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كتب محمد الساعي:

ــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ أكــ
لـــشـــركـــة »بـــنـــفـــت« عـــبـــدالـــواحـــد 
خــدمــة  إطـــــــاق  أن  ــنـــاحـــي  الـــجـ
بتوجيه  اإللــكــتــرونــيــة  الشيكات 
المركزي  البحرين  مصرف  من 
يـــــعـــــزز مــــكــــانــــة الـــمـــمـــلـــكـــة فــي 
إذ  الــــمــــالــــيــــة،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
فــي  دولــــــة  أول  الـــبـــحـــريـــن  تـــعـــد 
متكاما  نظاما  تؤسس  العالم 
لــلــشــيــكــات اإللــكــتــرونــيــة. ولــفــت 
الـــتـــي  ــوة  الــــخــــطــ هــــــذه  أن  إلــــــى 
تــدار  بــأنــهــا  بنفت  شــركــة  تفخر 
من قبل سواعد بحرينية كفوءة، 
تــصــب فـــي إطــــار الــتــوجــه الــعــام 
نــحــو الــمــجــتــمــع غــيــر الــنــقــدي 

واالقتصاد الرقمي. 
وقــــال الــجــنــاحــي فـــي حـــوار 
مع »أخبار الخليج«: »إن النظام 
ــذي  ــ ــد الـ ــديــ ــجــ اإللــــكــــتــــرونــــي الــ
الهواتف  كل  على  حاليا  يتوافر 

الذكية، يتيح للمتعاملين مزايا 
تفضيلية واسعة، كما أن خدمة 
ــة تــوفــر  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــشـــيـــكـــات اإللـ
وفورية  دقيقة  معلومات  منصة 
خاصة بالنسبة إلى المؤسسات، 
اتخاذ  قدرتها على  يعزز من  ما 

القرارات المناسبة. 
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الـــشـــيـــكـــات  أن  ــفـــت  ــنـ بـ لــــشــــركــــة 
ــتــــع بـــكـــل  ــمــ ــتــ اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة تــ
ــة الــتــي  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــضـــمـــانـــات الـ
وتتميز  الورقي،  الشيك  يوفرها 
للمتعاملين  الكاملة  بالحماية 
ــتـــاعـــب  ــرص الـ ــ ــ بــــهــــا وتــــمــــنــــع فـ

والتزوير.

أشــاد وزيــر األشغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
الــمــهــنــدس عـــصـــام بـــن عــبــداهلل 
خــلــف بــدعــم شــركــة يــوســف بن 
الخيرية  لــأعــمــال  كــانــو  أحــمــد 
واإلنسانية والمساهمة في بناء 
وتــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
من  والتي  البحرين  مملكة  في 
الخدمات  تعزيز مستوى  شأنها 
لمختلف  الــمــقــدمــة  والـــرعـــايـــة 

فئات المجتمع البحريني.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال لــــقــــاء 
إدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء  الــــوزيــــر 
شـــركـــة يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كــانــو 
اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  بــرئــاســة 
خالد محمد كانو، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة فوزي أحمد كانو 
الشركة،  مشاريع  على  لاطاع 
كانو  مبارك  مركز  مشروع  وهــي 
تحويل  ومـــشـــروع  االجــتــمــاعــي، 
مقر شركة يوسف بن أحمد كانو 
إلى متحف، إضافة إلى مشروع 

معرض شريفة كانو للفنون. 

ــه رحـــــــب خـــالـــد  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
محمد كانو رئيس مجلس إدارة 
شـــركـــة يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كــانــو 
تأكيدا  تأتي  التي  الوزير  بزيارة 
ألهــمــيــة الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاع 
الحكومي والقطاع الخاص في 

إنجاح المبادرات المجتمعية. 
وقـــــــال: »نـــعـــتـــز بــكــونــنــا مــن 
الخليجية  الــعــائــلــيــة  الــشــركــات 

الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال األعـــمـــال، 
ــاري  ــتـــجـ ــر بـــتـــاريـــخـــنـــا الـ ــفـــخـ ونـ
الـــطـــويـــل فــــي ســـــوق الـــمـــنـــامـــة، 
كانو  متحف  مــشــروع  وسيسهم 
فــــي اســـتـــمـــرار دورنـــــــا الــمــتــمــّيــز 
وتــــواجــــدنــــا الـــحـــيـــوي فــــي هـــذا 

السوق«.

�لرئي��س �لتنفي�ذي ل�ش�ركة بنف�ت: �لبحري�ن �أول دول�ة 

ف�ي �لعال�م ت�ؤ�ش��س نظام�ا متكام�ا لل�ش�يكات �لإلكترونية

�إ�ش�ادة بدع�م �ش�ركة ي��ش�ف ب�ن �أحم�د كان�� لاأعم�ال �لخيري�ة

خ�ال��د ك�ان��و: ن�ف�خ��ر بتاريخن�ا ك�ش�ركة عائلي�ة رائ�دة

كتبت نوال عباس:

شـــهـــدت حـــركـــة الـــســـوق في 
الـــبـــحـــريـــن انـــتـــعـــاشـــا مــلــحــوظــا 
وذلــك  القطاعات،  مختلف  فــي 
ــة تــشــغــيــل  ــ ــركـ ــ ــع انــــتــــظــــام حـ ــ مــ
يربط  الــذي  فهد  الملك  جسر 
ــعــــوديــــة  ــريــــن والــــســ ــبــــحــ ــيــــن الــ بــ
ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ بــعــد جــائــحــة فـ
المملكة  ــرار  ــ قـ إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
ــة الـــــســـــمـــــاح بـــســـفـــر  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
مــواطــنــيــهــا األقـــل مــن 18 عاما 
وفــق عدد  البحرين مؤخرا  إلــى 
ــن االشـــتـــراطـــات والـــضـــوابـــط  مـ

الصحية.
وقــــــــــــال عــــــــــدد مــــــــن رجــــــــال 
األعمال واالقتصاديين والتجار 
عــــودة  إن  ــيـــج«  ــلـ الـــخـ لـــــ»أخــــبــــار 
أدت  فهد  الملك  جسر  تشغيل 
التسوق من  زيــادة معدالت  إلى 
السعوديين والوافدين القادمين 
ــن الـــســـعـــوديـــة، مــنــوهــيــن إلــى  مـ
بصورة  يسهم  المنافذ  فتح  أن 
فــــاعــــلــــة فــــــي نــــمــــو االقــــتــــصــــاد 

ــع عــجــلــة تــنــشــيــط الــتــجــارة  ودفــ
ما  ــو  وهـ الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
ينعكس إيجابيا على القطاعات 
ذات الــعــاقــة بــقــدوم الــــزوار من 
خارج المملكة، ويحقق انتعاشا 
ســيــاحــيــا وفــنــدقــيــا عــلــى جميع 

المستويات.
قطاع  انتعاش  عن  وكشفوا 
وقــطــاع   ،%50 بنسبة  الــمــطــاعــم 
بنسبة  والـــمـــجـــوهـــرات  الـــذهـــب 
بنسبة  الــفــنــدقــة  وقـــطـــاع   ،%70
ــذا  هــ أن  إلــــــــى  ــن  ــيــ ــتــ الفــ  ،%30
ــنـــشـــاط يــنــعــكــس عـــلـــى بــقــيــة  الـ
ــة بــمــا  ــاديـ ــتـــصـ الـــقـــطـــاعـــات االقـ
ــي تــعــويــض الــخــســائــر  يــســهــم فـ
إذ تشكل  كــورونــا،  جــراء جائحة 
ــة الـــتـــســـوق لــلــســعــوديــيــن  حــــركــ
والــــــوافــــــديــــــن الــــقــــادمــــيــــن مــن 
من   %50 مـــن  أكـــثـــر  الـــســـعـــوديـــة 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــجــمــعــات 
بالبحرين،  الرئيسية  التجارية 
زيــادة  إلــى  التوقعات  تشير  كما 
اإلقبال على شراء الذهب خال 

الشهرين القادمين.

ــا لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات  ووفـــقـ
ــة فــي  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــة اإللـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
الــبــحــريــن بــلــغ حــجــم الــتــجــارة 
غــيــر الــنــفــطــيــة بــيــن الــســعــوديــة 
والبحرين 2.96 مليار ريال )789 

مليون دوالر( خال الربع األول 
مــن الــعــام الــجــاري، ونما حجم 
النفطي  غير  التجاري  التبادل 
بين البحرين والسعودية بنسبة 
ليبلغ 688.4 مليون دوالر   ،%43

الثالث مــن 2020،  الــربــع  خــال 
ُمقارنة بـ481 مليون دوالر خال 

الفترة نفسها من عام 2019.

كتب أحمد عبداحلميد:

تقدم عدد من الشوريين باقتراح بقانون يهدف 
إلى إلغاء »تصريح العمل المرن« المنصوص عليه 
أن  مؤكدين  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  قــانــون  فــي 
النظام هي  المستفيدة من هذا  األجنبية  العمالة 
فــي الـــواقـــع عــمــالــة فــائــضــة ال يــحــتــاج إلــيــهــا ســوق 
العمل، إذ لم يعد صاحب عملهم في حاجة إليهم، 
وبدال من أن تلغى تأشيراتهم ويغادروا المملكة تم 
منحهم تأشيرة وإقــامــة مــرة أخـــرى، وهــو مــا يــؤدي 

بدوره إلى النمو الكبير في العمالة الوافدة.
البيئة  المرن« خلق  »العمل  أن تصريح  وأكــدوا 

الداعمة لتفوق االقتصاد الخفي بحجمه وأرقامه 
ونموه على االقتصاد الرسمي، وخاصة أن العاملين 
غير  تجارتهم  يمارسون  هائلة-  بــأعــداد  -وهــم  فيه 
المشروعة بكل حرية وأمان، وهو ما يشكل خطورة 
االقتصاد  واســتــقــرار  الوطنية  العمالة  على  بالغة 
ــنـــي، وال ســيــمــا فـــي ظـــل االرتــــفــــاع الــمــطــرد  ــوطـ الـ
البحرين  المالية للعمال األجانب في  للتحويات 
إلى خارج الباد، إذ ارتفعت من 927.2 مليون دينار 
مليار   1.22 إلــى   2017 عــام  فــي  دوالر«  مليار   2.5«

دينار »3.3 مليارات دوالر« في عام 2018.

�نتعا�س حركة �لأ�ش��ق بعد فتح ج�شر �لملك فهد

�لمرن« �لعمل  »ت�شريح  لإلغاء  بقان�ن  �قتر�ح 

الذهب مبيعات  في  ارتفاعا  و%70  المطاعم  على  الإقبال  في  زيادة   %50 تجار: 

} جسر الملك فهد.       »أرشيفية«

} سمو ولي العهد السعودي.

} عبدالواحد الجناحي.

} خالد كانو.} وزير األشغال.
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�����ش���ت���ح���د�ث وظ���ائ���ف ج��دي��دة 

ف������ي ه���ي���ك���ل���ة �ل����م����د�ر�����س
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ أكـــد 
الــوزارة  إعــادة هيكلة  تتم في ضــوء  التي  الــمــدارس  أن عملية هيكلة 
تتضمن إدراج عدد من الوظائف الجديدة، بالشكل الذي يسهم في 
رفع قدرات تلك المدارس، وتقديم أفضل الخدمات ألعضاء الهيئات 
يــأتــي ضمن  ــراء  اإلجــ هــذا  أن  الــوزيــر  وأوضـــح  والتعليمية.  اإلداريــــة 
اهتمام الوزارة بإعطاء مزيد من الصاحيات للمدارس وفق ضوابط 
اإلطــار  هــذا  فــي  سيتم  إذ  التعليمية،  العملية  يــخــدم  بما  مــحــددة، 
مــدارس  أربــع  فــي  الثانية  المرحلة  فــي  التجريبي  بالتطبيق  الــبــدء 
الجديدة  الوظائف  التدريبية لشاغلي  البرامج  تنفيذ عدد من  بعد 
البرامج  بقية  تستكمل  أن  على  العاقة،  ذات  الجهات  مع  بالتعاون 
التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف. وأشار الوزير 
إلـــى أن الــوظــائــف الــجــديــدة تــتــضــمــن عــــددا مـــن الــمــســمــيــات، مثل 
واختصاصي  اللغات،  دعــم  واختصاصي  الحياة،  جــودة  اختصاصي 
التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي 

ومهني، وغيرها.

�ل�شع�دية تخ�ش�س 700 مليار ريال لمبادر�ت 

2060 �لكرب�ني بحل�ل  �لحياد  �إلى  �ل��ش�ل 

أعلن األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، إطاق الحزمة األولى من المبادرات 
النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة 
تــحــديــات الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، الــتــي مــن شــأنــهــا اإلســـهـــام فــي تحقيق 
عزمه  مؤكدا  الخضراء،  السعودية  لمبادرة  الطموحة  المستهدفات 
العالمية  الــمــدن  أكثر  مــن  واحـــدة  إلــى  الــريــاض  على تحويل مدينة 

استدامة.
المنتدى  األولــى من  للنسخة  االفتتاحية  كلمته  في  ذلــك  جــاء 
الــســنــوي لــمــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، فــي الـــريـــاض، الـــذي يعنى 
السعودية،  العربية  للمملكة  الــجــديــدة  البيئية  الــمــبــادرات  بــإطــاق 
ومتابعة أثر المبادرات التي تم إعانها سابًقا، بما يحقق مستهدفات 

مبادرة السعودية الخضراء.
وأعلن كذلك استهداف السعودية الوصول إلى الحياد الصفري 
للكربون  الدائري  االقتصاد  نهج  خال  من   2060 عام  في  الكربوني 
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن األمير محمد بن سلمان قوله إن 
هذه الحزمة األولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 
700 مليار ريال، ما يسهم في تنمية االقتصاد األخضر، وخلق فرص 
عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق 

رؤية المملكة 2030.

»�لأه������ل������ي �ل���م���ت���ح���د« ي����ق����دم م���ن���ح �ل�����ج�����د�رة 

تايلند�ل���در�����ش���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع �ل��ج��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ل��دخ���ل  �ل��خ�����ش��ر�ء  �ل��ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  �ل��ب��ح��ري��ن 
ص5ص10 أخبار البحرينمال وأعمال

كتب محمد الساعي:

ــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ أكــ
لـــشـــركـــة »بـــنـــفـــت« عـــبـــدالـــواحـــد 
خــدمــة  إطـــــــاق  أن  ــنـــاحـــي  الـــجـ
بتوجيه  اإللــكــتــرونــيــة  الشيكات 
المركزي  البحرين  مصرف  من 
يـــــعـــــزز مــــكــــانــــة الـــمـــمـــلـــكـــة فــي 
إذ  الــــمــــالــــيــــة،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
فــي  دولــــــة  أول  الـــبـــحـــريـــن  تـــعـــد 
متكاما  نظاما  تؤسس  العالم 
لــلــشــيــكــات اإللــكــتــرونــيــة. ولــفــت 
الـــتـــي  ــوة  الــــخــــطــ هــــــذه  أن  إلــــــى 
تــدار  بــأنــهــا  بنفت  شــركــة  تفخر 
من قبل سواعد بحرينية كفوءة، 
تــصــب فـــي إطــــار الــتــوجــه الــعــام 
نــحــو الــمــجــتــمــع غــيــر الــنــقــدي 

واالقتصاد الرقمي. 
وقــــال الــجــنــاحــي فـــي حـــوار 
مع »أخبار الخليج«: »إن النظام 
ــذي  ــ ــد الـ ــديــ ــجــ اإللــــكــــتــــرونــــي الــ
الهواتف  كل  على  حاليا  يتوافر 

الذكية، يتيح للمتعاملين مزايا 
تفضيلية واسعة، كما أن خدمة 
ــة تــوفــر  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــشـــيـــكـــات اإللـ
وفورية  دقيقة  معلومات  منصة 
خاصة بالنسبة إلى المؤسسات، 
اتخاذ  قدرتها على  يعزز من  ما 

القرارات المناسبة. 
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الـــشـــيـــكـــات  أن  ــفـــت  ــنـ بـ لــــشــــركــــة 
ــتــــع بـــكـــل  ــمــ ــتــ اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة تــ
ــة الــتــي  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــضـــمـــانـــات الـ
وتتميز  الورقي،  الشيك  يوفرها 
للمتعاملين  الكاملة  بالحماية 
ــتـــاعـــب  ــرص الـ ــ ــ بــــهــــا وتــــمــــنــــع فـ

والتزوير.

أشــاد وزيــر األشغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
الــمــهــنــدس عـــصـــام بـــن عــبــداهلل 
خــلــف بــدعــم شــركــة يــوســف بن 
الخيرية  لــأعــمــال  كــانــو  أحــمــد 
واإلنسانية والمساهمة في بناء 
وتــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
من  والتي  البحرين  مملكة  في 
الخدمات  تعزيز مستوى  شأنها 
لمختلف  الــمــقــدمــة  والـــرعـــايـــة 

فئات المجتمع البحريني.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال لــــقــــاء 
إدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء  الــــوزيــــر 
شـــركـــة يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كــانــو 
اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  بــرئــاســة 
خالد محمد كانو، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة فوزي أحمد كانو 
الشركة،  مشاريع  على  لاطاع 
كانو  مبارك  مركز  مشروع  وهــي 
تحويل  ومـــشـــروع  االجــتــمــاعــي، 
مقر شركة يوسف بن أحمد كانو 
إلى متحف، إضافة إلى مشروع 

معرض شريفة كانو للفنون. 

ــه رحـــــــب خـــالـــد  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
محمد كانو رئيس مجلس إدارة 
شـــركـــة يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كــانــو 
تأكيدا  تأتي  التي  الوزير  بزيارة 
ألهــمــيــة الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاع 
الحكومي والقطاع الخاص في 

إنجاح المبادرات المجتمعية. 
وقـــــــال: »نـــعـــتـــز بــكــونــنــا مــن 
الخليجية  الــعــائــلــيــة  الــشــركــات 

الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال األعـــمـــال، 
ــاري  ــتـــجـ ــر بـــتـــاريـــخـــنـــا الـ ــفـــخـ ونـ
الـــطـــويـــل فــــي ســـــوق الـــمـــنـــامـــة، 
كانو  متحف  مــشــروع  وسيسهم 
فــــي اســـتـــمـــرار دورنـــــــا الــمــتــمــّيــز 
وتــــواجــــدنــــا الـــحـــيـــوي فــــي هـــذا 

السوق«.

�لرئي��س �لتنفي�ذي ل�ش�ركة بنف�ت: �لبحري�ن �أول دول�ة 

ف�ي �لعال�م ت�ؤ�ش��س نظام�ا متكام�ا لل�ش�يكات �لإلكترونية

�إ�ش�ادة بدع�م �ش�ركة ي��ش�ف ب�ن �أحم�د كان�� لاأعم�ال �لخيري�ة

خ�ال��د ك�ان��و: ن�ف�خ��ر بتاريخن�ا ك�ش�ركة عائلي�ة رائ�دة

كتبت نوال عباس:

شـــهـــدت حـــركـــة الـــســـوق في 
الـــبـــحـــريـــن انـــتـــعـــاشـــا مــلــحــوظــا 
وذلــك  القطاعات،  مختلف  فــي 
ــة تــشــغــيــل  ــ ــركـ ــ ــع انــــتــــظــــام حـ ــ مــ
يربط  الــذي  فهد  الملك  جسر 
ــعــــوديــــة  ــريــــن والــــســ ــبــــحــ ــيــــن الــ بــ
ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ بــعــد جــائــحــة فـ
المملكة  ــرار  ــ قـ إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
ــة الـــــســـــمـــــاح بـــســـفـــر  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
مــواطــنــيــهــا األقـــل مــن 18 عاما 
وفــق عدد  البحرين مؤخرا  إلــى 
ــن االشـــتـــراطـــات والـــضـــوابـــط  مـ

الصحية.
وقــــــــــــال عــــــــــدد مــــــــن رجــــــــال 
األعمال واالقتصاديين والتجار 
عــــودة  إن  ــيـــج«  ــلـ الـــخـ لـــــ»أخــــبــــار 
أدت  فهد  الملك  جسر  تشغيل 
التسوق من  زيــادة معدالت  إلى 
السعوديين والوافدين القادمين 
ــن الـــســـعـــوديـــة، مــنــوهــيــن إلــى  مـ
بصورة  يسهم  المنافذ  فتح  أن 
فــــاعــــلــــة فــــــي نــــمــــو االقــــتــــصــــاد 

ــع عــجــلــة تــنــشــيــط الــتــجــارة  ودفــ
ما  ــو  وهـ الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
ينعكس إيجابيا على القطاعات 
ذات الــعــاقــة بــقــدوم الــــزوار من 
خارج المملكة، ويحقق انتعاشا 
ســيــاحــيــا وفــنــدقــيــا عــلــى جميع 

المستويات.
قطاع  انتعاش  عن  وكشفوا 
وقــطــاع   ،%50 بنسبة  الــمــطــاعــم 
بنسبة  والـــمـــجـــوهـــرات  الـــذهـــب 
بنسبة  الــفــنــدقــة  وقـــطـــاع   ،%70
ــذا  هــ أن  إلــــــــى  ــن  ــيــ ــتــ الفــ  ،%30
ــنـــشـــاط يــنــعــكــس عـــلـــى بــقــيــة  الـ
ــة بــمــا  ــاديـ ــتـــصـ الـــقـــطـــاعـــات االقـ
ــي تــعــويــض الــخــســائــر  يــســهــم فـ
إذ تشكل  كــورونــا،  جــراء جائحة 
ــة الـــتـــســـوق لــلــســعــوديــيــن  حــــركــ
والــــــوافــــــديــــــن الــــقــــادمــــيــــن مــن 
من   %50 مـــن  أكـــثـــر  الـــســـعـــوديـــة 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــجــمــعــات 
بالبحرين،  الرئيسية  التجارية 
زيــادة  إلــى  التوقعات  تشير  كما 
اإلقبال على شراء الذهب خال 

الشهرين القادمين.

ــا لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات  ووفـــقـ
ــة فــي  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــة اإللـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
الــبــحــريــن بــلــغ حــجــم الــتــجــارة 
غــيــر الــنــفــطــيــة بــيــن الــســعــوديــة 
والبحرين 2.96 مليار ريال )789 

مليون دوالر( خال الربع األول 
مــن الــعــام الــجــاري، ونما حجم 
النفطي  غير  التجاري  التبادل 
بين البحرين والسعودية بنسبة 
ليبلغ 688.4 مليون دوالر   ،%43

الثالث مــن 2020،  الــربــع  خــال 
ُمقارنة بـ481 مليون دوالر خال 

الفترة نفسها من عام 2019.

كتب أحمد عبداحلميد:

تقدم عدد من الشوريين باقتراح بقانون يهدف 
إلى إلغاء »تصريح العمل المرن« المنصوص عليه 
أن  مؤكدين  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  قــانــون  فــي 
النظام هي  المستفيدة من هذا  األجنبية  العمالة 
فــي الـــواقـــع عــمــالــة فــائــضــة ال يــحــتــاج إلــيــهــا ســوق 
العمل، إذ لم يعد صاحب عملهم في حاجة إليهم، 
وبدال من أن تلغى تأشيراتهم ويغادروا المملكة تم 
منحهم تأشيرة وإقــامــة مــرة أخـــرى، وهــو مــا يــؤدي 

بدوره إلى النمو الكبير في العمالة الوافدة.
البيئة  المرن« خلق  »العمل  أن تصريح  وأكــدوا 

الداعمة لتفوق االقتصاد الخفي بحجمه وأرقامه 
ونموه على االقتصاد الرسمي، وخاصة أن العاملين 
غير  تجارتهم  يمارسون  هائلة-  بــأعــداد  -وهــم  فيه 
المشروعة بكل حرية وأمان، وهو ما يشكل خطورة 
االقتصاد  واســتــقــرار  الوطنية  العمالة  على  بالغة 
ــنـــي، وال ســيــمــا فـــي ظـــل االرتــــفــــاع الــمــطــرد  ــوطـ الـ
البحرين  المالية للعمال األجانب في  للتحويات 
إلى خارج الباد، إذ ارتفعت من 927.2 مليون دينار 
مليار   1.22 إلــى   2017 عــام  فــي  دوالر«  مليار   2.5«

دينار »3.3 مليارات دوالر« في عام 2018.

�نتعا�س حركة �لأ�ش��ق بعد فتح ج�شر �لملك فهد

�لمرن« �لعمل  »ت�شريح  لإلغاء  بقان�ن  �قتر�ح 

الذهب مبيعات  في  ارتفاعا  و%70  المطاعم  على  الإقبال  في  زيادة   %50 تجار: 

} جسر الملك فهد.       »أرشيفية«

} سمو ولي العهد السعودي.

} عبدالواحد الجناحي.

} خالد كانو.} وزير األشغال.
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�����ش���ت���ح���د�ث وظ���ائ���ف ج��دي��دة 

ف������ي ه���ي���ك���ل���ة �ل����م����د�ر�����س
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ أكـــد 
الــوزارة  إعــادة هيكلة  تتم في ضــوء  التي  الــمــدارس  أن عملية هيكلة 
تتضمن إدراج عدد من الوظائف الجديدة، بالشكل الذي يسهم في 
رفع قدرات تلك المدارس، وتقديم أفضل الخدمات ألعضاء الهيئات 
يــأتــي ضمن  ــراء  اإلجــ هــذا  أن  الــوزيــر  وأوضـــح  والتعليمية.  اإلداريــــة 
اهتمام الوزارة بإعطاء مزيد من الصاحيات للمدارس وفق ضوابط 
اإلطــار  هــذا  فــي  سيتم  إذ  التعليمية،  العملية  يــخــدم  بما  مــحــددة، 
مــدارس  أربــع  فــي  الثانية  المرحلة  فــي  التجريبي  بالتطبيق  الــبــدء 
الجديدة  الوظائف  التدريبية لشاغلي  البرامج  تنفيذ عدد من  بعد 
البرامج  بقية  تستكمل  أن  على  العاقة،  ذات  الجهات  مع  بالتعاون 
التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف. وأشار الوزير 
إلـــى أن الــوظــائــف الــجــديــدة تــتــضــمــن عــــددا مـــن الــمــســمــيــات، مثل 
واختصاصي  اللغات،  دعــم  واختصاصي  الحياة،  جــودة  اختصاصي 
التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي 

ومهني، وغيرها.

�ل�شع�دية تخ�ش�س 700 مليار ريال لمبادر�ت 

2060 �لكرب�ني بحل�ل  �لحياد  �إلى  �ل��ش�ل 

أعلن األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، إطاق الحزمة األولى من المبادرات 
النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة 
تــحــديــات الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، الــتــي مــن شــأنــهــا اإلســـهـــام فــي تحقيق 
عزمه  مؤكدا  الخضراء،  السعودية  لمبادرة  الطموحة  المستهدفات 
العالمية  الــمــدن  أكثر  مــن  واحـــدة  إلــى  الــريــاض  على تحويل مدينة 

استدامة.
المنتدى  األولــى من  للنسخة  االفتتاحية  كلمته  في  ذلــك  جــاء 
الــســنــوي لــمــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، فــي الـــريـــاض، الـــذي يعنى 
السعودية،  العربية  للمملكة  الــجــديــدة  البيئية  الــمــبــادرات  بــإطــاق 
ومتابعة أثر المبادرات التي تم إعانها سابًقا، بما يحقق مستهدفات 

مبادرة السعودية الخضراء.
وأعلن كذلك استهداف السعودية الوصول إلى الحياد الصفري 
للكربون  الدائري  االقتصاد  نهج  خال  من   2060 عام  في  الكربوني 
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن األمير محمد بن سلمان قوله إن 
هذه الحزمة األولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 
700 مليار ريال، ما يسهم في تنمية االقتصاد األخضر، وخلق فرص 
عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق 

رؤية المملكة 2030.

»�لأه������ل������ي �ل���م���ت���ح���د« ي����ق����دم م���ن���ح �ل�����ج�����د�رة 

تايلند�ل���در�����ش���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع �ل��ج��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ل��دخ���ل  �ل��خ�����ش��ر�ء  �ل��ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  �ل��ب��ح��ري��ن 
ص5ص10 أخبار البحرينمال وأعمال



} جانب من اللقاء.
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العاهل يهنئ بذكرى ا�ستقالل زامبيا
آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــالــة  بعث حــضــرة صــاحــب 
الرئيـس  إلى فخامة  تهنئة  برقية  المفدى  الباد  خليفة عاهل 
بمناسبة  وذلــك  زامــبــيــا،  جمهورية  رئيس  هيشيليما  هاكيندي 
ذكرى استقال باده، أعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه 

وتمنياته له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين ترحب بتنديد مجل�س الأمـن 

بالهجمـــات الحوثيـة �سـد ال�سعـوديــة

الــبــحــريــن  تــرحــيــب مــمــلــكــة  ــن  الــخــارجــيــة عـ وزارة  ــربـــت  اعـ
ــن الـــدولـــي، والـــذي  بــالــبــيــان الــرئــاســي الــصــادر عــن مجلس األمـ
المملكة  أراضــي  على  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  بهجمات  ندد 
تعكس  والتي  المدنية،  ومنشآتها  الشقيقة  السعودية  العربية 
إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطاق النار في اليمن، 
واالنخراط في العملية السياسية لعودة األمن واالستقرار إلى 

اليمن الشقيق.
وتــثــمــن وزارة الــخــارجــيــة صـــدور هـــذا الــبــيــان الــرئــاســي عن 
مجلس األمن، والذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة 
إلـــى حل  لــلــوصــول  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  تــبــذلــهــا المملكة  الــتــي 
سياسي شامل لألزمة اليمنية ووقف تدهور األوضاع اإلنسانية 
الحوثي  مليشيا  مــمــارســات  نتيجة  الــشــقــيــق  الــيــمــنــي  للشعب 

وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

ــئــان  الـــمـــلـــك وولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــ�ـــس الـــــــــوزراء يــهــن

ــاء الأمــــــــم الــمــتــحــدة ــ ــس ــ ــ� ــ ــرى الـــــــــ76 لإن ــ ــذك ــ ــال ــ ب

»ال�سورى« يناق�س اليوم م�سروعا لتعديل

البحرية« الثروة  »تنظيم وحماية  قانون 
يــبــحــث مــجــلــس الــــشــــورى خــــال جــلــســتــه الــثــالــثــة فـــي دور 
)األحد(  اليوم  الخامس  التشريعي  الفصل  من  الرابع  االنعقاد 
المادة  بشأن  والبيئة  العامة  المرافق  للجنة  التكميلي  التقرير 
بتعديل  قــانــون  مــشــروع  مــن  والــمــعــادة  المستحدثة  مــكــرًرا(   12(
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم 
صيد واستغال وحماية الثروة البحرية، والتي تهدف إلى توفير 
العيش الكريم ألسرة المتوفى، عن طريق نقل ترخيص الصيد 
إلى الزوجة واألبناء القّصر حال وفاة موّرثهم )المرّخص له( إذا 

لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد.
ويــنــاقــش الــمــجــلــس فـــي جــلــســتــه تــقــريــر لــجــنــة الــخــدمــات 
التأمين  بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )3( من قانون 
1976م.  لسنة   )24( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  االجتماعي 
ويــهــدف مــشــروع الــقــانــون إلــى مــد الــغــطــاء التأميني إلــى أفــراد 
ُمعيلهم  الذين يختارون االلتحاق بمؤسسة  أرباب األعمال  ُأسر 
الخبرة  وإكــســابــهــم  مهنيـًا  تدريبهم  بــغــرض  أو  الثقة  مــن  بـــوازع 
لعدم تمكنهم من االلتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة 
حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق 
إشراكهم في أحد أنظمة التأمين االجتماعي، وذلك إنفاًذا لما 

أوردته الفقرة )ج( من المادة )5( من دستور مملكة البحرين.
كما ينظر مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
االقتراح بقانون بتعديل المادة )24( من القانون رقم )19( لسنة 
خليفة  سبيكة  من:  والمقدم  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن  2006م 
عبداهلل  وعلي  البنمحمد،  إسماعيل  بسام  والــدكــتــور  الفضالة، 

العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.
العامة  الــمــرافــق  لجنة  تقرير  أيــضــًا  المجلس  يناقش  كما 
والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى 
بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل 

الجزر االستثمارية كسواحل عامة. 

»الوطنيـة لحقوق الإن�سـان« و»الوطنـي 

الكــويتـي لحقـوق الإن�ســان« يبحثــان 

تعـزيز التعـاون والتن�سيــق الم�ستــرك
الــتــقــى الــمــهــنــدس عــلــي أحــمــد الــــــدرازي رئــيــس الــمــؤســســة 
الوطنية لحقوق اإلنسان السفير جاسم المباركي رئيس الديوان 
عبر  وذلــك  الشقيقة،  الكويت  بــدولــة  اإلنــســان  لحقوق  الوطني 

تقنية االتصال المرئي.
وخال االجتماع بحث الجانبان الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون في مجال حقوق اإلنسان 
في مجاالت  الوطني، السيما  والديوان  الوطنية  المؤسسة  بين 
التدريب والتثقيف وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية 
ثــقــافــة حقوق  وتــعــزيــز  لــحــمــايــة  الــمــشــتــركــة  ــداف  ــ األهـ لتحقيق 

اإلنسان.
رئيسا  انتخابه  بمناسبة  الـــدرازي  المباركي  هنأ  جانبه  من 
متمنيا  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي  لمجلس 

له وألعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

اأهالي ال�سناب�س ي�سيدون بدعم الحكومة باإن�ساء مركز اجتماعي �سامل بالمنطقة

البحرين ت�سارك العالم في الهتمام بيوم ا�ستئ�سال مر�س �سلل الأطفال

تطبق جتريبيا يف اأربع مدار�س.. وزير الرتبية:

المـدار�س هيكلـة  في  الجـديدة  الوظائف  من  عـدد  ا�ستحـداث 

ــفــــال من  ُيـــعـــد مــــرض شــلــل األطــ
أقدم األمــراض التي أصابت اإلنسان 
مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة، وهـــو مــرض 
العدوى يغزو الجهاز  فيروسي شديد 
العصبي وُيحدث الشلل التام وٌيصيب 
األطفال دون سن الخامسة بالدرجة 
األولى؛ وفي عام 1988م أعلنت جمعية 
واألربعون  الحادية  العالمية  الصحة 
ــزام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة  ــتــ الــ
باستئصال شلل األطفال، حيث اتفق 
أن يكون  خبراء الصحة على ضــرورة 
استئصال مرض شلل األطفال أولوية 
لـــدى الــحــكــومــات مــن خـــال اعــتــمــاد 
االستراتيجيات  وتطبيق  السياسات 

الموضوعة الستئصال الشلل.
وُتـــشـــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن دول 
العالمي  باليوم  العالم في االحتفال 
األطفال من  الستئصال مرض شلل 
كــل عـــام فــي تــاريــخ 24 أكــتــوبــر، حيث 
ــراءات  ــ اتـــخـــذت الــبــحــريــن كــافــة اإلجــ

األطفال  للتخلص من شلل  الازمة 
وتحصين  المراقبة  نظام  خــال  مــن 
المناعة، وحققت بذلك إنجاًزا باهًرا 
الــتــرصــد  أن مـــؤشـــرات  إذا  بـــه،  تــفــخــر 
ــي والــــمــــخــــبــــري والـــتـــمـــنـــيـــع  ــ ــائـ ــ ــوبـ ــ الـ
البحرين  مملكة  خلو  تؤكد  الوطنية 
ــلـــل األطـــــفـــــال، وتـــــم اإلشـــــــادة  مــــن شـ
للكشف  الصحي  النظام  بحساسية 
الــمــبــكــر عـــن الـــحـــاالت الــمــشــتــبــه بها 
بالتمنيع،  التغطية  معدالت  وارتفاع 
حيث لم ُتسجل حاالت إصابة بشلل 
األطفال البري ألكثر من عقدين في 
بفضل  ذلـــك  وكـــل  الــبــحــريــن،  مملكة 
الدعم والمتابعة الحثيثة من القيادة 
الرشيدة، والكفاءات الصحية والوعي 

المجتمعي بمملكة البحرين.
كـــمـــا وضـــعـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
خطة التأهب لمجابهة فاشيات شلل 
األطفال عند وفادته ال قدر اهلل وخطة 
ــيـــروســـات شلل  ــواء فـ ــتــ مــخــبــريــة الحــ

األطفال، وتحرص مملكة البحرين 
ــات الــلــقــاحــات  عـــلـــى تـــقـــديـــم خــــدمــ
ــايـــة الــطــفــولــة  مــجــانــًا فـــي قــســم رعـ
ــز  ــراكــ ــمــ واألمـــــــومـــــــة فـــــي جـــمـــيـــع الــ

ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ الـــصـــحـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الـ
والــمــقــيــمــيــن بــالــمــمــلــكــة، كــمــا ويــتــم 
التطعيمات  اســتــكــمــال  مــن  الــتــأكــد 
ــدارس قــبــل  ــ ــمـ ــ لــطــلــبــة وطـــالـــبـــات الـ
في  دراســيــة  مرحلة  بــأي  التحاقهم 
الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. 
من  خـــاٍل  ولــضــمــان مجتمع صحي 
الصحة  وزارة  فـــإن  األطـــفـــال،  شــلــل 
ُتراقب معدالت التغطية بالجرعات 
فقد  األطفال.  شلل  ضد  الروتينية 
ــاوزت نـــســـبـــة الــتــغــطــيــة بــثــاث  ــ ــجـ ــ تـ
الواقي  الطعم  من  روتينية  جرعات 
 1997 عام  منذ   %95 األطفال  لشلل 
ــاع  ــفــ ارتــ انـــعـــكـــس  وقــــــد  اآلن  حـــتـــى 
في  المجتمعية  الــمــنــاعــة  مــعــدالت 
الــحــفــاظ عــلــى خــلــو الــمــمــلــكــة من 
بالفيروس  إصــابــة  ــاالت  حـ تسجيل 
من  المشتقة  الفيروسات  أو  البري 
ــد وصـــلـــت مـــؤشـــرات  الـــلـــقـــاحـــات، وقــ
ــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة  ــايـ ــعـ ــلـــمـ ــع لـ ــيـ ــنـ ــمـ ــتـ الـ

األطفال،  لإلشهاد الستئصال شلل 
فضًا عنه تنظيم حمات التطعيم 
وقد  الــحــاجــة  اقتضت  إذا  الوطنية 
كــــان لــلــحــمــات الــوطــنــيــة الــســابــقــة 
بــارزًا في رفع معدالت المناعة  أثــًرا 

للوقاية من المرض.
وتسعى منظمة الصحة العالمية 
الستئصال شلل األطفال من خال 
شلل  الستئصال  العالمية  المبادرة 
ــفـــال، والــتــي ُتــعــد أكــبــر شــراكــة  األطـ
العام  صحية قائمة بين القطاعين 
والخاص، والتي تمّكنت من خفض 
 ,%99 بنسبة  األطــفــال  شلل  حـــاالت 
حيث لم يعد شلل األطفال موجوًدا 
إاًل في أشّد مجتمعات العالم فقًرا، 
وتـــهـــدف الـــمـــبـــادرة إلــــى تــطــعــيــم كل 
باللقاح المضاد  طفل دون استثناء 
خاٍل  عالم  وضمان  األطــفــال  لشلل 
مــن هــذا الــمــرض؛ خــدمــة لمصالح 

األجيال القادمة. 

صــــّرح الــدكــتــور مــاجــد بـــن علي 
أن  والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
عملية هيكلة المدارس التي تتم في 
ــوزارة، تتضمن  الـ ضــوء إعــادة هيكلة 
الجديدة،  الوظائف  من  عــدد  إدراج 
بالشكل الذي يسهم في رفع قدرات 
ــلـــك الــــــمــــــدارس، وتـــقـــديـــم أفــضــل  تـ
اإلدارية  الهيئات  ألعضاء  الخدمات 

والتعليمية.
وأوضـــح الــوزيــر أن هــذا اإلجـــراء 
بإعطاء  الـــوزارة  اهتمام  ضمن  يأتي 
للمدارس  الصاحيات  مــن  المزيد 

ــددة، بــمــا يــخــدم  ــحـ وفــــق ضـــوابـــط مـ
الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث سيتم  الــعــمــلــيــة 
بالتطبيق  الـــبـــدء  اإلطـــــار  هــــذا  فـــي 
الــتــجــريــبــي فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
ــة  فــــي أربـــــــع مــــــــــدارس، وهــــــي مـــدرسـ
ســمــو الــشــيــخــة مــــوزة بــنــت حــمــد آل 
ومــدرســة  لــلــبــنــات،  الــشــامــلــة  خليفة 
ومدرسة  للبنين،  اإلعــداديــة  الــرفــاع 
ــيــــة لــلــبــنــات،  ــتــــدائــ الــمــســتــقــبــل االبــ
االبتدائية  نافع  بــن  عقبة  ومــدرســة 
لــلــبــنــيــن، وذلــــــك بـــعـــد تــنــفــيــذ عـــدد 
مـــن الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة لــشــاغــلــي 

الــوظــائــف الــجــديــدة بــالــتــعــاون مع 
أن  ــى  ــلـ عـ ــة،  ــاقــ ــعــ الــ ذات  الــــجــــهــــات 
التدريبية  الــبــرامــج  بقية  تستكمل 
تلك  لمتطلبات  لتأهيلهم  التربوية 

الوظائف.
الوظائف  أن  إلــى  الــوزيــر  وأشـــار 
الــــــجــــــديــــــدة تـــتـــضـــمـــن عــــــــــــددًا مــن 
جودة  اختصاصي  مثل  المسميات، 
اللغات،  دعــم  واختصاصي  الــحــيــاة، 
ــتـــصـــاصـــي الــتــمــكــيــن الـــرقـــمـــي،  واخـ
صحي،  ومــرشــد  اجتماعي،  ومــرشــد 
ومــرشــد أكــاديــمــي ومــهــنــي، وغــيــرهــا، 

ــوقـــع  ــتـ ــمـ الـ األهـــــــــــــداف  أن  ــدًا  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ مـ
ــودة  ــع جــ ــ تــحــقــيــقــهــا تــتــمــثــل فــــي رفـ
ــي الـــمـــيـــدان  ــة فــ ــويـ ــربـ ــتـ الــعــمــلــيــة الـ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وتـــطـــويـــر اإلجـــــــــراءات 
اإلداريــــــــــــــــــــة لـــــخـــــدمـــــة الــــــــمــــــــدارس 
ومــنــتــســبــيــهــا، إلـــــى جـــانـــب تــمــكــيــن 
من  المزيد  من  المدرسية  اإلدارات 
ضمن  التعليمية،  للشئون  المتابعة 
لتطوير  الــمــســتــمــرة  الــــــوزارة  جــهــود 
اإلجـــــــــراءات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــة 
فــي قطاعات  والــتــدريــبــيــة  والــمــالــيــة 

الوزارة والمدارس. 

الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــســــيــــد جــــمــــيــــل بــن 
ممدوح  النائب  حميدان  علي  محمد 
ــــدد مــن  ــح، بـــحـــضـــور عـ ــالـ ــبـــاس الـــصـ عـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة ورؤســــــــاء 
مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي فــي 
مكتبه  فــي  وذلـــك  الــســنــابــس،  منطقة 
بالوزارة، حيث قدموا الشكر للحكومة 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  فـــي  مــمــثــلــة 
االجــتــمــاعــيــة لــحــرصــهــا الـــدائـــم على 
االرتـــــــقـــــــاء بــــالــــخــــدمــــات الـــتـــنـــمـــويـــة 
المجتمع،  فــئــات  لمختلف  المقدمة 
ولــعــائــلــة كـــانـــو لــمــبــادرتــهــا إلــــى بــنــاء 
مـــركـــز اجـــتـــمـــاعـــي شـــامـــل بــمــحــافــظــة 
مبارك  »مركز  مسمى  تحت  العاصمة 
كـــانـــو االجــتــمــاعــي الـــشـــامـــل«، ســيــقــام 
فـــي مــنــطــقــة الــســنــابــس، إذ أكـــــدوا أن 
لها  المجتمعية سيكون  المبادرة  هذه 
انعكاسات إنسانية وتنموية على أهالي 
المنطقة والمواطنين لما يقدمه من 
خدمات متنوعة لجميع فئات وشرائح 

المجتمع.
ــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــعــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــ
ــة حـــــــــرص الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
تــعــزيــز المسيرة  فــي  عــلــى االســتــمــرار 
من  والــمــســتــدامــة  الشاملة  التنموية 
والتنسيق مع مختلف  التعاون  خال 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
واألهلية لارتقاء بمستوى الخدمات 

ــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــقــدمــة  والـــحـــمـ
السياق  هــذا  فــي  مشيرًا  للمواطنين، 
الوطنية  الجهود  تضافر  أهمية  إلــى 
التكافل  قيم  وإرســاء  تعزيز  في سبيل 
عليه  نــصــت  مــا  االجــتــمــاعــي، بحسب 
الحكومة،  لبرنامج  الــعــامــة  الــمــبــادئ 
ــيــــدا فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه بـــجـــهـــود  مــــشــ
الخدمات  لتعزيز  األهلية  المنظمات 
دعم  مــؤكــدا  واالجــتــمــاعــيــة،  التنموية 
الـــــــوزارة لــجــهــود الــقــطــاعــات األهــلــيــة 
المساندة للجهود الوطنية في سبيل 

المعيشي  المستوى  وتحسين  تطوير 
للفرد واألسرة.

ــراض  ــعـ ــتـ ــلــــقــــاء اسـ وتــــــم خــــــال الــ
ــات ومـــــبـــــادرات عــائــلــة يــوســف  ــامـ ــهـ إسـ
بـــــن أحــــمــــد كــــانــــو فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
المجاالت، أبرزها المجاالن اإلنساني 
ـــن خـــــال تــنــفــيــذهــا  واالجـــتـــمـــاعـــي مـ
في  والرعائية  التنموية  للمشروعات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والـــتـــي يـــأتـــي من 
ضــمــنــهــا مـــشـــروع »مـــركـــز مـــبـــارك كــانــو 
فـــي محافظة  الــشــامــل«  االجــتــمــاعــي 

العاصمة, حيث يترجم هذا المشروع 
حــــرص الــعــائــلــة الــكــريــمــة عــلــى بــنــاء 
ــة مـــــــع الــــمــــؤســــســــات  ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ شـــــــراكـــــــة فـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــضـــًا عــــن تـــعـــزيـــز روح 
الــعــمــل والـــتـــعـــاون الــمــجــتــمــعــي، لما 
يوفره المركز االجتماعي من خدمات 
تنموية رائدة للمواطنين في مجاالت 
متنوعة، منها األندية النهارية لرعاية 
الـــوالـــديـــن وتــنــمــيــة األســـــر الــمــنــتــجــة 
والبحث  واألســـرة  الطفولة  وخــدمــات 
االجتماعي واإلرشاد األسري، وغيرها 

من الخدمات االجتماعية والتنموية. 
ــائــــب  ــنــ مــــــن جــــانــــبــــهــــم، أشــــــــــاد الــ
الـــصـــالـــح والـــفـــعـــالـــيـــات الــمــجــتــمــعــيــة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  ــاء  ورؤسـ
الــعــمــل  وزارة  بــجــهــود  الــســنــابــس  ــي  فـ
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة واهــتــمــامــهــا 
من خال  التنموي  بالعمل  باالرتقاء 
تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية وما 
تقدمة من مبادرات ومشروعات حيوية 
تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحياة 

الكريمة للمواطنين.

} وزيرة الصحة.

} وزير التربية والتعليم.

} األمين العام لألمم المتحدة.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جالة الملك.

} وزير العمل يلتقي النائب ممدوح الصالح بحضور عدد من الفعاليات المجتمعية ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
تهنئة  برقية  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
لألمم  الــعــام  األمــيــن  غوتيريس  أنطونيو  السيد  إلــى 
المتحدة، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين إلنشاء 

األمم المتحدة.
وقد أشاد جالته في البرقية بما حققته منظمة 
ــارزة عــلــى الــصــعــيــد  ــ ــازات بــ ــجــ ــم الــمــتــحــدة مـــن إنــ ــ األمـ
الدولي للحفاظ على األمن والسام العالمي، متمنًيا 
لألمين العام موفور الصحة والسعادة ولمنظمة األمم 

المتحدة التوفيق والنجاح بهذه المناسبة.
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  وبــعــث 
الــــوزراء  رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد  ــي  ولـ حــمــد آل خليفة 
األمين  غوتيريس  أنطونيو  السيد  إلــى  تهنئة  برقية 
العام لألمم المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة 

والسبعين إلنشاء األمم المتحدة.
منظمة  حققته  بما  البرقية  في  سموه  أشــاد  وقــد 
األمم المتحدة من إنجازات بارزة على الصعيد الدولي 
الــعــالــمــيــيــن، متمنًيا  والـــســـام  ــن  لــلــحــفــاظ عــلــى األمــ
لألمين العام موفور الصحة والسعادة ولمنظمة األمم 

المتحدة التوفيق والنجاح بهذه المناسبة. 



ــت الــــــدكــــــتــــــورة  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
بن  عيسى  بــنــت  رنـــا  الشيخة 
دعيج آل خليفة، األمين العام 
لمجلس التعليم العالي نائب 
مجلس  أمناء  مجلس  رئيس 
التعليم العالي, عبر االتصال 
الـــمـــرئـــي، مـــع الــشــيــخــة مـــرام 
بنت عيسى آل خليفة األمين 
ــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــمــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ

لتنمية القطاع الزراعي.
وخـــال االجــتــمــاع أشــادت 
ــا بنت  الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنــ
خليفة،  آل  دعــيــج  بــن  عيسى 
األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لـــمـــجـــلـــس 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
الـــعـــالـــي، بــتــدشــيــن الــحــمــلــة 
ــِت  ــ الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر »ُدمــ
لتوجيهات  تنفيذًا  خــضــراء« 
صــــاحــــبــــة الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
آل خليفة قرينة ملك مملكة 
المجلس  رئــيــســة  الــبــحــريــن، 
االستشاري للمبادرة الوطنية 
ــاع الــــزراعــــي،  ــقـــطـ لــتــنــمــيــة الـ
العامة  األمانة  مؤكدًة حرص 
لــمــجــلــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الدعم  وتقديم  التعاون  على 
المبادرة،  هــذه  لتنفيذ  الــازم 
األثر  بالغ  لها  سيكون  والتي 
الخضراء  الرقعة  توسيع  في 
في مملكة البحرين لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
ــيــــن الـــعـــام  وأضــــافــــت األمــ
العالي  التعليم  مؤسسات  أن 

ــي هـــذه  ــ ــة فـ ــاركــ ــشــ ســـتـــكـــون مــ
دورهــا  مــن  انــطــاقــًا  الحملة، 
فــــي الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 

التي هي أحد األدوار الرئيسة 
إلى  عــاٍل  تعليم  مؤسسة  ألي 
ــدريــــس والـــبـــحـــث  ــتــ ــانــــب الــ جــ

العلمي.
ــن  ــ ــيـ ــ واســـــتـــــعـــــرضـــــت األمـ
المقترحات  مــن  عـــددًا  الــعــام 

في إطار دور مجلس التعليم 
الــعــالــي فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
تمنياتها  عن  معربًة  الحملة، 

للجميع بالتوفيق والنجاح.
استعرضت  جــانــبــهــا،  مــن 
بــنــت عيسى  مـــــرام  الــشــيــخــة 
تــدشــيــن  ــاب  ــبــ أســ خــلــيــفــة  آل 
للتشجير  الــوطــنــيــة  الحملة 
»ُدمِت خضراء« ورؤية صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة 
خــلــيــفــة  آل  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ ــنــــت  بــ
لــتــحــقــيــق نـــهـــضـــة مــســتــمــرة 
ــزراعــــي، مــوضــحــًة  لــلــقــطــاع الــ
ــم إطــــــــاق )الــــمــــبــــادرة  ــ أنــــــه تـ
ــنـــيـــة لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع  الـــوطـ
الــــــــزراعــــــــي( لــــتــــشــــارك فــيــهــا 
في  المعنية  الــجــهــات  جميع 
كل  فيها  ولتتضافر  المملكة، 
الــجــهــود الــقــائــمــة، وذلـــك من 
الزراعي  القطاع  ازدهـــار  أجــل 
المستقبلية  الخطط  ووضــع 
الكفيلة بتحقيق هذا الهدف 

االستراتيجي.
ــرام  وأشــــــــارت الــشــيــخــة مــ
من  إلــى مجموعة  خليفة  آل 
الازمة  واإلمكانيات  األفــكــار 
مبينًة  المبادرة،  هذه  لتنفيذ 
مـــوقـــعـــًا  اخـــتـــيـــار 27  تــــم  أنـــــه 
ــًا فـــــي مـــحـــافـــظـــات  ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
الــمــمــلــكــة بــشــكــل عــــام، وذلـــك 
بــالــتــعــاون مــع كــل مــن شئون 
ــلـــديـــات بــــــــوزارة األشـــغـــال  ــبـ الـ
وشئون البلديات والتخطيط 
األعلى  والمجلس  العمراني 

للبيئة.

} جانب من الندوة.

} مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية خال الجولة التفقدية.
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} لقاء د. الشيخة رنا آل خليفة والشيخة مرام آل خليفة عبر االتصال المرئي.

القراء األعزاء 
يــا  »واهلل  لــــــــي:  قـــــالـــــت 
ــى مــحــكــوم  ــادي أحــــس أنــ ــنـ هـ
ــدام وبــيــنــفــذون  ــ ــاإلعـ ــ ــّي بـ ــلـ عـ
علّي الحكم، مب قادره اطلع 
من الفريج شلون بيطلعوني 

من منطقتي خير شر؟!«
الــــمــــوضــــوع لـــيـــس بــهــذه 
مشاعر  ولكنها  التراجيديا 
اختلج  عما  عــّبــرت  حقيقية 
في قلب قائلة هذه الجملة، 
وقد وصلتني من امرأة وهي 
أســـرة مستفيدة  أفــــراد  أحـــد 
من الفئة الثالثة من الفئات 
ــلــــخــــدمــــات  ــة لــ ــقــ ــتــــحــ ــمــــســ الــ
سكنية(,  )وحـــدة  اإلســكــانــيــة 
الـــجـــهـــة  ــا  ــهــ لــ خـــصـــصـــت  إذ 
مدينة  في  وحــدة  المختصة 

قريبة ولكن خارج المنطقة التي ُولدت ونشأت 
خال  ذكــريــاتــهــا  حصيلة  منها  وجمعت  فيها 
الستة  تجاوزت  التي  وسنواتها  مراحل عمرها 

عقود بقليل.
بقصة  ذكرتني  الموضوع  صاحبة  مقولة 
ميسون البحدلية، التي ُيحكى عنها -والُعهدة 
على الــراوي- أنها بعد زواجها من معاوية بن 
لها  وكفل  كبير،  في قصر  أسكنها  أبــي سفيان 
جعلها  لبداوتها  عشقها  أن  إال  العيش،  رغــد 
ــًا إلــــى مــوطــن صــبــاهــا وطــفــولــتــهــا  ــمـ تــحــّن دائـ
ومـــســـتـــودع ذكــريــاتــهــا فـــي الـــصـــحـــراء والـــريـــاح 
ــــدت قــصــيــدة  ــشـ ــ ــال الــــمــــراعــــي حـــتـــى أنـ ــ ــمـ ــ وجـ
مطلعها: َلَبْيٌت تخِفُق األرياح فيه // أحبُّ إليَّ 

من قصٍر ُمنيِف.
أنه من أهم ميزات اإلنسان  المعلوم  ومن 
كــكــائــن بــشــري اجــتــمــاعــي مــيــزة تــكــويــن عاقة 
معها  ويتفاعل  فيها  يعيش  الــتــي  البيئة  مــع 
صغيرًا  فيه  نشأ  الــذي  البيت  من  تبدأ  والتي 
رحاب  في  بأقران طفولته  إلى عاقته  لتمتد 
الجوار ومرحلة الشباب حتى الكبر، وجميعها 
اإلنــســان  ــرة  ذاكــ فــي  تستقر  معرفية  تــراكــمــات 
عنده  وتــوّلــد  بالمكان  عاقته  وتــوّثــق  وتــوّطــد 
مشاعر الحب واالنتماء والتماهي مع المكان 
المكان جزءا من  وذاكرته، بحيث يصبح ذلك 
روحه وذكرياته وحياته، ودعوني أذكركم بقصة 
وقــد تكون مشتركة بحيث  أخــرى قريبة جــدًا، 
أعتقد أنها تكررت لدى أغلبنا.. أتذكرون تلك 
الــزوجــيــة  ببيت  تتمسك  الــتــي  ــودة(  ــعـ )الـ األم 
األول القديم )البيت العود( وترفض أن تغادره 
إلى بيت جديد على أحدث طراز قام األبناء أو 
األحفاد ببنائه وأرادوا االنتقال إليه بمعيتها؟! 
بحيث تكون النتيجة غالبًا أن ينتقل الجميع 
رحلوا  مــن  رائــحــة  بصحبة  فيه  تبقى  هــي  إال 

وذكرياتهم.
وهي  بالمكان،  اإلنــســان  عاقة  إنها  نعم! 
عاقة شاسعة وذات أبعاد مترامية، وقد تّتخذ 
منظورين وُبعدين تراتبيين عكسيين تفّعلهما 
الظروف ومكان تواجد اإلنسان، فالحب واحد 
والرابطة واحدة ولكنها تتنامى جغرافيًا يبقى 
فإذا  دائما،  الكبرى  الحاضنة  الوطن هو  فيها 
كان داخل الوطن فإن العاقة تتدرج تصاعديًا, 
لقريته،  فالحب  السكن  مكان  من  تبدأ  حيث 
المنطقة ثم المحافظة والوطن، وإن كان  ثم 
خارج الوطن تبدأ بشكل عكسي, حيث يطغى 
حّب الوطن ثم تنزل العاطفة لتصل إلى مكان 

السكن.
الفقرة  أن  بالذكر  الجدير  من  إنه  وحيث 

من  التاسعة  الــمــادة  من  )و( 
ــور مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــتـ ــ دسـ
ــد عـــهـــدت بــمــهــمــة إســـكـــان  قــ
الـــدخـــل  ذوي  ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ
المحدود إلى الدولة بنصها 
على أنه: »تعمل الدولة على 
الدخل  لــذوي  السكن  توفير 
المواطنين«،  مــن  الــمــحــدود 
وهـــو مـــا دأبــــت عــلــيــه مملكة 
 1975 عـــــام  مـــنـــذ  الـــبـــحـــريـــن 
إذ  اإلسكان،  وزارة  إنشاء  فور 
اإلسكانية  الخدمات  تنوعت 
الدخل  لــذوي  قدمتها  التي 
ــورت  ــطـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــمــــحــــدود والـ
مـــع الـــوقـــت لــتــقــدم خــدمــات 
جـــديـــدة تـــواكـــب مــســتــجــدات 
ــي فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــطــــور االجــ
مملكة البحرين وتتوافق مع 
رؤية صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة -حفظه اهلل- ومشروعه اإلصاحي 
الخدمات  بمستوى  االرتقاء  إلى  يهدف  الذي 
احتياجاتهم  وُتــلــبــي  للمواطنين  تــقــدم  الــتــي 
األساسية، والواقع يشهد بحجم مشاريع وزارة 
اإلسكان المتعلقة بإنشاء الوحدات اإلسكانية 
لــتــغــطــي طــلــبــات الــمــســتــفــيــديــن، كــمــا أنـــه من 
ــوزارة تــولــي أولــويــة منح  ــ الــمــعــلــوم أيــضــًا أن الـ
الوحدات اإلسكانية ألبناء المنطقة التي ُتقام 
فيها وفقًا ألقدمية الطلبات، كي تحافظ على 
الفقرة  في  بــاإلشــارة  تناولناها  التي  الرابطة 
السابقة، وكّلنا نعلم بمدى صعوبة تغيير مكان 
اإلقامة بإرادة الفرد واختياره، فهو قرار صعب 
كلما  سيما  وال  اتــخــاذه  فــي  الكثيرون  ويــتــردد 
تقدم بهم العمر الذي يزداد معه ارتباط الفرد 
بمكانه، فما بالك إن كان هذا القرار من دون 
يكون  لــن  أنــه  أرى  فإنني  وبــنــاء عليه  اخــتــيــار. 
إلى  تنظر  أن  اإلسكان  وزارة  على  الصعب  من 
حــــاالٍت إنــســانــيــة فــرديــة كــحــالــة هـــذه الــســيــدة 
وتحقق حلم امرأة قضت سنوات حياتها كلها 
والموت  فيها  البقاء  وترغب في  في منطقتها 
َلَبْيٌت تخِفُق  ُيردد:  ولسان حالها  أرضها،  على 

األرياح فيه // أحبُّ إليَّ من قصٍر ُمنيِف.
ــرار تخصيص  قــ اســتــام خــبــر  أن  والـــحـــّق 
أن يقضي المستفيدون  الوحدة السكنية بعد 
أمــــدًا طــويــًا فــي انــتــظــاره حــــرّي بــه أن يكون 
خبرًا يضفي الفرحة على جميع أفراد األسرة 
المستفيدة وال سيما كبار السن منهم وينبئهم 
يــمــنــحــهــم شـــعـــورًا  أن  أحـــوالـــهـــم، ال  ــفـــراج  ــانـ بـ
بــالــقــلــق، لـــذا فـــإن مــوضــوعــا بسيطا كــهــذا لن 
السهولة  المختصة، ومن  الجهة  يصعب على 
ــًا لــه ُيــســعــد قلب  بــمــكــان لــديــهــا أن تــوجــد حـ
صاحبته، وفي رأيي المتواضع فإنه لو اتجهت 
نظرية  مــبــادئ  إعــمــال  إلــى  المختصة  الجهة 
ليس  اإلدارة  فــي  اإلنسانية  العاقات  مــدرســة 
مع المرؤوسين فقط ولكن مع العماء أيضًا 
وبــاألخــص فــي الــمــرافــق الــعــامــة الــتــي ترتبط 
وجوهرية  أســاســيــة  خــدمــات  بتقديم  مــبــاشــرة 
ستؤثر  الــمــرؤوســيــن  مــع  إنــهــا  إذ  للمواطنين، 
ــودة اإلنـــتـــاجـــيـــة، ومــع  ــ ــع مــســتــوى وجــ عــلــى رفــ
المواطنة  ثقافة  تعزيز  إلــى  ســتــؤدي  العماء 
وتحقق  للوطن  واالنــتــمــاء  والـــوالء  الصالحة 
ــتـــي تـــتـــوافـــق مع  ــّوة والـ ــمـــرجـ لــهــم الـــســـعـــادة الـ
الملك  جــالــة  لسيدي  اإلصــاحــي  الــمــشــروع 

المفدى.
Hanadi_aljowder@hotmail.com

الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام  مدير  قام 
مع  عــبــداهلل  عبداللطيف  عــاصــم  الــمــهــنــدس 
المجلس  وعــضــو  األنــــصــــاري  أحــمــد  الــنــائــب 
الــدائــرة  ممثل  الجنوبية  للمنطقة  الــبــلــدي 
تفقدية  بــزيــارة  عبداللطيف  عبداهلل  الثالثة 
لممشى االستقال في مدينة عيسى، بحضور 
عدد من المسؤولين والمهندسين في البلدية.
وخال الجولة تفقد المدير العام أعمال 
وزيــادة  الممشى  صيانة  من  الثانية  المرحلة 
المسطحات الخضراء وتوفير بعض المرافق 
لخدمة مرتاديه من مختلف مناطق البحرين، 
مؤكدًا حرص البلدية على األخذ بماحظات 
الــمــواطــنــيــن ومــقــتــرحــاتــهــم الــتــطــويــريــة التي 
الــمــرافــق  تــســهــم فــي تلبية احــتــيــاجــاتــهــم فــي 

الترفيهية.
وبحث المدير العام مع النائب األنصاري 
والعضو البلدي عددا من األفكار التي يمكن 
الــخــدمــات  وتــيــرة  لــزيــادة  مستقبًا  تنفيذها 
الحيوي  المرفق  هذا  في  للجمهور  المقدمة 
ــذي يــقــصــده الــكــثــيــرون وخــصــوصــًا  الــمــهــم الــ

المشي  رياضة  لمزاولة  المساء  فترات  خال 
وفي أيام اإلجازة األسبوعية.

أثــنــى النائب أحــمــد األنــصــاري على  وقــد 
ــقـــوم بـــهـــا بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  ــتـــي تـ الـــجـــهـــود الـ
الجنوبية لجعل الشوارع والحدائق والمماشي 
خــــضــــراء، وحـــرصـــهـــا عــلــى اســـتـــخـــدام أحـــدث 
الـــوســـائـــل والــتــقــنــيــات لــتــوفــيــر ســبــل الـــراحـــة 
للمواطنين، إذ قامت مؤخرًا باستبدال أرضية 
مــمــشــى االســتــقــال بـــأخـــرى مــطــاطــيــة أســـوة 
المطاطي، كما عملت  بممشى مدينة عيسى 
أخــرى  وتركيب  األلــعــاب  منطقة  صيانة  على 

جديدة.
عبداهلل  البلدي  العضو  أشــاد  جهته،  مــن 
عــبــدالــلــطــيــف بــمــســتــوى الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
البلدي والجهاز التنفيذي في  بين المجلس 
والترفيهية،  التجميلية  المشاريع  مختلف 
شـــاكـــرًا الــمــديــر الـــعـــام عــلــى تــفــقــده الــمــبــاشــر 
المرافق،  وإنشاء  والتطوير  الصيانة  ألعمال 
تنفيذها  وتيرة  تسريع  في  الذي يسهم  األمر 

وتذليل أي عقبات إن وجدت. 

يف ندوة جمل�س ال�ش�رى.. ا�شت�شارية بجراحة الأورام ت�ؤكد:

للثــدي ي�شهــم في االكت�شــاف الفحـــ�ص الـدوري 

%100 المبكـر لل�شـرطـان ويجعـل ن�شبــة ال�شفـاء 

اإميانا بال�شراكة املجتمعية يف املبادرات ال�طنية للبيئة 

رنا بنت عي�شى: التعليم العالي ي�شارك في »دمِت خ�شراء«

الــمــرأة  شـــؤون  لجنة  نظمت 
ــل بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــورى  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ والـ
بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص 
ندوة  للمجلس  العامة  باألمانة 
ــًا لـــغـــٍد  ــ ــعـ ــ ــة بــــعــــنــــوان: »مـ ــويــ ــوعــ تــ
التوعية  شهر  بمناسبة  أفــضــل«، 
ــثـــدي، وذلـــك  بــمــرض ســـرطـــان الـ
العامة على  حــرصــًا مــن األمــانــة 
الــمــشــاركــة فــي جــهــود بــث الوعي 
ــول هــذا  والــتــثــقــيــف الــصــحــي حــ
الندوة  في  شاركت  وقد  المرض، 
عدد من عضوات مجلس الشورى 

ومنتسبات األمانة العامة.
ــدوة ألــقــت  ــ ــنـ ــ وفـــــي بــــدايــــة الـ
ابــتــســام محمد صالح  الــدكــتــورة 
الدالل رئيسة لجنة شؤون المرأة 
كلمة  الــشــورى  بمجلس  والطفل 
أكدت فيها حرص مجلس الشورى 
ــة هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــامـ ــ عـــلـــى إقـ
الحياة  تنفيذًا لمحصات جودة 
لنهوض  الوطنية  الخطة  ضمن 
المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن 
جهود مجلس الشورى من خال 
لجنة شؤون المرأة والطفل تأتي 
ــــذي تــحــرزه  لــمــواكــبــة الــتــقــدم الـ
ــبـــحـــريـــن فــــي تــقــديــم  مــمــلــكــة الـ
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــطــبــيــة 
العالمية  المعايير  ألرقـــى  وفــقــًا 
ــلـــف شــــــرائــــــح الــــســــكــــان،  ــتـ ــمـــخـ لـ
مسجلين إشادة منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة فـــي جـــهـــود الــمــمــلــكــة 

خال جائحة كورونا.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــدالل خــــال 
ــيـــاس  قـ مــــــؤشــــــرات  أن  كـــلـــمـــتـــهـــا 
الصحة تؤكد مدى التقدم الذي 
ــريـــن فــي  ــبـــحـ تــــحــــرزه مــمــلــكــة الـ
عامة،  الصحية  الــرعــايــة  مــجــال 
أن  إلى  اإلحصائيات  تشير  حيث 
البحرين سجلت انخفاضًا كبيًرا 

ــاألمـــراض  ــابــــة بـ فـــي نــســبــة اإلصــ
المزمنة بين النساء، وهذا يعكس 
المرأة،  حياة  في جودة  التحسن 
ــن خـــــال مـــمـــارســـتـــهـــا أنـــمـــاط  مــ
حـــيـــاة صــحــيــة، كــمــا ارتـــفـــع عــدد 
المشاركات في البرامج المتعلقة 
بالتغذية السليمة وصحة البنية 
والــفــحــوصــات الــذاتــيــة والــوقــايــة 
من األمراض، حيث بلغ عددهن 
ســيــدة  ــود  ــ وجـ عـــن  فـــضـــًا   ،3505
الثدي  بــســرطــان  مصابة  واحـــدة 
كــل 10 ســيــدات، حيث يلعب  مــن 
عــامــل الــوراثــة دورًا فــي اإلصــابــة 
بــســرطــان الــثــدي بــاإلضــافــة إلــى 

العادات الغذائية غير الصحية.
الدكتورة  وجهت  جانبها  من 
ــة يـــوســـف الـــجـــيـــب رئــيــســة  ــوزيــ فــ
بالمجلس  الفرص  تكافؤ  لجنة 
ــي الــــنــــدوة  ــ ــلـــمـــة لـــهـــا فـ ضـــمـــن كـ
تحية تقدير إلى حضرة صاحب 
الملك حمد بن عيسى  الجالة 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
الصحية  الـــرعـــايـــة  ــَعـــل  َجـ الــــذي 

المتقدمة  العاجية  والخدمات 
أحــــــد أســــــس االزدهــــــــــــار وضـــمـــن 
مشيدة  المجتمع،  صحة  دعائم 
ــدور الــــذي يــقــوم بـــه صــاحــب  ــالـ بـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في تنفيذ العديد 
من المبادرات التي تحافظ على 
الــــمــــرأة، مثمنة  وســـامـــة  صــحــة 
الــــــدور الـــــذي تـــقـــوم بـــه صــاحــبــة 
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
ــاهـــل الــــبــــاد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عـ
المجلس األعلى للمرأة في دعم 
البحرينية مــن خــال ما  الــمــرأة 
للمرأة  األعلى  المجلس  يقدمه 
مـــن بـــرامـــج تــثــقــيــفــيــة وتــوعــويــة 
ــب الــصــحــيــة  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ بـــجـــمـــيـــع الـ
باعتبار  وذلــك  بالمرأة،  الخاصة 
جـــزًءا  الـــمـــرأة« تشكل  »صــحــة  أن 
األســـرة  ــا لصحة  ــرورًيـ مــهــًمــا وضـ

والمجتمع.
ــال  ــب خــ ــيــ ــجــ ــــت الــ ــدمـ ــ ــقـ ــ وتـ

الندوة بالشكر الجزيل والتقدير 
لــــعــــلــــي بـــــــن صــــــالــــــح الــــصــــالــــح 
لدعمه  الــشــورى  مجلس  رئــيــس 
في  العاملة  للمرأة  الــامــحــدود 
األمانة العامة لمجلس الشورى، 
أحمد  أسامة  للمستشار  وكذلك 
العصفور األمين العام للمجلس 
ــى مـــتـــابـــعـــتـــه الـــمـــتـــواصـــلـــة  ــلــ عــ
تكافؤ  لجنة  ألعمال  وتوجيهاته 
الــــفــــرص وحــــرصــــه عـــلـــى تــوفــيــر 
البيئة العملية المناسبة للمرأة 

العاملة في األمانة العامة.
الندوة  خــال  تحدثت  فيما 
استشاري  الريس  أمــل  الدكتورة 
واألورام  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ الـــــجـــــراحـــــة 
ــــدي بــمــســتــشــفــى  ــثـ ــ وجـــــراحـــــة الـ
الـــكـــنـــدي، مــعــبــرة عـــن تــقــديــرهــا 
لما يقوم به مجلس الشورى من 
الموظفات  توعية  في  فاعل  دور 
بــيــئــة صحية  ودعــمــهــن وتــوفــيــر 
لــهــن، مــشــيــرة إلـــى ضــــرورة زيـــادة 
ــان  ــرطـ ــسـ الـــــوعـــــي والــــمــــعــــرفــــة بـ
ــع  ــيـ ــواضـ ــمـ الـــــثـــــدي فــــهــــو مـــــن الـ

أكثر  من  ألنه  والمهمة  الحيوية 
النساء  بين  شيوعًا  السرطانات 
الــفــئــة العمرية  بــيــن  الــعــالــم  فــي 

من 45 إلى 55 عاما.
وأشارت الدكتورة أمل الريس 
نــســبــة  أن  إلــــــى  ــدوة  ــ ــنــ ــ الــ خــــــال 
ــة بـــســـرطـــان الـــثـــدي في  ــابــ اإلصــ
من   %35 بلغت  البحرين  مملكة 
المشخصة  الــســرطــانــات  نــســبــة 
نسبة  بلغت  فيما  الــنــســاء،  لــدى 
الــــمــــصــــابــــات بــــســــرطــــان الـــثـــدي 
بــســبــب الـــعـــامـــل الــــوراثــــي فقط 
20%، مؤكدة أن الفحص الدوري 
للثدي يسمح باالكتشاف المبكر 
ــا يـــجـــعـــل نــســبــة  ــ ــان، مـ ــســــرطــ ــلــ لــ

الشفاء %100.
كــمــا تــطــرقــت الــريــس خــال 
أنـــواع األورام وطــرق  الــنــدوة إلــى 
عــــــاجــــــهــــــا، وكــــــــذلــــــــك عـــــوامـــــل 
االخــتــطــار الــمــتــعــلــقــة بــســرطــان 
الحقائق  بعض  مــؤكــدة  الــثــدي، 
المتعلقة  الــســائــدة  والــخــرافــات 

باإلصابة بهذا المرض. 

ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــة ال ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ ــذ الـ ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ت

ــى اال�ـــشـــتـــقـــال ــشـ ــ�ـ ــمـ مـــــن �ـــشـــيـــانـــة مـ

امراأة معلقة بالم�شكن كطوق حياة

بقلم: المحامية
د. هنادي عيسى الجودر
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الرجل الذي فقد عقله 

مينينجر:  كــارل  األمريكي  النفسي  والمحلل  الطبيب  يقول 
»ال تصيب مشاكل الصحة النفسية اثنين أو ثالثة من كل خمسة 
النفسية  الصحة  سالمة  فــإن  لــذا  الجميع،  تصيب  بــل  أشــخــاص، 

يجب أن تكون أولوية في كل المجتمعات«! 
في تعريف بسيط للصحة النفسية يمكن القول إنها الصحة 
ــي حــالــة نــفــســيــة يتمتع  الــخــالــيــة مـــن االضـــطـــرابـــات والـــتـــوتـــر، وهـ
الشخص الذي يعيشها بمستوى سلوكي وعاطفي جيد، وهي أيضا 

خلق توازن بين متطلبات الحياة وأنشطتها لخلق مرونة نفسية.
العالم كابوسا كبيرا  البشر حول  أواخر عام 2019 يعيش  منذ 
بل  وأفراحهم،  الناس،  فقد سرق ضحكات  سينتهي،  متى  نعلم  ال 
حياتهم وأرواحهم في بعض األحيان، األمر الذي أثر على الصحة 
القلق  من  حالة  الناس  من  الكثير  يعيش  حيث  العامة،  النفسية 

واالكتئاب والرعب جراء انتشار وباء فيروس كورونا. 
لقد شددت خبيرة علم النفس والمعالجة النفسية اليز حداد 
بخير،  ليست  الحالي  الوقت  في  النفسية  الصحة  أن  على  شبيب 
أنـــه شـــيء ال  الــفــيــروس يخيف جميع األشــخــاص وخــصــوصــا  وأن 
نراه بالعين المجردة، ونشعر بأنه شبح يحيط بنا، وال نعرف متى 
يفتك بنا، كما أنه جعل الكثيرين يعيشون وحدة غريبة، حتى أنه 

ال يسمح لنا باالقتراب من األهل والمحبين.
نــعــم كــثــيــرون مــنــا يــعــيــشــون حــالــة مـــن الـــخـــوف، الـــخـــوف من 
اإلصابة ومن بكره، ومن الفقد، ومن الفصل من العمل، وعلى من 
آخــر يختلف  فهو شــيء  المصاب  يعيشه  الــذي  الخوف  أمــا  نحب، 
عــار،  وصمة  إلــى  الفيروس  تحول  ونــوعــه حين  وشكله  فــي حجمه 
بالنسبة  أن كورونا أصبحت جريمة  اعتبار  وإدانــة اجتماعية، على 

إلى البعض.
يعانون  تقريبا  كان هناك مليار شخص  الجائحة  انــدالع  قبل 
مــن اضــطــرابــات نفسية عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، ومـــع ذلـــك تعد 
لم  حيث  إهــمــاال،  الصحية  المجاالت  أكثر  مــن  النفسية  الصحة 
دوالر  ونصف   2 مبلغ   2017 عــام  في  للفرد  عليها  اإلنفاق  يتجاوز 

أمريكي حتى في الدول المتقدمة، فما بالنا بالوضع بعد كورونا.
يرى ستيفين تايلور مؤلف كتاب »علم نفس األوبئة« واألستاذ 
من  و%15   %10 بين  يــتــراوح  مــا  أن  كولومبيا  بريتيش  بجامعة 
الناس لن تعود حياتهم كسابق عهدها، بسبب تأثير الجائحة على 
صحتهم النفسية، كما أن هناك مخاوف حول األقلية التي ستعاني 
من القلق الطويل األمد الذي يؤثر بالطبع على الصحة البدنية.

للشعوب  النفسية  الصحة  أن  الشديد  لألسف  الواقع  يكشف 
العربية غائبة عن الحسابات، وأنها مصنفة تحت بند الرفاهيات، 
التي ال تسمح بها األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية، وهو 

خطأ كبير سوف نحصد ثماره عاجال أم آجال.
ــارك تــويــن: »مـــن بــيــن كل  يــقــول الــكــاتــب األمــريــكــي الــســاخــر مـ

األشياء التي فقدتها.. يظل فقدان عقلي األسوأ«!
لقد قال ذلك في زمن لم يكن هناك وباء كبد اقتصاد العالم 
تفوق  وروحية  دوالر،  تريليون   15 تفوق  مادية  خسائر  اليوم  حتى 

أربعة ماليين شخص حول العالم، ونفسية ال تقدر بالمال!!
ترى ماذا كان سيفقد بعد عقله لو عاش زمن كورونا!! 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الحياة.. 

ما بعد جائحة كورونا

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ـــرزت جــائــحــة كـــورونـــا فــوائــد وإيــجــابــيــات وجـــوانـــب إنــســانــيــة،  أبـ
وســلــوكــيــات، صحية  مــمــارســات  فــرضــت  كــمــا  وأســـريـــة،  مجتمعية 
جديدة  ومهنية،  وظيفية  نتائج  حققت  كما  تماما  واجتماعية، 
ومغايرة، أثبتت نجاحها وتميزها.. ومن األهمية بمكان أال نترك 
إلـــى مــا قبل  الــحــيــاة بشكل طبيعي،  بــعــد عـــودة  الــفــوائــد  تــلــك  كــل 

جائحة كورونا.
ساعات  ومحادثتهم  األبــنــاء،  مــع  والجلوس  األســـري  التجمع 
كورونا،  بعد  ويترك  يهمل  أال  يجب  أســري جميل،  جو  في  طويلة 
فــقــد كــانــت الــجــائــحــة فــرصــة ثمينة لــلــقــاء والــتــجــمــع، تــمــامــا كما 
ــرة الكبيرة،  هــو الــتــواصــل االلــكــتــرونــي مــع الــعــائــلــة، وقــروبــات األسـ
واألصــدقــاء  المعارف  ومــواســاة  وتهنئة  ــارب،  األقـ على  واالطمئنان 
والزمالء والجيران في المناسبات، عبر روابط التواصل، فإذا كان 
البعض يغيب عن الحضور الشخصي، إال أن جائحة كورونا وفرت 
التواصل  اليوم  نترك  أن  الخطأ  العالقات، ومن  تعزيز  البديل في 
واالرتباطات  االنشغاالت  بحجة  االلكتروني،  التواصل  أو  المباشر 

األخرى التي ال تنتهي.
التعاون والتعاضد والتكافل اإلنساني، والمشاركة في حمالت 
فقد  األخــرى،  تستمر هي  أن  المحتاجين، يجب  ومساعدة  الخير 
الــعــون  ومــيــســرة لتقديم  الــجــائــحــة وســائــل وطــرقــا سهلة  أوجــــدت 
لآلخرين، وبرزت »خيرية الشعب« وأخالقه الكريمة، ومن الضروري 

أن تستمر هذه الممارسات اإلنسانية.
والطبية،  التعليمات واإلرشــادات الصحية  اتباع  الحرص على 
والتعقيمات  الشخصية،  والنظافة  التباعد  باشتراطات  وااللتزام 
الــدوام،  األخــرى على  الصحية وغيرها، مطلوبة هي  والتطعيمات 
إعــادة  أوجبت  للجميع،  تحذير  وقفة  بمثابة  كورونا  جائحة  وكــأن 
الــحــســابــات لـــدى األشـــخـــاص لــلــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة والــنــظــافــة، 

الشخصية والعامة.
ممارسة الهوايات واالهتمامات الشخصية، والقراءة والمتابعة 
فرضتها  ثمينة  فرصة  والمشي..  الرياضة  وممارسة  االلكترونية، 
جــائــحــة كــورونــا خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، ومـــن الــمــؤســف أن يعود 
بعد  وتنميتها،  هــوايــاتــه  وإهــمــال  وإضــاعــتــه،  الــوقــت  لــهــدر  البعض 

جائحة كورونا.
العمل عن بعد، والتحول االلكتروني، منهجية عمل فرضتها 
جــائــحــة كـــورونـــا، وأثــبــتــت نــجــاحــهــا وفــائــدتــهــا وتــمــيــزهــا فــي األداء 
واالنجاز، وحتى في تطوير العمل في الكثير من المؤسسات، ومن 
عليها،  ونشجع  بــهــا،  ونتمسك  فيها،  نــواصــل  أن  بمكان  األهــمــيــة 
العمل في بالدنا تسمح بذلك وتشجع  ولوائح  أنظمة  أن  وخاصة 

عليه.
والمناشدات  الــدعــوات  بعد  الــصــلــوات،  على  المحافظة  حتى 
اليوم  نراها  والجوامع،  المساجد  فتح  بإعادة  تطالب  كانت  التي 
شهدت  أن  بعد  العبادة،  دور  فتح  بعد  تتناقص،  بــدأت  قد  لألسف 
من  فتحها  لحظة  الــنــاس  مــن  كبيرا  إقــبــاال  والــجــوامــع  المساجد 

جديد، شوقا ولهفة وحبا في بيوت اهلل تعالى وقراءة المصاحف. 
هذا بجانب تقليل الخروج بالسيارات واالزدحامات، وما تسببه 
من تلوث بيئي وضغط نفسي، فلقد تنفس الكون من جديد، وقل 
وساعات  فــتــرات  خــالل  وغيرها،  واالنبعاثات  الــحــراري  االحتباس 
الحظر، ومن الواجب الحضاري أن نسهم في حماية البيئة، وكانت 

الجائحة تجربة ناجحة في ذلك.
أمور عديدة استفدنا منها خالل جائحة كورونا، على مستوى 
ــدول والــمــجــتــمــعــات، وعــلــى الــمــســتــوى االجــتــمــاعــي والــوظــيــفــي،  الــ
ونحافظ  فيها  نستمر  أن  يجب  أمــور  وتلك  والشخصي،  واألســري 

عليها، من دون أن ننتظر جائحة أخرى ال سمح اهلل. 

ــد بــن  ــ ــمـ ــ ــخ أحـ ــيــ ــشــ تـــــــــرأس الــ
الجمارك  رئيس  خليفة  آل  حمد 
ــادس والـــعـــشـــرون  ــســ ــاع الــ ــمـ ــتـ االجـ
بــدول  الــجــمــركــي  االتـــحـــاد  لهيئة 
ــاون وذلــــــــك عــبــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ ــجـ مـ
ــي بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــرئـ ــ ــمـ ــ االتـــــــصـــــــال الـ
الجمركي  االتــحــاد  هيئة  أعــضــاء 
واألمــيــن  الــعــربــي،  الخليج  ــدول  بـ
الــمــســاعــد لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة بــــاألمــــانــــة الـــعـــامـــة 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 

العربية.
وقـــد رحـــب رئــيــس الــجــمــارك 
أهمية  مؤكدا  المجلس،  بأعضاء 
ــود الــمــخــلــصــة  ــهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــواصــ مــ
الخليجي  العمل  مسيرة  لتعزيز 
المشترك في إطار تعميق وتوثيق 
الــــــروابــــــط والـــــصـــــالت لــتــحــقــيــق 
التنسيق والتكامل والترابط بين 
وسمات  أخوية  عالقات  من  دولنا 
أنظمة  وضع  من خالل  مشتركة، 
الجمركية  الميادين  في  متماثلة 

والتجارية واالقتصادية.
ــة االتـــــــحـــــــاد  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وبــــــــــــــــدأت هـ
ــث عـــــــــدد مـــن  ــحــ ــبــ ــي بــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الموضوعات المدرجة على جدول 
ــمــــال واســتــهــلــتــهــا بــالــقــانــون  األعــ
لــدول مجلس  الموحد  الجمركي 
ــاون، وتـــطـــويـــر اإلجـــــــــراءات  ــعــ ــتــ الــ
الجمركية ونظام الحاسب اآللي، 

وتحويل  تسوية  المنسق،  النظام 
ــاد  ــحــ الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، االتــ
الجمركي، فيما تم االطــالع على 
التي قدمها فريق العمل  النتائج 
انضمام  جــدوى  بــدراســة  المكلف 
االتــفــاقــيــات  إلــــى  الــمــجــلــس  دول 
ــة الــمــنــبــثــقــة  ــيـ ــدولـ الــجــمــركــيــة الـ
العالمية،  الجمارك  منظمة  عن 
كــمــا بــحــثــت الــهــيــئــة الـــورقـــة التي 
بمراجعة  المكلف  الفريق  قدمها 
قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، 
ــرح الــمــمــلــكــة  ــتـ ــقـ إضــــافــــة إلــــــى مـ
مسار  لتفعيل  السعودية  العربية 
المعتمد  االقـــتـــصـــادي  الــمــشــغــل 

فــــي الـــمـــنـــافـــذ الــجــمــركــيــة بــــدول 
الـــمـــجـــلـــس لـــحـــامـــلـــي بـــطـــاقـــات 

.)TIR(
وتــــــــم االتـــــــفـــــــاق عــــلــــى قـــيـــام 
العامة  األمــانــة  مــن  المختصين 
بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية 
المجلس  قــــرار  تــنــفــيــذ  لــمــتــابــعــة 
األعلى ألصحاب الجاللة والسمو 
في  ــتـــعـــاون  الـ مــجــلــس  دول  قـــــادة 
لــقــائــه الــتــشــاوري الــســابــع إلنــهــاء 
كل اإلجــراءات ومتطلبات الفسح 
ــــك الـــســـلـــع الــســريــعــة  بـــمـــا فــــي ذلـ
الــتــلــف وتــحــديــد مــســارات خاصة 
وللبضائع  الــفــارغــة،  لــلــشــاحــنــات 

المتنقلة في دول المجلس.
كما تم االتفاق على مراجعة 
وتــزويــد  المقيدة،  السلع  تعريف 
بين  المتنقلة  البضائع  أصحاب 
السيارات  وخاصة  المجلس  دول 
بـــالـــمـــعـــلـــومـــات الـــــالزمـــــة لــغــرض 
الـــمـــقـــاصـــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــديــل 
بــعــض الــــمــــواد مـــن نـــظـــام قــانــون 

الجمارك الموحد.
وأصـــــــــــــدرت هـــيـــئـــة االتـــــحـــــاد 
التعاون  مجلس  بــدول  الجمركي 
عدًدا من التوصيات أهمها، زيادة 
فعالية االتصال في مجال تبادل 
األعضاء  الـــدول  بين  المعلومات 
إليجاد الحلول المناسبة لمسائل 
التبادل التجاري، وتكليف األمانة 
ــن الـــــــدول  ــ الــــعــــامــــة بـــالـــطـــلـــب مــ
دوري  بشكل  مــوافــاتــهــا  األعـــضـــاء 

بأفضل الممارسات الجمركية.
أعــرب  وفــي نهاية االجــتــمــاع، 
رئـــــيـــــس الـــــجـــــمـــــارك عــــــن شـــكـــره 
وتــقــديــره ألعــضــاء هيئة االتــحــاد 
التعاون  مجلس  بــدول  الجمركي 
ــرة  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ عــــلــــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــم الـ
ــتــــدة لــتــلــبــيــة  ــمــ ــمــ ــم الــ ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ وجـ
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي، 
ــا يـــقـــومـــون به  ــم ومــ ــ مــثــمــًنــا دورهــ
مواجهة  فــي  ومتابعة  جــهــود  مــن 
الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

رئي�س الجمارك يدعو اإلى تعزيز م�سيرة العمل الجمركي الخليجي

} الشيخ أحمد بن حمد يترأس اجتماع هيئة االتحاد الجمركي الخليجي.

} خالل زيارة نائب محافظ المحرق للمراكز الصحية.

} محافظ الشمالية خالل زيارة مركز استدامة.

الجيران  خليفة  بن  عبداهلل  العميد  أشــاد 
في  بالتطور  المحرق  نائب محافظ محافظة 
الخدمات الطبية التي تشهد نموا متسارعا في 
التقنيات الحديثة والمرافق المجهزة بأحدث 
الصحية  المراكز  أن  مؤكدا  الطبية،  التقنيات 
شهدت نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها 

للمواطنين والمقيمين. 
ــارة االســتــطــالعــيــة  ــزيــ ــاء ذلــــك خــــالل الــ جــ

باستكمال  المعنية  واللجنة  المحافظ  لنائب 
عبدالرحمن  لمركز  الصحية  الــمــدن  برنامج 
كــانــو ألمــــراض الــكــلــى وكــذلــك مــركــز المحرق 
الــصــحــي، إذ تـــأتـــي تــلــك الــــزيــــارات لــلــتــعــريــف 
لمنظمة  الـــتـــابـــع  الــصــحــيــة  ــدن  ــمـ الـ بـــمـــشـــروع 
منطقة  اخــتــيــار  تــم  أن  بعد  العالمية  الصحة 
البسيتين والساية مدينة صحية بالمحافظة. 

واطـــلـــع نــائــب الــمــحــافــظ عــلــى الــخــدمــات 

للكلى  كانو  عبدالرحمن  مركز  يقدمها  التي 
وكذلك مركز المحرق الصحي، واستمع فريق 
ــرح مــفــصــل لــلــجــهــود الــمــبــذولــة  الــعــمــل إلـــى شـ
المواطنين والمقيمين، حيث أشاد  في خدمة 
لألجهزة  المتقدم  بالمستوى  المحافظ  نائب 
المجال،  هذا  في  الوطنية  والكفاءات  الطبية 
ــره لـــــــوزارة الــصــحــة  ــديـ ــقـ مــعــبــرا عـــن شـــكـــره وتـ

والكوادر الطبية.

تمهيدا لإعالن اختيار مدينة الب�صيتين وال�صاية مدينة �صحية

ال�سحي�ة المراك�ز  م�ن  ع�ددا  ي�زور  المح�رق  محاف�ظ  نائ�ب 

المتميزين  الطلبة  إنجازات  إلى رصيد  إنجاز مشرف يضاف  في 
وهن  للبنات،  االبتدائية  كرانة  بمدرسة  طالبات  ابتكرت  والموهوبين، 
فاطمة حسين وفاطمة طه وفاطمة عبدالجليل وزينب عادل وفاطمة 
جهازًا  الشهابي،  وزهـــراء  الموالي  زينب  المعلمتين  سلمان، بإشراف 
إمكانية  مــع  المباني،  فــي  الــمــاء  استهالك  مستوى  يحدد  إلكترونيًا 
ويحافظ  الفواتير،  مبالغ  من  يخفف  بما  تسريبات،  أي  عن  الكشف 
على جودة المباني، ويدعم جهود الدولة الرامية لترشيد االستهالك 

المائي. 
وقد اشتمل المشروع على مرحلتين، في المرحلة األولى تم إعداد 
وضع  تم  وبعدها  طالبات،   110 بـ  تقدر  عينة  على  الكترونية  استبانة 
تصورات حول ابتكار جهاز يساعد على رفع الوعي بترشيد استهالك 
الماء لدى األطفال وعامالت المنازل وكبار السن وغيرهم، باستخدام 
المهندسين  بأحد  باالستعانة  الجهاز  عمل  ثم  ومن  للجهاز،  الرسم 

العاملين في مجال الكهرباء والماء. 
تتصل  ضوئية  مصابيح  ثالثة  وضع  على  الجهاز  تصميم  ويقوم 
بعدادات إلكترونية تحاكي العدادات الموجودة في المنازل، كما تمت 
عالميًا  لالستعمال  المحددة  الماء  لكمية  باالستناد  الجهاز  برمجة 
100 لتر لكل فرد يوميًا، حيث يقوم الجهاز بإضاءة المصباح األخضر 
المصباح  يضيء  بينما  بها،  المسموح  بالكمية  الماء  استعمال  عند 
المصباح  إضـــاءة  وعند  قليل،  بشكل  الكمية  يتجاوز  عندما  األصــفــر 

األحمر فيشير ذلك إلى تجاوز الحد المسموح بشكل كبير جدًا. 
ويعمل الجهاز أيضًا على إرسال إشعارات تنبيهية إلى هاتف مالك 
الماء المستعملة وعند احتمالية حدوث تسرب  المبنى توضح كمية 

في المنزل باستخدام برنامج رقمي. 
هذا  بــأن  الــقــول  يمكن  التجربة  بعد  إنــه  الطالبي  الفريق  وقـــال 
الــجــهــاز فــاعــل ويــمــكــن االســتــعــانــة بــه فــي مــراقــبــة حــجــم االســتــهــالك 
اليومي للماء وضبطه ضمن معدل االستهالك الطبيعي وتوعية أفراد 

األسرة. 
العلمية وتشجيع  االبتكارات  إلى دعم مثل هذه  الفريق  ويتطلع 
الطلبة للمساهمة في وضع حلول ذكية لمعالجة شح المياه والترشيد 
لمشاكل  حلول  إيجاد  في  كبيرة  بدرجة  سيساهم  ألنــه  استهالكه  من 
المياه في العالم وتحقيق هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة.

ير�سد  ج���ه���ازا  ي��ب��ت��ك��رن  ط��ال��ب��ات 

ا���س��ت��ه��اك ال��م��ي��اه وت�����س��ري��ب��ات��ه��ا

ــام الــســيــد عــلــي بــن الشيخ  قـ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة بـــزيـــارة 
لـ»مركز استدامة«، بحضور الشيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة وكيل 
األشــغــال  بـــوزارة  البلديات  شــئــون 
ــئـــون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  وشـ
شوقية  والــمــهــنــدســة  الــعــمــرانــي، 
ــد  ــاعـ ــمـــسـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــــدان الـ ــيـ ــ ــمـ ــ حـ
لــلــخــدمــات الــبــلــديــة الــمــشــتــركــة 
ــد ربـــيـــعـــة ســـنـــان  ــالــ والـــعـــمـــيـــد خــ
وعدد  المحافظ  نائب  الدوسري 

من المسئولين بالمحافظة.
وخـــــــــــــالل الـــــــــــزيـــــــــــارة اطــــلــــع 
المحافظ على المسئوليات التي 

يـــقـــوم بــهــا الــمــركــز فــيــمــا يخص 
النظافة  شــركــات  وإدارة  مــراقــبــة 
المملكة  محافظات  مختلف  في 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــنــفــايــات 
الحالة  لتوثيق  تــدويــرهــا  وإعـــادة 
ــرامــــج تــدعــم  فــــي ســبــيــل تــبــنــي بــ
مــشــاريــع الــمــركــز وتــحــقــق الــوعــي 
الصحي والبيئي وطرق التخلص 
بمختلف  اليومية  القمامة  مــن 
يتعلق  فيما  وخاصة  محتوياتها 
بالمخلفات غير العضوية، والتي 
تسهم  الــتــي  المعايير  أهــم  تــوفــر 
مدينة  عالي  اعتماد  تحقيق  في 

صحية.
على  المحافظة  أن  وأوضـــح 

ــداد لـــلـــتـــعـــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أتــــــم االسـ
مــركــز اســتــدامــة وشـــركـــة أوربـــيـــزر 
النفايات  فــرز  ثقافة  تعميم  فــي 
ــيـــز فــي  ــتـــركـ ــلـــفـــات مــــع الـ والـــمـــخـ
منطقة  عــلــى  الــحــالــيــة  الـــفـــتـــرة 
واحتياجاتها  يتناسب  بما  عالي 
ــاد كــــمــــديــــنــــة صـــحـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالعـ لـ
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني والمدارس وتحويلها إلى 
والتوعية  للصحة  مــعــززة  أمــاكــن 
من  الــتــدريــجــي  التقليل  بكيفية 
ــرورة وضــع  ــ الــنــفــايــات، مـــؤكـــدًا ضـ
الـــــــدراســـــــات والــــحــــلــــول إليـــجـــاد 
الــــبــــدائــــل لـــعـــمـــلـــيـــات الــتــخــلــص 
مـــن الــنــفــايــات بــمــا يــتــنــاســب مع 

ــيــــة لــلــحــد مــن  الـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ
االنبعاثات الغازية واالطالع على 
وتبني  المجال  هذا  في  التجارب 
مؤشر  لتسطيح  مستدامة  رؤيـــة 

النفايات في مدافن البحرين.
كــمــا اطـــلـــع الــمــحــافــظ على 
عـــــرض تــفــصــيــلــي قــــدمــــه مــمــثــل 
ــة الـــنـــظـــافـــة بــالــمــحــافــظــة  ــركــ شــ
التعامل  كيفية  حــول  الشمالية 
مــــع الـــقـــمـــامـــة الـــيـــومـــيـــة ابـــتـــداء 
مــــــن الــــجــــمــــع وحـــــتـــــى مــــراحــــل 
إعـــادة  أو  والــتــخــلــص منها  الــفــرز 
تــم عــرض برنامج  تــدويــرهــا، كما 
وسيارات  حاويات  حركة  لمراقبة 

جمع النفايات.

محافظ ال�سمالية يدعو اإلى النهو�س بعمليات تدوير النفايات

مملكة  لدى  البحرين  مملكة  سفارة  قالت 
ــدول  ــ ــايـــالنـــد إن الـــبـــحـــريـــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـ تـ
المتطعمين  للمسافرين  المسموح  الخضراء 
ــول تـــايـــالنـــد مـــن دون الـــحـــاجـــة إلــى  ــ مــنــهــا دخـ
 ،2021 نوفمبر   1 مــن  اعــتــبــاًرا  الصحي  الحجر 
بتوفير  الـــدخـــول،  متطلبات  اســتــيــفــاء  بــشــرط 
صــادرة  تكون   )PCR( مختبري  فحص  شــهــادة 
خالل مدة أقصاها 72 ساعة من موعد الوصول، 
وإبراز شهادة التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

)كوفيد-19( المعتمدة لدى مملكة تايالند.
تــايــالنــد  ــارة أن مــمــلــكــة  ــفـ ــسـ الـ ــت  ــحــ وأوضــ
ــراًرا يــســمــح لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن  ــ أصــــدرت قـ
على  الحاصلين  البحرين  مملكة  من  مباشرة 
جــرعــتــي الــتــطــعــيــم بـــدخـــول مــمــلــكــة تــايــالنــد 
مــن دون حــجــر صــحــي إلـــزامـــي اعــتــبــاًرا مــن 1 
المسافر  كان  أنه في حال  نوفمبر 2021، علمًا 
في  المعتمدة  غير  التطعيمات  بأحد  متطعًما 

بــانــكــوك أو غــيــر ذلـــك فــيــتــوجــب عــلــيــه تطبيق 
في  أيـــام   10 مــدة  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر 
لــذلــك، مــع األخــذ  الــفــنــادق المخصصة  أحـــد 
تشترط  الــطــيــران  شــركــات  بعض  أن  باالعتبار 
إلــى  بــاإلضــافــة   )PCR( ــود شــهــادة فــحــص وجــ

إثبات التطعيم.
ــارة بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن الــــكــــرام  ــفــ وتـــهـــيـــب الــــســ
ــى مــمــلــكــة تــايــالنــد  ــ ــبـــيـــن فــــي الـــســـفـــر إلـ الـــراغـ
للحصول  الرسمية  والمواقع  القنوات  مراجعة 
تصريح  إجــــراءات  بشأن  المعلومات  آخــر  على 
الدخول والمتطلبات األخرى المتعلقة بالسفر 

إلى تايالند.
مالحظات:

ــن الـــبـــلـــدان  ــيـــن مــ - الـــمـــســـافـــريـــن الـــقـــادمـ
إلى  الخضراء  »القائمة  دول  ضمن  المصّنفة 
تلك  فــي  إقــامــتــهــم  يــشــتــرط  تــايــالنــد«،  مملكة 

الدول مدة ال تقل عن 21 يوًما على التوالي.

تايالند  مملكة  إلــى  الــدخــول  متطلبات   -
تشمل الحصول على تصريح دخول بعد تقديم 
إلكترونية  بــوابــة  عــبــر  الــثــبــوتــيــة،  الــمــســتــنــدات 
خاصة بمنح التصاريح، لشهادة تطعيم معتمد 
تم أخذه خالل مدة ال تقل عن 14 يوًما، وشهادة 
تكون  أن  على  سلبي   )PCR( مختبري  فحص 
صادرة خالل مدة أقصاها 72 ساعة من موعد 
فيروس  ضد  صحي  تأمين  وبوليصة  الوصول، 
 50 عــن  تغطيتها  تقل  ال  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 
في  ومــؤكــد  مــدفــوع  أمريكي، وحجز  دوالر  ألــف 
أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي مدة 
نتيجة  النتظار  المسافر  يقضيها  واحــدة  ليلة 
الفحص المختبري )PCR( عند الوصول إلى 
مملكة تايالند، أو 10 أيام في حال عدم اعتماد 
يقضيها  الــتــطــعــيــم،  أخــــذ  عــــدم  أو  الــتــطــعــيــم 
المسافر إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي 

االحترازي.

البحري���ن �سم���ن القائم���ة الخ�س���راء لدخ���ول تايان���د

ــبــــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن  رّحــ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ بـــــإطـــــالق الـــمـ
السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود مــبــادرات 
ــة  ــارطـ ــكــــون خـ ــة تــ ــيـ ــوعـ بــيــئــيــة نـ
طريق لحماية البيئة ومواجهة 
تــــحــــديــــات الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي، 
وبإعالن صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 

نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
العربية  بالمملكة  الـــدفـــاع  وزيــــر 

الوصول  السعودية  العربية  المملكة  استهداف  الشقيقة عن  السعودية 
الدائري  الى الحياد الصفري في عام 2060م من خالل نهج االقتصاد 
للكربون.  وفــي هــذا الــصــدد، قــال الــدكــتــور محمد بــن مــبــارك بــن دينه 
األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  المناخ  لشؤون  الخاص  المبعوث 
السعودية  العربية  المملكة  بإعالن  ترحب  البحرين  مملكة  بأن  للبيئة 
هدفها الطموح للوصول للحياد الصفري في العام 2060م مما يعكس 
في  الجهود  وبــذل  الخضراء  القطاعات  تنمية  بأهمية  الواسع  اإلدراك 
المناخي،  التغير  مشكلة  عــلــى  التغلب  أجـــل  مــن  الــمــجــاالت  مختلف 
فضاًل عن مضاعفة الجهود لتحويل المدن العالمية إلى مناطق أكثر 
البيئية  اســتــدامــة مــن خــالل حــزمــة مــبــادرات تسهم فــي خفض اآلثـــار 
البحرين لمبادئ مبادرة  أّن انضمام  والمناخية السلبية. وأكد بن دينه 
البيئة  وحماية  االستدامة  تعزيز  في  يسهم  األخضر  األوســط  الشرق 
وذلك لما تتضمنه المبادرة من توجيهات تسهم في تحقيق مزيد من 
التقنيات  استخدام  وإشاعة  المناخي  التغير  ومكافحة  البيئة  حماية 
النظيفة الخالية من الملوثات، فضاًل عن خلق المبادرة وظائف جديدة 
دعم  فــي  البحرين ستستمر  مملكة  بــأن  وذكــر  وتــأثــيــرًا.  اســتــدامــة  أكثر 
الكربون  انبعاثات  خفض  في  تسهم  والتي  للبيئة  الصديقة  المبادرات 
ذات  بالمجاالت  واإلنــتــاجــيــة  العامة  الصحة  مــن  يــعــزز  وبــمــا  الصفري 
إدارة  في  الذكية  للمشروعات  االنتقال  إّن  دينه  بن  وقــال  االختصاص. 
المشروعات  هــذه  استدامة  فــي  كبير  بشكل  يسهم  الصناعية  المرافق 
البيئي،  األمــان  من  قياسية  معدالت  وتحقيق  والجهد  الطاقة  وتوفير 
المشروعات  إدارة  فــي  المستدامة  الطاقة  نهج  اعتماد  أّن  إلــى  مشيرًا 
تحقيق  سبيل  في  العالمية  للتحركات  إيجابيًا  رافــدًا  يعتبر  الصناعية 

مزيد من الحماية البيئية والتصدي للمخاطر المناخية.

البحرين ترحب باإعان ا�ستهداف ال�سعودية

الو�سول اإلى الحياد ال�سفري في عام 2060

} د. محمد بن دينه.

النائب  برئاسة  البحرين  لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفــد  شــارك 
ياسر حميدان عضو  بمشاركة  الــنــواب  ــذوادي عضو مجلس  الـ عــبــداهلل 
ــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي فـــي الــفــعــالــيــة االفــتــراضــيــة  مــجــلــس الـــشـــورى يـ
الثانية، والمنعقدة على هامش أعمال المنتدى السادس عشر لحكومة 
االنترنت، تحت عنوان »الموازنة بين حرية التعبير ومكافحة المحتوى 
الــمــشــاركــة ضمن سلسلة  هــذه  وتــأتــي  اإلنــتــرنــت«.  دور منصات  الــضــار: 
أعــمــال  الــمــقــرر عــقــدهــا خـــالل  التحضيرية  الــفــعــالــيــات واالجــتــمــاعــات 
أعمال  هــامــش  على  الــدولــي  البرلماني  لالتحاد  البرلماني  االجــتــمــاع 
بولندا  فــي  عــقــده  الــمــقــرر  االنــتــرنــت  لحوكمة  عشر  الــســادس  المنتدى 

ديسمبر المقبل.

ال�سعبة البرلمانية ت�سارك في ندوة »الموازنة بين حرية 

التعبير ومكافحة المحتوى ال�سار: دور من�سات الإنترنت«
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رفـــــــــــــضـــــــــــــت الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الــعــلــيــا طــعــن وزارة  االســتــئــنــافــيــة 
لها  يقض  لم  على حكم  الصحة 
بغرامة تأخيرية بنسبة 5% على 
ديــنــار  آالف   7 بــقــيــمــة  مــتــأخــرات 
خاضعة  مــنــشــأة  عــلــى  مستحقة 
لــنــظــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، بعد 
الــمــبــالــغ  أن  للمحكمة  تــبــيــن  أن 
بتحصيلها  ــوزارة  الــ طالبت  الــتــي 
شاملة فائدة التأخير حيث أكدت 
الــمــحــكــوم  الــمــبــلــغ  الــمــحــكــمــة أن 
الــوزارة تضمن حساب  به لصالح 
شهر  كــل  عــن  التأخيرية  الغرامة 
القضاء  يجوز  ال  ثم  ومــن  تأخير 

بهذه الغرامة مرة أخرى.
وكــــانــــت الـــــــــوزارة قــــد طــالــبــت 
إلــــزام  درجـــــة  أول  مــحــكــمــة  أمـــــام 
ما  لها  تــؤدي  بــأن  المدعى عليها 
والغرامة  يقرب من 7 آالف دينار 
عن  سنويا   %5 بواقع  التأخيرية 
كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ 
السداد،  تمام  الــدعــوى حتى  رفــع 
عــلــيــهــا من  الـــمـــدعـــى  أن  وذكــــــرت 
الـــمـــؤســـســـات الـــخـــاضـــعـــة لــنــظــام 
ــة، وقــد  ــيـ الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
الــرســوم  تــلــك  امتنعت عــن ســـداد 
الــمــفــروضــة مـــدة قــاربــت عــامــيــن، 
حــيــث قــضــت مــحــكــمــة أول درجـــة 
تــؤدي  أن  عليها  الــمــدعــى  بـــإلـــزام 
ـــى الـــــــــــوزارة مـــبـــلـــغ الــمــطــالــبــة  إلـــ

ورفضت احتساب فائدة التأخير.
إن  درجــة  أول  وقالت محكمة 
الثابت من أوراق الدعوى أن مبلغ 
الــغــرامــة  مبلغ  يشمل  المطالبة 
بـــالـــغـــرامـــة  ــاء  الــــقــــضــ ــوز  ــجــ يــ وال 
ــوزارة  ــ ــرى، فــلــم تــرتــض الـ ــ مـــرة أخـ
وطــعــنــت عــلــى الــحــكــم عــلــى سند 
قـــرار  ــة خــالــف  درجــ أول  أن حــكــم 
وزيــــر الــصــحــة الــــذي تــضــمــن أنــه 
ــدم ســــــداد الــمــبــالــغ  ــ ــة عـ ــالـ فــــي حـ
تفرض  الــمــيــعــاد  فــي  المستحقة 
 %5 قــدرهــا  فــائــدة  المنشأة  على 
كل  عــن  المستحقة  المبالغ  مــن 
الشهر  مــن  أو جـــزء  تــأخــيــر  شــهــر 
الصحة  لــــوزارة  ســدادهــا  ويتعين 

مع أصل المبلغ.

وقـــالـــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
إن الــمــشــرع وفــقــًا ألحــكــام قــانــون 
العمل في القطاع األهلي الصادر 
رقــم 1 لسنة  وزيـــر الصحة  ــرار  وقـ
ألزم صاحب  قد  وتعديالته   1977
العمل في المنشآت التي يتجاوز 
ــدد الــعــامــلــيــن فــيــهــا خــمــســيــن  ــ عـ
عـــددهـــا بتوفير  كـــان  ــًا  ــ وأيـ عــامــال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األســـاســـيـــة 
البحرينيين  مــن  ــواء  سـ لعمالها 
أو غيرهم بالمواصفات والشروط 
الــمــبــيــنــة لــهــذا الـــقـــرار.. وتــأكــيــدا 
ــلــــى كـــفـــالـــة  ــنــــشــــأة عــ لـــــقـــــدرة الــــمــ
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــلــعــامــلــيــن 
بوسائلها  لــهــم  وتــوفــيــرهــا  لــديــهــا 
المواصفات  لهذه  وفقا  الخاصة 

الحصول  أوجب عليها  والشروط 
الصحة  وزارة  مــن  تــصــريــح  عــلــى 
وإلــى  بنفسها،  بتوفيرها  للقيام 
هذا  على  المنشأة  حصول  حين 
التصريح تقوم الوزارة بتوفير هذه 
المنشأة  الـــتـــزام  مــقــابــل  الــرعــايــة 
بسداد المبالغ المستحقة لوزارة 
الصحة على النحو المتقدم على 
أقــســاط شــهــريــة تــدفــع فــي نهاية 
الــســداد في  كل شهر فــإذا لم يتم 
هذا الميعاد تفرض على المنشأة 
غــرامــة قــدرهــا 5% ســنــويــا تدفع 
كل  عن  المستحقة  المبالغ  على 
الشهر،  مــن  جــزء  أو  تأخير  شهر 
وعلى المنشأة سداد هذه المبالغ 
ــة لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة،  ــرامــ ــغــ مــــن الــ

دون  مـــن  األداء  واجـــبـــة  وتــعــتــبــر 
المنشأة  وتــلــتــزم  تــنــفــيــذي،  ســنــد 
بسدادها فور مطالبتها بها كتابيا 

بخطاب مسجل بعلم الوصول.
الثابت  أن  المحكمة  وأكـــدت 
الــمــدعــى  أن  الـــدعـــوى  أوراق  مـــن 
عليها لم تؤد الرسوم المستحقة 
ومن  بذلك  إخطارها  رغــم  عليها 
بــأداء  بإلزامها  القضاء  تعين  ثم 
المستأنفة  لــلــوزارة  الــرســوم  تلك 
والـــغـــرامـــة الـــتـــأخـــيـــريـــة، وأشـــــارت 
إلـــى أنـــه ثــبــت مــن أوراق الــدعــوى 
وكـــشـــف الـــرســـوم الــمــســتــحــقــة أن 
مبلغ المطالبة البالغ 6683.819 
الغرامة  دينارا قد تضمن حساب 
الــتــأخــيــريــة عــن كــل شــهــر تأخير، 
ومـــن ثــم ال يــجــوز الــقــضــاء بهذه 
احتسابها  أو  أخــرى  مــرة  الغرامة 
فـــائـــدة حــتــى تـــمـــام الـــســـداد على 
المبلغ األصلي األمر الذي يغدو 
مـــعـــه طـــلـــب الـــقـــضـــاء بـــالـــغـــرامـــة 
عن  سنويا   %5 بواقع  التأخيرية 
كل شهر تأخير أو جزء من الشهر 
بالرفض..  في غير محله جديرًا 
فلهذه األسباب حكمت المحكمة 
ـــاًل،  ـــكــ ـــول االســـــتـــــئـــــنـــــاف شــ ـــبــ ــقــ ــ بـ
الحكم  وتأييد  مــوضــوعــًا  ورفــضــه 
ــا رفـــع  الــمــســتــأنــف فــــي حــــــدود مــ
بصفته  المستأنف  وألزمت  عنه، 

المصاريف.

الجنائية  المحكمة  بــّرأت 
الـــصـــغـــرى الــثــامــنــة بــحــريــنــيــا 
ــن اتــــهــــامــــات شـــقـــيـــقـــتـــه لــه  ــ مـ
بــاخــتــالس مــبــالــغ مــالــيــة من 
أشارت  حيث  والدهما،  ميراث 
المحكمة إلى أنها تشككت في 
التي خلت مما يفيد  الواقعة 
إلى  المبلغ المختلس  تسليم 
الــمــتــهــم أو وجــــود عــقــد بــنــاء 
عــلــى أي مـــن عـــقـــود األمـــانـــة 
والمحددة على سبيل الحصر.

وحـــول تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
مــحــمــد  د.  الـــمـــحـــامـــي  قــــــال 
مــن  ــه  ــلــ ــوكــ مــ إن  ــوهــــجــــي  ــكــ الــ
عــائــلــة مـــرمـــوقـــة، وبـــعـــد وفـــاة 
ــات بــيــن  والـــــــده نــشــبــت خــــالفــ
األشــقــاء على الــمــيــراث، وكــان 
مــوكــلــه مــســؤوال عــن تصريف 
أمور العائلة ودفع االلتزامات 
الــخــاصــة بــبــيــت الــعــائــلــة من 
تلك األموال بعلم أشقائه, إال 
أنـــه فــوجــئ بــاتــهــام مــن إحــدى 
شــقــيــقــاتــه بــاخــتــالســه مــبــالــغ 
آالف   3 تـــتـــجـــاوز  لــــم  ــة  ــيـ ــالـ مـ
النيابة  أســنــدت  حــيــث  ديـــنـــار، 
إلى موكله أنه اختلس المبالغ 
على  إلــيــه  المسلمة  النقدية 
الشريك  وهــو  الــوكــالــة،  سبيل 
وذلــك  المشترك  الــمــال  على 

إضرارًا بصاحب الحق عليه.
ودفع د. الكوهجي بانتفاء 
الركن المادي للجريمة وعدم 
توافر أي دليل في األوراق يدل 
على ارتكاب المتهم, حيث إن 
المتهم  أن  بين  الدعوى  واقــع 
وباقي أشقائه ينتظرون توزيع 
ــة لـــمـــا بـــعـــد األحــــكــــام  ــركــ ــتــ الــ
باإلضافة  النهائية,  الشرعية 
مــــصــــروفــــات  هــــنــــاك  أن  إلـــــــى 
ــدفــــع مــن  ــة تــ ــلـ ــائـ ــعـ ــزل الـ ــنـ ــمـ لـ
وبــالــتــالــي ال توجد  الــمــيــراث، 
بكاملها  التركة  إن  بل  جريمة 
لـــــم تـــــــــوزع انـــــتـــــظـــــارًا لــكــلــمــة 
موكله  وأن  النهائية،  القضاء 

تغيير  إلـــى  نيته  تــنــصــرف  لــم 
حــيــازتــه لــهــذا الــمــال ألنـــه لم 
أو  حقيقة  أمــــوال  أيـــة  يتسلم 
حــكــمــًا، وأن الــواقــع هــو وجــود 
مــيــراث لــم يــتــم االنــتــهــاء من 

توزيعه.
االتهام,  بكيدية  دفــع  كما 
أفــراد  وبعض  موكله  إن  حيث 
على  خــالفــات  بينهما  أســرتــه 
ــيــــراث وبــيــنــهــمــا بـــالغـــات  ــمــ الــ
المحكمة  تــنــظــرهــا  وقــضــايــا 
ويــنــتــظــرون جــمــيــعــهــم أحــكــام 
انتفاء  يؤكد  ما  وهو  القضاء، 
الجريمة بكل صورها وأركانها 
ــاق  ــبـ ــطـ مـــجـــتـــمـــعـــة وبـــــعـــــدم انـ
ــون الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــانـ ــ نــــصــــوص قـ
مدنية  إلـــى  بــاإلضــافــة  عليها 
وباقي  موكله  إن  حيث  الــنــزاع 
ــــوى  ــد أقـــــامـــــوا دعـ ــ ــائــــه قـ ــقــ أشــ
متعلقة بجرد التركة الخاص 
بــــمــــورث الـــمـــتـــهـــم والــمــجــنــي 
ــر أمـــــام  ــنـــظـ عـــلـــيـــهـــا والـــــتـــــي تـ
طلب  حيث  التمييز,  محكمة 
له  موكله  أن  وخــاصــة  بــراءتــه 
ــيـــرة حــســنــة طـــوال  ســمــعــة وسـ
الــتــركــة حتى  وأن  مـــدة عــمــلــه 
الـــورثـــة  عـــلـــى  تــــــوزع  لــــم  اآلن 
بــبــعــض  مـــديـــنـــة  ــة  ــركـ ــتـ الـ وان 

االلتزامات.

قادت التحريات األمنية إلدارة مكافحة 
بــثــالثــة متهمين  إلـــى اإليـــقـــاع  الـــمـــخـــدرات 
لتاجر  المهمة  األذرع  أحـــد  يمثلون  كــانــوا 
ــتـــرأس شــبــكــة يــديــرهــا  ــيـــوي يـ مــــخــــدرات آسـ
ــن الــــخــــارج ويـــجـــنـــد بـــعـــض األفــــــــراد مــن  مــ
لتسهيل  والـــعـــربـــيـــة  ــة  ــويـ ــيـ اآلسـ الــجــنــســيــة 
التحريات  توصلت  حيث  الترويج،  عمليات 
في  الرئيسي  الـــذراع  هو  األول  المتهم  إلــى 
المخدرة  المواد  بتسلم  والمعني  البحرين 
المتهمان  يقوم  فيما  وتخزينها في منزله، 

الثاني والثالث بعملية الترويج والتوزيع.
ـــرق أمـــنـــيـــة وبــعــد  ــم تــشــكــيــل فــ حـــيـــث تــ
إلى  التوجه  تــم  النيابة  مــن  إذن  استصدار 
منازل المتهمين والقبض عليهم، حيث عثر 
بحوزتهم على أكثر من كيلوجرام من المواد 
المخدرة، باإلضافة إلى أكثر من 28 لفافة 
شبو وعدد من الحبوب المخدرة، باإلضافة 
ــواتـــف تــســتــخــدم في  إلـــى مــبــالــغ مــالــيــة وهـ
الــتــواصــل مــع زبــائــن الــمــواد الــمــخــدرة، كما 
بحالة  كانت  فتاة  على  أحــدهــم  بشقة  عثر 
غير طبيعية تبين تعاطيها المواد المخدرة 

رفقة أحد المتهمين.
ــــرف أحـــــد الــمــتــهــمــيــن بــتــعــاطــي  ــتـ ــ واعـ
ــه مـــوجـــود في  الـــمـــخـــدرات، مــشــيــًرا إلــــى أنــ

البحرين منذ عدة سنوات للعمل في مجال 
السنة  قــاربــت  أنــه منذ فترة  إال  الــمــقــاوالت 
وتــعــرف على شــاب بحريني  أصــبــح عــاطــال 
إلى  الــمــخــدرة  الــمــواد  توصيل  عــرض عليه 
بسيطة  كميات  على  حصوله  مقابل  زبائن 
باألمر  وقــام  للتعاطي  المخدرة  المواد  من 
عــــدة مــــرات إلــــى أن تـــم الــقــبــض عــلــيــه في 

شارع المعارض وتفتيش شقته والعثور على 
مواد مخدرة يتعاطاها باإلضافة إلى ميزان 

حساس.
ــه تــعــرف على  ــر إلــــى أنــ فــيــمــا أشــــار آخــ
أكـــثـــر مـــن ســنــة وكـــان  الــمــتــهــم األول مــنــذ 
ــى األمــــــــــوال فــيــطــلــب  ــ ــه إلــ ــتـ ــاجـ يــســتــغــل حـ
مــنــه تــوصــيــل الـــمـــادة الــمــخــدرة إلـــى بعض 

مخدرة  مــواد  على  حصوله  مقابل  الزبائن 
من  بـــدال  مــجــانــا  عليها  يحصل  للتعاطي 
مبالغ  على  يتحصل  بــدأ  وبعدها  شــرائــهــا، 
مالية مقابل التوصيل ما بين 7 و10 دنانير 
إلى  المخدرة، مشيًرا  المادة  إلى  باإلضافة 
أنه استمر في توصيل المادة المخدرة إلى 
زبائن مدة أكثر من سنة إلى أن تم القبض 
سكنه  بمقر  األوروبية  صديقته  رفقة  عليه 

بمنطقة الجفير. 
وبــضــبــط الــمــتــهــمــيــن وإحـــالـــتـــهـــم إلــى 
النيابة أسندت إليهم أنهم في غضون عامي 
البحرين  مملكة  أمــن  بــدائــرة  و2021   2020
المتهم األول حاز وباع بقصد االتجار مادة 
مـــخـــدرة ومـــؤثـــرا عــقــلــيــا فـــي غــيــر األحــــوال 
المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد 
لمتهمين  وســهــل  مـــخـــدرة  مــــواد  الــتــعــاطــي 
إباحية  مواد  وحاز  المخدرة  المواد  تعاطي 
أسندت  كما  المعلومات،  تقنية  وسيلة  في 
إلى المتهمين الثاني والثالث حيازة المواد 
المخدرة بقصد االتجار والتعاطي وتقديم 
الرابعة حيازة  المتهمة  إلى  وأسندت  مــواد، 

مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ــة غــســل  ــويــ ــيــ اســـتـــطـــاعـــت آســ
ألف  بأكثر مــن 115  قــدرت  أمـــوال 
بـــعـــد أن اخــتــلــســت شــركــة  ــار  ــنــ ديــ
لــإنــتــاج الــفــنــي كــانــت تــعــمــل بها 
مــحــصــلــة ديـــــــون، حـــيـــث ســـبـــق أن 
ــدر حــكــم بــإدانــتــهــا بــاخــتــالس  صــ
األموال، إال أن التحريات المالية 
مصوغات  بــشــراء  قيامها  كشفت 
عدة  بإجراء  وقيامها  ومجوهرات 
تــحــويــالت مــالــيــة إلخــفــاء مصدر 

األموال المختلسة.
وقال ضابط بإدارة التحريات 
معلومات  إليه  وردت  إنــه  المالية 
لجريمة  المتهمة  ارتـــكـــاب  تفيد 
غــســل أمـــــوال مـــن شــركــة لــإنــتــاج 
ــا حــيــث  ــهـ ــانــــت تـــعـــمـــل بـ ــنـــي كــ ــفـ الـ
اختلست أكثر من 200 ألف دينار 
من جهة عملها وصدر حكم جنائي 
بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات عن 
ــتــــالس ومــــن خــالل  جــريــمــة االخــ
قيامها  تبين  أموالها  حركة  تتبع 
بغسل ما يقرب من 115 ألف دينار 
من األموال المختلسة عن طريق 
شراء مجوهرات وتحويالت مالية 
إلى  باإلضافة  نية،  ألفراد بحسن 
عــدة أشــخــاص مــن أسرتها وذلــك 
بهدف إضفاء طابع الشرعية على 

األموال المختلسة.
ــا  ــ دورهـ إن  الــمــتــهــمــة  وقــــالــــت 

هـــو تــحــصــيــل إيــــــرادات وإيـــجـــارات 
الــشــركــة الــتــي تــعــمــل بــهــا وكــانــت 
ــا بــيــن  تــتــســلــم مـــبـــالـــغ تــــتــــراوح مــ
من  شــهــريــا  ديـــنـــار  ألــــف  و20   10
كانت  أنها  وادعـــت  إيــصــاالت،  دون 
أن  المبالغ، إال  تقوم بتوريد تلك 
المتهمة  أن  أكــدوا  الواقعة  شهود 
كــــانــــت تـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم وتــطــلــب 
إلى  المبالغ  بعض  تحويل  منهم 
بعدم  تــدعــي  وكــانــت  آسيوية  دولـــة 
قدرتها على تحويل تلك األموال 
بنفسها، كما أن السجالت المالية 
ألعمال الشركة كشفت اختالسها 

مبالغ مالية.
فأسندت النيابة إلى المتهمة 
 2014 من  الفترة  في غضون  أنها 
الــبــحــريــن  بــمــمــلــكــة   2020 حـــتـــى 
ــبــــت جـــريـــمـــة غـــســـل أمــــــوال  ــكــ ارتــ
ــريـــق غــيــر  ــطـ مـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا بـ
مــشــروع مــن جريمة اخــتــالس في 
الـــقـــطـــاع األهـــلـــي عــلــى نــحــو من 
مصدرها  مشروعية  إظــهــار  شأنه 
المبلغ  اخــتــلــســت  أن  ذلـــك  وكــــان 
الفني  اإلنــتــاج  شركة  مــن  المالي 
وقامت بعمليات مالية وتحويالت 
وشراء مصوغات ذهبية على مبلغ 
مالي 115 ألف دينار وذلك بغرض 
علمها  مـــع  مــشــروعــيــتــهــا  ــاء  ــفـ إخـ

بعدم مشروعيتها.

كتب: عبداألمير السالطنة
تعرضت فتاة بحرينية وطفل إلصابات متفرقة 
ــوم الــجــمــعــة إثــر  فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة مـــن مـــســـاء يــ
على  سيارتين  بين  وقــع  مـــروري  لــحــادث  تعرضهما 

شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
الساعة  في  سيارتها  تقود  بحرينية  فتاة  كانت 
شــارع  على  الجمعة  يــوم  مــســاء  مــن  عــشــرة  الثانية 
ــن ســلــمــان واصـــطـــدمـــت بــســيــارة  الــشــيــخ خــلــيــفــة بـ
أخرى يقودها بحريني نتج عن ذلك انقالب سيارة 
الفتاة وإصابتها وإصابة الطفل الذي كان برفقتها 

المستشفى  إلــــى  نــقــلــهــمــا  تـــم  مــتــفــرقــة  بـــإصـــابـــات 
بواسطة اإلسعاف الوطني، فيما تضررت السيارتان 
إحداهما بتلفيات كبيرة، وجاء الحادث بسبب عدم 
السائقين  ــد  احـ وتــغــيــيــر  الـــمـــرور  بــأنــظــمــة  الــتــقــيــد 

مساره بشكل مفاجئ.
ــوع الـــحـــادث ســيــارة شرطة  ــور وقــ ــد حــضــر فـ وقـ
ــا بــتــســهــيــل ســيــر الـــســـيـــارات  ــرادهــ ــام أفــ ــ الـــنـــجـــدة وقـ
إزاحة  القادمة إلى حين وصول شرطة المرور وتم 
الــمــركــبــتــيــن مـــن مــوقــع الــــحــــادث، وبــعــدهــا فتحت 

الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه. 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

�شقيقته ات���ه���ام  م���ن  ب��ح��ري��ن��ي  ب������راءة 

ب��اخ��ت��ا���س اأم������وال م���ن م���ي���راث وال��ده��م��ا

} المحامي د. محمد الكوهجي.

الإدارية العليا ترف�ض دعوى »ال�صحة«..

وتوؤك���د: ال يج���وز تح�شي���ل غرام���ة تاأخيري���ة مرتي���ن

ل���ت���اج���ر اأذرع������������ا  ����ش���ك���ل���وا  م���ت���ه���م���ي���ن   3 م���ح���اك���م���ة 

محاكمة م������خ������درات ي����دي����ر ����ش���ب���ك���ت���ه م�����ن دول��������ة اآ����ش���ي���وي���ة الجنائية  الكبرى  المحكمة  تنظر 
 PCRالـ فحص  بتزوير  قاموا  خليجين  شبان   3
المملكة  إلــى  للدخول  كورونا  بفيروس  الخاص 
أوراقــهــم  أن  إال  الجسر  عبر  الــســعــوديــة  العربية 
الطبي  الفحص  بمكتب  أمــرهــا  كشفت  الــمــزورة 
الجانب  أبلغ  الــذي  السعودي  بالجانب  بالجسر 
المتهمين،  لــجــلــب  دوريــــة  وتــوجــهــت  الــبــحــريــنــي 

حيث أنكر المتهمون علمهم بواقعة التزوير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المتهمين 
لجسر الملك لدخول المملكة العربية السعودية 
حتى وصلوا إلى مكتب الصحة بالجسر بالناحية 
السعودية الذي كشف أمرهم بعد أن تبين تزوير 
الـQR، حــيــث ظهرت  كـــود  عــن طــريــق  الــفــحــص 
بتواريخ  ببيانات  ولــكــن  سالبة  الفحص  نتيجة 
الواقعة  فأنكروا  الجسر  عبورهم  لتاريخ  سابقة 
وتـــم إبــــالغ الــجــانــب الــبــحــريــنــي وتــوجــهــت دوريـــة 
لجلب المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وادعى المتهمون أنهم حضورا إلى البحرين 
السعودية  إلــى  التوجه  وأرادوا  السياحة  بغرض 

ــم يــكــونــوا عــلــى عــلــم بــكــيــفــيــة إجـــــراء فحص  ولــ
بالسؤال  وتوجهوا  الفندق  مــن  فخرجوا  كــورونــا 
بالشارع  مــوجــودا  كــان  آســيــوي  لشخص مجهول 
لمعرفة طريقة إجراء فحص كورونا، فادعى أنه 
منهم  وأخـــذ  بياناتهم  وطــلــب  بالصحة  مــوظــف 
مبالغ مالية وأجرى لهم الفحص في الشارع ثم 
أخبرهم بالعودة إلى المكان نفسه لتسلم نتيجة 
وحصلوا  مجددا  إليه  توجهوا  وبعدها  الفحص 
على النتيجة، وأشاروا إلى أنهم ليس لديهم أي 

معلومات عن ذلك الشخص.
فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم بدائرة 
في محرر  تزويرا  ارتكبوا  فهد  الملك  أمن جسر 
بفيروس  الــخــاصــة  الــفــحــص  نتيجة  هــو  رســمــي 
الصحة  وزارة  إلـــى  صـــدورهـــا  الــمــنــســوب  كـــورونـــا 
المبينة قانونا بأن اصطنعوها بالطرق  بالطرق 
المبينة وحرفوا الحقيقة، كما استعملوا المحرر 
المزور بأن قدموه للعيادة الطبية بجسر الملك 

مع علمهم بتزويره.

محاكمة 3 خليجيين زوروا فح�س كورونا لعبور الج�شر

اإ�شاب���ة بحريني���ة وطف���ل اإث���ر ح���ادث مروري

اآ�ش���يوية تغ�ش���ل 115 األف دين���ار بعد اختا����س �ش���ركة اإنتاج فني

} إصابة بحرينية وطفل في حادث تدهور سيارة.

ن���وب���ة ���ش��ك��ري م��ف��اج��ئ��ة ل��ق��ائ��د ���ش��ي��ارة 

وا�����ش����ط����دام����ه ب�����اإ������ش�����ارة ���ش��وئ��ي��ة
تــــعــــرض شـــــــاب بــحــريــنــي 
إلصابات متفرقة بعد تعرضه 
ــروري واصـــطـــدامـــه  ــ ــادث مــ لـــحـ
أن فقد  بــعــد  بـــإشـــارة ضــوئــيــة 
القيادة  عجلة  على  السيطرة 
لتعرضه لنوبة سكري مفاجئة 
وذلـــك فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 

مساء يوم )الجمعة(.
ــان شـــاب بــحــريــنــي يقود  كـ
ســيــارتــه فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة 
الجمعة  يوم  مساء  من  عشرة 
ــلـــى شـــــــارع خــلــيــفــة الــكــبــيــر  عـ
ــرق وأصـــيـــب  ــحـ ــمـ بــمــنــطــقــة الـ
بــنــوبــة ســكــري أثـــنـــاء الــقــيــادة 
أفــقــدتــه الــســيــطــرة فــاصــطــدم 
بـــــــاإلشـــــــارة الــــضــــوئــــيــــة، نــتــج 
عـــن ذلــــك إصـــابـــتـــه بــإصــابــات 
مــتــوســطــة وتـــضـــررت الــســيــارة 
بتلفيات  الــضــوئــيــة  واإلشــــــارة 

كبيرة.
وقــــــــد حــــضــــر فــــــــور وقــــــوع 

الـــحـــادث شـــرطـــة الـــمـــرور وتــم 
تــســهــيــل ســيــر الــمــركــبــات إلــى 
حين وصول شرطة المرور وتم 

فتح  وبعدها  السيارة،  إزاحــتــه 
التحقيق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 

لمعرفة أسبابه.

} اصابة بحريني في حادث مروري.
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من �شمنهم �شفر�ء �أمريكا و9 دول �أوروبية بعد �ملطالبة بالإفر�ج عن �لنا�شط كافال 

�أردوغـــان ياأمــر بطـــرد �شفــــر�ء 10 دول

اأنقرة - وكالت:

اأمر الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان اأم�س ال�سبت وزير خارجيته 

بطرد �سفراء ع�سر دول بينها اأملانيا والوليات املتحدة دعوا للإفراج عن 

النا�سط املدين امل�سجون عثمان كافال.

ويف بيان غري ماألوف ن�سر م�ساء الإثنني، دعت كندا وفرن�سا وفنلندا 

والوليات  وال�سويد  والرنوج  ونيوزيلندا  وهولندا  واأملانيا  والدمنارك 

املتحدة اإىل »ت�سوية عادلة و�سريعة لق�سية« رجل الأعمال عثمان كافال 

الذي بات عدًوا للنظام وامل�سجون منذ اأربعة اأعوام.

اخللف املت�ساعد مع الدول الغربية، يختم اأ�سبوًعا حافلً بالتطورات 

على  »غايف«  املايل  العمل  جمموعة  و�سعتها  اأن  بعد  لرتكيا  ال�سلبية 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  مكافحة  يف  ق�سور  ب�سبب  الرمادية  لئحتها 

الإرهاب.

خارجيتنا  وزير  »اأمرت  تركيا:  لو�سط  زيارة  خلل  اأردوغان  وقال 

بالتعامل يف اأ�سرع وقت مع اإعلن هوؤلء ال�سفراء الع�سرة بعد اعتبارهم 

ا غري مرغوب فيهم«، م�ستخدًما م�سطلًحا دبلوما�سًيا ميثل اإجراًء  اأ�سخا�سً

ي�سبق الطرد.

الرئي�س الرتكي عثمان كافاال

جماعات يتم متويلها من دول معادية لإثارة �لقالقل 

 �ل�شي�شي: ل �شجناء ر�أي يف �لبحرين
اأكد رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية 

والدفاع  مبجل�س النواب حممد ال�سي�سي 

العربية  الدول  طليعة  يف  البحرين  ان 

وقال  الإن�سان.  حقوق  مبلف  والعاملية 

»زرنا نحن اأع�ساء جمل�س النواب مراكز 

على حقيقة  للوقوف  والتاأهيل  الإ�سلح 

�سوى  نَر  ومل  املراكز  تلك  يف  يجري  ما 

من يق�سون عقوباتهم يف هذه املراكز من 

واإرهابية،  جنائية  ق�سايا  املحكومني يف 

و�سدرت بحقهم اأحكام نهائية باتة«.  

ممثلة  اأنها  تدعي  جهة  اأي  ان  واأكد 

الوطن  اأ�سوار  خارج  من  تتكلم  لل�سعب 

معادية  ودول  جهات  من  متويلها  يتم 

العربي  وللخليج  للبحرين  ال�سر  ت�سمر 

ذريعة  حتت  القلقل،  زرع  يف  �سعًيا 

اإل  ماهي  الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع 

�سوتها  ُي�سرتى  الثمن  رخي�سة  دكاكني 

واأقلمها.

�إغالق ملفاتهم كباحثني عن عمل  

»�لعمل« توقف عالوة �لتعطل عن �لطلبة

تن�شيق لتدريب طلبة �لطب.. م�شوؤول �أكرب م�شت�شفى باإ�شر�ئيل:

ن�شعى ل�شتقبال �ملر�شى من �لبحرين

�سارة جنيب:

قالت م�سادر لـ»الأيام« اإن وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية اتخذت تدابري للتحقق 

من ا�ستيفاء �سروط �سرف علوة التعطل.

العلوة  اإيقاف  مت  امل�سادر،  وبح�سب 

على الطلبة امل�سجلني يف املعاهد واجلامعات 

وموؤ�س�سات التعليم العايل، واإغلق ملفاتهم 

كباحثني عن العمل.

التن�سيق  يجري  اأنه  امل�سادر  وذكرت 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بني 

�سجلت  ومقارنة  اخلا�سة،  اجلامعات  مع 

امللفات  واإغلق  العاطلني،  مبلفات  الطلبة 

التي تعترب غري م�ستوفية ل�سروط احل�سول 

على اإعانة التعطل.

ولفتت اإىل اأنه من خلل حتديث بيانات 

العمل، وامل�ستفيدين  امل�سجلني كباحثني عن 

من علوة التعطل، متت الإ�سارة اإىل اأن �سبب 

طلبة،  اأنهم  امللفات  تلك  من  العديد  اإغلق 

التخرج،  البيانات يف حال  لتحديث  ودعت 

وتزويد وزارة العمل اأو مركز التوظيف مبا 

احل�سور  خلل  من  الدرا�سة  تركهم  يثبت 

ال�سخ�سي يف اأقرب فر�سة.

متام اأبو�سايف:

القطاع  رئي�س  هارايفني  يوال  اأكد 

�سيبا  مركز  يف  املوارد  وتنمية  الدويل 

نحو  املركز  �سعي  اإ�سرائيل،  يف  الطبي 

القطاع  مع  التعاون  علقات  تعزيز 

جمال  يف  ل�سيما  البحرين  يف  ال�سحي 

التعليم والتدريب يف العلوم الطبية. 

»الأيام«  بها  خ�س  مقابلة  يف  وقال 

اأكرب  يعترب  الذي  الطبي  �سيبا  مركز  اإن 

اأف�سل  اإ�سرائيل، وواحًدا من  م�ست�سفى يف 

العامل،  م�ستوى  على  طبية  مراكز   10

البحرين،  مع  الطبي  التعاون  اىل  يتطلع 

التعاون  اأجل  من  التن�سيق  الآن  يتم  اإذ 

الدرا�سية  واملنح  التدريب  جمالت  يف 

اأن  وذكر  البحرينيني.  الطلبة  ل�ستقبال 

مركز  جتعل  قد  التي  املقومات  اأبرز  من 

من  املر�سى  لعلج  مق�سًدا  الطبي  �سيبا 

والقرب  والثقافة  اللغة  عوامل  البحرين، 

املنخف�سة  العلجية  والكلفة  اجلغرايف 

مقارنة باأوروبا.

 امل�س�ؤول يف امل�ست�سفى االإ�سرائيلي يتحدث لـ»االأيام« 

04

04

04

05

13

�بتد�ًء من 1 نوفمرب 

تايلند ت�شمح بدخول �لبحرينيني �ملتطعمني
الدول  قائمة  �سمن  البحرين  اإن  تايلند  مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفارة  قالت   

اإىل احلجر  احلاجة  دون  تايلند  منها دخول  املتطعمني  للم�سافرين  امل�سموح  اخل�سراء 

ال�سحي اعتباًرا من 1 نوفمرب 2021، ب�سرط ا�ستيفاء متطلبات الدخول، بتوفري �سهادة 

فح�س خمتربي )PCR( تكون �سادرة خلل مدة اأق�ساها 72 �ساعة من موعد الو�سول، 

مملكة  لدى  املعتمدة  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم  �سهادة  واإبراز 

تايلند.
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مل ن�ستلم تعديالت »امل�سافة«.. واجتماعات ملناق�سة »خمالفات الرقابة«.. ال�سلوم لـ»الأيام«:

اأولوية لقانون »ال�ستثمار« و»ت�سريعات التعايف القت�سادي« يف الدور الأخري
فاطمة �سلمان:

القت�سادية  ال�س�ؤون  جلنة  رئي�س  ك�سف 

اأن  ال�سل�م  اأحمد  الن�اب  مبجل�س  واملالية 

اللجنة ت�ستعد لعقد اجتماعات خا�سة ملناق�سة 

ما ورد يف تقرير دي�ان الرقابة املالية والإدارية 

للن�اب  �سريعة  بت��سيات  اجلديد، واخلروج 

لتحريك اأدواتهم الرقابية والت�سريعية الالزمة 

ملعاجلة جميع التجاوزات ال�اردة يف التقرير.

وقال ال�سل�م - الذي ت�سلم رئا�سة اللجنة 

جمدًدا الأ�سب�ع املا�سي - اإن اللجنة �سرتكز يف 

دور النعقاد الرابع على الت�سريعات املتعلقة 

مبادرات  ودعم  القت�سادي  التعايف  مبرحلة 

من  املزيد  واإجراء  ال�سدد،  هذا  يف  احلك�مة 

والقطاعات  اجلهات  جميع  مع  امل�ساورات 

املعنية للخروج بروؤى ت�افقية واأفكار اإبداعية 

للتعاطي مع املرحلة القادمة.

»قان�ن  اللجنة �سرتكز على  باأن  اأفاد  كما 

ال�ستثمار« وه� القان�ن الذي تدر�سه اللجنة 

يحظى  اأن  املزمع  من  اإذ  �سابقة،  اأدوار  منذ 

اإجنازه  اأجله  من  احلايل  الدور  يف  بالأول�ية 

العامة  اجلل�سات  اإىل  واإحالته  وقت  باأ�سرع 

والت�س�يت عليه.

تط�ير  اإىل  امل�ستمرة  احلاجة  اإىل  لفًتا 

الأطر القان�نية والإدارية املتعلقة بال�ستثمار، 

مبا ي�سهم يف ت�سجيع امل�ستثمرين وا�ستقطاب 

على  والقادرة  واملميزة،  الكبرية  ال�سركات 

املحلي،  لالقت�ساد  ن�عية  اإ�سافة  تك�ن  اأن 

ا على �سعيد خلق الفر�س ال�ظيفية  خ�س��سً

املالئمة للبحرينيني.

يف  حتمل  القادمة  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�سار 

التي  واملخاطر  التحديات  من  العديد  طّياتها 

الت�سريعات  بع�س  يف  النظر  اإعادة  تتطلب 

ي�سهم  مبا  مرونة،  اأكرث  لتك�ن  والق�انني 

املخاطر  وتقليل  القت�سادي  النم�  زيادة  يف 

وحماية امل�ستثمرين من اأي اأ�سرار مت�قعة.

القيمة  قان�ن  تعديالت  �سعيد  وعلى 

ت�ستلم  مل  اللجنة  اإن  ال�سل�م  قال  امل�سافة، 

احلك�مة  قالت  الذي  القان�ن  م�سروع  بعد 

اأن  م�ؤكًدا  الن�اب،  جمل�س  اإىل  �ستحيله  اإنها 

مبجّرد  اللجنة  باهتمام  �سيحظى  القان�ن 

واجتماعات  جل�سات  و�ستخ�س�س  اإحالته، 

مع جميع اجلهات احلك�مية املعنية ملناق�سته 

وللخروج باأف�سل ال�سبل التي حتقق الأهداف 

املرج�ة على �سعيد زيادة الإيرادات احلك�مية 

وا�ستدامة النم� القت�سادي.

اأن  اإىل  ال�سل�م  اأ�سار  ذاته،  ال�سياق  ويف 

ال�سابقة  الفرتة  خالل  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 

وت�ّقع ا�ستمرار ارتفاعها يف الفرتة القادمة من 

�ساأنه اأن ي�سهم يف خف�س العجز يف امليزانية 

الأمر  وه�  اإيراداتها،  وزيادة  للدولة  العامة 

اأن يك�ن من �سمن النقا�سات  الذي من املزمع 

�ستعكف  اللجنة  اأن  م�ؤكًدا  القادمة.  الفرتة  يف 

على مناق�سة جميع املقرتحات والأفكار املتعلقة 

بزيادة الإيرادات وعدم امل�سا�س باأّي مكت�سبات 

تخ�س ذوي الدخل املحدود يف الفرتة القادمة.

31 م�سروًعا.. و7 رغبات
يف ال�سياق ذاته، قال ال�سل�م اإن حالًيا 31 

م�سروًعا بقان�ن لدى اجلنة املالية باملجل�س، 

برغبة  اقرتاحات  و7  مرا�سيم   3 جانب  اإىل 

و3  الأخرى،  اللجان  من  ا�ستف�سارات  و8 

تخت�س  الن�اب  من  مقدمة  بقان�ن  اقرتاحات 

باحتياطي الأجيال القادمة، اإىل جانب م�سروع 

قان�ن املقدم من احلك�مة بذات ال�ساأن �سنعمل 

على دجمها جميًعا واخلروج ب�سيغة ت�افقية 

م�سرتكة فيما يخ�س مبالغ احتياطي الأجيال 

ال�سندوق  معدلت  زيادة  �سمان  اأجل  من 

قامت  التي  املالية  املبالغ  تع�ي�س  اإىل جانب 

احلك�مة ب�سحبها من ال�سندوق نف�سه.

اللجنة  يف  لدينا  ي�جد  »كما  واأ�ساف: 

هذا  انهاوؤه  امل�ؤمل  ومن  ال�ستثمار  قان�ن 

الرقابة  دي�ان  تقرير  اإىل جانب وج�د  الدور 

اأجل  من  لإقراره  �سيتم  والذي   2019 للعام 

عر�سه على الن�اب، وكذلك احل�ساب اخلتامي 

ا«. لحتياطي الأجيال اأي�سً

اأروقة  يف  امل�ج�دة  امل�ساريع  اأبرز  وعن 

من  م�ساريع  عدة  اإىل  ال�سل�م  اأ�سار  اللجنة، 

ا�سرتاطات  بتعديل  يتعلق  قان�ن  اأبرزها 

مناق�سته  يتم  اأن  واملزمع  التجاري  ال�سجل 

جانب  اإىل  الدور،  هذا  يف  عليه  والت�س�يت 

الدولة والتعديل على  اإيرادات  ق�انني تخ�س 

اإلزام حت�يل  يت�سمن  والذي  امليزانية  قان�ن 

الن�اب  ملجل�س  للدولة  العامة  امل�ازنات 

تاأخري  عدم  �سمان  اأجل  من  كافية  فرتة  قبل 

املبالغ  �سرف  �سمان  جانب  اىل  امل�ساريع 

وكذلك  بال�سبط  العام  نف�س  يف  املر�س�دة 

ب�سكل  تك�ن  باأن  ال�سرف  اآلية  من  التاأكد 

�سحيح دون اأي تاأخري يذكر.

تكثيف الجتماعات

اللجنة  اأن  ال�قت  ذات  يف  ال�سل�م  واأكد 

الفرتة  يف  اجتماعاتها  تكثيف  اإىل  �ست�سعى 

القادمة، وقال يف هذا ال�ساأن: »لأن امل�ساريع هذا 

واأم�ره  الأوىل  بالدرجة  امل�اطن  الدور مت�س 

على  مكثفة  اجتماعات  لنا  �ستك�ن  املعي�سية، 

ال�احد  الأ�سب�ع  يف  اجتماعني  عن  تقل  األ 

تعتزم  وكذلك  امللفات،  من  عدد  اإنهاء  ل�سمان 

ومتعددة  قادمة  لجتماعات  التن�سيق  اللجنة 

تاًما  واأبدت تعاوًنا  مع احلك�مة والتي �سبق 

مع  الجتماعات  من  املزيد  عقد  يف  ورغبة 

الن�اب من اأجل ال��س�ل اإىل قرارات ت�افقية 

بني ال�سلطتني«.

اللجنة  اجتماعات  اأوىل  اأن  واأو�سح 

�سيا�سية  اأجل و�سع  من  الإثنني،  غًدا  �ستك�ن 

الجتماعات املقبلة، اإىل جانب الجتماعات مع 

احلك�مة واجلهات الأخرى ذات ال�سلة.

اأحمد ال�سلوم

 »الرتبية«: ا�ستحداث عدد من 

الوظائف اجلديدة يف هيكلة املدار�س

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكت�ر  �سرح 

والتعليم اأن عملية هيكلة املدار�س التي تتم يف �س�ء اإعادة 

هيكلة ال�زارة، تت�سمن اإدراج عدد من ال�ظائف اجلديدة، 

وتقدمي  املدار�س،  تلك  قدرات  رفع  ي�سهم يف  الذي  بال�سكل 

اأف�سل اخلدمات لأع�ساء الهيئات الإدارية والتعليمية.

اهتمام  �سمن  ياأتي  الإجراء  هذا  اأن  ال�زير  واأو�سح 

وفق  للمدار�س  ال�سالحيات  من  املزيد  باإعطاء  ال�زارة 

�س�ابط حمددة، مبا يخدم العملية التعليمية، اإذ �سيتم يف 

الثانية  املرحلة  يف  التجريبي  بالتطبيق  البدء  الإطار  هذا 

يف اأربع مدار�س، وهي مدر�سة ال�سيخة م�زة بنت حمد اآل 

خليفة ال�ساملة للبنات، ومدر�سة الرفاع الإعدادية للبنني، 

بن  عقبة  ومدر�سة  للبنات،  البتدائية  امل�ستقبل  ومدر�سة 

الربامج  من  عدد  تنفيذ  بعد  وذلك  للبنني،  البتدائية  نافع 

التدريبية ل�ساغلي ال�ظائف اجلديدة بالتعاون مع اجلهات 

التدريبية  الربامج  بقية  ت�ستكمل  اأن  على  العالقة،  ذات 

الرتب�ية لتاأهيلهم ملتطلبات تلك ال�ظائف.

تت�سمن  اجلديدة  ال�ظائف  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�سار 

احلياة،  ج�دة  اخت�سا�سي  مثل  امل�سميات،  من  عدًدا 

الرقمي،  التمكني  واخت�سا�سي  اللغات،  دعم  واخت�سا�سي 

اأكادميي  ومر�سد  �سحي،  ومر�سد  اجتماعي،  ومر�سد 

ومهني، وغريها، م�ؤكًدا اأن الأهداف املت�قع حتقيقها تتمثل 

التعليمي،  امليدان  يف  الرتب�ية  العملية  ج�دة  رفع  يف 

ومنت�سبيها،  املدار�س  خلدمة  الإدارية  الإجراءات  وتط�ير 

املتابعة  املزيد من  املدر�سية من  الإدارات  اإىل جانب متكني 

لل�س�ؤون التعليمية، �سمن جه�د ال�زارة امل�ستمرة لتط�ير 

يف  والتدريبية  واملالية  والإدارية  التعليمية  الإجراءات 

قطاعات ال�زارة واملدار�س.

متهيًدا لإعالن الب�سيتني وال�ساية مدينة �سحية.. 

نائب حمافظ املحرق يزور مراكز �سحية وي�سيد بجهود الوزارة

تراأ�س الجتماع 26 لهيئة الحتاد اجلمركي اخلليجي.. رئي�س اجلمارك: 

موا�سلة اجلهود لتعزيز م�سرية العمل اجلمركي اخلليجي

مبنا�سبة اليوم العاملي ملر�س �سلل الأطفال.. وزير ال�سحة:

موؤ�سرات الرت�سد الوبائي واملخربي توؤكد خلو البحرين من �سلل الأطفال

اأ�ساد العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب 

اخلدمات  يف  بالتط�ر  املحرق  حمافظة  حمافظ 

التقنيات  يف  مت�سارًعا  منً�ا  ت�سهد  التي  الطبية 

التقنيات  باأحدث  املجهزة  واملرافق  احلديثة 

نقلة  �سهدت  ال�سحية  املراكز  اأن  م�ؤكًدا  الطبية، 

للم�اطنني  تقدمها  التي  اخلدمات  يف  ن�عية 

واملقيمني. 

جاء ذلك خالل الزيارة ال�ستطالعية لنائب 

برنامج  با�ستكمال  املعنية  واللجنة  املحافظ 

لأمرا�س  كان�  ال�سحية ملركز عبدالرحمن  املدن 

الكلى وكذلك مركز املحرق ال�سحي، اإذ تاأتي تلك 

الزيارات للتعريف مب�سروع املدن ال�سحية التابع 

ملنظمة ال�سحة العاملية بعد اأن مت اختيار منطقة 

الب�سيتني وال�ساية مدينة �سحية باملحافظة. 

التي  اخلدمات  على  املحافظ  نائب  واطلع 

وكذلك  للكلى  كان�  عبدالرحمن  مركز  يقدمها 

مركز املحرق ال�سحي، وا�ستمع فريق العمل اىل 

�سرح مف�سل للجه�د املبذولة يف خدمة امل�اطنني 

واملقيمني، اإذ اأ�ساد نائب املحافظ بامل�ست�ى املتقدم 

هذا  يف  ال�طنية  والكفاءات  الطبية  لالأجهزة 

املجال، معرًبا عن �سكره وتقديره ل�زارة ال�سحة 

والك�ادر الطبية.

اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  اجلمارك  رئي�س  تراأ�س 

والع�سرين  ال�ساد�س  الجتماع  اجلمارك  رئي�س  خليفة 

وذلك  التعاون،  جمل�س  بدول  اجلمركي  الحتاد  لهيئة 

عرب الت�سال املرئي مب�ساركة اأ�سحاب املعايل وال�سعادة 

العربي،  اخلليج  بدول  اجلمركي  الحتاد  هيئة  اأع�ساء 

والأمني امل�ساعد لل�س�ؤون القت�سادية والتنم�ية بالأمانة 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

م�ؤكًدا  املجل�س،  باأع�ساء  رئي�س اجلمارك  وقد رحب 

العمل  م�سرية  لتعزيز  املخل�سة  اجله�د  م�ا�سلة  اأهمية 

الروابط  وت�ثيق  تعميق  اإطار  يف  امل�سرتك  اخلليجي 

بني  والرتابط  والتكامل  التن�سيق  لتحقيق  وال�سالت 

خالل  من  م�سرتكة،  و�سمات  اأخ�ية  عالقات  من  دولنا 

والتجارية  اجلمركية  امليادين  يف  متماثلة  اأنظمة  و�سع 

والقت�سادية.

من  عدد  ببحث  اجلمركي  الحتاد  هيئة  وبداأت 

وا�ستهلتها  الأعمال  جدول  على  املدرجة  امل��س�عات 

التعاون،  جمل�س  لدول  امل�حد  اجلمركي  بالقان�ن 

الآيل،  احلا�سب  ونظام  اجلمركية  الإجراءات  وتط�ير 

اجلمركية،  الر�س�م  وحت�يل  وت�س�ية  املن�سق،  النظام 

التي  النتائج  على  الطالع  مت  فيما  اجلمركي،  والحتاد 

دول  ان�سمام  بدرا�سة جدوى  املكلف  العمل  فريق  قدمها 

عن  املنبثقة  الدولية  اجلمركية  التفاقيات  اإىل  املجل�س 

منظمة اجلمارك العاملية، كما بحثت الهيئة ال�رقة التي 

املمن�عة  ال�سلع  ق�ائم  مبراجعة  املكلف  الفريق  قدمها 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  مقرتح  اإىل  اإ�سافة  واملقيدة، 

املنافذ  يف  املعتمد  القت�سادي  امل�سغل  م�سار  لتفعيل 

.)TIR( اجلمركية بدول املجل�س حلاملي بطاقات

العامة  الأمانة  من  املخت�سني  قيام  على  التفاق  ومت 

قرار  تنفيذ  ملتابعة  اجلمركية  للمنافذ  ميدانية  بزيارة 

دول  قادة  وال�سم�  اجلاللة  لأ�سحاب  الأعلى  املجل�س 

كل  لإنهاء  ال�سابع  الت�ساوري  لقاءه  التعاون يف  جمل�س 

الإجراءات ومتطلبات الف�سح مبا يف ذلك ال�سلع ال�سريعة 

الفارغة،  لل�ساحنات  خا�سة  م�سارات  وحتديد  التلف 

وللب�سائع املتنقلة يف دول املجل�س.

املقيدة،  ال�سلع  تعريف  مراجعة  التفاق على  كما مت 

املجل�س  دول  بني  املتنقلة  الب�سائع  اأ�سحاب  وتزويد 

وخا�سة ال�سيارات باملعل�مات الالزمة لغر�س املقا�سة، 

اإ�سافة اإىل تعديل بع�س امل�اد من نظام قان�ن اجلمارك 

امل�حد.

العامل  دول  البحرين  مملكة  ت�سارك 

الأطفال  ل�سلل  العاملي  بالي�م  الحتفال 

عام،  كل  من  اأكت�بر   24 ي�سادف  الذي 

�سعيد  بنت  فائقة  اأكدت  املنا�سبة  وبهذه 

ال�سالح وزيرة ال�سحة اأن مملكة البحرين 

اتخذت جميع الإجراءات الالزمة للتخل�س 

املراقبة  نظام  خالل  من  الأطفال  �سلل  من 

اإجناًزا  بذلك  وحققت  املناعة،  وحت�سني 

باهًرا تفخر به.

م�ؤ�سرات  »اإن  ال�سحة:  وزيرة  وقالت 

والتمنيع  واملخربي  ال�بائي  الرت�سد 

من  البحرين  مملكة  خل�  ت�ؤكد  ال�طنية 

بح�سا�سية  الإ�سادة  ومت  الأطفال،  �سلل 

النظام ال�سحي للك�سف املبكر عن احلالت 

التغطية  معدلت  وارتفاع  بها  امل�ستبه 

اإ�سابة  حالت  ُت�سجل  مل  حيث  بالتمنيع، 

عقدين  من  لأكرث  الربي  الأطفال  ب�سلل 

بف�سل  ذلك  وكل  البحرين،  مملكة  يف 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  دعم 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

من  احلثيثة  واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سم�  �ساحب 

ال�سحية  والكفاءات  ال�زراء،  جمل�س 

وال�عي املجتمعي مبملكة البحرين«.

وبينت ال�سالح اأن مر�س �سلل الأطفال 

اأ�سابت  التي  الأمرا�س  اأقدم  من  يعد 

الإن�سان منذ الع�س�ر القدمية، وه� مر�س 

اجلهاز  يغزو  العدوى  �سديد  فريو�سي 

وُي�سيب  التام  ال�سلل  وُيحدث  الع�سبي 

بالدرجة  اخلام�سة  �سن  دون  الأطفال 

جمعية  اأعلنت   1988 عام  ويف  الأوىل، 

ال�سحة العاملية احلادية والأربعني التزام 

�سلل  ل�ستئ�سال  العاملية  ال�سحة  منظمة 

على  ال�سحة  خرباء  اتفق  اإذ  الأطفال، 

�سلل  مر�س  ا�ستئ�سال  يك�ن  اأن  �سرورة 

اأول�ية لدى احلك�مات من خالل  الأطفال 

اعتماد ال�سيا�سات وتطبيق ال�سرتاتيجيات 

امل��س�عة ل�ستئ�سال ال�سلل.

البحرين  مملكة  اأن  ال�زيرة  واأكدت 

فا�سيات  ملجابهة  التاأهب  خطة  و�سعت 

اهلل،  قدر  ل  وفاته  عند  الأطفال  �سلل 

�سلل  فريو�سات  لحت�اء  خمربية  وخطة 

على  البحرين  مملكة  وحتر�س  الأطفال، 

ق�سم  يف  جماًنا  اللقاحات  خدمات  تقدمي 

رعاية الطف�لة والأم�مة يف جميع املراكز 

واملقيمني  امل�اطنني  جلميع  ال�سحية 

ا�ستكمال  من  التاأكد  يتم  كما  باململكة، 

قبل  املدار�س  وطالبات  لطلبة  التطعيمات 

التحاقهم باأي مرحلة درا�سية يف املدار�س 

جمتمع  ول�سمان  واخلا�سة،  احلك�مية 

فاإن وزارة  الأطفال،  �سحي خاٍل من �سلل 

ال�سحة ُتراقب معدلت التغطية باجلرعات 

الروتينية �سد �سلل الأطفال. 

واأ�سارت وزيرة ال�سحة اإىل اأن مملكة 

بثالث  التغطية  ن�سبة  جتاوزت  البحرين 

ال�اقي ل�سلل  الطعم  جرعات روتينية من 

حتى   1997 العام  منذ   %95 الأطفال 

املناعة  معدلت  ارتفاع  انعك�س  وقد  الآن، 

املجتمعية يف احلفاظ على خل� اململكة من 

الربي  بالفريو�س  اإ�سابة  حالت  ت�سجيل 

اللقاحات،  من  امل�ستقة  الفريو�سات  اأو 

للمعايري  التمنيع  م�ؤ�سرات  و�سلت  وقد 

العاملية لالإ�سهاد ل�ستئ�سال �سلل الأطفال، 

التطعيم  حمالت  تنظيم  عنه  ف�سالً 

كان  وقد  احلاجة  اقت�ست  اإذا  ال�طنية 

يف  بارًزا  اأثًرا  ال�سابقة  ال�طنية  للحمالت 

رفع معدلت املناعة لل�قاية من املر�س.

مدير بلدية »اجلنوبية« والأن�ساري 

وعبداللطيف يتفقدون مم�سى ال�ستقالل

قام مدير عام بلدية املنطقة اجلن�بية املهند�س عا�سم 

وع�س�  الأن�ساري،  اأحمد  النائب  مع  عبداهلل  عبداللطيف 

الثالثة  الدائرة  ممثل  اجلن�بية  للمنطقة  البلدي  املجل�س 

عبداهلل عبداللطيف، بزيارة تفقدية اإىل مم�سى ال�ستقالل يف 

مدينة عي�سى، بح�س�ر عدد من امل�س�ؤولني واملهند�سني يف 

البلدية. 

وخالل اجل�لة تفقد املدير العام اأعمال املرحلة الثانية 

وت�فري  اخل�سراء  امل�سطحات  وزيادة  املم�سى  �سيانة  من 

بع�س املرافق خلدمة مرتاديه من خمتلف مناطق البحرين، 

امل�اطنني  مبالحظات  الأخذ  على  البلدية  حر�س  م�ؤكًدا 

التي ت�سهم يف تلبية احتياجاتهم  التط�يرية  ومقرتحاتهم 

يف املرافق الرتفيهية. 

والع�س�  الأن�ساري  النائب  مع  العام  املدير  وبحث 

البلدي عدًدا من الأفكار التي ميكن تنفيذها م�ستقبالً لزيادة 

احلي�ي  املرفق  هذا  يف  للجمه�ر  املقدمة  اخلدمات  وترية 

ا خالل فرتات امل�ساء  املهم الذي يق�سده الكثريون، خ�س��سً

ملزاولة ريا�سة امل�سي وخالل اأيام الإجازة الأ�سب�عية. 

التي  اجله�د  على  الأن�ساري  اأحمد  النائب  اأثنى  وقد 

تق�م بها بلدية املنطقة اجلن�بية جلعل ال�س�ارع واحلدائق 

واملما�سي خ�سراء، وحر�سها على ا�ستخدام اأحدث ال��سائل 

والتقنيات لت�فري �سبل الراحة للم�اطنني.

وزيرة ال�سحة



حمليات 04www.alayam.com

الأحد 18 ربيع الأول 1443 ـ العدد 11887

Sunday 24th October 2021 - No. 11887

ن�شتقبل املر�شى من دول جوار اإ�شرائيل و30% من املراجعني فل�شطينيون.. رئي�س مركز �شيبا الطبي:

نـنـ�شــق ال�شـتـقـبــال الـطـلـبــة الـبـحـرينيني فـــي الــعـلــــوم الطـبــيـــة
متام اأبو�صايف:

اأكد رئي�س القطاع الدويل وتنمية املوارد يف مركز �صيبا 

الطبي يوال هارايفني على �صعي املركز نحو تعزيز عالقات 

القطاع ال�صحي يف البحرين ل�صيما يف جمال  التعاون مع 

التعليم والتدريب يف العلوم الطبية. 

مركز  اإن  »الأيام«  بها  خ�س  مقابلة  يف  هارايفني  وقال 

�صيبا الطبي - الذي يعترب اأكرب م�صت�صفى يف دولة اإ�صرائيل 

العامل -  اأف�صل 10 مراكز طبية على م�صتوى  وواحدا من 

اإذ  البحريني،  اجلانب  مع  الطبي  التعاون  لتعزيز  يتطلع 

التدريب  جمالت  يف  التعاون  اأجل  من  التن�صيق  الآن  يتم 

البحرينيني بني �صفارات  الطلبة  الدرا�صية ل�صتقبال  واملنح 

الدولتني. 

واأ�صار هارايفني اإىل اأن املركز ي�صتقبل مر�صى من دول 

من جوار اإ�صرائيل حيث اإن 30% من مراجعي املركز �صنويا 

الأردن وم�صر  من  اإىل جانب مر�صى  الفل�صطينيني،  من  هم 

املركز حلالت طبية معقدة من  ا�صتقبال  وكرد�صتان، كذلك 

امل�صابني  ل�صيما  اأخرى  ودول  ورو�صيا  املتحدة  الوليات 

بالأورام ال�صرطانية. 

واعترب هارايفني اأن اأبرز املقومات التي قد جتعل مركز 

والبعد  والثقافة  اللغة  عامل  للعالج  مق�صدا  الطبي  �صيبا 

اجلغرايف، وكذلك الكلفة العالجية مقارنة بالدول الأوروبية 

والوليات املتحدة. 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

القطاع  عن  كممثل   - الطبي  �شيبا  مركز  وقع   ]

م�شت�شفى  مع  اتفاقية   - اإ�شرائيل  دولة  يف  ال�شحي 

ال�شلمانية موؤخرا.. يف البداية نود اأن نتعرف اأكرث على 

مركز �شيبا الطبي؟

الطبية  املراكز  اأكرب  اأحد  الطبي،  �صيبا  مركز  يعترب   -  

اأف�صل 10  اإ�صرائيل والعامل، وهو �صمن  ال�صاملة يف دولة 

مراكز طبية على م�صتوى العامل، تاأ�ص�س يف العام 1948، 

اأي بعد �صهر واحد من قيام دولة اإ�صرائيل، حيث طلب اأول 

ذي  رجل  من  غوريون  بن  ديفيد  اإ�صرائيل  لدولة  رئي�س 

روؤية م�صتقبلية يدعى حاييم �صيبا، تاأ�صي�س هذا امل�صت�صفى 

يف  املركز  تاأ�ص�س  وبالفعل  الع�صكريني،  خلدمة  كم�صت�صفى 

ال�صابق كم�صت�صفى ميداين للجي�س  موقع كان ي�صتخدم يف 

ذلك  يف  متوافرا  كان  الذي  الوحيد  املطار  قرب  الربيطاين، 

الدويل،  غوريون  بن  مطار  بعد  فيما  اأ�صبح  والذي  الوقت، 

واأ�صبح خام �صيبا اأول رئي�س للم�صت�صفى. اليوم بات مركز 

م�صتوى  على  امل�صت�صفيات  اأكرب  من  واحدا  الطبي  �صيبا 

 - ابيب  تل  �صواطئ  من  كلم   8 م�صافة  على  يقع  اإذ  العامل، 

 800 اإىل  ت�صل  م�صاحة  على  ومقام   - رائعة  منطقة  وهي 

دومن، ويخدم املر�صى من جميع انحاء اإ�صرائيل. كما يحتوي 

موظف،   10000 من  واأكرث  �صرير،   2000 من  اأكرث  على 

جمهزة  وطاقة  املمر�صني،  واآلف  فيزيائيني،  و1700 

باحث   200 من  اأكرث  هناك  حيث  الطبية،  الأبحاث  لإجراء 

اأن املركز جمهز  طبي متقدم من الأطباء الخت�صا�صني، كما 

لإعداد الدرا�صات الطبية عرب مرفق جممع البحوث الطبية. 

و600  مليون  من  لأكرث  الطبية  خدامته  املركز  يقدم  كذلك 

من   %15 اإىل   12 نحو  اأي  �صنويا،  اإ�صرائيلي  مواطن  األف 

مواطني دولة اإ�صرائيل ي�صتفيدون من خدمات املركز. من بني 

هذه اخلدمات، جترى نحو 12 األف عملية ولدة، و50 األف 

مركز  ويحتوي  التخ�ص�صات.  خمتلف  يف  جراحية  عملية 

�صيبا الطبي على مراكز دولية متخ�ص�صة، كمركز احلروق، 

اجلامعي  احلرم  املركز  ي�صم  كما  الطبي.  التدريب  ومراكز 

الأطفال،  وم�صت�صفى  الرعاية،  وم�صت�صفى  الطبي،  للتعليم 

التاأهيل  اإعادة  وم�صت�صفى  والولدة،  الن�صاء  وم�صت�صفى 

الرئي�صي يف البالد.

 

[ �شاأتوقف عند الت�شمية.. هل هذه الت�شمية التي 

عرف بها دوما هذا املركز؟

- يف البداية كان ا�صم املركز »تل ه�صومري« وهي تعني 

»احلي« لكن بعد ذلك مت ت�صمية املركز با�صم »�صيبا« تكرميا 

يف  تويف  والذي  امل�صت�صفى  موؤ�ص�س  �صيبا  حاييم  لذكرى 

العام1971، لذلك النا�س يف ال�صتينات يعرفون امل�صت�صفى 

با�صم  تعرفه  احلالية  الأجيال  فيما  ه�صومري«  »تل  با�صم 

»�صيبا«. 

[ ماذا عن املر�شى من خارج دولة اإ�شرائيل؟

اإ�صرائيل،  دولة  جريان  يخدم  الطبي  املركز  بالطبع،   -

منذ  الفل�صطينية  لل�صلطة  اخلا�صعة  �صكان  راأ�صهم  وعلى 

العام 1967 حيث اإن اأكرث من 30% من املراجعني �صنويا 

الولدة،  ق�صم  مراجعي  وخ�صو�صا  الفل�صطينيني،  من  هم 

كذلك يقدم املركز خدماته لالأمرا�س املعقدة ل�صيما يف مركز 

القلب،  ومر�صى  الوراثية،  الأمرا�س  واأي�صا  الأورام،  عالج 

واإقليم  والأردن،  م�صر  من  مر�صى  املركز  ي�صتقبل  كذلك 

كرد�صتان، ول يرتدد املركز با�صتقبال احلالت احلرجة من 

�صوريا،  من  حرجة  حالت  املركز  ا�صتقبل  حيث  دولة،  اأي 

الع�صكرية  الذين فروا نتيجة العمليات  ال�صوريني  وهم من 

هناك، ومت تقدمي اخلدمات الطبية لأطفالهم الذين كانوا قد 

اأ�صيبوا يف احلرب الدائرة هناك، فنحن عندما يتعلق الأمر 

باحلفاظ على احلياة، ل نفرق بني مدين وع�صكري، ول نحظر 

العالج على اإن�صان ب�صبب ال�صيا�صة، وبالفعل مت اإجالء عائلة 

�صورية من منطقة احلدود، وتلقوا العالج لدينا.

اإىل  البيد  يائري  اخلارجية  وزير  زيارة  خالل   ]

البحرين موؤخرا مثلتم اجلانب االإ�شرائيلي يف اتفاقية 

طبية.. ما الدور الذي يلعبه املركز يف هذه االتفاقية؟

اجلانب  لتمثيل  الطبي  �صيبا  مركز  اختيار  مت  لقد   -

الطبي يف التفاقية، وهي تت�صمن التدريب الطبي، والتبادل 

التعليمي يف العلوم الطبية وتخ�ص�صات التمري�س املختلفة. 

البحرين،  ال�صحية يف  للجهات  الدعوات  بداأنا برتتيب  وقد 

لرتتيب الدرا�صة يف العلوم الطبية، والآن يتم التن�صيق مع 

بحرينيني  لطلبة  الدرا�صية  املنح  اأجل  من  البلدين  �صفراء 

هناك.

 

[ هل من خطة ال�شتقطاب ال�شياحة العالجية يف 

االأو�شط؟  ال�شرق  من  اجلزء  لهذا  الطبي  �شيبا  مركز 

قادرة  اأنها  ترون  التي  املقومات  هي  ما  وبتقديركم.. 

ال�شمعة  جانب  اإىل  هنا  من  املر�شى  ا�شتقطاب  على 

الطبية العاملية التي يتمتع بها مركز �شيبا الطبي ال�شيما 

يف تخ�ش�شات طبية معقدة مثل اأمرا�ض ال�شرطان؟ 

- بالطبع، عندما نتحدث عن ال�صياحة العالجية فنحن 

ل نف�صل اأن ن�صعها يف �صياق العرو�س، بل اخلدمات الطبية 

التي يقدمها املركز، وهناك العديد من التخ�ص�صات الطبية، 

جانب  اإىل  هذا  املركز،  داخل  املتوافرة  العالجية  واملرافق 

فندقيني،  مثل  الطبي،  �صيبا  مركز  داخل  املتوافرة  املرافق 

وموقع املركز. بتقديري، هناك عدة مقومات ميكن اأن تكون 

عامال فعال يف ا�صتقطاب املر�صى من هنا، عندما نتحدث عن 

عامل اللغة، فاللغة العربية هي واحدة من اللغات الر�صمية 

وهذا  والإجنليزية،  العربية  جانب  اإىل  اإ�صرائيل  دولة  يف 

من  كبرية  اأعداد  كذلك  البالد،  يف  القوانني  عليه  تن�س  اأمر 

العرب،  اإ�صرائيل  دولة  مواطني  من  هم  املركز  العاملني يف 

اأي�صا عامل الطق�س وقرب امل�صافة اجلغرافية، اإذ نتحدث عن 

�صاعتني ون�صف طريان فقط بني البحرين واإ�صرائيل، كذلك 

الثقافة املحلية، والعادات والطعام، واأي�صا املركز ل يرتدد 

وجود  حال  يف  ال�صت�صارات  لتقدمي  طبي  فريق  باإر�صال 

حالت طبية معقدة لأي مركز طبي لديه تعاون مع مركز 

العالج،  كلفة  اأي�صا  املهمة  املقومات  كذلك من  الطبي،  �صيبا 

مقارنة بالكلفة يف دول اأوروبية اأو الوليات املتحدة، وهذا 

ال�صياق.  هذا  يف  املناف�صة  على  قادرة  اإ�صرائيل  يجعل  ما 

ونعتمد يف هذه املناف�صة على جودة اخلدمات قبل اأي اعتبار 

اآخر. وعندما نطرح مركز �صيبا الطبي، فنحن هنا ل نتحدث 

بل  اأخرى،  العالج يف دول  لها  تتوافر  قد  عن حالت طبية 

نتحدث عن احلالت املعقدة يف الأمرا�س الوراثية، والأورام 

اأف�صل مركز طبي لعالج  املركز  ما جعل  ال�صرطانية. وهذا 

حالت  ن�صتقبل  اإذ  متتالية،  اأعوام  لثالثة  الأمرا�س  هذه 

معقدة من حالت الإ�صابة بال�صرطان من مواطني الوليات 

والقوانني  العالج  نظم  تختلف  حيث  الأمريكية،  املتحدة 

وهذا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  هي  ما  عن  ال�صحية 

ما يجعل مركز �صيبا الطبي اخليار الأف�صل لعالج احلالت 

الطبية  التقنيات  عرب  ل�صيما  ال�صرطان،  مر�س  من  املعقدة 

ومنها  الأطفال  عند  ال�صرطانات  اأمرا�س  لعالج  املتقدمة 

تعتمد  ل  التي  التقنيات  ومنها  »اللوكيميا«  الدم  �صرطان 

على العالج الكيماوي، بل تعتمد على تقنية حتفيز املناعة 

الذاتية لل�صخ�س امل�صاب بال�صرطان، وهذه التقنية احلديثة 

هي نتاج لأبحاث طبية اإ�صرائيلية يف معهد وايزمان للعلوم، 

و�صركة  �صيبا  مركز  بني  ما  تعاون  هناك  عاما.  اأربعني  منذ 

�صوي�صرية عاملية، حيث مت تطوير اأول خمترب من نوعه عرب 

العديد  اإجراء  الأبحاث  بناء خمترب  اأتاح  وقد  التعاون،  هذا 

من الأبحاث العلمية الطبية يف جمال تطوير عالج مر�صى 

بالدول  مقارنة  اأقل  وبكلفة  اأ�صرع  وب�صورة  ال�صرطان، 

الإ�صرائيلية  القوانني  اأن  كما  املجال،  بهذا  املتقدمة  الأخرى 

العالجات  لهذه  اخل�صوع  لإمكانية  املوؤهلني  املر�صى  تعفي 

لذلك  العالج،  تكاليف  جميع  من  الأبحاث  قيد  لزالت  التي 

ن�صتقبل مر�صى من الوليات املتحدة ورو�صيا ودول اأخرى، 

اأبحاث  عدة  هناك  بالطبع  ال�صرطانات،  مركز عالج  هذا يف 

جترى من قبل مركز �صيبا يف عالج اأمرا�س اأخرى، بالإ�صافة 

اإىل املرافق الأخرى املتوافرة داخل املركز. 

 

�شيبا  ملركز  فروع  الفتتاح  خطط  هناك  هل   ]

الطبي يف دول عربية؟

مايو  مثل  م�صت�صفى خا�س  ل�صنا  نحن  تعلمون،  كما   -

كلينك، بل نحن مركز طبي وطني، لكننا حتما نتطلع لعقد 

فالأمور  اأخرى،  دول  يف  وطنية  طبية  مراكز  مع  �صراكة 

لدينا ل يحكمها ال�صتثمار، بقدر ما هو خلق اآلية تعاون يف 

خمتلف املجالت الطبية والأبحاث. وعندما نقول م�صت�صفى 

وطني، هذا ل يعني اأن املركز ل ي�صتقبل املر�صى �صوى عرب 

القنوات احلكومية، بل اإن امل�صت�صفى تابع للحكومة وجميع 

خم�ص�صاته املالية من احلكومة الإ�صرائيلية.

ت�شوير: حميد جعفر رئي�ض القطاع الدويل وتنمية املوارد يف مركز �شيبا الطبي يتحدث لـ»االأيام«

بالتن�شيق بني وزارة العمل واجلامعات 

اإغالق ملفات الطلبة امل�شجلني كباحثني عن عمل ووقف عالوة التعطل

اعتباًرا من 1 نوفمرب املقبل

تايلند ت�شمح بدخول البحرينيني املتطعمني

�صارة جنيب:

العمل  وزارة  اإن  لـ»الأيام«  م�صادر  قالت 

من  للتحقق  تدابري  اتخذت  الجتماعية  والتنمية 

ا�صتيفاء �صروط �صرف عالوة التعطل.

على  العالوة  اإيقاف  مت  امل�صادر،  وبح�صب 

الطلبة امل�صجلني يف املعاهد واجلامعات وموؤ�ص�صات 

التعليم العايل، واإغالق ملفاتهم كباحثني عن العمل. 

وذكرت امل�صادر اأنه يجري التن�صيق بني وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية مع اجلامعات اخلا�صة، 

ومقارنة �صجالت الطلبة مبلفات العاطلني، واإغالق 

امللفات التي تعترب غري م�صتوفية ل�صروط احل�صول 

على اإعانة التعطل. 

بيانات  حتديث  خالل  من  اأنه  اإىل  ولفتت 

من  وامل�صتفيدين  العمل،  عن  كباحثني  امل�صجلني 

اإغالق  �صبب  اأن  اإىل  الإ�صارة  متت  التعطل،  عالوة 

اأنهم طلبة، ودعت لتحديث  امللفات  العديد من تلك 

البيانات يف حال التخرج، وتزويد وزارة العمل اأو 

مركز التوظيف مبا يثبت تركهم الدرا�صة من خالل 

احل�صور ال�صخ�صي يف اأقرب فر�صة. 

املبالغ  اأن احل�صول على  اإىل  امل�صادر  واأ�صارت 

�صيتم  واأنه  واحتيالً،  غ�ًصا  يعترب  احلالة  هذه  يف 

املبالغ  وا�صرتجاع  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 

امل�صتحقة للوزارة. 

عمل  عن  الباحث  حل�صول  ي�صرتط  اأنه  يذكر 

بحريني  يكون  اأن  التعطل  اإعانة  على  مرة  لأول 

ميالدية،  �صنة   18 عن  عمره  يقل  واأل  اجلن�صية، 

العمل  بوزارة  الإدارية  اجلهة  بتعليمات  يلتزم  اأن 

جتارًيا  عمالً  يزاول  ل  واأن  الجتماعية،  والتنمية 

على  قادًرا  يكون  واأن  اخلا�س،  حل�صابة  مهنًيا  اأو 

قد  يكون  واأل  العمل،  يف  راغًبا  يكون  واأن  العمل، 

اأن يجتاز  اإىل  بالإ�صافة  القانوين،  التقاعد  بلغ �صن 

عن  بجدية  يبحث  واأن  بنجاح،  املقرر  التدريب 

العمل.

التعطل  اإعانة  عمل  عن  الباحث  وي�صتحق 

حملة  من  كان  اإذا  �صهرًيا  دينار   200 مبعدل 

ال�صهادة اجلامعية )البكالوريو�س اأو اأكرث( وبواقع 

150 ديناًرا �صهرًيا اإذا كان من غري هوؤلء.

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وبح�صب 

التعطل  اإعانة  اأو  ي�صقط احلق يف �صرف تعوي�س 

يف عدد من احلالت منها رف�س اللتحاق بوظائف 

منا�صبة مقدمة من الوزارة بدون مربر مرتني، واإذا 

ي�صاوي  اأو  على  يزيد  اأجره  بعمل  املتعطل  التحق 

على  ح�صل  واإذا  التعطل،  اإعانة  اأو  تعوي�س  قيمة 

الإعانة اأو التعوي�س عن طريق الحتيال والغ�س، 

املتعطلني  �صجل  يف  ا�صمه  بت�صجيل  يقم  مل  واإذا 

خالل ثالثة اأ�صهر من تاريخ انتهاء عالقته بالعمل، 

واإذا زاول عمالً جتارًيا حل�صابة اخلا�س.

تايلند  مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �صفارة  قالت 

امل�صموح  اخل�صراء  الدول  قائمة  �صمن  البحرين  اإن 

للم�صافرين املتطعمني منها دخول تايلند دون احلاجة 

 ،2021 نوفمرب   1 من  اعتباًرا  ال�صحي  احلجر  اإىل 

�صهادة  بتوفري  الدخول،  متطلبات  ا�صتيفاء  ب�صرط 

مدة  خالل  �صادرة  تكون   )PCR( خمتربي  فح�س 

اأق�صاها 72 �صاعة من موعد الو�صول، واإبراز �صهادة 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  امل�صاد  التطعيم 

املعتمدة لدى مملكة تايلند.

اأ�صدرت  تايلند  مملكة  اأن  ال�صفارة  واأو�صحت 

القادمني مبا�صرة من مملكة  قراًرا ي�صمح للم�صافرين 

بدخول  التطعيم  جرعتي  على  احلا�صلني  البحرين 

من  اعتباًرا  اإلزامي  �صحي  حجر  دون  تايلند  مملكة 

امل�صافر  كان  حال  يف  باأنه  علماً   ،2021 نوفمرب   1

بانكوك  يف  املعتمدة  غري  التطعيمات  باأحد  متطعًما 

ال�صحي  احلجر  تطبيق  عليه  فيتوجب  ذلك،  غري  اأو 

املخ�ص�صة  الفنادق  اأحد  اأيام يف  الحرتازي ملدة 10 

لذلك، مع الأخذ بالعتبار اأن بع�س �صركات الطريان 

اإىل  ت�صرتط وجود �صهادة فح�س )PCR( بالإ�صافة 

اإثبات التطعيم.

يف  الراغبني  الكرام  باملواطنني  ال�صفارة  واأهابت 

واملواقع  القنوات  مراجعة  تايلند  مملكة  اإىل  ال�صفر 

الر�صمية للح�صول على اآخر املعلومات ب�صاأن اإجراءات 

ت�صريح الدخول واملتطلبات الأخرى املتعلقة بال�صفر 

اإىل تايلند، واأو�صحت اأن امل�صافرين القادمني من البلدان 

مملكة  اإىل  اخل�صراء  »القائمة  دول  �صمن  امل�صّنفة 

تايلند«، ي�صرتط اإقامتهم يف تلك الدول ملدة ل تقل عن 

21 يوًما على التوايل، م�صريًة اإىل اأن متطلبات الدخول 

اإىل مملكة تايلند ت�صمل احل�صول على ت�صريح دخول 

اإلكرتونية  الثبوتية، عرب بوابة  امل�صتندات  بعد تقدمي 

مت  معتمد  تطعيم  ل�صهادة  الت�صاريح،  مبنح  خا�صة 

اأخذه خالل مدة ل تقل عن 14 يوًما، و�صهادة فح�س 

خمتربي )PCR( �صلبي على اأن تكون �صادرة خالل 

مدة اأق�صاها 72 �صاعة من موعد الو�صول، وبولي�صة 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  �صد  �صحي  تاأمني 

وحجز  اأمريكي،  دولر  األف   50 عن  تغطيتها  تقل  ل 

للحجر  املخ�ص�صة  الفنادق  اأحد  يف  وموؤكد  مدفوع 

لنتظار  امل�صافر  يق�صيها  واحدة  ليلة  ملدة  ال�صحي، 

اإىل  الو�صول  عند   )PCR( املختربي  الفح�س  نتيجة 

مملكة تايلند، اأو 10 اأيام يف حال عدم اعتماد التطعيم 

اأو عدم اأخذ التطعيم، يق�صيها امل�صافر اإىل حني انتهاء 

فرتة احلجر ال�صحي الحرتازي.

البحرين ترحب باإعالن ا�شتهداف ال�شعودية 

الو�شول للحياد ال�شفري يف العام 2060

البحرين  مملكة  رّحبت 

باإطالق اململكة العربية ال�صعودية 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

نوعية  بيئية  مبادرات  �صعود 

حلماية  طريق  خارطة  تكون 

التغري  البيئة ومواجهة حتديات 

املناخي، وباإعالن �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن 

العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

ال�صعودية ال�صقيقة عن ا�صتهداف 

ال�صعودية  العربية  اململكة 

يف  ال�صفري  للحياد  للو�صول 

نهج  خالل  من  2060م  العام 

القت�صاد الدائري للكربون.

ويف هذا ال�صدد، قال الدكتور 

حممد بن مبارك بن دينه املبعوث 

الرئي�س  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س 

التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة 

ترحب  البحرين  مملكة  باأن 

باإعالن اململكة العربية ال�صعودية 

للحياد  للو�صول  الطموح  هدفها 

مما  2060م  العام  يف  ال�صفري 

باأهمية  الوا�صع  الإدراك  يعك�س 

وبذل  اخل�صراء  القطاعات  تنمية 

من  املجالت  خمتلف  يف  اجلهود 

التغري  م�صكلة  على  التغلب  اأجل 

م�صاعفة  عن  ف�صالً  املناخي، 

اجلهود لتحويل املدن العاملية اإىل 

خالل  من  ا�صتدامة  اأكرث  مناطق 

ت�صهم يف خف�س  مبادرات  حزمة 

الآثار البيئية واملناخية ال�صلبية.

ان�صمام  اأّن  دينه  بن  واأكد 

ال�صرق  مبادرة  ملبادئ  البحرين 

يف  ي�صهم  الأخ�صر  الأو�صط 

البيئة  وحماية  ال�صتدامة  تعزيز 

من  املبادرة  تت�صمنه  ملا  وذلك 

توجيهات ت�صهم يف حتقيق مزيد 

ومكافحة  البيئة  احلماية  من 

التغري املناخي واإ�صاعة ا�صتخدام 

من  اخلالية  النظيفة  التقنيات 

امللوثات، ف�صالً عن خلق املبادرة 

ا�صتدامة  اأكرث  جديدة  وظائف 

وتاأثرياً.

البحرين  مملكة  باأن  وذكر 

املبادرات  دعم  يف  �صت�صتمر 

ت�صهم  والتي  للبيئة  ال�صديقة 

الكربون  انبعاثات  خف�س  يف 

ال�صحة  من  يعزز  ال�صفري ومبا 

العامة والإنتاجية باملجالت ذات 

الخت�صا�س.

النتقال  اإّن  دينه  بن  وقال 

اإدارة  يف  الذكية  للم�صروعات 

ب�صكل  ي�صهم  ال�صناعية  املرافق 

كبري يف ا�صتدامة هذه امل�صروعات 

وحتقيق  واجلهد  الطاقة  وتوفري 

معدلت قيا�صية من الأمان البيئي، 

م�صرياً اإىل اأّن اعتماد نهج الطاقة 

امل�صروعات  اإدارة  يف  امل�صتدامة 

اإيجابياً  رافداً  يعترب  ال�صناعية 

�صبيل  يف  العاملية  للتحركات 

حتقيق مزيد من احلماية البيئية 

والت�صدي للمخاطر املناخية.

د. حممد بن مبارك بن دينه



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التي  العقود  العامل  انتقال  قرار  يراع  مل  ملاذا 

عقود  وهي  املوظفني  مع  الأعمال  اأ�صحاب  يربمها 

متتد لعدة �صنوات، بينما حق انتقال العامل يف القرار 

مرهون مب�صي �صنة واحدة فقط؟

ل�صعورهم  انعكا�س  هو  جتاهك  �صلوكهم  الب�صر  بع�س 

جتاه اأنف�صهم.. قد يغ�صب منك دون اأ�صباب فقط لأنه غا�صب 

وواقعه..  لنف�صه  لكرهه  اأ�صباب  دون  يكرهك  قد  نف�صه..  من 

ابتعد عن البائ�صني ول تكن جزءاً من ماأ�صاتهم مع اأنف�صهم  لي�س 

ذنبك اأّنك مراآة جتلت فيها ت�صوهاتهم ابتعد.
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اأدت  اأكت�بر يف رو�شيا والتي  1917 - قيام ث�رة 

اإىل اإعتالء البال�شفة �شدة احلكم.

انهيار م�ؤ�شر وول �شرتيت، واعترب ذلك   - 1929

ثالثينات  يف  العاملية  القت�شادية  لالأزمة  خط�ة  كاأول 

القرن الع�شرين.

1934 - مهامتا غاندي ين�شحب من امل�ؤمتر ال�طني 

الهندي.

الأمم  اإىل  دولة   26 من  اأكرث  ان�شمام   -  1945

املتحدة  وال�ليات  وم�شر  ال�شع�دية  منها  املتحدة 

وال�شني و�ش�ريا ولبنان.

1954 - اإعالن حالة الط�ارئ يف باك�شتان.

يزور  ناف�ن  اإ�شحاق  اإ�شرائيل  رئي�ص   -  1980

م�شر عقب معاهدة ال�شالم امل�شرية الإ�شرائيلية وزيارة 

الرئي�ص امل�شري حممد اأن�ر ال�شادات للقد�ص.

بان  طريان  �شركة  مكاتب  يف  انفجار   -  1987

اأمريكان يف الك�يت، ومل ي�ؤِد احلادث اإىل وق�ع خ�شائر 

ب�شرية.

الطائرة  ك�نك�رد  لطائرة  رحلة  اآخر   -  2003

ال�حيدة ف�ق ال�ش�تية من ني�ي�رك نح� فرن�شا.

م�شنع  بق�شف  اإ�شرائيل  يتهم  ال�ش�دان   -  2012

لالأ�شلحة يف العا�شمة اخلرط�م با�شتخدام اأربع طائرات 

ع�شكرية، وه� ما ت�شبب يف مقتل م�اطنني واإ�شابة ثالث 

بجروح خطرية.

طبيب عراقي يح�شل على اأعلى تكرمي بريطاين من الأمري ت�شارلز
برزت  عراقي،  برجل  ت�شارلز،  الأمري  الربيطاين،  العهد  ويل  جمعت  �ش�رة 

لتمثل اإجنازا عراقيا يف جمال الطب، بطله طبيب رفع ا�شم بالده عاليا.

وح�شل طبيب عراقي على و�شام المرباط�رية الربيطانية، تكرميا خلدمته يف 

جمال الطب والعالقات الطبية الدولية.

و�شام  على  الأع�شاب،  اأمرا�ص  اخت�شا�شي  �شاكر،  رعد  الدكت�ر  ونال 

المرباط�رية الربيطانية برتبة قائد »�شي بي اإي«، والتي �شلمها له �شخ�شيا ويل 

وذلك  الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا  ملكة  عن  نيابة  ت�شارلز،  الأمري  بريطانيا  عهد 

تكرميا خلدمته يف جمال الطب والعالقات الطبية الدولية.

الربيطانية،  الإمرباط�رية  ل��شام  مرتبة  اأعلى  اإي«  بي  »�شي  و�شام  ويعترب 

ويتم منحه لالأفراد تقديرا لإجنازاتهم التي تف�ق وظيفتهم العتيادية.

ويراأ�ص الدكت�ر رعد �شاكر، منذ 12 عاما، ق�شما ي�شم اخت�شا�شات جراحة 

يف  الرقبة  وجراحة  واحلنجرة  والأذن  والأنف  العي�ن  وطب  الع�شبية  اجلملة 

م�شت�شفى »اإمربيال ه��شبيتل« يف غرب لندن، ويعمل حتت اإ�شرافه 110 طبيبا 

عام  وتخرج   1948 م�اليد  من  �شاكر  رعد  الطبيب  اأن  بالذكر  جدير  بريطانيا. 

1971، من كلية طب بغداد، وه� زميل كلية الأطباء امللكية الربيطانية.

ح�شاد اأول حم�شول 

عنب مبوقع للطاقة النووية

يف  الن�وية  للطاقة  دوك�فاين  حمطة  م�قع  �شهد 

العنب. وقالت  اأول ح�شاد ملح�ش�ل  الت�شيك  جمه�رية 

نح�  جني  مت  اإنه  احلقل  ت�شغيل  على  القائمة  ال�شركة 

ري�شلينج و�شاوفيجن�ن  راين  كيل�مرت من عنب   700

بالنك.

ولكن  مبا�شرة،  التربيد  اأبراج  اأ�شفل  احلقل  ويقع 

بال�شياج  واملحاطة  للمفاعل،  الأمنية  املنطقة  خارج 

جن�ب غربي مدينة برن�، وميكن لل�شياح زيارتها.

بيزديك  الطاقة، جريي  با�شم حمطة  املتحدث  وقال 

اأم�ص، اإن العنب �شيخ�شع للفح�ص داخل املخترب للتاأكد 

من خل�ه من اأي ن�شاط اإ�شعاعي.

البحرين تفوز باجلائزة الف�شية عن »قنديل احلكايات« يف املهرجان العربي

من�ش�ر �شاكر:

احلكايات«  »قنديل  البحريني  الكارت�ين  امل�شل�شل  فاز 

 21 بالدورة  الأطفال  برامج  فئة  يف  الثانية  باجلائزة 

املهرجان  اأقيم  والتلفزي�ن. حيث  لالإذاعة  العربي  للمهرجان 

بدورته احلادية والع�شرين ب مدينة الثقافة »ال�شاذيل القليبي« 

 ،2021 اأكت�بر   22 اإىل   19 من  املمتدة  الفرتة  يف  ب ت�ن�ص 

وذلك بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة الت�ن�شية.

يف  يعق�ب،  اإينا�ص  البحرينية  العمل  خمرجة  واأعربت 

العمل  هذا  بف�ز  الكبرية  �شعادتها  عن  لـ»الأيام«،  حديث 

باجلائزة الف�شية على م�شت�ى العامل العربي، وتق�ل يعق�ب: 

»قنديل احلكايات« من اإنتاج بحريني 100%، وبف�زه باملركز 

فخ�رة  وانا  للبحرين  كبريا وعظيما جدا  اإجنازا  يعد  الثاين 

املميزة  العمل  هذا  ح�شل  فقط  �شهرين  خالل  وتتابع:  بذلك، 

م�شل�شل  ه�  احلكايات«  و»قنديل  عاملية.  ج�ائز   5 من  اكرث 

 ،»mbc« قناة  على  عر�ص  جزئني،  من  بحريني  كارت�ين 

وه�  دقيقة.   15 ال�احدة  احللقة  مدة  تبلغ  حلقة،   30 من 

مب�شاركة  يعق�ب،  اإينا�ص  واإخراج  �شلمان  مهدي  كتابة  من 

جمم�عة من الفنانني البحرينيني. وتدور اأحداث امل�شل�شل يف 

اإطار درامي م�ش�ق ح�ل العرب يف خمتلف الع�ش�ر، وي�شرد 

العربيني  واحلكمة  الرتاث  حكايات  من  ا  ق�ش�شً العمل  هذا 

امل�شل�شل �شخ�شيات عربية  يف ع�ش�ر خمتلفة. وي�شتعر�ص 

اأثرت يف التاريخ والنه�شة العربية وتاأثر بها الغرب، ويركز 

على تنمية القيم العربية الأ�شيلة، كال�شدق والكرم والت�كل 

وال�شجاعة، وُح�شن التدبري والفطنة.

والعلماء  العظماء  من  بع�ص  عن  امل�شل�شل  هذا  ويحكي 

الب�شرية، واأ�شهم�ا ب�شكل كبري يف  اأثروا بالإيجاب يف  الذين 

التط�ر الب�شري، اإذ اإنهم و�شع�ا الأ�ش�ص املتينة ملختلف عل�م.

اعتمدت 

النجمة 

امل�صرّية منّة 

�صلبي اإطاللة 

م�صرقة باللون 

الأخ�صر يف 

ختام مهرجان 

جونة 

ال�صينمائي. 

وهي ن�ّصقتها 

مع جموهرات 

ما�صيّة ناعمة.

ال�شحة: ت�شجيل 65 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 55 حالة

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

عددها 16990 يف ي�م 23 اأكت�بر 2021، اأظهرت 

حالة   20 منها  جديدة  قائمة  حالة   65 ت�شجيل 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و36  وافدة،  لعمالة 

و9 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 55 حالة 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

274473. وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 

حالتني، واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي 

و�شعها  حالة   658 اأن  حني  يف  حالت،   5 العالج 

م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 

660 حالة قائمة.
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في تهنئة لألمين العام بالذكرى 76 إلنشاء المنظمة

الملك وولي العهد رئيس الوزراء: إنجازات بارزة لألمم 
المتحدة في الحفاظ على األمن والسالم العالميين

أش��اد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، بما 
حققته منظمة األمم المتحدة من إنجازات بارزة على 
الصعيد الدولي للحفاظ على األمن والسالم العالمي.

جاء ذلك، في برقية تهنئة بعثها جاللته، إلى معالي 
أنطوني��و غوتيري��س األمين العام لألم��م المتحدة، 
بمناسبة الذكرى السادسة والس��بعين إلنشاء األمم 
المتحدة، متمنيًا لمعاليه موفور الصحة والس��عادة 
ولمنظم��ة األم��م المتح��دة التوفيق والنج��اح بهذه 

المناسبة.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إلى أنطونيو غوتيري��س األمين العام 
لألم��م المتحدة، وذلك بمناس��بة الذكرى السادس��ة 

والسبعين إلنشاء األمم المتحدة. سمو ولي العهد رئيس الوزراءعاهل البالد المفدى

وزيرة الصحة: الإصابات بـ»شلل 
األطفال« في البحرين منذ عقدين

أك��دت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح، أن نس��بة التغطية 
بث��الث جرعات روتيني��ة من الطعم الواقي لش��لل األطفال 
تج��اوزت 95% منذ 1997 حتى اآلن، حي��ث انعكس ارتفاع 
معدالت المناعة المجتمعية في الحفاظ على خلو المملكة 
من تس��جيل حاالت إصابة بالفيروس البري أو الفيروس��ات 
المش��تقة من اللقاحات. وأشارت بمناس��بة اليوم العالمي 
لمرض ش��لل األطف��ال الذي يص��ادف 24 أكتوب��ر  إلى أن 
مؤش��رات التمنيع في البحرين وصل��ت للمعايير العالمية 

الستئصال شلل األطفال.

 محمد بن سلمان يطلق 
أولى المبادرات البيئية بـ700 

مليار ريال.. والبحرين ترحب
أطلق صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز، ول��ي العهد 
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة 
العليا للسعودية الخضراء، النسخة األولى 
للمنت��دى الس��نوي لمب��ادرة الس��عودية 
الخض��راء في الري��اض، وتش��مل الحزمة 
األولى من المب��ادرات تمثل اس��تثمارات 
تف��وق 700 ملي��ار ريال، مما يس��اهم في 

تنمية االقتصاد األخضر.
وأعل��ن ولي العهد ف��ي كلمته االفتتاحية 
للمنتدى، ع��ن إطالق الحزم��ة األولى من 
المب��ادرات النوعي��ة في المملك��ة لتكون 
خارط��ة طريق لحماي��ة البيئ��ة ومواجهة 

تحدي��ات التغي��ر المناخي، التي من ش��أنها المس��اهمة في تحقيق المس��تهدفات 
الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء. 

إل��ى ذلك رّحبت مملكة البحرين بإعالن المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة عن 
اس��تهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في 2060 من خالل 

نهج االقتصاد الدائري للكربون.

أبرزها اختصاصيو جودة الحياة واللغات والتمكين الرقمي

 وزير التربية: استحداث وظائف 
جديدة ضمن »هيكلة المدارس«

أك��د وزير التربية والتعليم الدكتور ماج��د النعيمي، أن عملية هيكلة 
الم��دارس التي تتم ف��ي ضوء إع��ادة هيكلة ال��وزارة، تتضمن إدراج 
عدد من الوظائف الجديدة، بالش��كل الذي يسهم في رفع قدرات تلك 
المدارس، حيث س��يتم في ه��ذا اإلطار البدء بالتطبي��ق التجريبي في 
المرحل��ة الثانية في 4 م��دارس. وأوضح، أن هذا اإلج��راء يأتي ضمن 

اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصالحيات للمدارس وفق ضوابط 
محددة، مشيرًا إلى أن الوظائف الجديدة تتضمن عددًا من المسميات، 
مثل اختصاصي جودة الحي��اة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي 
التمكين الرقمي، ومرش��د اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي 

ومهني، وغيرها.

 البحرين: بيان مجلس األمن يساند 
جهود السعودية لحل أزمة اليمن

أكدت وزارة الخارجية، ترحيب البحرين بالبيان الرئاس��ي الصادر عن مجلس األمن الدولي، والذي 
ن��دد بهجم��ات ميليش��يا الحوثي اإلرهابية عل��ى أراضي المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة 
ومنش��آتها المدني��ة، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إل��ى وقف إطالق النار في اليمن، 
واالنخراط في العملية السياس��ية لعودة األمن واالستقرار إلى اليمن الشقيق، موضحة أن البيان 
يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل 

لألزمة اليمنية.

 تايلند تستقبل البحرينيين 
دون حجر صحي  من 1 نوفمبر

قال��ت س��فارة البحري��ن ل��دى تايلن��د إن البحري��ن ضمن 
قائمة الدول الخضراء المس��موح للمسافرين المتطعمين 
منها دخ��ول تايلند دون الحاجة إلى الحج��ر الصحي اعتبارًا 
من 1 نوفمبر 2021، بش��رط اس��تيفاء متطلبات الدخول، 
بتوفير ش��هادة فحص مختبري )PCR( تكون صادرة خالل 
مدة أقصاها 72 س��اعة من موعد الوصول، وإبراز ش��هادة 
التطعيم المضاد لفي��روس كورونا )كوفيد 19( المعتمدة 

لدى تايلند.

02 
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ولي العهد السعودي

         تزور المنطقة وتستمع للشكاوى 
 أهالي المالكية يطالبون المسؤولين

  بزيارتهم للوقوف على مشاكلهم الخدمية    

حسن الستري «

طالب أهالي المالكية مس��ؤولي ال��وزارات الخدمية 
بزي��ارة القرية للوق��وف على المش��اكل التي تؤرق 
أهالي المنطقة والتي تعود في مجملها إلى سنوات 

طويلة.
ويقول علي البحراني إن حي الحسين بقرية المالكية 
يعاني من مشكلة الصرف الصحي منذ أكثر من 25 

سنة، مش��يرًا إلى أن األهالي طالبوا األشغال قبل 7 
أعوام، حيث س��لمتنا خطابًا تفيد فيه بأن المشروع 
للمجمع م��درج ضمن خطة الوزارة لم��ا بعد العام 

.2015
وأض��اف: »خاطبن��ا ال��وزارة وعرضنا مش��اكلنا على 
أعض��اء المجلس البلدي والنواب، ولم نحصل ش��يئًا 

سوى الوعود«.
من جانبه طالب حمزة محمد بتشديد الرقابة على 

الس��يارات المخصصة لش��فط مياه الصرف الصحي 
التابعة للبلدية نظرًا لوجود بعض الممارسات من 
العمال غير مقبولة. من جهته، ش��دد جاسم خليل 
على ضرورة توفير مستش��فى لل��والدة بالمنطقة. 
وطال��ب األهالي خ��الل جولة »الوطن« ف��ي القرية 
بتنظي��م الش��وارع والطرق��ات وزي��ادة ع��دد 
الم��دارس والمراك��ز الش��بابية لتغطية حاجة 

المنطقة.  

03 
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إنجازات بارزة على الصعيد الدولي للحفاظ على األمن والسالم العالميين

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان األمين 
العام لألمم المتحدة بالذكرى 76 إلنشاء المنظمة

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، برقية تهنئة إلى معالي الس��يد أنطونيو 
غوتيريس األمين العام لألمم المتحدة، بمناسبة 
الذك��رى السادس��ة والس��بعين إلنش��اء األم��م 

المتحدة.
وقد أشاد جاللته في البرقية بما حققته منظمة 
األمم المتح��دة من إنجازات ب��ارزة على الصعيد 
الدول��ي للحفاظ عل��ى األمن والس��الم العالمي، 
والس��عادة  الصح��ة  موف��ور  لمعالي��ه  متمني��ًا 
ولمنظمة األم��م المتحدة التوفيق والنجاح بهذه 

المناسبة.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى أنطونيو غوتيريس 
األمي��ن العام لألم��م المتحدة، وذلك بمناس��بة 
الذك��رى السادس��ة والس��بعين إلنش��اء األم��م 

المتحدة.
وأش��اد س��موه في البرقية بما حققت��ه منظمة 

األمم المتح��دة من إنجازات ب��ارزة على الصعيد 
الدولي للحفاظ على األمن والس��الم العالميين، 

متمني��ًا له موف��ور الصحة والس��عادة ولمنظمة 
األمم المتحدة التوفيق والنجاح بهذه المناسبة.

 الملك يهنئ رئيس 
زامبيا بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئي�س هاكيندي هيش��يليما رئي��س جمهورية زامبيا، وذلك 
بمناس��بة ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته في البرقية عن 
أطي��ب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والس��عادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراءعاهل البالد المفدى

 البحرين ترحب ببيان مجلس األمن الدولي 
المندد بالهجمات الحوثية على السعودية

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن ترحيب مملكة 
البحرين بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس 
األمن الدولي، والذي ندد بهجمات ميليش��يا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة عل��ى أراض��ي المملكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة ومنش��آتها 
المدني��ة، التي تعك��س إصرارها على رفض 
الدع��وات إلى وق��ف إطالق النار ف��ي اليمن، 
واالنخ��راط ف��ي العملية السياس��ية لعودة 

األمن واالستقرار إلى اليمن الشقيق.
وتثم��ن الوزارة ص��دور البيان الرئاس��ي عن 
مجلس األمن، والذي يعبر عن مساندة دولية 
للجه��ود المخلصة الت��ي تبذله��ا المملكة 
العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي 

ش��امل لألزمة اليمنية ووقف تدهور األوضاع 
اإلنس��انية للش��عب اليمني الش��قيق نتيجة 

ممارس��ات ميلش��يا الحوث��ي وانتهاكاته��ا 
لكافة القوانين الدولية.

رئيس الجمارك: مواصلة 
الجهود لتعزيز مسيرة العمل 

الجمركي الخليجي

أكد رئيس الجمارك الش��يخ أحمد بن حم��د آل خليفة، أهمية 
مواصل��ة الجهود المخلص��ة لتعزيز مس��يرة العمل الخليجي 
المش��ترك ف��ي إط��ار تعمي��ق وتوثي��ق الرواب��ط والصالت 
لتحقيق التنس��يق والتكامل والترابط بين دولنا من عالقات 
أخوية وس��مات مشتركة، من خالل وضع أنظمة متماثلة في 

الميادين الجمركية والتجارية واالقتصادية.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه االجتماع ال�26 لهيئة االتحاد الجمركي 
بدول مجلس التعاون عبر االتصال المرئي بمش��اركة أعضاء 
هيئ��ة االتح��اد الجمرك��ي ب��دول الخلي��ج العرب��ي، واألمين 
المس��اعد للش��ؤون االقتصادية والتنموية باألمانة العامة 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وب��دأت هيئة االتحاد الجمركي ببحث ع��دد من الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال واس��تهلتها بالقانون الجمركي 
الموحد لدول مجلس التع��اون، وتطوير اإلجراءات الجمركية 
ونظ��ام الحاس��ب اآلل��ي، النظام المنس��ق، تس��وية وتحويل 

الرسوم الجمركية، االتحاد الجمركي.
فيم��ا تم االط��الع عل��ى النتائج الت��ي قدمها فري��ق العمل 
المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى االتفاقيات 
الجمركية الدولية المنبثقة ع��ن منظمة الجمارك العالمية، 
كم��ا بحث��ت الهيئ��ة الورق��ة التي قدمه��ا الفري��ق المكلف 
بمراجع��ة قوائ��م الس��لع الممنوع��ة والمقيدة،إضاف��ة إلى 
مقترح المملكة العربية الس��عودية لتفعيل مس��ار المشغل 
االقتص��ادي المعتمد في المناف��ذ الجمركية بدول المجلس 

.)TIR( لحاملي بطاقات
وت��م االتفاق على قيام المختصين من األمانة العامة بزيارة 
ميداني��ة للمنافذ الجمركي��ة لمتابعة تنفيذ ق��رار المجلس 
األعلى ألصحاب الجاللة والس��مو ق��ادة دول مجلس التعاون 
في لقائه التشاوري السابع إلنهاء كافة اإلجراءات ومتطلبات 
الفس��ح بما في ذلك السلع الس��ريعة التلف وتحديد مسارات 
خاص��ة للش��احنات الفارغ��ة، وللبضائ��ع المتنقل��ة في دول 

المجلس.
كما تم االتفاق على مراجعة تعريف الس��لع المقيدة، وتزويد 
أصح��اب البضائ��ع المتنقل��ة بي��ن دول المجل��س وخاص��ة 
الس��يارات بالمعلومات الالزمة لغرض المقاصة، إضافة إلى 

تعديل بعض المواد من نظام قانون الجمارك الموحد.
وأصدرت هيئة االتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، عددًا 
من التوصيات أهمها، زيادة فعالية االتصال في مجال تبادل 
المعلوم��ات بين ال��دول األعضاء إليج��اد الحلول المناس��بة 
لمس��ائل التبادل التج��اري، وتكليف األمان��ة العامة بالطلب 
من الدول األعضاء موافاتها بشكل دوري بأفضل الممارسات 

الجمركية.
وأع��رب رئي��س الجم��ارك عن ش��كره ألعضاء هيئ��ة االتحاد 
الجمرك��ي بدول مجلس التعاون على متابعتهم المس��تمرة 
وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات العمل الجمركي، مثمنًا 
دوره��م وم��ا يقومون به من جه��ود ومتابعة ف��ي مواجهة 

التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي.

البحرين في قائمة تايالند 
الخضراء من بداية نوفمبر

قالت س��فارة البحري��ن لدى تايلند إن البحري��ن ضمن قائمة 
الدول الخضراء المسموح للمسافرين المتطعمين منها دخول 
تايلن��د دون الحاج��ة إلى الحجر الصحي اعتب��ارًا من 1 نوفمبر 
2021، بش��رط اس��تيفاء متطلبات الدخول، بتوفير ش��هادة 
فح��ص مختبري )PCR( تكون صادرة خ��الل مدة أقصاها 72 
س��اعة من موعد الوص��ول، وإبراز ش��هادة التطعيم المضاد 

لفيروس كورونا )كوفيد 19( المعتمدة لدى تايلند.
وأوضحت الس��فارة أن تايلند أصدرت قرارًا يسمح للمسافرين 
القادمي��ن مباش��رة م��ن البحري��ن الحاصلي��ن عل��ى جرعتي 
التطعي��م بدخ��ول مملك��ة تايلن��د دون حجر صح��ي إلزامي 
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021، علمًا بأنه في حال كان المس��افر 
متطعم��ا بأحد التطعيمات غير المعتمدة في بانكوك أو غير 
ذلك، فيتوجب عليه تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة 10 
أيام في أح��د الفنادق المخصصة لذلك، مع األخذ باالعتبار أن 
 )PCR( بعض ش��ركات الطيران تشترط وجود شهادة فحص

باإلضافة إلى إثبات التطعيم.
ودع��ت الس��فارة المواطني��ن الراغبين في الس��فر إلى تايلند 
مراجع��ة القن��وات والمواق��ع الرس��مية للحص��ول عل��ى آخر 
المعلوم��ات بش��أن إج��راءات تصري��ح الدخ��ول والمتطلبات 

األخرى المتعلقة بالسفر إلى تايلند.

 البحرين ترحب بإعالن السعودية 
الوصول للحياد الصفري في 2060

رّحب��ت البحرين بإط��الق المملكة 
العربية الس��عودية بقي��ادة خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود مبادرات 
بيئية نوعية تك��ون خارطة طريق 
البيئ��ة ومواجهة تحديات  لحماية 
التغي��ر المناخ��ي، وبإعالن صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
ولي العه��د نائب رئي��س مجلس 
بالمملك��ة  الدف��اع  وزي��ر  ال��وزراء 
الش��قيقة  الس��عودية  العربي��ة 
العربية  المملك��ة  اس��تهداف  عن 
السعودية للوصول للحياد الصفري 
ف��ي الع��ام 2060 من خ��الل نهج 

االقتصاد الدائري للكربون.
وف��ي هذا الص��دد، ق��ال المبعوث 
الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الرئيس 
للبيئة  األعلى  للمجل��س  التنفيذي 

إن  دين��ه  ب��ن  محم��د  الدكت��ور 
البحري��ن ترحب بإع��الن المملكة 
العربية السعودية هدفها الطموح 
ف��ي  الصف��ري  للحي��اد  للوص��ول 
الع��ام 2060 مم��ا يعكس اإلدراك 
القطاعات  تنمية  بأهمية  الواس��ع 
الخضراء وب��ذل الجهود في مختلف 
المج��االت م��ن أجل التغل��ب على 
مشكلة التغير المناخي، فضاًل عن 
مضاعف��ة الجه��ود لتحويل المدن 
العالمية إلى مناطق أكثر استدامة 
من خ��الل حزمة مبادرات تس��هم 
في خفض اآلثار البيئية والمناخية 

السلبية.
وأكد بن دينه أّن انضمام البحرين 
لمب��ادئ مبادرة الش��رق األوس��ط 
األخضر يسهم في تعزيز االستدامة 
وحماية البيئة وذلك لما تتضمنه 
المبادرة من توجيهات تس��هم في 

تحقي��ق مزيد من الحماي��ة البيئة 
ومكافحة التغير المناخي وإش��اعة 
النظيف��ة  التقني��ات  اس��تخدام 
الخالي��ة من الملوث��ات، فضاًل عن 
خلق المب��ادرة وظائف جديدة أكثر 

استدامة وتأثيرًا.
وذك��ر أن البحري��ن ستس��تمر في 
دعم المب��ادرات الصديق��ة للبيئة 
والتي تس��هم في خفض انبعاثات 
يع��زز  وبم��ا  الصف��ري  الكرب��ون 
م��ن الصح��ة العام��ة واإلنتاجي��ة 
االختص��اص،  ذات  بالمج��االت 
الفتًا إلى إّن االنتقال للمش��روعات 
الذكية في إدارة المرافق الصناعية 
يس��هم بش��كل كبير في استدامة 
هذه المش��روعات وتوفي��ر الطاقة 
والجهد وتحقيق معدالت قياس��ية 
من األم��ان البيئي، مش��يرًا إلى أّن 
اعتماد نه��ج الطاقة المس��تدامة 
ف��ي إدارة المش��روعات الصناعي��ة 
يعتب��ر راف��دًا إيجابي��ًا للتح��ركات 
العالمي��ة في س��بيل تحقيق مزيد 
م��ن الحماي��ة البيئي��ة والتص��دي 

للمخاطر المناخية.

مؤشرات التمنيع وصلت للمعايير العالمية

 وزيرة الصحة: تغطية 95٪ من لقاح 
شلل األطفال بثالث جرعات منذ 1997

قالت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح 
إن وزارة الصح��ة، لضم��ان مجتمع 
صح��ي خ��اٍل م��ن ش��لل األطفال، 
ُتراقب معدالت التغطية بالجرعات 
الروتينية ضد شلل األطفال، مبينة 
أن نس��بة التغطية بث��الث جرعات 
روتيني��ة من الطعم الواقي لش��لل 
األطف��ال تجاوزت 95% من��ذ العام 
1997 حتى اآلن وقد انعكس ارتفاع 
مع��دالت المناع��ة المجتمعية في 
الحف��اظ عل��ى خل��و المملك��ة من 
تس��جيل حاالت إصاب��ة بالفيروس 
البري أو الفيروس��ات المشتقة من 
اللقاحات، مشيرة إلى أن  مؤشرات 
التمني��ع  وصلت للمعايير العالمية 
األطفال،  لإلشهاد الستئصال شلل 
فضاًل عنه تنظيم حمالت التطعيم 
الوطني��ة إذا اقتض��ت الحاجة حيث 
كان للحم��الت الوطني��ة الس��ابقة 
أثر ب��ارز في رفع مع��دالت المناعة 

للوقاية من المرض.
وذك��رت الصال��ح، بمناس��بة اليوم 
العالم��ي لم��رض ش��لل األطفال، 
أن البحري��ن تش��ارك دول العال��م 
العالم��ي  بالي��وم  االحتف��ال 
الس��تئصال م��رض ش��لل األطفال 

من كل عام ف��ي تاريخ 24 أكتوبر، 
مؤك��دة أن البحرين اتخ��ذت كافة 
اإلج��راءات الالزم��ة للتخل��ص من 
ش��لل األطف��ال م��ن خ��الل نظ��ام 
المناع��ة،  وتحصي��ن  المراقب��ة 
وحققت بذل��ك إنجازًا باه��رًا تفخر 
به، إذ إن مؤشرات الترصد الوبائي 
الوطني��ة  والتمني��ع  والمخب��ري 
تؤك��د خل��و المملك��ة م��ن ش��لل 
األطفال، وتم اإلش��ادة بحساس��ية 
النظ��ام الصح��ي للكش��ف المبك��ر 
عن الحاالت المش��تبه بها وارتفاع 

بالتمنيع، حيث  التغطي��ة  معدالت 
ل��م ُتس��جل ح��االت إصابة بش��لل 
األطف��ال البري ألكثر م��ن عقدين 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، وكل ذل��ك 
الحثيثة  والمتابع��ة  الدعم  بفضل 
من القي��ادة الرش��يدة حفظها اهلل 
ورعاها، والكفاءات الصحية والوعي 

المجتمعي بالمملكة.
وأضافت أن المملكة وضعت خطة 
التأه��ب لمجابهة فاش��يات ش��لل 
األطف��ال عن��د وفادته ال ق��در اهلل 
وخط��ة مخبرية الحتواء فيروس��ات 
ش��لل األطفال، وتح��رص المملكة 
على تقديم خدمات اللقاحات مجانًا 
في قس��م رعاية الطفولة واألمومة 
ف��ي جميع المراك��ز الصحية لجميع 
المواطني��ن والمقيمين بالمملكة، 
مش��يرة إلى أن��ه يت��م التأكد من 
لطلب��ة  التطعيم��ات  اس��تكمال 
وطالبات الم��دارس قبل التحاقهم 
بأي مرحلة دراس��ية ف��ي المدارس 

الحكومية والخاصة. 
وتس��عى منظمة الصحة العالمية 
الس��تئصال شلل األطفال من خالل 
العالمية الستئصال شلل  المبادرة 
األطف��ال، والتي ُتعد أكبر ش��راكة 

صحية قائمة بين القطاعين العام 
والخاص، والتي تمّكنت من خفض 
حاالت ش��لل األطفال بنس��بة %99. 
حيث لم يعد شلل األطفال موجودا 
إال في أشّد مجتمعات العالم فقًرا، 
وته��دف المبادرة إل��ى تطعيم كل 
طفل دون استثناء باللقاح المضاد 
لش��لل األطفال وضم��ان عالم خاٍل 
من ه��ذا المرض؛ خدم��ة لمصالح 

األجيال القادمة.
وُيعد مرض شلل األطفال من أقدم 
اإلنس��ان  أصابت  الت��ي  األم��راض 
منذ العص��ور القديمة، وهو مرض 
يغ��زو  الع��دوى  ش��ديد  فيروس��ي 
الجهاز العصبي وُيحدث الشلل التام 
وٌيصيب األطفال دون سن الخامسة 
بالدرجة األول��ى؛ وفي عام 1988م 
أعلن��ت جمعي��ة الصح��ة العالمية 
التزام منظمة  الحادية واألربع��ون 
الصحة العالمية باس��تئصال شلل 
األطفال، حيث اتف��ق خبراء الصحة 
عل��ى ض��رورة أن يكون اس��تئصال 
مرض ش��لل األطف��ال أولوية لدى 
اعتم��اد  خ��الل  م��ن  الحكوم��ات 
االستراتيجيات  وتطبيق  السياسات 

الموضوعة الستئصال الشلل.

وزيرة الصحة 

د. محمد بن دينه



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Sun 24 Oct 2021  |  السنة 16  |   العدد 5797   |  األحد 18 ربيع األول 1443هـ

 »األشغال«: متابعة 
 تحويل »مقر يوسف كانو« 

بالمنامة إلى متحف

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني 
عصام خلف، اس��تعداد الوزارة لتقديم كافة الجهود لمتابعة 
أعمال تحويل المقر التاريخي لش��ركة يوس��ف بن أحمد كانو 

في سوق المنامة إلى متحف.
جاء ذلك، أثناء لقائه، أعضاء مجلس إدارة ش��ركة يوس��ف بن 
أحمد كانو برئاس��ة رئيس مجل��س اإلدارة خالد كانو، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة فوزي أحمد كانو، بحضور وكيل ش��ؤون 
األش��غال أحمد الخياط، لالطالع على مش��اريع الش��ركة وهي 
مش��روع مركز مبارك كانو االجتماعي، ومش��روع تحويل مقر 
ش��ركة يوس��ف بن أحمد كانو إل��ى متحف، إضافة لمش��روع 

معرض شريفة كانو للفنون.
وأش��اد بمبادرة عائلة كانو بتحويل المبنى التاريخي لش��ركة 
يوس��ف ب��ن أحمد كان��و الى متح��ف، حيث تعك��س المبادرة 
دور العائل��ة الكبير في دع��م الحركة الثقافي��ة واالجتماعية 
والتجاري��ة والتنموية على مدى عقود، الفت��ًا إلى أن المتحف 
س��يكون معلمًا إضافي��ًا للعاصمة المنامة ووجهة س��ياحية 

جديدة لزوار سوق المنامة القديم.
واطل��ع الوزي��ر على مش��روع مركز مب��ارك كان��و االجتماعي 
بمنطق��ة الس��نابس في محافظ��ة العاصمة، وال��ذي تتولى 
الوزارة اإلشراف المباشر على تنفيذه وضمان مطابقة األعمال 

اإلنشائية للمعايير المحلية والعالمية. 
وأك��د أن ال��وزارة س��تعمل عل��ى متابعة المش��روع وتقديم 
كافة الدعم للجهات الت��ي تتعامل معها ومنها وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة م��ن أجل تنفي��ذ برامجه��ا وأعمالها 
وخططها االس��تراتيجية لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين 
والمقيمي��ن، الفتًا إلى أن مركز مبارك كان��و االجتماعي يعد 
أحد المش��اريع المهمة التي تنفذها وزارة االش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي ل��وزارة العم��ل والتنمي��ة 

االجتماعية.

 وزير التربية: وظائف جديدة في هيكلة 
المدارس تطبق تجريبيًا بـ4 مؤسسات

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن عملية هيكلة المدارس 
الت��ي تتم في ضوء إعادة هيكلة ال��وزارة، تتضمن إدراج عدد من الوظائف 
الجديدة، بالشكل الذي يسهم في رفع قدرات تلك المدارس، وتقديم أفضل 

الخدمات ألعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية.
وأوضح الوزير أن هذا اإلجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من 
الصالحي��ات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، 
حيث سيتم في هذا اإلطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في 
4 مدارس، وهي مدرس��ة سمو الش��يخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة 
للبنات، ومدرس��ة الرفاع اإلعدادية للبنين، ومدرس��ة المستقبل االبتدائية 
للبن��ات، ومدرس��ة عقبة بن ناف��ع االبتدائية للبنين، بع��د تنفيذ عدد من 
البرام��ج التدريبية لش��اغلي الوظائف الجديدة بالتعاون م��ع الجهات ذات 

العالق��ة، على أن تس��تكمل بقية البرام��ج التدريبية التربوي��ة لتأهيلهم 
لمتطلبات تلك الوظائف.

وأش��ار إل��ى أن الوظائ��ف الجدي��دة تتضمن ع��ددًا من المس��ميات، مثل 
اختصاص��ي جودة الحياة، واختصاصي دع��م اللغات، واختصاصي التمكين 
الرقم��ي، ومرش��د اجتماعي، ومرش��د صحي، ومرش��د أكاديم��ي ومهني، 

وغيرها.
وأكد أن األهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية 
ف��ي المي��دان التعليم��ي، وتطوي��ر اإلج��راءات اإلدارية لخدم��ة المدارس 
ومنتسبيها، إلى جانب تمكين اإلدارات المدرسية من المزيد من المتابعة 
للش��ؤون التعليمي��ة، ضمن جهود الوزارة المس��تمرة لتطوي��ر اإلجراءات 

التعليمية واإلدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس.

انتهاء الفصل الدراسي األول 11 يناير 2022

انطالق التطبيقات الرقمية للمرحلة الثانوية اليوم
محمد رشاد  «

تنطلق ب��دءًا من اليوم التطبيق��ات الرقمية األولى 
للمرحلة الثانوية للفصل الدراس��ي األول من العام 
الدراس��ي 2021- 2022، وتس��تمر حت��ى تاري��خ 4 
نوفمب��ر المقب��ل، وس��ط اس��تعدادات مكثفة من 
أعضاء الهيئ��ة التعلمية للقيام بعمليات التصحيح 
والتدقيق والمراجعة بش��كل دقي��ق يعكس جودة 

األداء التعليم��ي ف��ي المملك��ة.  وكش��ف تعمي��م 
صادر ع��ن وزارة التربية والتعليم حصلت »الوطن« 
على نس��خة منه، أن��ه عقب االنتهاء م��ن التطبيق 
األول يتم إجراء التطبي��ق التقويمي الثاني للطلبة 
والطالب��ات بتاريخ 7 نوفمبر ويس��تمر حتى 18 من 
الشهر نفسه، يتبعه مباش��رة التطبيق الثالث من 
21 نوفمبر إلى 2 ديس��مبر، ومن ثم التطبيق الرابع 
من 5 ديسمبر وحتى 15 من الشهر نفسه، على أن 

يجرى التطبيق الش��امل والنهائي للفصل الدراسي 
األول بتاريخ 27 ديسمبر وينتهي 11 يناير 2022. 

وحس��ب التعمي��م الص��ادر ل��إدارات التعليمي��ة، 
بعد االنتهاء من إجراء التطبيقات الخمس��ة س��يتم 
اس��تكمال عمليات التصحيح وإع��الن نتائج الفصل 
الدراس��ي األول، ويعقب ذلك تحديد آخر يوم لدوام 
أعض��اء الهيئات اإلدارية والتعليمي��ة والفنية وبدء 

عطلة الربيع للفصل الدراسي األول 2022.

»التعليم العالي« يشارك في »دمِت خضراء«
أك��دت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئي��س مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
أن مؤسسات التعليم العالي ستكون مشاركة في الحملة الوطنية للتشجير 
»ُدم��ِت خضراء«، انطالق��ًا من دورها في الش��راكة المجتمعي��ة، التي هي 
أحد األدوار الرئيس��ة ألي مؤسس��ة تعليم عاٍل إلى جانب التدريس والبحث 

العلمي.
جاء ذلك، خالل لقائها عبر االتصال المرئي، األمين العام للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي الش��يخة مرام بنت عيس��ى آل خليفة، حيث أشادت، 
بتدش��ين الحملة، تنفيذًا لتوجيهات صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرينة مل��ك مملك��ة البحرين، رئيس��ة المجلس 

االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وأكدت حرص األمانة العامة لمجلس التعليم العالي على التعاون وتقديم 
الدعم الالزم لتنفيذ هذه المبادرة، والتي س��يكون لها بالغ األثر في توسيع 

الرقعة الخضراء في مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واس��تعرضت عددًا من المقترحات في إطار دور مجلس التعليم العالي في 

تحقيق أهداف الحملة، معربًة عن تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح.
بينما اس��تعرضت الشيخة مرام بنت عيسى، أس��باب تدشين الحملة ورؤية 
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة لتحقيق 
نهضة مس��تمرة للقطاع الزراعي، موضحًة أنه تم إطالق المبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي لتش��ارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، 
ولتتضاف��ر فيها كل الجهود القائمة، وذلك من أجل ازدهار القطاع الزراعي 

ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف االستراتيجي.
وأشارت الش��يخة مرام إلى مجموعة من األفكار واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ 
ه��ذه المب��ادرة، مبين��ًة أنه ت��م اختيار 27 موقع��ًا جغرافيًا ف��ي محافظات 
المملكة بش��كل عام، بالتعاون مع كل من شؤون البلديات بوزارة األشغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس األعلى للبيئة.

 مدير بلدية الجنوبية يتفقد المرحلة 
الثانية من صيانة ممشى االستقالل

أكد مدير ع��ام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداهلل 
ح��رص البلدي��ة عل��ى األخ��ذ بمالحظ��ات المواطنين 
ومقترحاته��م التطويري��ة الت��ي تس��هم ف��ي تلبي��ة 

احتياجاتهم في المرافق الترفيهية.  
ج��اء ذل��ك خ��الل قيامه م��ع النائ��ب أحم��د األنصاري 
وعض��و المجلس البل��دي للمنطق��ة الجنوبي��ة ممثل 
الدائ��رة الثالثة عب��داهلل عبداللطيف، بزي��ارة تفقدية 
إلى ممشى االس��تقالل في مدينة عيسى، بحضور عدد 
من المس��ؤولين والمهندسين في البلدية، حيث تفقد 

أعم��ال المرحلة الثانية م��ن صيانة الممش��ى وزيادة 
المس��طحات الخض��راء وتوفير بع��ض المرافق لخدمة 

مرتاديه من مختلف مناطق البحرين.
وبح��ث المدير الع��ام مع النائ��ب األنص��اري والعضو 
البلدي، عددًا من األفكار التي يمكن تنفيذها مستقباًل 
لزي��ادة وتي��رة الخدم��ات المقدمة للجمه��ور في هذا 
المرفق الحيوي المهم الذي يقصده الكثيرين خصوصًا 
خالل فترات المس��اء لمزاولة رياضة المشي وخالل أيام 

اإلجازة األسبوعية.   

أبرزها جودة الحياة ودعم اللغات والتمكين الرقمي

 الجيران: اختيار البسيتين 
والساية كمدينة صحية بالمحرق 

أكد نائب محافظ المحرق العميد عبداهلل الجيران، على 
التطور في الخدمات الطبية التي تشهد نموًا متسارعًا 
ف��ي التقني��ات الحديث��ة والمراف��ق المجه��زة بأحدث 
التقني��ات الطبية، مؤكدًا بن المراكز الصحية ش��هدت 
نقلة نوعي��ة في الخدم��ات التي تقدمه��ا للمواطنين 

والمقيمين. 
ج��اء ذلك خ��الل زي��ارة اس��تطالعية لنائ��ب المحافظ 
واللجن��ة المعنية باس��تكمال برنامج الم��دن الصحية 
لمرك��ز عبدالرحمن كانو ألم��راض الكلى وكذلك مركز 
المح��رق الصحي، حيث تأت��ي تلك الزي��ارات للتعريف 

بمش��روع الم��دن الصحي��ة التاب��ع لمنظم��ة الصحة 
العالمية بعد أن تم اختيار منطقة البس��يتين والساية 

كمدينة صحية بالمحافظة. 
واطل��ع نائ��ب المحافظ عل��ى الخدمات الت��ي يقدمها 
مرك��ز عبدالرحمن كان��و للكلى وكذل��ك مركز المحرق 
الصحي، واستمع فريق العمل الى شرح مفصل للجهود 
المبذول��ة في خدم��ة المواطني��ن والمقيمي��ن، حيث 
أشاد بالمس��توى المتقدم لألجهزة الطبية والكفاءات 
الوطني��ة في هذا المج��ال، معبرًا عن ش��كره وتقديره 

لوزارة الصحة والكوادر الطبية.
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 »الشورى« يناقش تعديل 
»تنظيم وحماية الثروة البحرية« اليوم 

يبحث مجلس الش��ورى خالل جلس��ته الثالثة في دور االنعقاد الرابع من 
الفصل التش��ريعي الخام��س اليوم، التقري��ر التكميلي للجن��ة المرافق 
العام��ة والبيئة بش��أن المادة )12 مك��رًرا( المس��تحدثة والمعادة من 
مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )20( لسنة 
2002 بش��أن تنظيم صيد واس��تغالل وحماي��ة الثروة البحري��ة، والتي 
تهدف إلى توفير العيش الكريم ألسرة المتوفى، عن طريق نقل ترخيص 
الصيد إلى الزوجة واألبناء القّصر حال وفاة موّرثهم )المرّخص له( إذا لم 

يكن لهم دخل آخر سوى الصيد.
ويناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل 
المادة )3( من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

)24( لسنة 1976. 
ويهدف مش��روع القانون إلى م��د الغطاء التأميني إلى أفراد ُأس��ر أرباب 
األعم��ال الذين يختارون االلتحاق بمؤسس��ة ُمعيلهم بوازع من الثقة أو 

بغرض تدريبهم مهنيًا وإكس��ابهم الخبرة لع��دم تمكنهم من االلتحاق 
بوظائ��ف أخرى بحك��م كونهم عمالة حقيقية يس��تحقون ني��ل الحقوق 
والمزاي��ا التقاعدي��ة ع��ن طري��ق إش��راكهم في أح��د أنظم��ة التأمين 
االجتماعي، وذلك إنفاًذا لما أوردته الفقرة )ج( من المادة )5( من دستور 
البحري��ن. كما ينظر مجل��س الش��ورى تقرير لجنة الخدم��ات بخصوص 
االقتراح بقانون بتعديل المادة )24( من القانون رقم )19( لسنة 2006 
بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة 
الفضالة، والدكتور بس��ام إس��ماعيل البنمحمد، وعلي عبداهلل العرادي، 

والدكتور محمد علي حسن علي.
ويناق��ش المجلس أيضًا، تقرير لجن��ة المرافق العامة والبيئة بخصوص 
قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الش��ورى بخصوص مش��روع قانون 
بش��أن تخصيص نس��بة 50% من س��واحل الجزر االس��تثمارية كسواحل 

عامة.

 األنصاري: البد من 
 جهود مشتركة لوقف

هدر المال العام
أكد رئي��س لجنة الخدمات 
األنصاري،  أحم��د  النائ��ب 
أن وقف ه��در المال العام 
يتطلب جهودًا مش��تركة، 
الفت��ًا إل��ى أهمي��ة وجود 
للتعامل مع  واضح��ة  آلية 
المخالف��ات والمالحظ��ات 
ويرصدها  يذكره��ا  الت��ي 
الرقاب��ة  دي��وان  تقري��ر 
المالي��ة واإلدارية بش��كل 
تتك��رر  حي��ث  س��نوي 
المخالفات س��نويًا دون أي 

معالجة واضحة.
وأوض��ح، أن تكرار المخالف��ات دون حل ومعالج��ة يفقد التقرير 
أهميت��ه وهيبته وهذا م��ا يجع��ل التقرير الس��نوي دون فائدة 
وجدوى حيث إن تأس��يس دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية جاء 
لتصوي��ب وتقويم العمل واألداء الحكوم��ي والحفاظ على المال 

العام.
ون��وه بجهود ديوان الرقابة المالي��ة واإلدارية في إصدار التقرير 
وبش��كل نزيه واحترافي وبشكل ش��فاف وموضوعي، موضحًا أن 
دي��وان الرقاب��ة يمثل إحدى ثم��ار المش��روع اإلصالحي لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى. وأش��ار إل��ى أهمي��ة تحوي��ل المخالفات الت��ي ذكرها 
التقرير والتي قد يشوبها طابع جنائي، إلى النيابة العامة ليأخذ 
القانون مجراه اتجاه كل المتسببين في هدر المال العام، ولوقف 

التجاوزات السنوية التي يرصدها التقرير.

لن نسمح ألحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية

 السيسي: ال سجناء رأي بالبحرين 
و جميع أطياف الشعب ممثلة في البرلمان

أكد رئي��س لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب محمد السيس��ي 
أن البحري��ن بات��ت الي��وم ف��ي طليع��ة ال��دول 
العربي��ة والعالمية بملف حقوق اإلنس��ان وذلك 
بع��د تبنيه��ا للعدي��د م��ن البرام��ج اإلصالحية 
الرائدة لمراكز اإلصالح والتأهيل عبر توس��عها 
ف��ي تطبي��ق العقوب��ات البديلة والت��ي أتاحت 
للمتهم اس��تبدال العقوبة بع��د النطق بالحكم 
مباشرًة وفق اش��تراطات بس��يطة وغير معقدة 
لتش��مل أكبر عدد من المحكومي��ن، ناهيك عن 
إعدادها اليوم لمش��روع تطبيق نظام الس��جون 
المفتوحة والذي س��يعرض قريبًا على المجلس 
النيابي لمناقشته ومن ثم إقراره، وذلك ترجمة 
للتوجيهات الكريم��ة من حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وأض��اف أن تلك البرامج هي برام��ج نوعية وغير 
مسبوقة في البحرين والمنطقة لكونها تعزز من 
الملفات الحقوقية وتقلص أعداد المحكومين بل 
وتتجاوز لتصل مرحلة إعادة إدماجهم مرة أخرى 
في المجتمع ليكون مواطن��ًا صالحًا يخدم وطنه 
ويحقق ما فيه فائدة للجميع، مشيرًا إلى أن تلك 
البرامج يمكن أن ُيستشف منها التوجه بتقليص 
أع��داد المحكومي��ن بداخل المراك��ز اإلصالحية 
ألهداف وطنية تحقق الصالح العام عبر استبدال 
عقوبات الحب��س بأعمال بديل��ة تحقق الفائدة 
العامة، وذلك بما يواكب االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية، خصوصًا وأن قان��ون العقوبات البديلة 
وال��ذي صدر ف��ي 2017 بعد موافق��ة البرلمان 
هو قانون متطور وال توجد به أي اش��تراطات إال 
لضمان تطبيق عادل لهذا القانون مقابل إعطاء 
فرصة ثانية لمرتكب��ي الجنح والجنايات ليكونوا 
أفراد صالحين في المجتمع، ناهيك عما اش��تمل 
علي��ه قانون اإلج��راءات الجنائية م��ن تعديالت 
متط��ورة ترف��د المنظومة العدلي��ة وتعزز من 
الضمانات للمتهمين عبر إدخال وسائل التقنية 
الحديثة، وإعطاء الحق في االعتراض على األوامر 
الجنائي��ة، مع إضافة النصوص التي تعزز الصلح 
بين المدع��ي والمدعي عليه، األمر الذي يعكس 
قوة تش��ريعية رائدة ومنظومة عدلية متكاملة، 
مبديًا اس��تغرابه عما يدور من لغط حول وجود 
س��جناء رأي في البحرين، فمن يق��رأ المعطيات 

ويطل��ع عل��ى الحقائق عب��ر الملفات الرس��مية 
واألرق��ام الحقيقي��ة ي��رى أن مواطن��ي المملكة 
ينعم��ون جميع��ًا بمن��اخ ديمقراطي ومس��احة 
كبي��رة من حري��ة التعبي��ر والرأي، وال��ذي كان 
نتيجة لمس��يرة إصالحية مباركة أطلقها حضرة 

صاحب الجاللة المفدى. 
وأضاف: »إننا اليوم نتحدث من واقع تجربة ورصد 
ومتابع��ة فقد زرن��ا نحن أعض��اء مجلس النواب 
الممثل الرسمي والوحيد للشعب مراكز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي البحرين للوقوف عل��ى حقيقة ما 
يجري في تلك المراكز ولم نرى سوى من يقضون 
عقوباتهم في هذه المراكز من المحكومون في 
قضاي��ا جنائية وإرهابية، وصدرت بحقهم أحكام 
نهائي��ة باتة، واس��تنفدوا خالله��ا كافة مراحل 
التقاض��ي، وينعمون بمعامل��ة متميزة وبرامج 
تأهيلي��ة مع��ززة للجوانب اإلنس��انية والمهنية 
لهم، ونؤكد أننا وكممثلين للش��عب لو ش��عرنا 
بأن الواقع داخل تلك المراكز عكس ما رأيناه لكنا 
أول المتحركي��ن للمطالبة بتحس��ين أوضاعهم 
وظروفهم كوننا من يمثل الش��عب في المجلس 
ونحن أشد الناس حرصًا على المواطنين فقد تم 
انتخابنا للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ولكن 
وهلل الحمد ينعم المحكوم عليهم بكافة الحقوق 
األساس��ية بل والرفاهية أيضًا والتي تخلو منها 

العدي��د من المراكز اإلصالحي��ة في معظم دول 
العالم من طعام واتصاالت مس��تمرة ومباشرة 
وزي��ارات وبرام��ج ترفيهي��ة، ناهي��ك ع��ن عالج 
مستمر بأعلى جودة ودون تمييز لجميع النزالء«.

 وذك��ر السيس��ي أن أي جهة تدع��ي أنها ممثلة 
للش��عب تتكل��م م��ن خارج أس��وار الوط��ن يتم 
تمويلها من جهات ودول معادية تضمر الش��ر 
للبحرين وللخليج العربي س��عيًا في زرع القالقل 
في منطقة الش��رق األوسط، تحت ذريعة الدفاع 
ع��ن حق��وق اإلنس��ان ف��ي البحرين م��ا هي إال 
دكاكين رخيصة الثمن ُيشترى صوتها وأقالمها 
ويتم توجيهه��ا وفق أهواء مموليها س��عيًا في 
زعزع��ة أمن المنطقة خصوصًا ف��ي هذه الفترة 
ألهداف سياسية بحتة ال عالقة لها بملف حقوق 
اإلنس��ان، والواقع السياس��ي يؤك��د أنه ال توجد 
معارضة سياسية خارج مجلس الشعب المنتخب 
وس��ط انتخابات حرة نزيهة تمثل جميع أطياف 
الش��عب، فالمجلس هو مجلس الشعب وال يحق 
ألي كان إن يتكلم بلس��ان الش��عب إن لم يخوله 
الش��عب بذلك، وهو تحدي��دًا ما ل��م يتم فتلك 
الجهات أو المنظمات لم يخولها الشعب للتحدث 
بلس��انه وال نيابة عنه فهي تنعق خارج الس��رب 

وُتبدع في سرد األكاذيب وتزوير الحقائق.
وأشار إلى أن البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي 
على درجة عالية من الش��فافية ويمكن للجهات 
الحقوقية المعنية اإلطالع على سجلها الحقوقي 
الحاف��ل بالعمل ال��دؤوب لتعزيز مب��ادئ حقوق 
اإلنس��ان والمب��ادرات الحقوقي��ة الفري��دة التي 
تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسس��ة 
الش��عبية  اإلرادة  عب��ر  والمنتخب��ة  البرلماني��ة 
الحرة وفق الدس��تور، موضحًا أن تلك الس��جالت 
والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع 
وال يمك��ن نكرانها أو التش��كيك فيها بخالف أي 
استنتاجات أو تقارير ُقدمت من مصادر مؤدلجة 
تس��تهدف أمن واس��تقرار البحري��ن، معبرًا عن 
اعتزازه بالعالقات المتميزة التي تربط البرلمان 
البحرين��ي بالكونغ��رس األمريك��ي بش��كل عام 
وللعالقات بين لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع 
واألم��ن الوطن��ي في مجل��س الن��واب البحريني 
م��ع لج��ان الكونغ��رس وعل��ى وج��ه الخصوص 
لجنتي الش��ؤون الخارجية والدف��اع بالكونغرس 

األمريكي.

أسئلة برلمانية

اإلجراءات والخطط  ما هي 
التي قامت بها »األشغال« 
لوضع قان��ون النظافة رقم 
موض��ع   2019 لس��نة   10

التنفيذ؟

رئيسة النواب

ك���م ع�����دد المش������اريع 
بالشقق  الخاصة  اإلسكانية 
التي قامت اإلسكان ببنائها 
خ��الل الفت��رة م��ن 2018 

وحتى 2021؟

عادل العسومي

اقتراح برغبة

يقت��رح  الدوس��ري  ب��در 
تأش��يرة  نظ��ام  اس��تحداث 
الطال��ب الجامع��ي لكل وافد 
يري��د أن يلتح��ق بالجامعات 
أو  الحكومي��ة  والمعاه��د 

الخاصة.

المالكي: المواطن المتضرر 
األول من المخالفات الواردة 

بتقرير الرقابة المالية
أكد النائب باسم المالكي، 
أن تك��رار المخالف��ات في 
الرقاب��ة  دي��وان  تقري��ر 
واإلدارية س��نويًا  المالي��ة 
أي محاسبة وتصحيح  دون 
ودي��وان  التقري��ر  ُيفق��د 
الرئيس  اله��دف  الرقاب��ة 
الذي من أجله تم تأسيس 
تصحي��ح  وه��و  الدي��وان، 
الحكومي  العم��ل  وتقويم 
والحفاظ على المال العام.

»المواط��ن  إن  وق��ال 
م��ن  األول  المتض��ّرر 

المخالفات المتك��ررة في تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
فس��وء اإلدارة والمخالفات المالية انعكس��ت عل��ى المواطن من 
خ��الل تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرس��وم الحكومية وفرض 
الضرائ��ب«. وطال��ب المالكي نظ��راءه النواب بتفعي��ل األدوات 
الدس��تورية، خصوصا أداة االس��تجواب، وعدم الوق��وف أمام أي 
توّجه اس��تجواب أي وزي��ر وقعت في وزارته أو الجهة المس��ؤول 
عنه��ا مخالفات جس��يمة، مؤك��ًدا أن إيق��اف هدر الم��ال العام 

والتقصير اإلداري مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان.
وأك��د أن فعالي��ة التقرير هو في محاس��بة المتس��ّببين في هدر 
الم��ال العام، مش��يًرا إل��ى أن التقرير الس��نوي يج��ب أن يعقبه 
تحّرك وتس��ابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف 
المخالف��ات والتجاوزات، إذ إن التقرير الس��نوي ت��زداد صفحاته 

وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.

باسم المالكي

أحمد األنصاري

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

 »المرأة والطفل الشورية« و»تكافؤ الفرص« 
تنظمان ندوة »معًا لغٍد أفضل«

نظم��ت لجنة ش��ؤون الم��رأة والطف��ل بمجلس 
الشورى بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص باألمانة 
العامة للمجلس، ندوة توعوية بعنوان: »معًا لغٍد 
أفضل«، بمناسبة ش��هر التوعية بمرض سرطان 
الث��دي، وذل��ك حرص��ًا م��ن األمانة العام��ة على 
المش��اركة في جهود بث الوعي والتثقيف الصحي 
حول ه��ذا المرض، بمش��اركة عدد م��ن عضوات 

مجلس الشورى ومنتسبات األمانة العامة. 
وفي بداية الندوة ألقت رئيسة لجنة شؤون المرأة 
والطفل بمجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدالل، 
كلمة أكدت فيها حرص مجلس الشورى على إقامة 
ه��ذه الفعالي��ات تنفيذًا لمحصالت ج��ودة الحياة 
ضمن الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية، 
مش��يرة إلى أن جهود مجلس الش��ورى ومن خالل 
لجنة شؤون المرأة والطفل تأتي لمواكبة التقدم 
الذي تحرزه المملكة في تقديم الخدمات الصحية 
الطبي��ة وفقًا ألرق��ى المعايي��ر العالمية لمختلف 
شرائح الس��كان مسجلين إش��ادة منظمة الصحة 
العالمية في جهود المملكة خالل جائحة كورونا.  
وأوضحت الدالل خالل كلمتها، أن مؤشرات قياس 
الصح��ة تؤكد م��دى التقدم الذي تح��رزه مملكة 
البحري��ن في مج��ال الرعاية الصحي��ة عامة، حيث 
تشير اإلحصائيات إلى أن البحرين سجلت انخفاضًا 
كبيرًا في نس��بة اإلصابة باألم��راض المزمنة بين 
النس��اء، وه��ذا يعكس التحس��ن في ج��ودة حياة 
المرأة، من خالل ممارس��تها ألنماط حياة صحية، 
كما ارتفع عدد المش��اركات في البرامج المتعلقة 
بالتغذية الس��ليمة وصح��ة البني��ة والفحوصات 
الذاتية والوقاي��ة من األمراض، حيث بلغ عددهن 
3505، فض��اًل ع��ن وجود س��يدة واح��دة مصابة 

بسرطان الثدي من كل 10 سيدات.
من جانبها، وجهت رئيس��ة لجن��ة تكافؤ الفرص 
بالمجلس الدكتورة فوزية الجيب ضمن كلمة لها 
في الندوة، تحية تقدير إلى حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، الذي َجَع��ل الرعاية 
الصحية، والخدمات العالجية المتقدمة أحد أسس 
االزده��ار وضمن دعائم صحة المجتمع، مش��يدة 
بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء ف��ي تنفيذ العديد م��ن المبادرات 
التي تحافظ على صحة وس��المة الم��رأة، مثمنة 
الدور الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، في دعم 
الم��رأة البحرينية م��ن خالل ما يقدم��ه المجلس 
األعلى للمرأة من برامج تثقيفية وتوعوية بجميع 
الجوانب الصحية الخاصة بالم��رأة، وذلك باعتبار 
أن »صح��ة المرأة« تش��كل جزءًا مهم��ًا وضروريًا 

لصحة األسرة والمجتمع.

فيم��ا تحدث��ت خ��الل الن��دوة استش��اري جراحة 
عامة واألورام وجراحة الثدي بمستش��فى الكندي 
الدكت��ورة أم��ل الري��س، معب��رة ع��ن تقديره��ا 
لم��ا يقوم به مجلس الش��ورى م��ن دور فاعل في 
توعي��ة الموظفات ودعمه��ن وتوفير بيئة صحية 
لهن، مش��يرة إلى ضرورة زي��ادة الوعي والمعرفة 
بس��رطان الث��دي فه��و م��ن المواضي��ع الحيوية 
والهام��ة ألنه من أكثر الس��رطانات ش��يوعًا بين 
النس��اء في العالم بين الفئة العمرية من 45 إلى 
55 عامًا، الفتة إلى أن نس��بة اإلصابة بس��رطان 
الث��دي ف��ي المملك��ة بلغ��ت 35% م��ن نس��بة 
الس��رطانات المشخصة لدى النس��اء، فيما بلغت 
نسبة المصابات بس��رطان الثدي بسبب العامل 
الوراث��ي فقط 20%، مؤك��دة أن الفحص الدوري 
للثدي يس��مح باالكتش��اف المبكر للسرطان مما 
يجعل نس��بة الش��فاء 100%، متطرقة إلى أنواع 
األورام وط��رق عالجها، وكذل��ك عوامل االختطار 
المتعلقة بس��رطان الثدي، مؤك��دة على بعض 
الحقائق والخرافات السائدة المتعلقة باإلصابة 

بهذا المرض.
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خلو البحرين من مرض شــلل األطفــال على مدار عقدين 
وتغطيــة نســبة كبيرة مــن اللقاح خــالل ربع قــرن إنجاز 
صحي جديد يضاف لإلنجازات الطبية العالمية للمملكة.
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أحتاج إلى مساعدة
مش��كلتي م��ع الرياضيات صعبة وأحتاج إلى من يش��رح لي بعض األرقام 

التي وردت في خبرين.
أحت��اج إلى أن أفهم المحصلة النهائي��ة لمعادالتهما األولى في موضوع 
البطالة والباحثين ع��ن عمل والتوظيف، والثانية في أرباح وكالء األدوية، 
ألني أش��عر أن هناك خلاًل ما في مكان ما، وليت أصحاب الش��أن يوضحون 
المبه��م ال م��ن أجلي، إنما من أجل المواط��ن البحريني الذي ال يفهم في 

الرياضيات مثلي.
األولى 

في مايو من هذا العام رد وزير العمل على سؤال للنائب عبداهلل الدوسري 
عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل عام 2020، فأجابه 

15 ألف و238 بحرينيًا.
وقب��ل يومين صرح وزي��ر العمل أن عدد من وظفتهم ال��وزارة خالل هذه 
الس��نة م��ن يناير إل��ى أكتوبر بل��غ 19 أل��ف و838 بحرينيًا أي م��ا يقارب 
العشرين ألف بحريني، فهل يعني أننا صفرنا عدد الباحثين عن عمل وأن 
هناك  خمسة آالف بحريني زيادة على العدد المسجل تم توظيفهم؟ وهل 
يعني أنه ال باحث عن العمل مقيدًا في الوزارة اآلن إال من سجل جديدًا في 

هذه السنة ومعدل الجدد سنويًا يتراوح من 9 إلى 12 ألف سنويًا؟
واهلل فرحن��ا ونفرح حين ننجز بهذا القدر، فنح��ن جميعًا في مركب واحد، 
ومثلما غرد وزير العمل الس��ابق األستاذ مجيد العلوي »حسنًا فعلت وزارة 
العمل بنشرها أس��ماء الش��ركات وعدد المتوظفين واقترح عليها إرسال 
قائمة للنواب والصحافة تش��مل أس��ماء من تم توظيفهم وتقطع الشك 
باليقين« فنحن نؤيده ونش��كره ألنه ذكرنا أيضًا بتصريحات س��ابقة له 
ع��ن برنام��ج التوظيف الوطني، فوزير العمل الس��ابق يعل��م مدى الجهد 
المبذول في مساعدة البحرينيين في الحصول على وظائف في هذه السوق 
الشرس��ة التنافس��ية بال عدالة، فهو من صرح ف��ي 16 نوفمبر 2008 أي 
قب��ل 13 عامًا أن وزارة العمل نجحت في توظيف »19 ألف بحريني« ضمن 
البرنامج الوطن��ي للتوظيف »المصدر موقع هيئة تنظيم س��وق العمل«، 
أي س��بحان اهلل نف��س الرقم تقريبًا، وهنا تختل��ط الرياضيات عندي، هل 
يعني ذلك أن س��وقنا منذ 2008 إل��ى اآلن أي بعد مرور 13 عامًا لم ينجح 
في زيادة فرص العمل الس��نوية للبحرينيين؟ ونتلمس ذلك من عدد من 
يوظفهم البرنامج الوطني للتوظي��ف »طبعًا هناك من يتوظف خارج إطار 
البرنام��ج، إنما وحدة القياس أال وهي »البرنامج« عامل ثابت يس��اعد في 

تقريب النتائج«.
الثانية 

8 مليون دينار دفعناها زيادة في ميزانيتنا نتيجة لشراء األدوية من وكالء 
بحرينيين، باعوا وزارة الصحة أدوية بأس��عار مرتفعة ألف في المائة عن 
س��عرها حين الحصول عليها من طريق الش��راء الخليجي الموحد، حس��ب 

تقرير ديوان الرقابة المالية.
بمعنى أن علبة الدواء التي كانت وزارة الصحة تشتريها بدينار على سبيل 
المثال من الش��راء الموحد، يبيعها الوكي��ل البحريني الحصري بألف دينار 

لوزارة الصحة!!!!!!
هذا الرقم »الثمانية ماليين« يذكرنا بإصرار مركز األورام في البحرين على 
ش��راء األدوية من مصادرها الرئيسية مباش��رة وعدم شرائها من الوكيل 
البحريني، ألن الفارق في األسعار كان 10 مليون دينار وفرها المركز حيث 
كانت أرباح الصيدليات البحرينية تمامًا كما قدرها ديوان الرقابة المالية 

من 200% إلى %1000.
نعم نحن س��وق مفتوحة وال نحدد أسعار الفائدة على القروض وال نحدد 
أس��عار الفائدة على التج��ار، ولكننا نتحدث عن س��لع ضرورية من جهة، 
ونتحدث عن التزامنا القانوني بالش��راء من الوكيل البحريني أواًل، بمعنى 
أن قوانينن��ا هي من تحملنا تلك الخس��ائر في ميزانيتن��ا ليربحها عدد ال 

يتعدى أصابع اليد الواحدة من التجار. 
األرقام فيها شيء غلط؟ أم إن عقلي فيه شيء غلط؟

 بخاخ عطري هندي يتسبب 
في وفاة شخصين ومرض نادر بأمريكا

تمكن مس��ؤولو الصحة األمريكي��ون من حل لغز 
إصاب��ة 4 أش��خاص في والي��ات مختلف��ة بمرض 
اس��توائي خطير على الرغم م��ن أن أحدًا منهم لم 
يسافر دوليًا، وقد تبين أن المتسبب بهذه العدوى 

هو بخاخ عطري مستورد من الهند.
وقال��ت مراكز مكافح��ة األم��راض والوقاية منها، 
إن »الباحثي��ن وجدوا نف��س النوع م��ن البكتيريا 
المس��ببة لمرض الراع��وم أو )مليادوس��يس( في 

زجاجة بخاخ موجودة في منزل أحد المرضى«.
وكان األش��خاص األربع��ة م��ن والي��ات جورجي��ا 
وكان��زاس ومينيس��وتا وتكس��اس. وتوف��ي اثنان 

منهم، أحدهما طفل في جورجيا.
وقال��ت الوكال��ة الصحي��ة األمريكية إنه��ا تجري 
اختبارات للتأك��د من أن البكتيري��ا الموجودة في 
الزجاجة هي نفس الس��اللة التي ت��م رصدها في 

المرضى األربعة.
وكانت الوكالة قالت سابقًا إن التحاليل المعملية 
أظه��رت أن جميع اإلصابات األربع مرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا.
والبخاخ الموج��ود في منزل المري��ض في جورجيا 
ُصنع ف��ي الهند. وقالت الوكالة إن المظهر الجيني 
للبكتيريا الموجودة في الزجاجة مش��ابه لسالالت 

توجد عادة في جنوب آسيا.

وأضاف��ت أنه كتب على زجاج��ة البخاخ »بتر هومز 
أند غادرنز زيوت الفندر وكاموميل عطرية أساسية 

للعالج العطري مع أحجار كريمة«.

وتباع هذه الزجاجة مقابل 4 دوالرات في 55 متجرًا 
من متاجر »وول مارت« األمريكية الش��هيرة وعلى 
موقع »وول مارت« اإللكتروني منذ فبراير الماضي.

 ميرنا الهلباوي تناقش »الفشل طريق
النجاح« في بيت عبداهلل الزايد غدًا

تطل الكاتبة واإلعالمية المصري��ة ميرنا الهلباوي في بيت عبداهلل الزايد لتراث 
البحرين الصحفي مساء االثنين، في أمسية عنوانها »الفشل طريق النجاح«، ضمن 
الموس��م الثقافي »أروم من األيام«، لمركز الش��يخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث، إذ سيأخذ مدار حديثها نحو اشتغاالتها اإلبداعية في تجربتها 
الكتابي��ة وقراءتها للمش��هد الثقافي واإلعالمي. وس��يكون متاح��ًا حضور %50 
من الطاقة االس��تيعابية للقاعة، مع األخذ بعي��ن االعتبار لإلجراءات االحترازية، 
وقواعد التباعد االجتماعي، ولبس الكمامات، كما سيتم أيضًا بث المحاضرة عبر 
رابط صفحة المركز على اليوتيوب. يذكر أن الهلباوي بدأت بمدونة صغيرة على 
اإلنترن��ت في العام 2011 وانطلقت بعدها للعم��ل بالصحافة في مجلة 7 أيام 
المصرية. وحازت الهلباوي على المركز الثاني لجائزة دبي للصحافة العربية عام 
2016 وبعده��ا تركت الصحافة بعد أكثر من 300 مقال رأي وأكثر من 20 حوارًا 

صحفيًا حصريًا ومئات التقارير والتحقيقات الصحفية.

 طالبات يبتكرن جهازًا يرصد 
استهالك المياه وتسريباتها لدعم الترشيد

في إنجاز مش��رف يضاف إلى رصي��د إنجازات الطلبة 
المتميزين والموهوبين، ابتكرت طالبات بمدرس��ة 
كران��ة االبتدائي��ة للبن��ات، وه��ن فاطمة حس��ين 
وفاطم��ة ط��ه وفاطم��ة عبدالجلي��ل وزين��ب عادل 
وفاطمة سلمان، بإشراف المعلمتين زينب الموالي 
وزهراء الش��هابي، جه��ازًا إلكترونيًا يحدد مس��توى 
اس��تهالك الماء ف��ي المباني، مع إمكانية الكش��ف 
عن أي تس��ريبات، بم��ا يخفف من مبال��غ الفواتير، 
ويحافظ على جودة المبان��ي، ويدعم جهود الدولة 

الرامية لترشيد االستهالك المائي. 
واش��تمل المش��روع عل��ى مرحلتين، ف��ي المرحلة 
األولى تم إعداد استبانة إلكترونية على عينة تقدر 
110 طالبات، وبعدها تم وضع تصورات حول ابتكار 
جهاز يساعد على رفع الوعي بترشيد استهالك الماء 
لدى األطفال وعامالت المنازل وكبار السن وغيرهم، 
باس��تخدام الرس��م للجه��از، ومن ثم عم��ل الجهاز 
باالستعانة بأحد المهندس��ين العاملين في مجال 

الكهرباء والماء. 
ويق��وم تصميم الجه��از على وضع ثالث��ة مصابيح 
ضوئي��ة تتصل بع��دادات إلكتروني��ة ونية تحاكي 

العدادات الموجودة ف��ي المنازل، كما تمت برمجة 
الجهاز باالستناد لكمية الماء المحددة لالستعمال 
عالميًا 100 لتر لكل ف��رد يوميًا، حيث يقوم الجهاز 

بإض��اءة المصب��اح األخض��ر عن��د اس��تعمال الماء 
بالكمي��ة المس��موح به��ا، بينما يض��يء المصباح 
األصف��ر عندما يتج��اوز الكمية بش��كل قليل، وعند 
إضاءة المصباح األحمر، فيش��ير ذلك إلى تجاوز الحد 

المسموح بشكل كبير جدًا. 
ويعمل الجهاز أيضًا على إرس��ال إشعارات تنبيهية 
إل��ى هات��ف مال��ك المبن��ى توض��ح كمي��ة الم��اء 
المس��تعملة وعن��د احتمالي��ة ح��دوث تس��رب في 

المنزل باستخدام برنامج رقمي. 
وق��ال الفري��ق الطالب��ي إنه بع��د التجرب��ة يمكن 
القول بأن هذا الجهاز فاعل ويمكن االس��تعانة به 
في مراقبة حجم االس��تهالك اليومي للماء وضبطه 
ضم��ن معدل االس��تهالك الطبيع��ي وتوعية أفراد 

األسرة. 
ويتطل��ع الفري��ق إل��ى دعم مث��ل ه��ذه االبتكارات  
العلمية وتشجيع الطلبة للمساهمة في وضع حلول 
ذكية لمعالجة ش��ح المياه والترشيد من استهالكه 
ألنه سيساهم بدرجة كبيرة في إيجاد حلول لمشاكل 
المياه ف��ي العالم وتحقيق هدف مه��م من أهداف 

التنمية المستدامة.
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ابراهيم النهام

رصـــدت “البـــاد” عـــودة متســـارعة 
بنظـــام  الخـــدم  اســـتقدام  لنشـــاط 
الســـاعة من جديد، بعـــد تعطل تام 
القـــرارات  بســـبب  التجـــارة؛  لهـــذه 
الصارمـــة التـــي صـــدرت مـــن قبـــل 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل أثنـــاء 
فتـــرة الجائحـــة والتي منعـــت هذا 
النشاط، مصنفًة إياه بغير القانوني. 
الخادمـــة  اســـتقدام  كلفـــة  وتبلـــغ 
مـــن الجنســـية الفلبينيـــة بالســـاعة 
إليهـــا  يضـــاف  ديناريـــن،  الواحـــدة 
كلفـــة بمقـــدار ديناريـــن للتوصيـــل، 
وبمعـــدل ال يقل عن 4 ســـاعات، أي 
مـــا مجموعـــة 10 دنانيـــر بالزيـــارة 

الواحدة.
وتقـــوم الخادمـــة )بنظـــام الســـاعة( 
بأعمـــال النظافـــة بشـــتى أنواعهـــا، 
المكاتـــب  هـــذه  بعـــض  وتتكفـــل 
بتزويدهـــا بمواد التنظيـــف الازمة 

مـــن صابـــون ومطهـــرات وغيرهـــا، 
في حين تحمـــل مكاتب أخرى رب 

األسرة مسؤولية توفيرها.
ويعانـــي كثير من األســـر البحرينية 
األمريـــن - حتى لحظـــة كتابة هذه 
الســـطور - مـــن صعوبـــة اســـتقدام 
ألســـباب  الخـــارج  مـــن  الخادمـــات 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  ترتبـــط 
وظـــروف اإلغاق بالدول المصدرة 
لهـــا، والتي وضعت عراقيل ضخمة 

أمام سهولة تنقلهن.
كلفـــة  ارتفـــاع  ذلـــك،  إلـــى  يضـــاف 
اســـتقدام الخادمـــات بشـــكل غيـــر 
مســـبوق، إذ وصلـــت إلـــى أكثـــر من 
1500 دينـــار للخادمة الهندية بينما 
لم تكن تتجاوز نصف ذلك بالسابق، 
وهـــو مـــا دفـــع البعـــض للجـــوء إلى 
نظـــام الســـاعة كحل مؤقـــت وربما 

طويل المدى.

استقدام الخدم “بنظام الساعة” ينشط من جديد

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة االجتماع السادس 
والعشـــرون لهيئـــة االتحـــاد الجمركي 
بـــدول مجلـــس التعـــاون وذلـــك عبـــر 
االتصـــال المرئـــي بمشـــاركة أعضـــاء 
هيئة االتحاد الجمركي بدول الخليج 
العربـــي، واألمين المســـاعد للشـــؤون 
باألمانـــة  والتنمويـــة  االقتصاديـــة 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
بأعضـــاء  الجمـــارك  رئيـــس  ورحـــب 
مواصلـــة  أهميـــة  مؤكـــدا  المجلـــس، 
مســـيرة  لتعزيـــز  المخلصـــة  الجهـــود 
العمـــل الخليجـــي المشـــترك في إطار 
تعميـــق وتوثيـــق الروابـــط والصات 
لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط 
بين دولنا من عاقات أخوية وسمات 
مشـــتركة، مـــن خـــال وضـــع أنظمـــة 
الجمركيـــة  المياديـــن  فـــي  متماثلـــة 

والتجارية واالقتصادية.
الجمركـــي  االتحـــاد  هيئـــة  وبـــدأت 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  ببحـــث 
األعمـــال  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
الجمركـــي  بالقانـــون  واســـتهلتها 
التعـــاون،  مجلـــس  لـــدول  الموحـــد 
وتطوير اإلجراءات الجمركية ونظام 
المنســـق،  النظـــام  اآللـــي،  الحاســـب 
تسوية وتحويل الرســـوم الجمركية، 
االتحـــاد الجمركي، فيمـــا تم االطاع 
على النتائج التي قدمها فريق العمل 
المكلف بدراســـة جدوى انضمام دول 
المجلس إلـــى االتفاقيـــات الجمركية 
الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك 
العالميـــة، كمـــا بحثـــت الهيئـــة الورقة 

التي قدمهـــا الفريق المكلف بمراجعة 
الممنوعـــة والمقيـــدة،  الســـلع  قوائـــم 
إضافـــة إلـــى مقترح المملكـــة العربية 
المشـــغل  مســـار  لتفعيـــل  الســـعودية 
المنافـــذ  فـــي  المعتمـــد  االقتصـــادي 
الجمركيـــة بـــدول المجلـــس لحاملـــي 
بطاقـــات )TIR(. وتـــم االتفـــاق علـــى 
قيـــام المختصيـــن من األمانـــة العامة 
بزيـــارة ميدانيـــة للمنافـــذ الجمركيـــة 
لمتابعـــة تنفيذ قـــرار المجلس األعلى 
ألصحاب الجالة والســـمو قادة دول 
مجلس التعاون في لقاءه التشـــاوري 
اإلجـــراءات  كافـــة  إلنهـــاء  الســـابع 
ومتطلبات الفسح بما في ذلك السلع 
الســـريعة التلـــف وتحديـــد مســـارات 
خاصة للشـــاحنات الفارغة، وللبضائع 

المتنقلة في دول المجلس.
كما تم االتفـــاق على مراجعة تعريف 
أصحـــاب  وتزويـــد  المقيـــدة،  الســـلع 
البضائـــع المتنقلة بيـــن دول المجلس 
بالمعلومـــات  الســـيارات  وخاصـــة 

الازمة لغـــرض المقاصة، إضافة إلى 
تعديل بعض المـــواد من نظام قانون 

الجمارك الموحد.
وأصـــدرت هيئـــة االتحـــاد الجمركـــي 
بـــدول مجلـــس التعـــاون عـــدًدا مـــن 
فعاليـــة  زيـــادة  أهمهـــا،  التوصيـــات 
االتصال في مجال تبادل المعلومات 
بيـــن الدول األعضـــاء إليجاد الحلول 
المناســـبة لمســـائل التبـــادل التجاري، 
وتكليـــف األمانـــة العامـــة بالطلب من 
بشـــكل  موافاتهـــا  األعضـــاء  الـــدول 
دوري بأفضل الممارسات الجمركية.

وفي نهايـــة االجتماع، أعـــرب رئيس 
الجمارك عن شكره وتقديره ألعضاء 
هيئة االتحاد الجمركي بدول مجلس 
التعـــاون علـــى متابعتهـــم المســـتمرة 
وجهودهـــم الممتـــدة لتلبية متطلبات 
العمـــل الجمركـــي، مثمًنـــا دورهم وما 
يقومـــون بـــه من جهـــود ومتابعة في 
مواجهة التحديات التي تواجها دول 

مجلس التعاون الخليجي.

أحمد بن حمد: مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل الجمركي الخليجي
توثيق الروابط والصالت تحقيًقا للتكامل بين دولنا

سكتة العالم االفتراضي ويومها األسود
Û  لــم يكــن هناك مناص من تجاهل ذلك اليوم، أصعب ســت

ســاعات فــي تاريخ العالم االفتراضــي، وأخطر حالة تردد 
طوقــت القارات الخمــس والمحيطات الخمس والحواس 

الخمس.
Û  توقفت الهواتف الذكية عن الكام المباح، ال فيسبوك، وال

ماســنجر، وال انســتغرام وال “واتســاب”، هكــذا فجــأة ومن 
دون مقدمــات، وهكــذا بضربــة إصبــع وكل شــيء اعتدنــا 
عليــه يذهــب أدراج الريــاح، و.. هكــذا فــي غمضــة عيــن 
نجــد هواتفنــا وهي جثــة هامدة، وهي تطرح ألف ســؤال 
وســؤال، مــاذا يــا تــرى يمكن أن يحــدث في المســتقبل لو 
تعطــل عالمنــا االفتراضــي، أو أصابتــه ســكتة أبديــة؟ هل 
ســتكون أحوالنــا علــى ما يــرام، وأحوالنا في أســعد حال، 

وعاقاتنا على حميميتها االفتراضية الراهنة؟
Û  الســؤال كبير، واإلجابات غير مقترنة بأدلة وبراهين على

حقيقــة مــا حــدث، على أســباب الســكتة الرقميــة والغربة 
التي عاشها العالم يوم 4 أكتوبر 2021.

Û  ذلــك التاريــخ الــذي ســيظل مائًا فــي األذهــان ربما ألجل
غيــر مســمى، وتلــك الســاعات الخطرة التــي افترض فيها 
البيت األبيض والبنتاغون “الفرضية” األســوأ في المشــهد 
برمتــه، قالــوا إنهــا مقدمــات لعــدوان علــى األرض، وإنهــا 
إشــارة واضحــة بنهايــة الســام بيــن األمــم، والوئــام بيــن 

األجناس والشعوب واألكوان.
Û  ،وفي الوقت الذي استغرقت فيه التخمينات لياٍل طويلة

اتهامــات  وتبــادل  واجتماعــات  بحوًثــا  النوايــا  وســوء 
الموقــف،  ســيد  هــو  المجهــول  كان  عصيبــة،  لحظــات 
قــد  كانــت  ســيدة  وهــي  هوغــن  فرنســيس  أن  ولدرجــة 
قدمــت اســتقالتها للتــو قبل “اليــوم العظيــم” خرجت عبر 
الفضائيــات لتكشــف عــن تغييــر حــدث فــي خوارزميــات 
بعض الحسابات صبيحة ذلك اليوم، وأن القادم قد يكون 
أسوأ لو أن “مارك زوكربيرغ” اتخذ قراًرا باالنحياز لطرف 
في الصراع الدولي على زعامة العالم، وتخلى عن حياده 

اإليجابي للحظات.
Û  فرملــة أو  مصالــح،  تعطيــل  أو  معلومــات،  بيــع  ربمــا 

إحداثيــات، وليذهــب العالــم إلــى الجحيــم، وربمــا يكــون 
عــن غيــر قصــد وبحســن نيــة حــدث الــذي حــدث ليفقــد 
العالــم حاســته االفتراضيــة، وقــرون استشــعاره الرقمية، 
ويعيش مثلما كان قبل 11 ســنة، حيث االتصاالت باهظة 
التكاليف، والمعلومات شــحيحة “إال إذا”، واإلنسان تخلى 
عن ســرعة الحركة والتواصل مع أصحابها االفتراضيين، 
وحيــث الدنيــا وقــد عــادت إلــى الــوراء بــكل مــا فيــه مــن 
بــطء فــي التفاهــم، وضعف في قــوى المعرفة، ووهن في 

منصات االتصال.

Û  يقولــون: إن العالــم االفتراضــي جعــل العالــم أكثــر اقتراًبا
من ذي قبل، وإن الجائحة التي أبعدته عن بعضه البعض 
قربتــه التكنولوجيــا، وأعــادت إليــه صفاتــه االجتماعيــة، 
واألقــارب  األحبــة  مــع  وخلوتــه  الطبيعيــة،  ومواصفاتــه 

واألصدقاء.
Û  التواصــل بــأدوات  البشــري  االنشــغال  إن  ويقولــون: 

االجتماعي التي تفرقت بها السبل ألكثر من ست ساعات 
متصلة خال هذا الشهر لم يكن بهدف إحداث قطيعة مع 
هؤالء األقارب عندما يكونون متواجدين بجوار أقاربهم، 
إنما لكي يقترب المســتخدم لهذه الوســائل أكثر فأكثر مع 
آخريــن ينتمــون إلــى نفــس الفصيــل البشــري، وإلــى ذات 

الجيل العارف ببواطن األرقمة، والتكنولوجيا الحديثة.
Û  وهنــا يصبــح اإلحــال واالســتبدال بيــن مجتمــع قريــب

جغرافًيــا وآخــر أقــرب تكنولوجًيــا أمًرا مفروًغــا منه، لكنه 
ال يتــم بالتدرج المتوقع، وال بالتجهيز واإلعداد المطلوب، 
وتصبــح عوامــل البحث عن صديــق أو حقيقة أو معلومة 

أًيا كان موقعها أكثر سهولة وأعمق أثًرا في الناس.
Û  الســؤال الكبيــر مــاذا يحــدث لــو اعتدنــا فــي التعليم على

تقنيــة عابــرة جديــدة يطلــق عليهــا “ميتافيــرس”، أي تلك 
التــي تســمح بالمحاضرين والطلبة والمســئولين وبعضهم 
البعــض أن يلتفــوا جنًبــا إلــى جنب وبكامــل هيئاتهم وهم 

فــي أماكــن مختلفــة، وفي بلــدان وقــارات متفرقــة؟ ماذا 
يمكــن أن يحــدث لــو اعتمدنــا تلــك التقنيــة المشــتقة ممــا 
يسمى بـ “الهولوجرام”، ثم انقطع اإلرسال فجأة وتكرر ما 

حدث في يوم اإلثنين األسود؟
Û  بالتأكيــد ســوف تتعطــل مصالــح النــاس، وســوف تنتهــي

يذهــب  وســوف  الاقــرارات،  إلــى  المهمــة  االجتماعــات 
الطلبة المتشبثين بالتعليم عن بعد كٍل إلى حال سبيله.

Û  والسؤال مطروح بشكل أكبر ألقطاب الذكاء االصطناعي
وهم يتحدثون عن عالم أفضل في الطريق إلى البشــرية 
“الســعيدة”، باســتخدام آليــات مــزودة وموجهــة بأحــدث 

تقنيات وأحاسيس ونوايا اإلنسان في العصر األحدث.
Û  بالتأكيد البد من االحتراز، والبد من التعامل مع المخزون

اإلنســاني المعلوماتــي على أعلى درجة مــن الحذر، وعند 
التعامــل مــع اآللــة علــى أنهــا ســوف تحقــق لنا كل شــيء، 
وبالتأكيــد البــد وأن نحفــظ ألنفســنا يدوًيــا وبعيــًدا عــن 
أعيــن التكنولوجيــا بملفــات المســتقبل، التــي قــد تمتلــك 
قــراًرا مصيرًيــا قد يغير مجرى الكون، وقد يضع اإلنســان 
المتحضــر أمــام أكبــر كارثــة كونية قــد تعيد البشــرية إلى 
اللهــم أكفنــا شــرور أنفســنا،  الميــاد،  ماييــن ســنة قبــل 
وارزقنــا العلــم والرشــاد، والحكمــة والســداد. إنــك ســميع 

مجيب.

د. عبد اهلل الحواج

ا للمتطعمين المسافرين إلى تايلند ال حجر صحيًّ
البحرين ضمن القائمة الخضراء بدًءا من 1 نوفمبر

قالــت ســفارة مملكــة البحريــن لــدى مملكــة تايلنــد إن البحريــن ضمــن قائمــة الــدول الخضــراء المســموح للمســافرين 
المتطعمين منها دخول تايلند دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتباًرا من 1 نوفمبر 2021، بشرط استيفاء متطلبات 
الدخول، بتوفير شهادة فحص مختبري )PCR( تكون صادرة خالل مدة أقصاها 72 ساعة من موعد الوصول، وإبراز 

شهادة التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( المعتمدة لدى مملكة تايلند.

مملكـــة  أن  الســـفارة  وأوضحـــت 
يســـمح  قـــراًرا  أصـــدرت  تايلنـــد 
للمســـافرين القادمين مباشـــرة من 
مملكـــة البحريـــن الحاصليـــن علـــى 
جرعتـــي التطعيـــم بدخـــول مملكة 
تايلنـــد دون حجـــر صحـــي إلزامي 
اعتباًرا مـــن 1 نوفمبـــر 2021، علمًا 
بأنه في حال كان المسافر متطعًما 
بأحـــد التطعيمـــات غيـــر المعتمـــدة 
في بانكـــوك أو غير ذلك، فيتوجب 
الصحـــي  الحجـــر  تطبيـــق  عليـــه 
االحتـــرازي لمدة 10 أيـــام في أحد 

الفنادق المخصصة لذلك، مع األخذ 
باالعتبار أن بعض شركات الطيران 
فحـــص  شـــهادة  وجـــود  تشـــترط 
)PCR(، إضافة إلى إثبات التطعيم.
وتهيب السفارة بالمواطنين الكرام 
الراغبيـــن فـــي الســـفر إلـــى مملكـــة 
تايلنـــد مراجعة القنـــوات والمواقع 
آخـــر  علـــى  للحصـــول  الرســـمية 
المعلومات بشأن إجراءات تصريح 
األخـــرى  والمتطلبـــات  الدخـــول 

المتعلقة بالسفر إلى تايلند.
القادميـــن  للمســـافرين  ويشـــترط 

مـــن البلـــدان المصّنفـــة ضمـــن دول 
مملكـــة  إلـــى  الخضـــراء  “القائمـــة 
تايلنـــد”، إقامتهـــم في تلـــك الدول 
لمـــدة ال تقـــل عـــن 21 يوًمـــا علـــى 

التوالي.
إلـــى  الدخـــول  وتشـــمل متطلبـــات 
علـــى  الحصـــول  تايلنـــد  مملكـــة 
تقديـــم  بعـــد  دخـــول  تصريـــح 
المســـتندات الثبوتيـــة، عبـــر بوابـــة 
إلكترونيـــة خاصة بمنح التصاريح، 
لشـــهادة تطعيـــم معتمـــد تـــم أخذه 
خـــال مـــدة ال تقـــل عـــن 14 يوًمـــا، 

 )PCR( وشـــهادة فحـــص مختبـــري
ســـلبي على أن تكون صادرة خال 
مـــدة أقصاها 72 ســـاعة من موعد 
الوصـــول، وبوليصـــة تأمين صحي 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد 
19( ال تقـــل تغطيتهـــا عـــن 50 ألـــف 
دوالر، وحجـــز مدفـــوع ومؤكد في 
أحـــد الفنـــادق المخصصـــة للحجـــر 
الصحـــي، لمدة ليلة واحدة يقضيها 
المســـافر النتظـــار نتيجـــة الفحص 
الوصـــول  عنـــد   )PCR( المختبـــري 
إلـــى مملكة تايلنـــد، أو 10 أيام في 
حال عـــدم اعتماد التطعيم أو عدم 
أخذ التطعيم، يقضيها المسافر إلى 
حيـــن انتهاء فتـــرة الحجر الصحي 

االحترازي.

المنامة - بنا
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