزايدات 

 36000160  -  17987236 االآتية 

ملن   ،39451955  -  17987405  -

يرغب يف مزيد من اال�صتف�صارات.

د. خالد اأحمد 

البحرين تدعو لت�ضهيل انتقال ال�ضلع 

الغذائية يف ظل اأزمة الغذاء العاملية

يرتاأ�ش زايد بن را�صد الزياين وزير ال�صناعة والتجارة 

املوؤمتر  اأعمال  امل�صارك يف  البحرين  وال�صياحة وفد مملكة 

الوزاري الثاين ع�صر ملنظمة التجارة العاملية املنعقد بجنيف 

خالل الفرتة من 12 يونيو اإىل 15 يونيو 2022، بح�صور 

ال�صفري الدكتور يو�صف عبدالكرمي بوجريي املندوب الدائم 

ململكة البحرين لدى مكتب االأمم املتحدة واملنظمات االأخرى 

بجنيف، وال�صيخ حمد بن �صلمان اآل خليفة الوكيل امل�صاعد 

للتجارة املحلية واخلارجية.

ومت خالل املوؤمتر عر�ش كلمة م�صجلة للوزير يف مبنى 

املنظمة احتفاء بافتتاح املوؤمتر نقل خاللها حتيات ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين املعظم، و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء.

التجارة  ملنظمة  العام  املدير  بجهود  الوزير  واأ�صاد 

العاملية الدكتور نغوزي اأوكوجنو-اإيواال، مرحًبا بالوفود 

الغايات  اإىل  الو�صول  متمنيا  املوؤمتر،  هذا  يف  امل�صاركة 

املن�صودة وجناح اأعمال املوؤمتر، م�صدًدا على اأهمية النظام 

التجاري العاملي متعدد االأطراف ودعم مملكة البحرين له 

وما له من دور يف اخلروج من االآثار ال�صلبية التي فر�صتها 

املحوري  الدور  مثمًنا  العاملي،  االقت�صاد  على  اجلائحة 

والهام ملنظمة التجارة العاملية يف هذا اجلانب.

واأ�صاف اأن مملكة البحرين ترحب باملناق�صات املتعلقة 

مبجال التجارة االإلكرتونية واالقت�صاد الرقمي واملوؤ�ص�صات 

جتارية  بيئة  خللق  م�صبق  ك�صرط  واملتو�صطة  ال�صغرية 

من  ال�صاملة  بالتجارة  االعرتاف  ظل  وعادلة، يف  مفتوحة 

االقت�صادي  للنمو  كمحفز  العاملية  التجارة  منظمة  خالل 

واحلد من الفقر الذي ي�صهم يف تعزيز التنمية امل�صتدامة من 

خالل خطة االأمم املتحدة 2030 واأهداف التنمية امل�صتدامة 

اأمام  معوقات  و�صع  عدم  اأهمية  اأكد  كما  لها،  امل�صاحبة 

انتقال ال�صلع الغذائية يف ظل اأزمة االأمن الغذائي العاملية.

اأمريكا واأملانيا ترفعان جميع القيود

املتعلقة بفحو�ضات كورونا اأمام امل�ضافرين

متام اأبو�صايف:

عن  الك�صف  فحو�صات  نتائج  تقدمي  اإلزامية  االأمريكية  ال�صلطات  رفعت 

فريو�ش كورونا كوفيد-19 عن امل�صافرين اإىل الواليات املتحدة االمريكية.

 )CDC( منها  والوقاية  االأمرا�ش  على  ال�صيطرة  مراكز  اأ�صدرت  وقد 

باإلغاء  يق�صي  قرارا   )HHS( الب�صرية  واخلدمات  ال�صحة  لوزارة  التابعة 

اإىل  امل�صافرين  جميع  اأمام  كوفيد-19  الختبار  ال�صلبية  النتيجة  متطلبات 

الواليات املتحدة، على جميع �صركات الطريان، ابتداء من االأحد 12 يوليو.

جميع  اأمام  مطلوبا  يكون  لن  التنفيذ،  حّيز  دخل  الذي  القرار  ومبوجب 

امل�صافرين اإظهار نتيجة فح�ش �صلبية لكوفيد-19 اأو ما يثبت تعافيهم من 

املر�ش قبل ال�صعود اإىل منت الطائرات املتجهة اإىل الواليات املتحدة االمريكية.

يق�صي  قرارا  االأملانية  الر�صمية  ال�صلطات  اأ�صدرت  مماثلة،  خطوة  ويف 

برفع جميع القيود املتعلقة بفريو�ش كوفيد-19 اأمام القادمني اإىل اأملانيا.

وقد اأكد �صفري جمهورية اأملانيا لدى اململكة كاي بوكمان، يف تغريدة على 

اإلزامية تقدمي نتائج  األغت  اأن �صلطات بالده قد  �صفحته يف موقع »تويرت«، 

فحو�صات �صلبية لفريو�ش كورونا كوفيد -19 اأو ما يثبت التعايف منه، اأو 

�صهادة اإثبات اأخذ التطعيم من قبل امل�صافرين القادمني من مملكة البحرين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12119/pdf/INAF_20220613002923687.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/965368/News.html
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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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مطاعم »سما الديرة« تحتفل بذكرى التأسيس العاشرة

احتفلت شركة مطاعم »س��ما الديرة« بالذكرى العاشرة 
والتي صادفت أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجاز، 
حيث بدأت منذ العام 2012 وأكملت مسيرة العشر سنوات 

وقد انتشرت الشركة في مناطق مختلفة في المملكة. 
وقال��ت الش��ركة: »الش��كر بعد ذل��ك لحكوم��ة البحرين 

التي هيأت بيئة عمل مس��اعدة على النجاح واالس��تمرار، 
وم��ا لقيناه م��ن تس��هيات وتش��جيع، من خ��ال وجود 
أعلى المعايير لدعم المس��تثمرين، وخل��ق بيئة إيجابية 
وتنافسية شفافة، وأكبر دليل وقفتها العظيمة والجبارة 
أثناء الجائح��ة، والتي كان لها الدور الكبير في اس��تمرار 

الشركات والمؤسسات وصمودها أمام التحديات«.
وأضافت: »كما نوجه الشكر الجزيل ألهل الفضل عمائنا 
الك��رام الذي��ن كانوا لنا عونًا وس��ندًا خال ه��ذه الفترة، 
نقّدر لهم تشجيعهم ومس��اندتهم ونعدهم بأن يكونوا 
هم في أعل��ى اهتماماتنا، بل كل االهتم��ام. كما أتوجه 

بالشكر والعرفان إلى كوادر الش��ركة الذين أعطوا عطاء 
رائعًا ووضعوا الش��ركة ف��ي المكانة الت��ي وصلت إليها 
بفض��ل إخاصهم وتفانيه، أش��كرهم جميعًا، من اليزال 
على رأس العطاء داخل الش��ركة، وم��ن غادرنا إلى مكان 

آخر، فالفضل ألهل الفضل«.

»المؤسسة الملكية« توقع 
اتفاقية صحية مع »رويال 

البحرين« و»كيمز هيلث«

وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، اتفاقية تعاون مع 
مستش��فى رويال البحرين ومركز كيمز هيلث الطبي، للمساهمة 
في مشروع »بطاقة إشراقات«، والتي يتم خالها تقديم خدمات 

صحية مخفضة ألسر المؤسسة.
وقع االتفاقية كل من األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد، ورئيس مجلس إدارة مركز 
كيمز هيلث الطبي ورئيس مستشفى رويال البحرين، وتنص على 
تخفيض رس��وم إجراء العمليات، وخدم��ات طبية أخرى تصب في 

مصلحتهم.
وبي��ن الس��يد، أن توقي��ع االتفاقي��ة يأت��ي م��ن باب الش��راكة 
المجتمعي��ة إلتاح��ة الفرص��ة لجمي��ع المؤسس��ات والهيئ��ات 
للمس��اهمة في خدمة األيتام واألرامل والعمل اإلنساني لخدمة 
المجتمع البحريني، ويهدف مشروع إشراقات إلى توفير نسب من 
التخفيض على العديد من الخدمات ألسر المؤسسة لتتمكن من 

تلبية احيتاجاتها بكل يسر.
فيما قال أحمد جواه��ري: »إن توقيع االتفاقية يأتي من الحرص 
على مس��اعدة أبناء المجتم��ع البحريني«، مؤك��دًا الفخر بتوقيع 
االتفاقية التي تساعد على توفير خدمات طبية ألسر المؤسسة، 
وس��يقوم المستشفى بتجديد االتفاقية س��نويًا اهتمامًا بتوفير 

مختلف أشكال الرعاية لخدمة المجتمع البحريني.

 »الصحة«: رعاية متكاملة وخدمات صحية 
على مدار الساعة لنزالء »اإلصالح والتأهيل«

أك��د أطب��اء، أن ن��زالء مراك��ز اإلص��اح والتأهيل 
يتلقون الرعاية الطبية على مدار الس��اعة، س��واء 
من خ��ال معاينة الحاالت وتقدي��م العاج الازم 
أو عب��ر توفير كافة الس��بل الت��ي تضمن حماية 
صح��ة وس��امة الن��زالء. وتلت��زم وزارة الصح��ة، 
وفي إطار المس��ئوليات والواجب��ات المنوطة بها، 
بتقديم كافة الخدمات الصحية والرعاية الصحية 
المتكامل��ة لن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، بما 
يحفظ حياتهم وس��امتهم ويس��هم ف��ي تعزيز 

مبادئ وقيم حقوق اإلنسان. 
وفي هذا اإلطار تتنوع الخدمات الصحية المقدمة 
به��دف معالجة كافة األم��راض التي قد يتعرض 
لها النزالء، س��واء في مجال الصحة العامة أو التي 
تتطل��ب معالجتها مزيدًا م��ن الرعاية والخدمات 
الصحي��ة الدقيق��ة. وأك��دت استش��اري الصح��ة 
العامة ب��وزارة الصحة الدكتورة كوثر العيد، على 
مبادئ الصحة العامة المطبقة والقيام بالزيارات 

الميدانية والتعري��ف باللوائح واإلجراءات الخاصة 
بكيفي��ة التبلي��غ والوقاية والتعام��ل مع مختلف 
األم��راض الس��ارية والت��ي يس��هل عل��ى الجميع 

معرفة إجراءات التعامل مع هذه األمراض.
اإلرش��ادية  بالدالئ��ل  االهتم��ام  إل��ى  ونوه��ت 
والتواص��ل مع المعنيين بالصح��ة العامة بصورة 
دورية ومس��تمرة وال س��يما في حال وجود حاالت 

من األمراض السارية مثل فترة جائحة كورونا.
وأوضح��ت أن هن��اك طاقم��ًا طبيًا يق��وم بتقديم 
الرعاي��ة الطبي��ة والخدم��ات الازم��ة وتحوي��ل 
المرض��ى إلى مجم��ع الس��لمانية الطب��ي لعمل 
الفحوص��ات الازمة والع��اج إن ل��زم األمر، كما 
يتم عمل الفحوصات الطبية الازمة للنزالء الجدد 
وتطبيق الحج��ر الصحي عليهم ث��م إدخالهم إلى 
المرك��ز بعد التأك��د من خلوهم م��ن الفيروس. 
وأيض��ًا يتم فحص جمي��ع الموظفي��ن والضباط 
المناوبين قب��ل دخول المبنى لمنع نقل الفيروس 

للن��زالء، ويت��م إعط��اء جمي��ع الن��زالء محاضرات 
وقائية وعرض مقاطع فيديو لكيفية منع انتش��ار 
الفيروس. فيما، أشاد استش��اري المخ واألعصاب 
حمي��دان،  هان��ي  الدكت��ور  الصح��ة  وزارة  ف��ي 
بمس��توى الخدمات الطبية المقدم��ة، منوهًا إلى 
تنظي��م زي��ارات دورية مس��تمرة لمراجعة النزالء 
لمجمع الس��لمانية الطبي إلجراء الفحوصات التي 

يحتاجونها والحصول على األدوية الازمة.
وقال: »لمس��نا من خال تعاملن��ا مع النزالء مدى 
الرضا العام عن الخدم��ات الصحية والطبية التي 
يتم تقديمها لهم«، الفتًا إلى اس��تمرار التعاون 
في مج��ال تقديم الخدمات الطبية التي تس��اهم 
في وقاية وعاج النزالء. فيما أكد أخصائي أمراض 
الكلى بوزارة الصحة الدكت��ور وحيد خليل إلى أنه 
خال جائحة كورونا كان من الصعب حضور النزالء 
المرضى إلى المستشفيات الخارجية، وعليه باشر 

األطباء زيارتهم لاطمئنان عليهم.

بالتزامن مع موسم الصيف والحج

 الحكومة اإللكترونية تدعو لالستفادة
من الخدمات والتطبيقات اإللكترونية

دع��ت هيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية المواطني��ن والمقيمين الذين 
قرروا السفر خال موسم الصيف أو يعتزمون أداء مناسك الحج في هذا العام، إلى 
االستفادة من حزمة الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالسفر والمتاحة لهم عبر 
البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية Bahrain. bh، ومتجر تطبيقات الحكومة 
اإللكتروني��ة bahrain. bh/ apps. وش��جعت الهيئ��ة المواطني��ن والمقيمين 
الذين يعتزمون أداء مناس��ك الحج لهذا العام، والمس��افرين إلى وجهات أخرى 
على االس��تفادة من هذه الحزمة اإللكترونية من الخدمات قبل وأثناء سفرهم، 
كما دعتهم إلى ضرورة التأكد من صاحية بطاقة الهوية وجواز السفر قبل بدء 

رحلتهم، معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وآمنة وميسرة.
وبين��ت الهيئ��ة أن��ه في ح��ال كان المواط��ن أو المقي��م يعتزم الس��فر قريبًا، 
ويمتل��ك جواز س��فر أو بطاق��ة هوية س��تنتهي صاحيتها قريب��ًا، ويحتاج إلى 
س��رعة تجديدهما، فإنها قد وفرت له خدمتي��ن إلكترونيتين عبر موقع البوابة 
الوطني��ة bahrain. bh، وهم��ا: خدمة تجدي��د بطاقة الهوي��ة، وبالتعاون مع 
ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة خدمة تجديد جواز السفر، مشيرة إلى أن 
الخدمتين اإللكترونيتين ُتس��همان في تيسير اس��تعداده المسبق للسفر وأنه 
يمكن للمس��افر تجديد جواز س��فره قبل 6 أش��هر من انتهائه، وتجديد بطاقة 
الهوية قبل االنتهاء بش��هر واحد. كذلك يمكن للمسافرين الحصول على رحلة 
 Bahrain. bh/ مريح��ة وآمنة من خال تحمي��ل »تطبيق وجهتي« المتاح عب��ر
apps، والذي وفرته الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية، إذ يمكنهم االستفادة 
من الخدمات اإللكترونية المتوفرة عليه قبل وأثناء الس��فر، إذ يحتوي التطبيق 
على مجموعة من الخدمات التي تضمن لهم االستعداد من بداية الرحلة حتى 
نهايتها، فمن خاله يمكن للمسافر الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة 

بالتأشيرة الخاصة بالبلد الذي سيسافر إليه، والتعرف على خدمات التأمين على 
السفر المتاحة له، وخدمات المنع من السفر والسفارات والقنصليات المعتمدة 
التابعة لمملكة البحرين، إذ بإمكانه التواصل معها وطلب المس��اعدة في حال 
اس��تدعت الحاجة لذلك، إل��ى جانب توفير خدمة البعث��ات األجنبية المعتمدة. 
وللمس��افرين بمركباته��م أو دراجاته��م النارية م��ن مملكة البحري��ن برًا عبر 
جس��ر الملك فهد، فإن هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة اإللكتروني��ة وبالتعاون 
م��ع اإلدارة العام��ة للمرور قد وفرت له��م عددًا من الخدم��ات اإللكترونية عبر 
البواب��ة الوطني��ة وتطبي��ق خدم��ات الم��رور )eTraffic(، ومنها خدم��ة تجديد 
تس��جيل المركبات الخاصة، وخدم��ة تخويل المركبة لجس��ر الملك فهد والتي 
تتيح إصدار ش��هادة التخويل لعبور الجسر مع إمكانية إدارة الشهادات الصادرة 
والتحق��ق م��ن صاحيتها، وخدمة إص��دار وثيقة التأمين للمركب��ات البحرينية 
المتوجهة إلى الس��عودية والتي توفرها الهيئة بالتعاون مع الشركة المتحدة 
للتأمي��ن، وُتمكن أصحاب المركبات البحرينية م��ن تقديم طلب إلصدار وثيقة 
التأمين للمغادرة من البحرين إلى الس��عودية عبر الجس��ر مع اإلش��ارة إلى أن 
ه��ذه الخدمة تقدم فقط من جانب المملكة العربية الس��عودية للمس��افرين 
المواطنين والمقيمين القادمين من مملكة البحرين. كذلك تتيح للمس��افرين 
الذين يعتزمون تأجير مركبات خاصة عند وصولهم إلى وجهتهم أو البلد الذي 
يسافرون إليه، خدمة إصدار الرخصة الدولية والتي توفرها بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور والمتاحة عبر bahrain. bh، وتساعدهم على إصدار الرخصة قبل 

السفر باالعتماد على رخص السياقة المملوكة والسارية الصاحية.
وتشترط بعض الدول على المسافرين اليوم عرض شهادة التطعيم إلكترونيًا 

أو إبرازها مطبوعة عند الدخول إليها، وفي هذا الشأن

إحالة آسيويتين للمحكمة 
الجنائية في واقعة اتجار 

بأشخاص وبيع مواد مخدرة
صرح رئيس نيابة االتجار باألش��خاص، بأن النيابة العامة أنجزت 
تحقيقاتها ف��ي واقعة اتجار باألش��خاص وبيع الم��واد المخدرة 
وأم��رت بإحال��ة متهمتين آس��يويتين إل��ى المحكم��ة الجنائية 
وتح��ددت لنظرها جلس��ة ف��ي 26 يونيو الحالي، أم��ام المحكمة 
الكبرى الجنائية األول��ى. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود باغ 
من إحدى السفارات بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها 
في إحدى الش��قق وإجبارها على ممارس��ة الدعارة وعليه توجهت 
األجهزة األمنية المختصة إلى م��كان تواجدها وتم القبض على 
المتهمتين وتقديم المس��اعدة للمجني عليها. وبسؤال المجني 
عليها قررت بأنه فور وصولها إلى البحرين تم حجز جواز س��فرها 
وتهديده��ا وإلزامها بدف��ع 600 دينار وحجز حريتها في الش��قة 
م��ن أجل إجباره��ا على العم��ل في مج��ال الدع��ارة، وتبين بأن 
الش��قة التي تم احتجاز المجني عليها فيها تستخدم لبيع المواد 
المخ��درة. وأش��ار رئيس النياب��ة، إلى أن النيابة العامة باش��رت 
التحقيق فور إباغها بالواقعة حيث اس��تمعت إلى أقوال المجني 
عليه��ا وأمرت بإيداعها دار اإليواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص واس��تجوبت المتهمتين وأمرت بحبس��هما، 
وطلبت تحريات الش��رطة واس��تمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت 

النيابة العامة بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.
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مطاعم »سما الديرة« تحتفل بذكرى التأسيس العاشرة

احتفلت شركة مطاعم »س��ما الديرة« بالذكرى العاشرة 
والتي صادفت أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجاز، 
حيث بدأت منذ العام 2012 وأكملت مسيرة العشر سنوات 

وقد انتشرت الشركة في مناطق مختلفة في المملكة. 
وقال��ت الش��ركة: »الش��كر بعد ذل��ك لحكوم��ة البحرين 

التي هيأت بيئة عمل مس��اعدة على النجاح واالس��تمرار، 
وم��ا لقيناه م��ن تس��هيات وتش��جيع، من خ��ال وجود 
أعلى المعايير لدعم المس��تثمرين، وخل��ق بيئة إيجابية 
وتنافسية شفافة، وأكبر دليل وقفتها العظيمة والجبارة 
أثناء الجائح��ة، والتي كان لها الدور الكبير في اس��تمرار 

الشركات والمؤسسات وصمودها أمام التحديات«.
وأضافت: »كما نوجه الشكر الجزيل ألهل الفضل عمائنا 
الك��رام الذي��ن كانوا لنا عونًا وس��ندًا خال ه��ذه الفترة، 
نقّدر لهم تشجيعهم ومس��اندتهم ونعدهم بأن يكونوا 
هم في أعل��ى اهتماماتنا، بل كل االهتم��ام. كما أتوجه 

بالشكر والعرفان إلى كوادر الش��ركة الذين أعطوا عطاء 
رائعًا ووضعوا الش��ركة ف��ي المكانة الت��ي وصلت إليها 
بفض��ل إخاصهم وتفانيه، أش��كرهم جميعًا، من اليزال 
على رأس العطاء داخل الش��ركة، وم��ن غادرنا إلى مكان 

آخر، فالفضل ألهل الفضل«.

»المؤسسة الملكية« توقع 
اتفاقية صحية مع »رويال 

البحرين« و»كيمز هيلث«

وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، اتفاقية تعاون مع 
مستش��فى رويال البحرين ومركز كيمز هيلث الطبي، للمساهمة 
في مشروع »بطاقة إشراقات«، والتي يتم خالها تقديم خدمات 

صحية مخفضة ألسر المؤسسة.
وقع االتفاقية كل من األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد، ورئيس مجلس إدارة مركز 
كيمز هيلث الطبي ورئيس مستشفى رويال البحرين، وتنص على 
تخفيض رس��وم إجراء العمليات، وخدم��ات طبية أخرى تصب في 

مصلحتهم.
وبي��ن الس��يد، أن توقي��ع االتفاقي��ة يأت��ي م��ن باب الش��راكة 
المجتمعي��ة إلتاح��ة الفرص��ة لجمي��ع المؤسس��ات والهيئ��ات 
للمس��اهمة في خدمة األيتام واألرامل والعمل اإلنساني لخدمة 
المجتمع البحريني، ويهدف مشروع إشراقات إلى توفير نسب من 
التخفيض على العديد من الخدمات ألسر المؤسسة لتتمكن من 

تلبية احيتاجاتها بكل يسر.
فيما قال أحمد جواه��ري: »إن توقيع االتفاقية يأتي من الحرص 
على مس��اعدة أبناء المجتم��ع البحريني«، مؤك��دًا الفخر بتوقيع 
االتفاقية التي تساعد على توفير خدمات طبية ألسر المؤسسة، 
وس��يقوم المستشفى بتجديد االتفاقية س��نويًا اهتمامًا بتوفير 

مختلف أشكال الرعاية لخدمة المجتمع البحريني.

 »الصحة«: رعاية متكاملة وخدمات صحية 
على مدار الساعة لنزالء »اإلصالح والتأهيل«

أك��د أطب��اء، أن ن��زالء مراك��ز اإلص��اح والتأهيل 
يتلقون الرعاية الطبية على مدار الس��اعة، س��واء 
من خ��ال معاينة الحاالت وتقدي��م العاج الازم 
أو عب��ر توفير كافة الس��بل الت��ي تضمن حماية 
صح��ة وس��امة الن��زالء. وتلت��زم وزارة الصح��ة، 
وفي إطار المس��ئوليات والواجب��ات المنوطة بها، 
بتقديم كافة الخدمات الصحية والرعاية الصحية 
المتكامل��ة لن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، بما 
يحفظ حياتهم وس��امتهم ويس��هم ف��ي تعزيز 

مبادئ وقيم حقوق اإلنسان. 
وفي هذا اإلطار تتنوع الخدمات الصحية المقدمة 
به��دف معالجة كافة األم��راض التي قد يتعرض 
لها النزالء، س��واء في مجال الصحة العامة أو التي 
تتطل��ب معالجتها مزيدًا م��ن الرعاية والخدمات 
الصحي��ة الدقيق��ة. وأك��دت استش��اري الصح��ة 
العامة ب��وزارة الصحة الدكتورة كوثر العيد، على 
مبادئ الصحة العامة المطبقة والقيام بالزيارات 

الميدانية والتعري��ف باللوائح واإلجراءات الخاصة 
بكيفي��ة التبلي��غ والوقاية والتعام��ل مع مختلف 
األم��راض الس��ارية والت��ي يس��هل عل��ى الجميع 

معرفة إجراءات التعامل مع هذه األمراض.
اإلرش��ادية  بالدالئ��ل  االهتم��ام  إل��ى  ونوه��ت 
والتواص��ل مع المعنيين بالصح��ة العامة بصورة 
دورية ومس��تمرة وال س��يما في حال وجود حاالت 

من األمراض السارية مثل فترة جائحة كورونا.
وأوضح��ت أن هن��اك طاقم��ًا طبيًا يق��وم بتقديم 
الرعاي��ة الطبي��ة والخدم��ات الازم��ة وتحوي��ل 
المرض��ى إلى مجم��ع الس��لمانية الطب��ي لعمل 
الفحوص��ات الازمة والع��اج إن ل��زم األمر، كما 
يتم عمل الفحوصات الطبية الازمة للنزالء الجدد 
وتطبيق الحج��ر الصحي عليهم ث��م إدخالهم إلى 
المرك��ز بعد التأك��د من خلوهم م��ن الفيروس. 
وأيض��ًا يتم فحص جمي��ع الموظفي��ن والضباط 
المناوبين قب��ل دخول المبنى لمنع نقل الفيروس 

للن��زالء، ويت��م إعط��اء جمي��ع الن��زالء محاضرات 
وقائية وعرض مقاطع فيديو لكيفية منع انتش��ار 
الفيروس. فيما، أشاد استش��اري المخ واألعصاب 
حمي��دان،  هان��ي  الدكت��ور  الصح��ة  وزارة  ف��ي 
بمس��توى الخدمات الطبية المقدم��ة، منوهًا إلى 
تنظي��م زي��ارات دورية مس��تمرة لمراجعة النزالء 
لمجمع الس��لمانية الطبي إلجراء الفحوصات التي 

يحتاجونها والحصول على األدوية الازمة.
وقال: »لمس��نا من خال تعاملن��ا مع النزالء مدى 
الرضا العام عن الخدم��ات الصحية والطبية التي 
يتم تقديمها لهم«، الفتًا إلى اس��تمرار التعاون 
في مج��ال تقديم الخدمات الطبية التي تس��اهم 
في وقاية وعاج النزالء. فيما أكد أخصائي أمراض 
الكلى بوزارة الصحة الدكت��ور وحيد خليل إلى أنه 
خال جائحة كورونا كان من الصعب حضور النزالء 
المرضى إلى المستشفيات الخارجية، وعليه باشر 

األطباء زيارتهم لاطمئنان عليهم.

بالتزامن مع موسم الصيف والحج

 الحكومة اإللكترونية تدعو لالستفادة
من الخدمات والتطبيقات اإللكترونية

دع��ت هيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية المواطني��ن والمقيمين الذين 
قرروا السفر خال موسم الصيف أو يعتزمون أداء مناسك الحج في هذا العام، إلى 
االستفادة من حزمة الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالسفر والمتاحة لهم عبر 
البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية Bahrain. bh، ومتجر تطبيقات الحكومة 
اإللكتروني��ة bahrain. bh/ apps. وش��جعت الهيئ��ة المواطني��ن والمقيمين 
الذين يعتزمون أداء مناس��ك الحج لهذا العام، والمس��افرين إلى وجهات أخرى 
على االس��تفادة من هذه الحزمة اإللكترونية من الخدمات قبل وأثناء سفرهم، 
كما دعتهم إلى ضرورة التأكد من صاحية بطاقة الهوية وجواز السفر قبل بدء 

رحلتهم، معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وآمنة وميسرة.
وبين��ت الهيئ��ة أن��ه في ح��ال كان المواط��ن أو المقي��م يعتزم الس��فر قريبًا، 
ويمتل��ك جواز س��فر أو بطاق��ة هوية س��تنتهي صاحيتها قريب��ًا، ويحتاج إلى 
س��رعة تجديدهما، فإنها قد وفرت له خدمتي��ن إلكترونيتين عبر موقع البوابة 
الوطني��ة bahrain. bh، وهم��ا: خدمة تجدي��د بطاقة الهوي��ة، وبالتعاون مع 
ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة خدمة تجديد جواز السفر، مشيرة إلى أن 
الخدمتين اإللكترونيتين ُتس��همان في تيسير اس��تعداده المسبق للسفر وأنه 
يمكن للمس��افر تجديد جواز س��فره قبل 6 أش��هر من انتهائه، وتجديد بطاقة 
الهوية قبل االنتهاء بش��هر واحد. كذلك يمكن للمسافرين الحصول على رحلة 
 Bahrain. bh/ مريح��ة وآمنة من خال تحمي��ل »تطبيق وجهتي« المتاح عب��ر
apps، والذي وفرته الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية، إذ يمكنهم االستفادة 
من الخدمات اإللكترونية المتوفرة عليه قبل وأثناء الس��فر، إذ يحتوي التطبيق 
على مجموعة من الخدمات التي تضمن لهم االستعداد من بداية الرحلة حتى 
نهايتها، فمن خاله يمكن للمسافر الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة 

بالتأشيرة الخاصة بالبلد الذي سيسافر إليه، والتعرف على خدمات التأمين على 
السفر المتاحة له، وخدمات المنع من السفر والسفارات والقنصليات المعتمدة 
التابعة لمملكة البحرين، إذ بإمكانه التواصل معها وطلب المس��اعدة في حال 
اس��تدعت الحاجة لذلك، إل��ى جانب توفير خدمة البعث��ات األجنبية المعتمدة. 
وللمس��افرين بمركباته��م أو دراجاته��م النارية م��ن مملكة البحري��ن برًا عبر 
جس��ر الملك فهد، فإن هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة اإللكتروني��ة وبالتعاون 
م��ع اإلدارة العام��ة للمرور قد وفرت له��م عددًا من الخدم��ات اإللكترونية عبر 
البواب��ة الوطني��ة وتطبي��ق خدم��ات الم��رور )eTraffic(، ومنها خدم��ة تجديد 
تس��جيل المركبات الخاصة، وخدم��ة تخويل المركبة لجس��ر الملك فهد والتي 
تتيح إصدار ش��هادة التخويل لعبور الجسر مع إمكانية إدارة الشهادات الصادرة 
والتحق��ق م��ن صاحيتها، وخدمة إص��دار وثيقة التأمين للمركب��ات البحرينية 
المتوجهة إلى الس��عودية والتي توفرها الهيئة بالتعاون مع الشركة المتحدة 
للتأمي��ن، وُتمكن أصحاب المركبات البحرينية م��ن تقديم طلب إلصدار وثيقة 
التأمين للمغادرة من البحرين إلى الس��عودية عبر الجس��ر مع اإلش��ارة إلى أن 
ه��ذه الخدمة تقدم فقط من جانب المملكة العربية الس��عودية للمس��افرين 
المواطنين والمقيمين القادمين من مملكة البحرين. كذلك تتيح للمس��افرين 
الذين يعتزمون تأجير مركبات خاصة عند وصولهم إلى وجهتهم أو البلد الذي 
يسافرون إليه، خدمة إصدار الرخصة الدولية والتي توفرها بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور والمتاحة عبر bahrain. bh، وتساعدهم على إصدار الرخصة قبل 

السفر باالعتماد على رخص السياقة المملوكة والسارية الصاحية.
وتشترط بعض الدول على المسافرين اليوم عرض شهادة التطعيم إلكترونيًا 

أو إبرازها مطبوعة عند الدخول إليها، وفي هذا الشأن

إحالة آسيويتين للمحكمة 
الجنائية في واقعة اتجار 

بأشخاص وبيع مواد مخدرة
صرح رئيس نيابة االتجار باألش��خاص، بأن النيابة العامة أنجزت 
تحقيقاتها ف��ي واقعة اتجار باألش��خاص وبيع الم��واد المخدرة 
وأم��رت بإحال��ة متهمتين آس��يويتين إل��ى المحكم��ة الجنائية 
وتح��ددت لنظرها جلس��ة ف��ي 26 يونيو الحالي، أم��ام المحكمة 
الكبرى الجنائية األول��ى. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود باغ 
من إحدى السفارات بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها 
في إحدى الش��قق وإجبارها على ممارس��ة الدعارة وعليه توجهت 
األجهزة األمنية المختصة إلى م��كان تواجدها وتم القبض على 
المتهمتين وتقديم المس��اعدة للمجني عليها. وبسؤال المجني 
عليها قررت بأنه فور وصولها إلى البحرين تم حجز جواز س��فرها 
وتهديده��ا وإلزامها بدف��ع 600 دينار وحجز حريتها في الش��قة 
م��ن أجل إجباره��ا على العم��ل في مج��ال الدع��ارة، وتبين بأن 
الش��قة التي تم احتجاز المجني عليها فيها تستخدم لبيع المواد 
المخ��درة. وأش��ار رئيس النياب��ة، إلى أن النيابة العامة باش��رت 
التحقيق فور إباغها بالواقعة حيث اس��تمعت إلى أقوال المجني 
عليه��ا وأمرت بإيداعها دار اإليواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص واس��تجوبت المتهمتين وأمرت بحبس��هما، 
وطلبت تحريات الش��رطة واس��تمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت 

النيابة العامة بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/13/watan-20220613.pdf?1655097201
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/1010339
https://alwatannews.net/article/1010391
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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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5

4

11
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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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 »البحرينية الكويتية للتأمين« 
تكشف عن عالمتها التجارية الجديدة

كشفت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
»جي آي جي البحرين«، عن عالمتها التجارية 
الجديدة بما ينس��جم مع مس��اعي الش��ركة 
المس��تمرة لالنتقال نحو النمو المس��تدام 
والنجاح المتواصل في بيئة تأمينية سريعة 

التغيير والتطور.
وج��رى تصمي��م الش��عار الجدي��د، ليعكس 
عناص��ر الق��وة لعالم��ة الش��ركة التجارية 
والحرص على إرثها الغني و تاريخها العريق 
في توفير س��بل الطمأنينة والحماية لكافة 

العمالء.
كما ج��اء هذا التغيير، تزامنًا مع السياس��ية 

الت��ي تنتهجه��ا مجموعة الخلي��ج للتأمين 
ورؤيتها في التوسع والنمو في ريادة األعمال، 
وهذا ما ينعكس في تصميم الشعار الجديد 
الذي يتمي��ز بالبس��اطة واألل��وان المميزة 
م��ع البن��اء على ش��عار الش��ركة الحالي من 
خالل مضاعفة حروف »GIG«، وذلك س��عيًا 
للوصول إلى مراكز الريادة في ابتكار كل ما 

هو جديد خدمًة لعمالئنا.
وق��ال الرئي��س التنفيذي للش��ركة الدكتور 
عبداهلل س��لطان: »إننا متحمس��ون لخوض 
الش��ركة  إع��ادة تصمي��م عالم��ة  تجرب��ة 
التجارية بالتنسيق مع شركتنا األم مجموعة 

الخلي��ج للتأمين والذي يعك��س التطلع إلى 
التوس��ع والريادة لس��وق التأمي��ن المحلي 
واإلقليمي. كما يمنحنا ذل��ك منظورًا جديدًا 
يعك��س اهتمامن��ا بخدم��ة عمالئن��ا م��ن 
خالل تقدي��م أفض��ل المنتج��ات التأمينية 

المبتكرة«.
يذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
 A- حاصل��ة على تصني��ف ائتمان��ي بدرجة
ممت��از م��ع رؤية مس��تقبلية مس��تقرة من 
مؤسس��ة AM Best العالمي��ة وه��و أعلى 
تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين 

مباشر محلية في البحرين.

 اإلعالن عن الفائز في قيادة 
األحالم بـ»الرملي« لشهر رمضان

ت��م إع��الن المواط��ن البحرين��ي خلي��ل 
إبراهيم رجب أحمد نصيف فائزًا بس��يارة 

فولف��و SUV جدي��دة كلي��ًا في س��حب 
قيادة األح��الم بمجمع الرملي الذي أقيم 

للمتسوقين خالل شهر رمضان المبارك 
.2022

 »االرتقاء الخيرية« تقيم 
فعالية توعوية لمكافحة التدخين

أقامت جمعية اإلرتفاء الخيرية فعاليتها 
التوعوية السنوية بمناسبة اليوم العالمي 
لمكافح��ة التدخي��ن والذي يص��ادف 31 
مايو من كل عام، حيث تم دعوة عدد من 
المختصين للتحدث ع��ن أضرار التدخين 
عل��ى المدخ��ن والمجال��س للمدخن، مع 

اإلش��ارة إلى التدخي��ن اإللكتروني يعتبر 
أش��د خطرًا وضررًا على صحة اإلنسان من 

التدخين العادي.
واس��تضافت الجمعية عضو اإلشراف في 
جمعية تعافي يحي محس��ن، والذي ألقى 
كلم��ة ع��ن أض��رار التدخي��ن المعروفة، 

مش��يرًا إل��ى أن كثي��ر م��ن الذي��ن يت��م 
معالجتهم ف��ي جمعية التعاف��ي، بدأوا 
حياتهم بتدخين سيجارة واحدة ثم تطور 
األمر إلى غيرها من المخدرات والمؤثرات 

العقلية. 
وحض��ر الفعالي��ة ع��دد م��ن منس��وبي 

الجمعي��ة م��ن الش��باب إلى جان��ب عدد 
من الضي��وف م��ن مناط��ق مختلفة من 
المملك��ة، حي��ث تخل��ل الفعالي��ة فليمًا 
قصيرًا عن آثار الصحبة الس��يئة، وخطورة 
تناول الس��يجارة األولى في حياة الناشئة، 
إلى جان��ب التركيز على أهمي��ة الصحبة 

الصالحة.
وجهه��ا  بأس��ئلة  الفعالي��ة  واختتم��ت 
والضي��وف،  المتحدثي��ن  إل��ى  الحض��ور 
تتعل��ق بخطورة وآث��ار التدخين الصحية 
والبدني��ة والمالي��ة واالجتماعي��ة عل��ى 

المدى الطويل.

 »ألبا« تستضيف وفدًا من »المصارف« 
لتعزيز أهدافها البيئية واالجتماعية

اس��تضافت ش��ركة ألمنيوم البحري��ن »ألبا«، 
وف��دًا من جمعي��ة مص��ارف البحري��ن بهدف 
تعزيز أهدافها للجوان��ب البيئية واالجتماعية 
والحوكم��ة. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة 
علي البقالي: »إن الش��ركة تواصل مس��يرتها 
لتحقي��ق أه��داف الحي��اد الكربون��ي الصفري 
للبحري��ن بحل��ول 2060«. وحض��ر االجتم��اع 
أعضاء اإلدارة التنفيذية بشركة ألبا، والرئيس 
التنفي��ذي لجمعية مص��ارف البحرين الدكتور 
وحي��د القاس��م، إل��ى جان��ب نخب��ة م��ن كبار 
المس��ؤولين التنفيذيي��ن ف��ي أكث��ر من 20 
مصرفًا وطني��ًا ودوليًا تتواج��د عملياتهم في 
البحرين. واس��تعرض البقالي األولويات الست 
لخارط��ة طريق الجوانب البيئي��ة واالجتماعية 
والحوكم��ة بش��ركة »ألب��ا« ومبادراته��ا ف��ي 
هذه الجوان��ب، وهي: إزالة الكرب��ون، الطاقة 
النظيفة واأللمنيوم األخضر، االقتصاد الدائري 
وصناع��ة األلمنيوم التحويلي��ة، تعزيز رفاهية 

الموظفين، التعاون والشراكات، باإلضافة إلى 
الشفافية واالتصاالت واستيفاء المتطلبات.

وق��ال: »نؤم��ن ب��أن أبس��ط الجه��ود، إذا ما 
تضاعفت من خالل إش��راك أع��داد كبيرة من 

األط��راف المعنية، س��يكون لها عظي��م األثر. 
وأن العم��ل المش��ترك ه��و االختي��ار الصحيح 
الوحي��د أمامنا لتحقيق أه��داف المملكة تحت 
قي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي ول��ي العهد 

رئي��س مجلس ال��وزراء. كما أنن��ا واثقون بأن 
جمعية مصارف البحرين س��يكون لها دور هام 
في مس��يرة ألبا للجوانب البيئية واالجتماعية 
والحوكم��ة«. م��ن جانب��ه، أك��د القاس��م، أن 

الزي��ارى تأتي ف��ي إطار ح��رص الجمعية على 
أن تكون قناة وص��ل فاعلة بين أعضائها من 
المؤسس��ات المالي��ة والمصرفي��ة من جهة، 
ومختل��ف مؤسس��ات القط��اع االقتصادي من 
جه��ة أخرى. ونوه بالدور الذي تقوم به »ألبا«، 
ضم��ن الش��ركات الوطني��ة ذات المس��اهمة 
الكبرى في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص 
العم��ل المجزية للمواطني��ن، ودعم االقتصاد 
والتنمية في مملكة البحرين. وأضاف، أن لدى 
المؤسس��ات المالية والمصرفية في البحرين 
الكثير م��ن التج��ارب الرائدة الت��ي يمكن أن 
تتش��ارك بها م��ع »ألبا« على صعي��د تطبيق 
أفض��ل نماذج البيئ��ة والحوكمة، بما في ذلك 
قضايا االس��تدامة والتموي��ل األخضر وغيرها 
من التوجهات التي ح��ددت معالمها بوضوح 
اس��تراتيجية تطوي��ر قطاع الخدم��ات المالية 
2022-2026 الت��ي وضعها مص��رف البحرين 

المركزي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/13/watan-20220613.pdf?1655097201
https://alwatannews.net/article/1010402
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مشـــاريع وصيانـــة  إدارة  مديـــر  كشـــف 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي  ســـيد 
بـــدر علوي أن الـــوزارة انتهت من أعمال 
المرحلة األولى من مشروع تطوير طرق 
مجمـــع 917 بمنطقـــة الرفـــاع الشـــرقي 
بالمحافظة الجنوبية، والذي يهدف إلى 
تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمجمع 

ورفع كفاءتها وأدائها الفني.
وصيانـــة  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  وذكـــر 
الطرق أن مشروع تطوير الطرق بمجمع 

917 بمنطقة الرفاع اشـــتمل على إعادة 
إنشاء ورصف عدد من الطرق الرئيسية 
والفرعية ضمن هـــذا المجمع منها طرق 
طريـــق  وتطويـــر   1727  ،1702,1723
للســـيارات  مواقـــف  إنشـــاء  مـــع   1317
على هذا الطريق. كما تضمن المشـــروع 
إنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار 
لمعالجـــة تجمعات المياه خالل موســـم 
األمطـــار، باإلضافـــة إلى توفيـــر أرصفة 
جانبيـــة للمشـــاة مـــع توفيـــر متطلبـــات 

السالمة المرورية على تلك الطرقات.

االنتهاء من أعمال مشروع تطوير الطرق بمجمع 917 في الرفاع

local@albiladpress.com
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استقبلت ســـوق الرطب البحرينية موسم 
“المواجـــي” مستبشـــرة خيـــرا بقدومـــه مع 
المواجـــي  ويعـــد  الجـــاري،  الشـــهر  بدايـــة 
مفتاحا لبقية األنواع التي ستنير األسواق 

في القريب بعون هللا.
عدســـة “البالد” تجولت صباح أمس األحد 
فـــي ســـوق جدحفـــص، ورصـــدت بعـــض 
اآلراء حـــول موســـم المواجي في ســـبيل 
التعـــرف عـــن قرب علـــى هـــذا الصنف من 
ناحيـــة االقبال عليـــه وكذلك للتعرف على 
بقية األنواع التي ســـتلي قدوم هذا النوع 

من الرطب. 
وأشار المزارع فاضل البقالي لـ “البالد” إلى 
أن المواجـــي نوعان، و تتراوح األســـعارما 
بيـــن ديناريـــن ونصـــف الدينـــار إلـــى ثالثة 
دينـــار، مبينـــا أن المواســـم القادمـــة بعـــد 
المواجي كثيـــرة والقائمة تطـــول وأبرزها 

والخـــالص  الخنيـــزي  الغـــرة،  البجيـــرة، 
وغيرهـــا، مؤكـــدا البقالـــي أن المتوفـــر في 
الوقـــت الحالي هو المواجـــي وأن بحلوله 
عادة ما تأتي البشـــائر جمعاء الفتا إلى أن 

االقبـــال على المواجي ال يقارن بــ “الطيار” 
يقـــارن  ال  الغـــرة  علـــى  االقبـــال  كذلـــك  و 
بــ”البجيـــرة” فـــي الوقت الحالـــي، موضحا 
أن “الخالص” دائما ما يحل محل الصدارة 

لتوافـــر  نظـــرا  لكـــن  و  األنـــواع  بيـــن  مـــن 
المواجي حاليا فاإلقبال متزايد عليه رغم 
أن ســـعره مرتفع بعض الشيء نظرًا لكونه 
أول نوع من األنواع التي تفتتح األسواق 

البحرينية.
الشـــهيد  عبـــد  المـــزارع  قـــال  بـــدوره،  
شـــمطوط: الرطب أنواع وأشكال، ووقت 
نزول كل نوع “مجدول” بيد رب العالمين، 

فالمواجـــي رأى النـــور حاليًا و ســـيليه كل 
من البجيـــرة، الغـــرة، الناصـــري، الخالص، 
الشيشي، الحاتمي، أصابع البنات والمدلل 

إلى جانب بقية األنواع.
مذاقـــا  واألطيـــب  طلبـــا  األكثـــر  والنـــوع 
لـــه  المواجـــي  فـــإن  شـــمطوط،  بحســـب 
جمهـــوره حيـــن ينزل في االســـواق وحين 
ُتطـــرح بقية األنواع فـــإن أفضليته تقل أو 
باألحرى تلغى حتى يأتي موسم الخالص 
والخنيزي و البرحي مبينًا في هذا السياق 
أنها من أفضل أنواع الرطب في البحرين، 
مختتمـــًا حديثـــه بالقـــول: “كل مـــا ينـــزل 
نوع الناس تســـارع في المجيء لتشتريه 
ونحمـــد المولـــى على هـــذا الخيـــر و هكذا 

تقاس المسألة بالنسبة لألنواع األخرى”.
وختاما علق المزارع سيد سعيد قائال “إن 
اإلقبـــال علـــى المواجـــي جيـــد بحكم عدم 

نزول بقية األصناف في الوقت الحالي”.

مــوســم المـواجــــي... بشــــارة خيــــر
عدسة “^” ترصد إقبال الناس عليه بسوق جدحفص

األصناف المتاحة

ثمن نواب وشـــوريون حملة “حيـــاة جديدة” التي أطلقتها 
صحيفة “البالد” لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
بعد الوفاة، موضحين أنها ســـتمكن المرضى ألن يمارسوا 
حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي، بيـــن عوائلهـــم، وفـــي أوســـاط 
المجتمعات المختلفة، مع اســـتطاعة المتبرع الواحد إنقاذ 

حياة تسعة أشخاص.

إنقاذ األرواح

وأكـــد عضو مجلـــس النواب خالد بوعنـــق أن حملة “حياة 
جديـــدة” ترســـخ مفاهيـــم المســـؤولية األخالقيـــة تجـــاه 
المجتمـــع فيما يتعلـــق بالتبرع باألعضاء )بعـــد الوفاة( مما 
يتيح بدوره إنقاذ األرواح، وتمكين المرضى ألن يمارسوا 
حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي، بيـــن عوائلهـــم، وفـــي أوســـاط 
المجتمعات المختلفة، مع اســـتطاعة المتبرع الواحد إنقاذ 
حياة تسعة أشخاص”. وأضاف أن “التبرع باألعضاء ينقذ 
الحيـــاة، وهنالـــك كثيـــر مـــن الـــدول الحاضنة لذلـــك، على 
رأســـها المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيث أنقـــذت مراكز 
الزراعـــة فيها حياة كثيريـــن مجانا، وهو أمر يعكس القيم 
والنبـــل والمـــروءة، وعليـــه تأتـــي حملـــة صحيفـــة “البالد” 
كاســـتكمال لذلـــك، وتعزيـــزا لهـــذا النهـــج اإلنســـاني رفيـــع 
المستوى”. وقال بوعنق “إن من الضرورة أن يكون هنالك 
دعم برلماني شامل لهذه األهداف، وبأن يتم وضعها وفق 
أطر واضحة المعالم، تنور وتثقف وتشـــجع المجتمع على 
التبـــرع باألعضـــاء )بعد الوفاة( لمن هو بحاجـــة إليها، بدالً 
مـــن أن يأكلهـــا الـــدود، فالبحرين ســـباقة دائما فـــي الخير 
وفي الســـعي إليـــه، وتوقعاتي بـــأن حملة “حيـــاة جديدة” 

ستحقق نجاحا باهرا”.

اإليثار والتعاون

علـــى صعيـــد متصـــل، أعـــرب النائـــب علـــي إســـحاقي عن 
تأييـــده التام لحملة “البالد” للتبرع باألعضاء الحيوية بعد 
الوفاة، مؤكًدا أن مملكة البحرين كان لها الســـبق في فتح 
المجـــال للتبرع باألعضاء، وذلك تماشـــًيا مـــع التوجيهات 

الملكيـــة الســـامية لصاحب الجاللـــة عاهل البـــالد المعظم 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بتعزيز مبـــادىء اإليثار 

والتعاون وإعالء القيم اإلنسانية بين أفراد المجتمع.
وأضاف إســـحاقي أن الحكومة بقيـــادة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة قـــد أولـــت اهتماًما الفًتا بهذا الشـــأن، 
وهيـــأت له الســـبل من حيث االســـتعداد الطبي وتســـهيل 
إجراءات نقل األعضاء، لما له من أبعاد وآثار إيجابية في 
المجتمع، إذ تعتبر هذه العملية عمال إنســـانيا نبيال يساهم 
في إنقاذ حياة الكثير من البشـــر ممن يعانون من أمراض 
مستعصية. وعلى صعيد متصل أكد إسحاقي أن مجلس 
النـــواب يجـــب أن يقـــدم الدعـــم التشـــريعي ورّص البنـــاء 
القانونـــي لـــكل ما يخدم حيـــاة الناس ويحفظ ســـالمتهم 

ويعزز من مبادئ الُلحمة والتكافل بين البشر.

30 سنة

بدوره، وصف عضو مجلس الشـــورى واستشاري أمراض  
الضغـــط وزراعـــة الكلـــى أحمـــد العريـــض، حملـــة “حيـــاة 
جديدة” بأنها مشروع رائد لنشر الوعى بين الناس وحثهم 
علـــى تقبل هذا النوع من العالج، بعد أن أصبح معترًفا به 

في جميع الدول اإلسالمية واألوروبية وغيرها”.
وقال العريض “أتوقع أن تعاود الجهات الصحية المسؤولة 
عـــن هذا البرنامـــج )برنامج زراعة األعضـــاء خصوصا من 
المتوفيـــن دماغيا(، حيـــث ال يمكن تطبيقـــه والنجاح فيه 
إال بالتعـــاون بين الجهات المعنية بهذا الموضوع في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لنتمكن من االستفادة من هذه 
األعضاء ونقلها بين مستشـــفيات ومراكز زراعة األعضاء 

في المنطقة”.
المشـــروع  وضعنـــا  أن  ســـنة   30 قبـــل  “ســـبق  وأردف 
واستراتيجيات التعاون في هذا المجال وأن يكون المركز 
الرئيـــس فـــي مدينـــة الرياض يربـــط بقية المراكز بشـــبكة 
إلكترونيـــة لمعرفة احتياجـــات المواطنين والمقيمين في 
هذه المستشفيات المختلفة، ونقلها بأسرع وقت بين هذه 

الدول بواسطة أسطول من الطائرات الطبية”. 
وواصـــل العريـــض “ولقد نجحت التجربة في تســـعينيات 

القرن الماضي، وتم نقل أعضاء بين البحرين والســـعودية 
والكويت، وما زالت اإلمارات والكويت واإلمارات تستفيد 
من هذا البرنامج الذى عملنا على إنشائه، ولألسف خرجنا 

منه حاليا، وال أعرف األسباب التي أدت لذلك”.
الخدمـــات  إدارة  فـــي  للمســـؤولين  “نصيحتـــي  وتابـــع 
الطبيـــة والصحية، بإعـــادة هذا التعاون بيـــن هذه المراكز 
واالســـتفادة مـــن اإلمكانيات التـــي قدمتها الســـعودية لنا 
خالل فترة التســـعينيات من القرن الماضي، واالســـتفادة 
األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المتخصصيـــن  الجراحيـــن  مـــن 
والموجوديـــن فـــي البحرين الذيـــن أجروا ســـابقا عمليات 
كثيـــرة لزراعة الكلـــى في مجمع الســـلمانية، وهم يعملون 
حاليـــا فـــي مستشـــفيات خاصـــة بعـــد تقاعدهـــم”، داعيـــا 
العريـــض إلى إنشـــاء مركـــز وطنـــي لزراعـــة األعضاء في 

البحرين له استقاللية إدارية ومالية.

شروط وضوابط

إلى ذلك، أفاد نائب رئيس لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس 
الشـــورى درويـــش المناعي أن التبـــرع باألعضاء هو أعلى 
درجـــات التواصل بالحيـــاة، حيث يعتبر التبـــرع نوعا من 
اإليثـــار المحمـــود وبمثابة صدقـــة جارية، علـــى أن يكون 
نقل األعضاء من دون مقابل مادي أو معنوي مطلقا حتى 

يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة”.
وأردف المناعـــي “هنالـــك آيات قرآنيـــة عديدة حثت على 
التبـــرع، وأخـــص بالذكر ســـورة المائدة، إذ جـــاء في اآلية 
٣٢ منهـــا قولـــه تعالـــى: )ومن أحياهـــا فكأنما أحيـــا الناس 
جميعا(”.  ونوه المناعي إلى “أن هللا خلق اإلنسان وكرمه، 
لذلك حرص اإلســـالم على حياته وعدم اإلضرار به، لذلك 
أمـــرت الشـــريعة الســـمحاء اإلنســـان باتخاذ كل الوســـائل 
التـــي تحافـــظ علـــى ذاتـــه وحياتـــه وصحتـــه وتمنـــع عنه 
األذى،  وبهـــذا الخصوص هناك فتاوى عديدة صدرت من 
العالم اإلسالمي بجواز نقل والتبرع باألعضاء”، مستدركا 
بالقـــول، “البـــد مـــن شـــروط وضوابـــط وضعهـــا العلمـــاء 
ووضعتهـــا المجامـــع الفقهية وهذه الشـــروط عبر حالتين: 
األولـــى النقـــل مـــن الحي إلـــى الحـــي، والثانيـــة النقل من 

الميت إلى الحي”.

منال الشيخ

خذوا أعضائي بعد وفاتي
Û  حملة التبرع باألعضاء التي أطلقتها “البالد” بعنوان “حياة جديدة” هدفها

زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهمية التبــرع باألعضاء للمرضــى والمحتاجين 
لبعــض وظائــف الجســم، وهــا أنا أقــول من باب دعــم الحملة “إنــي تبرعت 
بأعضائي لصالح وزارة الصحة قبل سنوات وبحضور شخصين شهود في 
حــال وفاتــي.. خــذوا أعضائــي لمن يحتــاج إلى كلى أو كبــد أو قرنية ورئة 

وقلب والخ... من بقية أعضاء الجسم”.
Û  حمــالت التبــرع بالــدم اإلنســانية تنقــذ أرواح مرضــى فقــر الــدم المنجلــي

الــدم  كالســكلر والثالســيميا والهيموفيليــا وتســاهم فــي تعويــض نقــص 
للحوامل وجرحى الحوادث المرورية والخ...، حيث إن كيس الدم الواحد 
ينقــذ مــا ال يقــل عن 4 أطفــال، وحمالت التبــرع باألعضاء يجــب أن تكون 
ثقافــة اجتماعيــة يشــجع عليها رجال الدين واألطبــاء واإلعالميون وبقية 
النخــب، حيــث إن رفــع مســتوى الوعي وإشــاعة ثقافــة التبرع، ســتوفر لنا 
“بنك لألعضاء” يوفر على الدولة ميزانية شراء األعضاء لمن يحتاج دون 
انتظــار لفتــرة طويلــة وإنهاء معانــاة التعايش مع آالم األمــراض بين أفراد 

العائلة البحرينية.
Û  كمــا تلعــب الحمــالت اإلنســانية دورا كبيــرا فــي تعزيــز االنتمــاء الوطنــي

وترســيخ روح المواطنــة بيــن أفراد الشــعب، لما لها من ثمــار إيجابية على 
صحة المجتمع.

Û  )16( من المرســوم بقانون رقم )ومــن بــاب التذكيــر جاء في المــادة رقم )2
لســنة 1998 بشــأن نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية، “يجــوز للشــخص أن 
يتبــرع أو يوصــي بأحد أعضاء جســمه على أن يكون كامــل األهلية قانونًا 
ويكون التبرع بموجب إقرار كتابي، ويشهد عليها شاهدان كامال األهلية”.

hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول

المزارع عبدالشهيد شمطوطالمزارع فاضل البقالي خالل حديثه لــ“البالد” المزارع سيد سعيد

إبراهيم النهام

خالد بوعنقعلي إسحاقيدرويش المناعيأحمد العريض

حملة “حياة جديدة” ستعين المرضى على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
المتبرع الواحد قادر على إنقاذ حياة 9  أشخاص... نواب وشوريون:

المنامة - مجلس التعليم العالي

للجنـــة  التاســـع  االجتمـــاع  عقـــد 
االستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي وذلـــك برئاســـة األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب 
رئيـــس مجلـــس أمناء مجلـــس التعليم 
العالـــي الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة وعضويـــة كٌل مـــن 
الرئيس التنفيـــذي لهيئة جودة التعليم 
ورئيـــس  الســـندي،  طـــارق  والتدريـــب 
جامعة الخليـــج العربي خالد العوهلي، 
وأمين ســـر المجلـــس األعلـــى للتطوير 

والتدريب مريم مصطفى.
وأثنـــاء االجتماع، رحبـــت األمين العام 
بأعضـــاء اللجنـــة، معربـــة عـــن شـــكرها 

لتعاونهـــم وتقديرهـــا لمـــا يبذلونـــه من 
جهود ومـــا أبدوه مـــن آراء ومعلومات 
التـــي  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  تصـــب 
تســـعى إليهـــا اللجنـــة وبمـــا يســـهم في 
العالـــي  التعليـــم  بمنظومـــة  االرتقـــاء 
وتقديـــم خدمـــات تعليميـــة مســـتدامة 

ومتميزة.
وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات 
التـــي تمـــت إحالتهـــا إليها مـــن مجلس 
أمنـــاء التعليـــم العالي، وقامـــت بالنظر 
بعـــض  مـــن  المقدمـــة  الطلبـــات  فـــي 
لألمانـــة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
العامـــة لمجلـــس التعليم العالـــي والتي 

تتعلق بالنواحي األكاديمية.

“استشارية التعليم العالي” تنظر في طلبات أكاديمية

local@albiladpress.com

االثنين 13 يونيو 2022 - 13 ذو القعدة 1443 - العدد 4990
03

جـــددت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
تذكيرها للمواطنين والمقيمين الذين قرروا الســـفر 
خـــال موســـم الصيـــف أو يعتزمـــون أداء مناســـك 
الحـــج في هـــذا العـــام، إلـــى االســـتفادة مـــن حزمة 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المتعلقة بالســـفر والمتاحة 
لهـــم عبـــر البوابـــة الوطنيـــة للحكومـــة اإللكترونيـــة 
الحكومـــة  تطبيقـــات  ومتجـــر   ،Bahrain.bh
اإللكترونيـــة bahrain.bh/apps. وشـــجعت الهيئة 
المواطنين والمقيمين الذين يعتزمون أداء مناسك 
الحـــج لهذا العام، والمســـافرين إلـــى وجهات أخرى 
علـــى االســـتفادة من هـــذه الحزمـــة اإللكترونية من 
الخدمـــات واتخاذها رفيقا مصاحبا لهم قبل وأثناء 
سفرهم، كما دعتهم إلى ضرورة التأكد من صاحية 
بطاقـــة الهويـــة وجـــواز الســـفر قبـــل بـــدء رحلتهم، 

معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وميسرة. 
وبينـــت الهيئة أنـــه في حال كان المواطن أو المقيم 

يعتزم الســـفر قريبـــا، ويمتلك جواز ســـفر أو بطاقة 
هوية ستنتهي صاحيتها قريبا، ويحتاج إلى سرعة 
تجديدهمـــا، فإنها وفرت له خدمتيـــن إلكترونيتين 
عبـــر موقـــع البوابـــة الوطنيـــة bahrain.bh، وهمـــا 
خدمـــة تجديد بطاقة الهوية وبالتعاون مع شـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة خدمة تجديد جواز 
الســـفر، مشـــيرة إلـــى أن الخدمتيـــن اإللكترونيتين 
ُتســـهمان في تيسير اســـتعداده المسبق للسفر وأنه 
يمكـــن للمســـافر تجديد جواز ســـفره قبل شـــهر من 

انتهائه.
رحلـــة  علـــى  الحصـــول  للمســـافرين  يمكـــن  كذلـــك 
مريحـــة وآمنة من خال تحميـــل )تطبيق وجهتي( 
وفرتـــه  الـــذي   ،Bahrain.bh/apps عبـــر  المتـــاح 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجيـــة، إذ يمكنهـــم 
االســـتفادة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة المتوافـــرة 
عليـــه قبل وأثناء الســـفر، إذ يحتـــوي التطبيق على 
مجموعة من الخدمات التي تضمن لهم االســـتعداد 
مـــن بداية الرحلـــة حتى نهايتها، فمـــن خاله يمكن 

المعلومـــات  مختلـــف  علـــى  الحصـــول  للمســـافر 
المتعلقـــة بالتأشـــيرة الخاصة بالبلد الذي سيســـافر 
إليـــه، والتعـــرف على خدمـــات التأمين على الســـفر 
المتاحـــة له، وخدمات المنع من الســـفر والســـفارات 
والقنصليـــات المعتمدة التابعة لمملكـــة البحرين، إذ 
بإمكانـــه التواصل معها وطلب المســـاعدة في حال 
اســـتدعت الحاجة لذلـــك، إلى جانـــب توفير خدمة 

البعثات األجنبية المعتمدة.
وللمســـافرين بمركباتهـــم أو دراجاتهـــم الناريـــة من 
مملكة البحرين برا عبر جســـر الملك فهد، فإن هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة وبالتعاون مع 
اإلدارة العامة للمرور وفرت لهم عددا من الخدمات 
اإللكترونيـــة عبر البوابـــة الوطنية وتطبيق خدمات 
المـــرور )eTraffic(، ومنهـــا خدمـــة تجديد تســـجيل 
المركبـــات الخاصة، وخدمة تخويل المركبة لجســـر 
الملـــك فهـــد والتـــي تتيح إصـــدار شـــهادة التخويل 
لعبور الجســـر مع إمكانية إدارة الشـــهادات الصادرة 
والتحقـــق مـــن صاحيتهـــا، وخدمـــة إصـــدار وثيقة 

إلـــى  المتوجهـــة  البحرينيـــة  للمركبـــات  التأميـــن 
مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  توفرهـــا  والتـــي  الســـعودية 
الشركة المتحدة للتأمين، وُتمكن أصحاب المركبات 
البحرينيـــة من تقديم طلـــب إلصدار وثيقة التأمين 
للمغادرة من البحرين إلى السعودية عبر الجسر، مع 
اإلشـــارة إلى أن هذه الخدمة تقدم فقط من جانب 
المملكـــة العربية الســـعودية للمســـافرين المواطنين 

والمقيمين القادمين من مملكة البحرين.
كذلـــك تتيـــح للمســـافرين الذيـــن يعتزمـــون تأجيـــر 
مركبـــات خاصة عند وصولهم إلى وجهتهم أو البلد 
الذي يسافرون إليه، خدمة إصدار الرخصة الدولية 
والتـــي توفرها بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة للمرور 
علـــى  وتســـاعدهم   ،bahrain.bh عبـــر  والمتاحـــة 
إصـــدار الرخصة قبل الســـفر باالعتمـــاد على رخص 

السياقة المملوكة والسارية الصاحية.
وتشترط بعض الدول على المسافرين اليوم عرض 
شـــهادة التطعيـــم إلكترونيـــا أو إبرازهـــا مطبوعـــة 
عنـــد الدخـــول إليها، وفي هذا الشـــأن نجـــدد تذكير 

المســـافرين مـــن المملكـــة بخدمـــة إصـــدار شـــهادة 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( والتي 
وفرتها الهيئة بالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والمتاحـــة عبـــر تطبيـــق )مجتمع 
واعـــي(، والتـــي تتيـــح لهـــم إمكانية إصدار شـــهادة 
التطعيـــم وإبرازها عند منافـــذ بصورة إلكترونية أو 

طباعتها في حال اقتضت الحاجة لذلك.
وأعربـــت هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
عن خالـــص تمنياتها للجميع بقضـــاء أوقات ممتعة 
وآمنـــة، وللمزيـــد مـــن المعلومـــات واالستفســـار عن 
باقـــة خدمـــات المســـافر اإللكترونيـــة أو الخدمـــات 
والتطبيقات اإللكترونية األخرى التي تقدمها هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية يمكن للمواطنين 
ومقترحاتهـــم  استفســـاراتهم  تقديـــم  والمقيميـــن 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  وماحظاتهـــم 
والشـــكاوى )تواصل(، كما يمكنهم التواصل المباشر 
علـــى  الحكوميـــة  الخدمـــات  اتصـــال  مركـــز  عبـــر 
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هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

ا قبل شهر من انتهائه إتاحة تجديد الجواز إلكترونيًّ
تجديد بطاقة الهوية بالتعاون مع “الجوازات”... “الحكومة اإللكترونية”:

“األعلى للمرأة” يشارك في برنامج “أسواق المال للتدريب المهني”
دينا بنت راشد: تناسق األهداف مع مبادرات خطة النهوض بالبحرينية

شارك المجلس األعلى للمرأة في النسخة الثانية من 
برنامج “أســـواق المال للتدريب المهني” الذي تنفذه 
ا بهدف تعزيز الثقافة المالية  بورصة البحرين سنويًّ
والوعـــي االســـتثماري وتشـــجيع الكفـــاءات الشـــابة 
على االنخراط في قطاع أســـواق المال واالســـتثمار 
مـــن خـــال برنامـــج تدريبي عملـــي للمشـــاركين من 
الجنسين الكتساب مهارات التداول واستثمار رأس 

المال وأساليب البحث والتحليل المالي.

وأوضحـــت  مســـاعد األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة خال 
تقنيـــة  عبـــر  بالبرنامـــج  محاضـــرة  فـــي  مشـــاركتها 
االتصال المرئي، أن البرنامج ينسجم في أهدافه مع 
مبادرات الخطة الوطنية لنهـــوض المرأة البحرينية 
ويوضـــح طبيعـــة الخيـــارات والفـــرص المتاحة في 
ســـوق العمل، ويمكن المشـــاركين فيه من اكتســـاب 
المزيـــد من الخبرات المتخصصة في المهن النوعية 

في المجال المالي.
وتطرقـــت الشـــيخة دينا بنت راشـــد خال الجلســـة 

إلـــى دور المجلس المتمثل فـــي متابعة ودعم تنفيذ 
السياسة العامة في مجال المرأة، وتمكينها من أداء 
دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج 
التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وبما 
يضمـــن تحقيـــق رؤية مملكـــة البحريـــن االقتصادية 
2030 والتوجهـــات الوطنية في مجال التوازن بين 
الجنسين وما تحقق من أثر ونتائج مباشرة توضح 
مـــدى التقـــدم المتحقق وما يتـــم تفعيله مـــن آليات 
وأدوات تضمـــن اســـتدامة تقـــدم المـــرأة ويزيـــد من 

تنافسيتها في االقتصاد الوطني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” يشارك في النسخة الثانية من برنامج “أسواق المال للتدريب المهني” 

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
اإلنســـانية اتفاقيـــة تعاون مع مستشـــفى 
هيلـــث  كيمـــز  ومركـــز  البحريـــن  رويـــال 
الطبـــي، وذلـــك للمســـاهمة فـــي مشـــروع 
يتـــم خالهـــا  )بطاقـــة إشـــراقات( والتـــي 
تقديـــم خدمـــات صحيـــة مخفضـــة ألســـر 

المؤسسة.
العـــام  األميـــن  مـــن  كل  االتفافيـــة  وقـــع 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
مجلـــس  ورئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
إدارة مركـــز كيمـــز هيلث الطبـــي ورئيس 
وتنـــص  البحريـــن،  رويـــال  مستشـــفى 
علـــى تخفيـــض رســـوم إجـــراء العمليات، 

فـــي  تصـــب  أخـــرى  طبيـــة  وخدمـــات 
مصلحتهم. 

وبيـــن الســـيد أن توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة 
يأتي من باب الشراكة المجتمعية إلتاحة 

والهيئـــات  المؤسســـات  لجميـــع  الفرصـــة 
للمســـاهمة فـــي خدمـــة األيتـــام واألرامل 
المجتمـــع  لخدمـــة  اإلنســـاني  والعمـــل 
البحريني، ويهدف مشروع إشراقات إلى 

توفيـــر نســـب من التخفيض علـــى العديد 
من الخدمات ألســـر المؤسسة لتتمكن من 

تلبية احيتاجاتها بكل يسر.
وقـــال أحمـــد جواهـــري إن توقيـــع هـــذه 

علـــى  حرصهـــم  مـــن  يأتـــي  االتفاقيـــة 
مســـاعدة أبناء المجتمع البحريني، وإنهم 
فخـــورون بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة التـــي 
تســـاعد فـــي توفيـــر خدمات طبية ألســـر 

المؤسسة، وســـيقوم المستشفى بتجديد 
ا اهتماًمـــا بتوفيـــر  هـــذه اإلتفاقيـــة ســـنويًّ
مختلف أشـــكال الرعاية لخدمة المجتمع 

البحريني.
وبطاقة “إشـــراقات” هو مشروع تخفيض 
دشـــنته المؤسسة بالشـــراكة مع مجموعة 
مـــن  ويتـــم  المجتمـــع،  مؤسســـات  مـــن 
لألســـر  تخفيـــض  نســـب  تقديـــم  خالـــه 
مـــن  لاســـتفادة  بالمؤسســـة  المكفولـــة 
خدمـــات أكثر مـــن 220 جهة في مجاالت 
مختلفـــة )الصحيـــة، والتعليمية، والســـلع، 
والرياضية، والترويحية، وغيرها(،  وذلك 
مـــن خـــال إبـــراز معلومـــات األســـرة في 

)تطبيق المؤسسة rhf( للهواتف الذكية.

تشمل إجراء العمليات الجراحية... “الملكية لألعمال اإلنسانية”:

“رويال بحرين” و“كيمز هيلث” يمنحان رسوًما مخفضة لأليتام

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499013032110.pdf
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://albiladpress.com/news/2022/4983/bahrain/761117.html
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إبراهيم النهام

أهداف الحملة

واســـتعرض مصمـــم المحتـــوى الرقمـــي 
للحملـــة الزميـــل جاســـم محمـــد عرًضـــا 
ـــا ألهداف ومحـــاور حملة “حياة  تفصيليًّ
جديـــدة” والشـــوط الـــذي قطعـــه فريـــق 

العمل خالل المرحلة الماضية.
وأكـــد محمد تواصل فريق العمل بقيادة 
الصحافـــي  الكاتـــب  المشـــروع  مديـــر 
الزميـــل إبراهيم النهام مع وزارة الصحة 
والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى  والمجلـــس 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
والمستشـــفيات  )نهـــرا(  الصحيـــة 
الحكوميـــة، وعـــدد مـــن األطبـــاء داخـــل 
وخـــارج البحريـــن، وعـــدد مـــن أعضـــاء 
مجلســـي الشـــورى والنواب، ومستشفى 
وممثلـــي  التخصصـــي،  فيصـــل  الملـــك 
عطـــاء  كجمعيـــة  األهليـــة  الجمعيـــات 
للمسؤولية االجتماعية لألفراد، وجوالة 
المالكية، وغيرها، باعتبارهم شركاء في 

إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

استعداد للتعاون

مـــن جهتـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعيـــة الدمويـــة رانـــي اآلغـــا 
أنه على أتم االســـتعداد لتقديم التعاون 
إلنجـــاح أهـــداف مشـــروع حملـــة “حياة 

جديدة”. 
وبين أنه موفد من وزارة الصحة وإدارة 
المستشفيات الحكومية للمشاركة ضمن 

الشركاء في حملة صحيفة “البالد”.
الوطنيـــة  اللجنـــة  أهـــداف  أن  وأوضـــح 
لزراعة األعضـــاء هي تنفيذية وتوعوية 

بالمقام األول.
وفـــي مداخلـــة لرئيـــس مجلـــس اإلدارة 
قـــال معقًبـــا، “ليـــس المســـؤولون فقـــط 
من يتحملون مســـؤولية هذا المشـــروع، 
ا بذلك،  فالمجتمع أيًضا يتحمل دوًرا مهمًّ

لكي تتكامل جهود الجميع”.

االستثمار الطبي

بدوره، قال استشـــاري جراحة المســـالك 
البوليـــة وزراعـــة الكلـــى حمـــد الحلو إن 
“القانون الصادر سنة 1998 لتنظيم نقل 
وزراعة األعضاء البشـــرية لربما تأخرت 
الئحتـــه التنفيذيـــة والتي صـــدرت العام 
2020 لكـــن تأخرها ال يعطـــل الموضوع، 

بل نأمل استثمار هذا القرار”.
وأضاف الحلو “نأمل من اللجنة المركزية 
األعضـــاء  بزراعـــة  المعنيـــة  )الوطنيـــة( 
التي يرأســـها وكيـــل وزارة الصحة وليد 
المانـــع أن ُتفعـــل، خصوًصـــا مع انقشـــاع 
موجـــة الجائحة، وأن تعود زراعة الكلى 
لمستشفى الســـلمانية الطبي، كما عادت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى ســـابق 

عهدها بزراعة الكلى مجدًدا”.
وأوضح “نأمل من اللجنة أن تأخذ زمام 
المبـــادرة، ومـــن يـــرى خبـــرات المنطقـــة 
والعالم، ســـيالحظ أن المستشـــفيات لها 
دور كبيـــر في تنظيم وتســـهيل عمليات 
التبـــرع، وهـــذه الثقافـــة ســـتبدأ بشـــكل 
بـــأن  النـــاس  يالحـــظ  حيـــن  تدريجـــي 
عمليـــات الزراعة قائمة بشـــكل مضطرد 

بالمستشفيات، وسيقبلون بها”.
ووجه الحلو ســـؤاال لنائب رئيس اللجنة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعيـــة الدمويـــة رانـــي اآلغـــا 
مفـــاده: “هـــل وصـــل لكـــم أي طلـــب مـــن 
مستشفى خاص لتأسيس برنامج حول 

زراعة األعضاء؟”.
وأجـــاب اآلغـــا “نعـــم وصلنا، وتـــم زيارة 
ميدانيـــة مـــن قبـــل أعضـــاء فـــي اللجنة 
الوطنيـــة لزراعـــة األعضاء، ومـــن )نهرا( 
لبعـــض  المالحظـــات  تســـجيل  وتـــم 
األمـــور الناقصة والمطالبـــة بتصحيحها، 

وإرسالها للمستشفى الخاص”.
وأشـــار الحلو إلى أن المشرع يخول إلى 
)نهـــرا( للترخيـــص للمستشـــفيات بذلـــك، 
وليس اللجنة الوطنية لزراعة األعضاء، 

وأن القانـــون يشـــير إلـــى أن دور )نهـــرا( 
يقتصـــر على الترخيص فقط للمؤسســـة 

الطبية.
وعلق اآلغا قائال، “سأتأكد من المستشار 
القانونـــي للوقوف على من له اليد العليا 

بهذا الشأن، وسأوافيكم باإلجابة”.

جهود مكثفة

استشـــاري  قـــال  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 
جراحة األوعيـــة الدموية وزراعة الكلى 
صادق أحمد إن “برنامج زراعة األعضاء 
يحتـــاج لجهود مكثفـــة من الجميع، على 
المســـتويين الحكومـــي واألهلـــي، فهـــي 
األعضـــاء  منظومـــة متكاملـــة، وزراعـــة 
ليســـت مجرد عمليـــة جراحيـــة، فهنالك 
جوانـــب اجتماعيـــة وقانونيـــة، وأخـــرى 

معقدة تتعلق بالموضوع”.
وأردف أحمـــد “آمل مـــن اللجنة الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء أن يكـــون لديها توجه 
للتواصـــل مـــع كل الجهات التـــي تحاول 
أن تفعـــل خيـــًرا لهـــؤالء، ســـواء جهـــات 
إعالميـــة أو أهليـــة، أو مـــن ذوي الخبرة 

بهذا المجال”.
وتابـــع “خبراتنـــا تســـتخدم اليـــوم خارج 
البحرين، بخـــالف الوضع هنا، مع وجود 
عـــزوف عـــن التعاون معنـــا بهذا الشـــأن، 
علـــى الرغم من وجـــود اإلمكانيات التي 

تساعد على القيام بثالثة برامج لزراعة 
الكلى، وبكل سهولة”.

ودعا أحمد إلطالق برنامج فعال لزراعة 
الكلى في البحرين، وأن يتم العمل على 
تعزيز الوعي في المجتمع بثقافة التبرع 
باألعضـــاء والتـــي هـــي موجـــوده أصالً، 

ولكنها تحتاج لالهتمام والمتابعة.
واســـتذكر قائال “إن أول عملية أجريناها 
لزراعة الكلـــى كانت في يناير 2001 من 

ا”. شخص متوفى دماغيًّ
وأكمل “لدينـــا اآلن متبرعون بحرينيون 
كثيـــرون، وأذكر أننـــا رصدنا عائلة كاملة 
العـــام 2005 أبـــدى أفرادها اســـتعدادهم 
للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وحصل أن 
توفـــى قريب لهم بســـبب نزيف دماغي، 
فتبرعـــوا بأعضائه، والتي بفضلها هنالك 

أناس يعيشون بيننا اآلن”.
واســـتطرد يقول”كنـــا نقـــوم مـــع جمعية 
بتكريـــم  الكلـــى  مرضـــى  أصدقـــاء 
المســـجلين كمتبرعيـــن باألعضاء، وهذه 
اللفتـــة أحبها الناس كثيـــًرا، خصوًصا مع 
نشـــر صورهـــم وموضوع االحتفـــاء بهم 
فـــي الصحافـــة، ولقـــد شـــجعت وحّفزت 

كثيرين”.
وعلـــق الشـــعلة هنـــا بالقـــول “مـــن ضمن 
األفـــكار التـــي وردت بمبـــادرات الحملـــة 
مـــن  وتكريـــم  بتقديـــر  االكتفـــاء  عـــدم 

تبرعوا، وإنما يكون هنالك ميزة تقديرية 
تعطى لمن يسجل للتبرع باألعضاء عند 
حدوث الوفاة الدماغية، لتشجيع المزيد 

من الناس لإلقدام على التبرع”.
وفـــي األثنـــاء، عبـــر نائب رئيـــس اللجنة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعية الدموية راني اآلغا عن 
شـــكره لصـــادق أحمـــد مضيفا “ســـتؤخذ 

ا بعين االعتبار”. مالحظاتك جديًّ

مداخلة الزين

مـــن جهتـــه، عبـــر رجـــل األعمـــال، رئيس 
مجلـــس إدارة “مجوهـــرات الزيـــن” نبيل 
الزيـــن وهـــو أحد الذيـــن زرعـــوا رئة في 
السعودية - عن شكره وتقديره لصحيفة 
“البـــالد” إلطـــالق حملـــة “حيـــاة جديدة” 
ولألطبـــاء المشـــاركين والمتعاونيـــن مع 
الحملـــة، ولألهداف النبيلة التي يســـعى 

الجميع لتحقيقها.
ووجه الزين حديثه الستشـــاري جراحة 
األوعيـــة الدموية وزراعـــة الكلى صادق 
أحمـــد بالقول “أشـــكرك علـــى ما تفضلت 
بـــه مـــن مالحظـــات وتوصيـــات، والتـــي 
هـــي عناوين مهمة للحملـــة خالل الفترة 

المقبلة”.
وتابـــع الزيـــن “بـــإذن هللا وبتعاوننـــا مـــع 
بعضنـــا بعًضا، ســـنخرج بأفضـــل النتائج 

المرجوة من حملة “حياة جديدة” والتي 
من شأنها أن تنعكس إيجاًبا على أهداف 

الحملة، وعلى إنقاذ حياة الناس”.
وعلق الزين هنا قائالً “لمست من األطباء 
الذين أجروا عمليتي بالســـعودية وجود 
عتـــب بأنه ومنـــذ العام 2006 لـــم يتبرع 
الوقـــت  فـــي  بأعضائهـــم،  البحرينيـــون 
لمســـاعدة  اســـتعدادهم  أبـــدوا  الذيـــن 
أي مريـــض مـــن دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي”.
وتابـــع الزيـــن “مـــن الضـــروري أن ُتذكـــر 
موافقـــة المتبرع باألعضـــاء في بطاقته 
وأوالدي  وزوجتـــي  فأنـــا  الشـــخصية، 
متبرعـــون  أصدقائـــي  مـــن  والعديـــد 
بأعضائنـــا بعـــد الوفـــاة، ونراهـــا صدقـــة 

جارية”.

تجربة جوالة المالكية

إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس جوالـــة المالكية 
ســـعيد منصور “إنه ســـبق لنا خالل العام 
1998-1996 أن بدأنـــا حملـــة لتشـــجيع 
الناس على التبرع باألعضاء، وســـاهمت 
معنـــا الصحافـــة البحرينيـــة، وعـــدد مـــن 
وجهـــاء الديـــن، وقادة الـــرأي، وعدد من 
األطبـــاء والمختصيـــن كعضـــو مجلـــس 
الشورى الحالي استشاري أمراض الكلى 
أحمـــد العريض، واألب الروحي لعمليات 

الزراعة جورج ابونـــا، وباعتبارهم جزًءا 
ال يتجـــزأ من نجاح أي حملـــة وطنية او 

اجتماعية”.
الفكـــرة  أن  مـــن  “بالرغـــم  منصـــور  وزاد 
كانـــت جديدة علـــى المجتمع آنـــذاك، إال 
، واســـتطعنا  أننـــا حققنا نجاًحا كبيًرا جدًّ
أن نحشـــد خـــالل فتـــرة الحملـــة 4000 
وصية، ولقد قابلنـــا وزير الصحة حينها، 
حيـــث أكدنا له ضـــرورة تفعيـــل القانون 

والذي صدر العام 1998”.
وأردف “كمـــا تأملنـــا كثيًرا من مجلســـي 
يحصـــل  لـــم  لكنـــه  والنـــواب  الشـــورى 
األزهـــر  راســـلنا  كمـــا  أي شـــيء جديـــد، 
الشـــريف، والمجمع اإلسالمي في جدة، 
والمرجعيـــات الشـــيعية كالســـيد محمـــد 
فضـــل هللا، باعتبارهم جميًعـــا جزًءا من 
عملية اإلقناع للمجتمع، وذلك ترســـيخا 
للفكـــرة والعمل على تعميقهـــا لدى أفراد 

المجتمع”.
“لنجـــاح  بالقـــول  منصـــور  واختتـــم 
المشروع، يجب أن يكون هنالك تشريع 
واضح، ووجود حافز للمتبرعين بشـــكل 
هبـــات، وبرأيـــي ومـــن خـــالل تجربتنـــا 
هـــذه فإن الحمالت الشـــبيهة قادرة على 
تحقيق قصص النجاح المطلوبة متى ما 

وجدت اإلرادة والعزيمة لذلك”.

حلقة نقاشية عن تشجيع التبرع باألعضاء... ومطالبات باستئناف برنامج زراعة الكلى
انطالق أولى مبادرات حملة “حياة جديدة” بمشاركة مسؤول بـ “الصحة” وأطباء

بالتبرع مــســاعــدتــهــم  يــنــتــظــرون  مــن  إلنــقــاذ  ــاءت  ــ ج  ”^“ حــمــلــة  الــشــعــلــة: 

ــاس ــن ال وســتــنــقــــــــــــــذ  نبيلـــــــــة  ــدة”  ـــ ـــ ــدي ج ــاة  ـــ ـــ ــي “ح ــداف  ـــ ـــ ـــ ـــ أه ــن:  ـــ ـــ ـــ ـــ ــزي ال
نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للزراعـــــة: استعــــــداد تـــام للتعــــــــاون وإنجــــاح حملـــة “^”
بالمستشفيـــــــات الزراعـــة  برامـــج  انطـــالق  بعـــد  التبـــرع  عمليــــــات  ستزيــــــد  الحلـــــــو: 

ــة ــ ــزراع ــ ــص إلجـــــــراء عــمــلــيــات ال ــي ــرخ ــت ــل ــب ل ــل ــط ــاص يـــتـــقـــدم ب ــ ــى خـ ــف ــش ــت ــس م
ــرع مــــوجــــود  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ــع ب ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ــم ــ صــــــــــادق أحــــــمــــــد: وعــــــــي ال
ــا دمـــاغـــّيًـّ ــى  ــوف ــت م ــص  ــخ ش ــن  مـ  2001 ــر  ــاي ــن ي ــي  فـ ــن  ــري ــح ــب ــال ب ــى  ــل ك ــة  ــ ــ زراع أول 
ــه ــه بأعضائـ ــرع أهلـ ــف فتبـ ــبب نزيـ ــا بسـ ــي قريبهـ ـ ــرع وُتوفِّ ــتعدادها للتبـ ــجل اسـ ــة تسـ عائلـ

انطلقــت أولــى مبادرات حملة “حياة جديدة” لتشــجيع المجتمع للتبرع باألعضاء، 
من خالل عقد حلقة نقاشية لفريق العمل مع عدد من شركاء الحملة مثل المعنيين 

بالقطاع الصحي الحكومي واألطباء المختصين وذلك عبر االتصال المرئي.

الشــعلة  عبدالنبــي  “البــالد”  إدارة  مجلــس  رئيــس  رحــب  الفعاليــة،  بدايــة  وفــي 
بالمشــاركين مــن داخــل البحريــن وخارجهــا، مؤكًدا أن هــذه المبادرة جــاءت بناء 
علــى اتصــاالت واقتراحــات تلقتهــا الجريــدة مــن قبــل قرائهــا ومتابعيهــا، وهــم 
يحثونها على أن تســاهم في تحريك المجتمع، وخلق المزيد من الوعي واإلدراك، 

وتأسيس ثقافة التبرع باألعضاء لحماية اآلخرين.

مــع  خصوًصــا  للجميــع،  قــدوة  المتبرعــون  يكــون  أن  “نشــجع  الشــعلة،  وأضــاف 
حصــول التراجــع الــذي حــدث فــي العاميــن الماضيين بهذا الشــأن، والــذي زاد مع 
تفشــي الجائحة، وفي ظل وجود كثيرين ممن ينتظرون من يســاهم في إنقاذهم 
ومساعدتهم، ويأتي هنا دورنا في صحيفة “البالد” كي نخدم المجتمع، ونستجيب 

لتطلعاته ورغباته”.

حملة “حياة 
جديدة” 

تتحرك لتوفير 
ميزة تقديرية 

للمتبرعين

عتب من أطباء 
بالسعودية 

بسبب إحجام 
البحرينيين عن 

التبرع منذ 2006

حملة جوالة 
المالكيـــة 

حصدت توقيع 
4 آالف وصية 

بالتبرع

الحملة تتواصل 
مع جهات 

رسمية وأهلية 
وأطباء من 

البحرين وخارجها

جوالة المالكية 
أطلقت حملة 
لتشجيع التبرع 
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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محرر الشؤون المحلية

وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي أنه وفي إطار الجهد التطويري 
المتواصـــل الـــذي تبذلـــه إدارة المناهج، 
فقـــد تولت وحدة مناهـــج اللغة العربية 
للتعليـــم األساســـي مهمـــة تطوير وثيقة 
منهج اللغـــة العربية للتعليم األساســـي، 
وفـــق أحـــدث التوجهـــات والمعايير في 
تعلـــم اللغـــات، حيـــث تم تأليف سلســـلة 
)براعم العربية( الخاصة بالحلقة األولى 
مـــن التعليـــم األساســـي، وســـيتم طـــرح 
المنهـــج للصـــف الثالـــث االبتدائـــي فـــي 
العام الدراســـي الجديـــد 2022/ 2023م، 
فـــي المدارس الحكومية والخاصة، بعد 
أن تم تدريســـه للصفيـــن األول والثاني 
االبتدائـــي خـــال العاميـــن الدراســـيين 
الســـابقين. وأوضـــح الوزير أن سلســـلة 

)براعم العربية( تواكب أحدث النظريات 
األم  اللغـــة  بتعلـــم  المتعلقـــة  التعليميـــة 
وتعليمها، إذ ُبنيت السلسلة على اعتماد 
اللغـــة  الكتســـاب  مدخـــا  الطفـــل  أدب 
الدراســـي  الصـــف  داخـــل  وممارســـتها 

وخارجه.

طرح “براعم العربية” للصف الثالث االبتدائي

أكـــد مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
إبراهيـــم الجودر وجـــود عدد من 
المخاطبـــات بين وزارة اإلســـكان 
بخصـــوص  البلديـــات  وشـــؤون 
الوحـــدات  عـــن  تقريـــر  إعـــداد 
السكنية حال وجود مخالفات من 
عدمه بهدف اســـتكمال إجراءات 
تمليك الوحدة السكنية لصاحبها.
علـــى  رده  فـــي  الجـــودر  وأشـــار 
بلـــدي  مجلـــس  لرئيـــس  ســـؤال 
المحـــرق غـــازي المرباطي بشـــأن 
اســـتحداث وزارة اإلســـكان آليـــة 
إجـــراءات  الســـتكمال  جديـــدة 
تمليـــك الوحدة الســـكنية، إلى أن 
الـــوزارة بدأت العمل بهذا اإلجراء 

منذ 10 مارس 2021.
ويترتب على تخصيص المســـكن 
بحســـب القـــرار 909 لســـنة 2015 
تمكيـــن المنتفـــع بـــع تمهيـــًدا لنقل 

ملكيته إليه نهاية مدة االنتفاع.

للقانـــون  وفًقـــا  المنتفـــع  ويلتـــزم 
ذاتـــه بســـداد األقســـاط الشـــهرية 
تحصيـــل  لنظـــام  وفًقـــا  للبنـــك 
الشـــهرية  األقســـاط واإليجـــارات 
المترتبة على الخدمة اإلســـكانية 
بالبنـــك،  المعتـــد  المخصصـــة 
ويحســـب مبلـــغ القســـط الشـــهري 
للخدمة اإلســـكانية بالتناســـب مع 
مدة الســـداد على أال يزيد القسط 
الشـــهري علـــى 25 % مـــن الدخل 

الشهري لرب األسرة.

الجودر: تقرير مخالفات بلدية 
لتمليك الوحدة بعد سداد قيمتها

“الثروة الحيوانية” تعرض عدًدا من الحيوانات للمزايدة العامة
للثــروة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزارة  وكيــل  أعلــن 
الحيوانيــة خالــد حســن عن طــرح الوكالة الحيوانــات الموجودة لديهــا في محطة 
الهملــة للبيــع، وذلــك بعــد انتفــاء الهدف مــن تربية هــذه الحيوانات بمحطــة الهملة 

لألبحاث العلمية.

وذكـــر وكيل الثـــروة الحيوانيـــة أن هذه 
معايـــدات  عـــدة  بعـــد  تأتـــي  المزايـــدة 
طرحتها الوكالة ســـابقا تـــم بيع فيه عدد 

من األغنام والماعز واالبقار.
وقـــال إن وكالة الثـــروة الحيوانية وعبر 
مجلـــس المزايدات والمناقصات، تعرض 
عـــددا مـــن الحيوانـــات للمزايـــدة العامة، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه الحيوانات تنقســـم 

إلـــى قســـم يمثـــل ســـالتين مـــن الماعز، 
ســـالة )الماعـــز العارضـــي( وهـــي )دمـــاء 
نقية(، وســـالة )الماعز الشامي الزرايبي( 
تـــم إنتاجهـــا  وهـــي حيوانـــات منتخبـــة 

بمحطة الوكالة.
وأضاف “فيما يمثل القســـم الثاني يمثل 
خمـــس ســـاالت مـــن األغنـــام، وتشـــمل 
المعروفـــة  العواســـي(  )أغنـــام  “ســـالة 

النعيمـــي(،  )أغنـــام  باســـم  خليجيـــا” 
وفقـــا”  فـــي مجموعـــات  موزعـــة  وهـــي 

للـــون صوفهـــا ورأســـها، فمنهـــا الكريمـــي 
ومنهـــا الدبســـي ومنها األبيض، وتشـــمل 
تلقيح)طلوقـــات(  فحـــول  المجموعـــة 
العســـاف،  وســـالة  ومجربـــة،  منتخبـــة 
وهـــي ســـالة محســـنة تـــم تطويرها في 
باد الشـــام )فلسطين واألردن(، ومحطة 
الهملـــة لربما تكون الموقـــع الوحيد الذي 
يمتلك هذه السالة إذ تمتاز هذه السالة 
بـــوالدات التوائم وســـرعة نمـــو المواليد 

وبإنتاجها للحليب”.
ضمـــن  مـــن  يوجـــد  “وكذلـــك  وتابـــع 
الحيوانـــات المعروضـــة للمزايـــد ســـالة 
الطـــم طـــم والحبصـــي البحرينـــي وهـــي 
)دمـــاء نقية(، تضم فحـــول تلقيح بألوان 

جميلة ومواصفات جســـمانية وانتاجية 
عاليـــة” مضيفـــا “وكذلـــك يوجـــد خليـــط 
نتـــاج  وهـــي  الـــرأس  أســـود  الصومالـــي 
الصومالـــي  مـــن  نقيـــة  فحـــول  ضـــرب 
أســـود الرأس مع إناث خليط من ســـالة 
العواســـي، تمتـــاز هـــذه الســـالة بقدرتها 
العاليـــة على تحمـــل الظـــروف المناخية 
القاســـية ونشـــاطها الجنســـي المســـتمرة 
وبحســـب خبـــراء التـــذوق، فـــإن لحمهـــا 

يمتاز بالطراوة والطعم المرمري”. 
وهـــي   )F1( ســـالة  “وأخيـــرا  وأضـــاف 
إنـــاث ناتجـــة مـــن ضـــرب فحـــول نقيـــة 
من ســـالة العســـاف مـــع إنـــاث نقية من 
سالة العواســـي، وهي إناث يظهر عليها 

بوضـــوح قـــوة الهجيـــن، هذه اإلنـــاث لم 
للمربـــي  وفرصـــة  وجاهـــزة  بعـــد  تلقـــح 

الراغب في امتاك حيوانات جيدة”. 
وأكد وكيل الثـــروة الحيوانية أن “جميع 
منتخبـــة  التلقيـــح(  )كبـــاش  الطلوقـــات 
وهي فرصة للمربين لتحســـين ساالتهم 
الراغبيـــن  داعيـــا  اإلنتاجيـــة،  الضعيفـــة 
فـــي الدخـــول فـــي المزايـــدة الحصـــول 
علـــى مســـتندات المزايـــدة الدخول على 
موقع مجلس والمناقصـــات والمزايدات 
واالتصـــال على أرقـــام التواصـــل التالية 

36000160 - 17987236
17987405 – 39451955 لمـــن يرغـــب 

في مزيد من االستفسارات”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خالد أحمد حسن

رعاية متكاملة وخدمات طبية 24 ساعة لنزالء “اإلصالح”
شعرنا بالرضا العام من خالل تعاملنا معهم... أطباء بـ “الصحة”:

تلتزم وزارة الصحة، وفي إطار المســـئوليات والواجبات 
المنوطـــة بها، بتقديم كافة الخدمـــات الصحية والرعاية 
الصحيـــة المتكاملة لنزالء مراكـــز اإلصاح والتأهيل، بما 
يحفـــظ حياتهـــم وســـامتهم ويســـهم في تعزيـــز مبادئ 
وقيم حقوق اإلنســـان. وفي هذا اإلطار تتنوع الخدمات 
الصحيـــة المقدمة بهدف معالجة كافة األمراض التي قد 
يتعـــرض لها النزالء، ســـواء في مجـــال الصحة العامة أو 
التـــي تتطلـــب معالجتها مزيـــًدا من الرعايـــة والخدمات 

الصحية الدقيقة.
وتبقى هذه الرعاية الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة 
للنـــزالء، مـــن خـــال طواقـــم طبيـــة علـــى مســـتوى عال 
وعلى مدار الســـاعة، أحد أشكال تطبيق حقوق اإلنسان 
كممارســـة يومية ومنهـــاج عمل. وهو ما يتـــم على مدار 
الســـاعة سواء من خال معاينة الحاالت وتقديم العاج 
الـــازم أو عبـــر توفيـــر كافـــة الســـبل التي تضمـــن حماية 

صحة وسامة النزالء. 
العامـــة  أكـــدت استشـــاري الصحـــة  الســـياق،  فـــي هـــذا 
بـــوزارة الصحـــة كوثر العيـــد على مبادئ الصحـــة العامة 
المطبقة والقيام بالزيارات الميدانية والتعريف باللوائح 
واإلجـــراءات الخاصة بكيفية التبليغ والوقاية والتعامل 
مـــع مختلف األمراض الســـارية مما يســـهل علـــى الجميع 
معرفة إجـــراءات التعامل مع هذه األمراض، منوهة إلى 
االهتمـــام بالدالئـــل اإلرشـــادية والتواصـــل مـــع المعنيين 
بالصحـــة العامة بصورة دورية ومســـتمرة وال ســـيما في 

حـــال وجـــود حـــاالت من األمـــراض الســـارية مثـــل فترة 
جائحة الكورونا.

وأوضحـــت العيـــد أن هنـــاك طاقمـــا طبيـــا يقـــوم بتقديم 
الرعايـــة الطبيـــة والخدمـــات الازمة وتحويـــل المرضى 
إلـــى مجمع الســـلمانية الطبي لعمل الفحوصـــات الازمة 
والعـــاج إن لزم األمر، كما يتـــم عمل الفحوصات الطبية 
الازمة للنزالء الجدد وتطبيق الحجر الصحي عليهم ثم 
إدخالهم إلى المركز بعد التأكد من خلوهم من الفيروس. 
وأيًضـــا يتم فحص جميع الموظفين والضباط المناوبين 
قبـــل دخـــول المبنى لمنـــع نقل الفيـــروس للنـــزالء، ويتم 
إعطاء جميع النـــزالء محاضرات وقائية وعرض مقاطع 

فيديو لكيفية منع انتشار الفيروس.
مـــن جهتـــه، أشـــاد استشـــاري المـــخ واألعصـــاب بـــوزارة 
الطبيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  هانـــي حميـــدان  الصحـــة 
المقدمـــة، منوهـــا إلـــى تنظيـــم زيـــارات دورية مســـتمرة 
إلجـــراء  الطبـــي  الســـلمانية  لمجمـــع  النـــزالء  لمراجعـــة 
الفحوصـــات التـــي يحتاجونها والحصول علـــى األدوية 
الازمـــة، مضيفـــا “لمســـنا مـــن خـــال تعاملنا مـــع النزالء 
مـــدى الرضا العـــام عن الخدمات الصحيـــة والطبية التي 
يتـــم تقديمها لهم” الفتا إلى اســـتمرار التعاون في مجال 
تقديـــم الخدمات الطبية التي تســـاهم في وقاية وعاج 

النزالء. 
في ذات الســـياق، أشـــار أخصائي أمـــراض الكلى بوزارة 
الصحـــة وحيـــد خليل إلى أنه خال جائحـــة كورونا كان 
مـــن الصعب حضور النـــزالء المرضى إلى المستشـــفيات 
الخارجيـــة، وعليـــه باشـــر األطبـــاء زيارتهـــم لاطمئنـــان 

عليهـــم، بخاصـــة مرضـــى الكلـــى ومـــن لديهـــم أمـــراض 
الضغط والســـكر، للتأكد من حالتهم الصحية وحصولهم 
علـــى العاج الازم، في ضوء االهتمام بصحة وســـامة 

النزالء وتلقيهم العاج الازم في كافة الظروف. 
بالمستشـــفيات  معديـــة  أمـــراض  أخصائـــي  أكـــد  كمـــا 
الحكومية أحمد العلوي، على المتابعة المســـتمرة للنزالء 
فـــي مختلف التخصصات، منوها إلى إجراء الفحوصات 
والتحاليـــل ونقـــل أي مريـــض إلى المستشـــفى في حال 
تطلب األمر ذلك، مشيرا إلى المستوى العالي في العاج 

وتوفير كافة المتطلبات الطبية. 
مـــن جهته، أشـــار رئيس وحـــدة الطب النفســـي الجنائي 
بوزارة الصحة فاضل النشـــيط إلى توفير االستشـــاريين 
النفســـيين لتلبية كافة االحتياجات النفســـية والعاجية 
للنـــزالء والتـــي تتضمـــن إجـــراء المقابـــات مـــع الحاالت 
التي تســـتدعي تدخل مستشـــفى الطب النفسي، مؤكًدا 
أن االهتمام بســـامة الصحة النفسية للنزالء، يسهم في 
االنســـجام والتوافق النفســـي واالجتماعي والقدرة على 

االنتاج والعطاء.
في ذات السياق، أوضحت جهينة بوهندي )طبيب عائلة 
بـــوزارة الصحـــة( أن اآللية المعمول بهـــا لتقديم خدمات 
الرعايـــة الصحية للنزالء، قائمة ومســـتمرة بهدف توفير 
باقـــة صحيـــة متكاملـــة لـــكل نزيـــل، مشـــيرة إلـــى إعداد 
ســـجل صحي لكل نزيل يتضمن كافة المعلومات الطبية 
والصحيـــة لمتابعتـــه مـــن قبـــل االستشـــاريين، كمـــا يتم 
اســـتخدام أحـــدث األجهـــزة والتقنيـــات للحصـــول علـــى 

خدمات طبية وقائية وعاجية شاملة.

فاضل النشيط هاني حميدانوحيد خليل كوثر العيدجهينة بوهندي أحمد العلوي

إبراهيم الجودر

سيدعلي المحافظة

قال رئيـــس لجنة الخدمات والمرافق 
المنطقـــة  بلـــدي  بمجلـــس  العامـــة 
الشـــمالية فيصل شـــبيب إن مشـــروع 
الرملي اإلســـكاني يشـــكو من افتقاره 
للخدمـــات األساســـية؛ نتيجـــة تأخـــر 
المخصصـــة  العقـــارات  تخطيـــط 
ضاحيـــة  فـــي  التجـــاري  لألغـــراض 

الرملي.
وأشـــار إلى أنه قام بطلب االستعجال 
المحـــات  مخططـــات  اعتمـــاد  فـــي 
الرملـــي،  ضاحيـــة  فـــي  التجاريـــة 
وذلـــك لتغطيـــة حاجـــة القاطنين من 
فـــي  المتمثـــل  الضروريـــة  الخدمـــات 
المخبز الشـــعبي وصالونـــات الحاقة 
مـــن  وغيرهـــا  والبقالـــة  والمغســـلة 

المحـــات التي يضطـــرون لتحصيلها 
من المناطق المجاورة.

وأكـــد ضرورة اإلســـراع فـــي تخطيط 
البنـــاء  إجـــازة  وإصـــدار  العقـــارات 
للمشـــروع الـــذي تأخـــر تنفيـــذه حيث 

كان مـــن المقـــرر البـــدء فـــي إنجـــازه 
أبريل الماضي، إذ من المقرر أن تضم 
المنطقة حسب المخططات 3 مناطق 

لـــكل  تجاريـــة تســـتوعب 9 محـــات 
واحد منها.

الرملـــي  ضاحيـــة  مشـــروع  ويعـــد 

أحـــد المشـــاريع اإلســـكانية الحديثـــة 
والواقع بالقرب من منطقتي سلماباد 
هكتـــار،   100 مســـاحة  علـــى  وعالـــي 

ويوفـــر 1261 وحدة ســـكنية و3240 
شـــقة ســـكنية، إلـــى جانـــب الخدمات 

والمرافق المختلفة.

الرملي بال خباز وحالق بسبب تأخر تخطيط المناطق التجارية
... شبيب: تضم 3 مناطق تجارية تسع لـ27 محلًّ

سيدعلي المحافظة

فيصل شبيب

مخطط المحالت التجارية بضاحية الرمليالرسم التخيلي للموقع التجاري األول
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