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أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المفدى بما حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة من إنجازات 
المحوري  وبدورها  رائدة،  وعلمية  وثقافية  واقتصادية  وتنموية  حضارية 
الفاعل على الصعيدين اإلقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في ترسيخ 
مقومات األمن واالستقرار ونشر السالم في المنطقة والعالم, ومبادراتها 
العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة اإلنسانية وترسيخ قيم 

التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.
جاء ذلك خالل لقاء جاللته أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد األعلى للقوات المسلحة  زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس، في مجلس سموه في 

قصر البحر.
وأعرب جاللته عن بالغ االعتزاز بعمق العالقات التاريخية المتميزة 
تزداد  والتي  البلدين  التي تجمع بين  الوثيقة  الروابط األخوية  وأواصر 
مستوى  مــن  الثنائي  والتنسيق  الــتــعــاون  إليه  وصــل  وبما  وقـــوًة،  رســوخــًا 
متقدم على كافة المسارات والمجاالت بما يخدم مصالحهما المتبادلة 

ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأكد جاللة الملك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان متانة الروابط األخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما 
القربى  أواصـــر  مــن  يجمعهما  بما  اعــتــزازهــمــا  عــن  معربين  الشقيقين، 

واألخوة والتعاون على جميع المستويات.
ــددًا مــن الــمــوضــوعــات  وبــحــث جــاللــتــه وســمــو ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي عــ
وتبادال  البلدين،  تهم  التي  والــدولــيــة  واإلقليمية  الخليجية  والقضايا 

وجهات النظر بشأنها.

أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة 
واالقتصاد  المالية  وزير  خليفة،  آل 
الوطني، أن النمو االقتصادي عملية 
التنافسية  تعزيَز  تتطلب  مستمرة 
والتشريعات  السياسات  تطوير  عبر 
ــو،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــاح والـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالنـ ــ الــــــداعــــــمــــــة لـ
والمبادرات المبتكرة التي تحفز نمو 
يتماشى  بما  المختلفة  القطاعات 
مع المبادرات والخطط االقتصادية 
ــة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــق األهــــــــــــــداف الـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ لـ
الــمــنــشــودة لــلــمــنــطــقــة والــتــطــلــعــات 
المشتركة. جاء ذلك لدى مشاركته 
مستقبل  مــبــادرة  منتدى  أعمال  في 
ــار بــنــســخــتــهــا الــخــامــســة  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
بالمملكة  الـــريـــاض  فــي  والــمــنــعــقــد 

العربية السعودية الشقيقة.
وأوضح أن كل ما تم اتخاذه في 
مملكة البحرين من قرارات وإجراءات 
هدفه  كورونا  فيروس  جائحة  خالل 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  األول 
المواطنين والمقيمين في المملكة 
كــونــهــا أولــويــة دائــمــة، مــوضــًحــا أننا 
وهي  الثالثة  المرحلة  بصدد  اليوم 
الــوصــول إلـــى الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
وتــعــزيــز االســتــقــرار الــمــالــي، والــتــي 
النمو  تعزيز  إلى  نسعى من خاللها 
النمو  بمسارات  والعودة  االقتصادي 

إلى وتيرتها قبل الجائحة.

تعاون وتن�سيق متقدم بين البحرين والإمارات

وزي�ر المالي�ة م�ن الريا��ض: البحري�ن ف�ي مرحل�ة الو�س�ول 

اإل��ى ال�ت�ع�اف��ي الق�ت��س��ادي وت�ع�زي��ز ال�ستقرار الم�ال��ي

الملك ومحمد بن زايد يبحثان الق�ضايا الخليجية والإقليمية

} جاللة الملك خالل لقائه سمو الشيخ محمد بن زايد.
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ــمـــد بــن  ــيــــخ مـــحـ قـــــــال ســــمــــو الــــشــ
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك 
لتقنية  العليا  اللجنة  رئــيــس  ــوزراء  الــ
جــائــزة  إن  ــاالت  ــ ــصـ ــ واالتـ الــمــعــلــومــات 
إحــدى  اإللكترونية  للحكومة  التميز 
أهم المبادرات الوطنية التي تأتي في 
صاحب  حضرة  وتوجيهات  رؤيــة  إطــار 
آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
خليفة عاهل البالد المفدى، ومتابعة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــتــبــنــي الــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة واســـتـــثـــمـــار الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وتــســريــع وتـــيـــرة الــتــحــول الــرقــمــي في 
خالل  ذلــك  جــاء  الحكومية.  الجهات 
رعاية سموه أمس حفل جائزة التميز 

للحكومة اإللكترونية 2021.

كتبت فاطمة علي:

ــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــنـ ــبــــدأ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ تــ
والخدمات الصحية يوم اإلثنين القادم الموافق 
من  أكــثــر  أســـعـــار  بتخفيض  نــوفــمــبــر  مـــن  األول 
بين  تــتــراوح  تخفيض  بنسب  دوائـــي  صنف   ٣00
أصلية  ــة  ــ أدويـ  206 الــقــائــمــة  وتــشــمــل  و%50،   %7
و142 دواء جنيسا، ويأتي هذا التخفيض ضمن 
الخطة الخليجية لتوحيد أسعار النقل والشحن 

والتأمين. 
يـــأتـــي فــي  الــتــخــفــيــض  الــهــيــئــة أن  وأكـــــــدت 
اللجنة  تجريها  التي  الــدوريــة  المراجعات  إطــار 
مجلس  فــي  األدويـــة  تسعيرة  لفريق  الخليجية 
الـــتـــعـــاون إلعـــــــادة تــســعــيــرة األدويــــــــة الــمــبــتــكــرة 
األدويــة  من  وتمكينهم  المرضى  ودعــم  العالمية 

المبتكرة وبأسعار تنافسية.

كتب علي عبداخلالق:

أكـــد الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر 
ــاالت،  عــــام هــيــئــة تــنــظــيــم االتـــصـ
ــر بــــن مـــحـــمـــد آل  ــيـــخ نــــاصــ ــشـ الـ
االتـــصـــاالت  قـــطـــاع  أّن  خــلــيــفــة، 
نمًوا  شهد  البحرين  مملكة  في 
مــلــحــوًظــا فــي عـــدد االشــتــراكــات 
ــات  ــار لــــخــــدمــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ ونـــــســـــب االن
االتــصــاالت وحجم االســتــخــدام، 

وذلــــك نــتــيــجــة لــلــمــنــافــســة الــتــي 
بدورها  والــتــي  القطاع  يشهدها 
أدت إلى انخفاض أسعار خدمات 

االتصاالت.
فت  صنِّ الــبــحــريــن  أن  ــر  وذكــ
من  ــا  عــربــّيً الثانية  المرتبة  فــي 
البيانات  وحــجــم  األســعــار  حيث 
بخدمات  للمشتركين  المقدمة 
الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض عـــبـــر شــبــكــة 
الــهــاتــف الــمــتــنــقــل، كــمــا صعدت 
في  الــرابــع  الجيل  تصنيف  إلــى 

مــســتــويــات تــنــظــيــم تــكــنــولــوجــيــا 
والــذي  واالتــصــاالت  المعلومات 
يــعــد أعــلــى تــصــنــيــفــا، مــؤكــدا أّن 
العريض  النطاق  أسعار خدمات 
في  المتنقل  الهاتف  شبكة  عبر 
المملكة تمثل 1.51% من الدخل 
الشهري للفرد، و1.82% لخدمات 

النطاق العريض الثابتة.

محمد بن مبارك ي�سلم جائزة التميز الإلكترونية

نوفمبر اأول  من  ابتداء  دوائي  �سنف   300 اأ�سعار  خف�ض 

البحري�ن الثاني�ة عربي�ا م�ن حي�ث اأ�س�عار الت�س�الت

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل تسليم الجائزة. ص2
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مال وأعمال

 450.6 »الأه�ل�ي ال�م�ت�حد« يحقق 

اأرباحا �سافية مليون دولر اأمريكي 

ــك  ــنــ ــبــ أعـــــــلـــــــن الــ
األهــــــــلــــــــي الـــمـــتـــحـــد 
أربــاح صافية  تحقيق 
ــدة لـــمـــســـاهـــمـــي  ــ ــائــ ــ عــ
األم  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مليون   152.1 بلغت 
خــالل  أمــريــكــي  دوالر 
ــث مــن  ــالــ ــثــ الـــــربـــــع الــ
بزيادة  الحالي،  العام 
عــن   %٣1.2 قـــــدرهـــــا 
أرباح نفس الربع من 
عام 2020 التي بلغت 

115.9 مليون دوالر أمريكي.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة الــبــنــك األهــلــي 
المتحد مشعل عبدالعزيز العثمان: إن حكومات المنطقة 
فــيــروس  نــاجــحــة ضــد  بــرامــج تطعيم  تنفيذ  عــلــى  عــمــلــت 
خطوات  اتخذت  كما  سكانها،  غالبية  شملت  »كــوفــيــد-19« 
ثقة  واســتــعــادة  المحلية  أســواقــهــا  فــتــح  بــهــدف  استباقية 

العمالء.
متحورات  ظــهــور  تشهد  الحالية  الــفــتــرة  إن  وأضــــاف: 
بظالله  يلقي  مما  العالم،  مــن  أجـــزاء  عــدة  فــي  للفيروس 
على مناخ األعمال المتأثر أصال بالشح في المواد الخام 
عدة  في  بسالسة  اإلنتاج  عجلة  لسير  الالزمة  والمكونات 
صناعات رئيسية، لذلك فإن األسواق المالية العالمية ال 
تزال عرضة للتقلبات في ظل التغيرات المتسارعة والمناخ 

االقتصادي الذي يشوبه عدم اليقين.
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»ال��ب��ح��ري��ن ال��وط��ن��ي« 

ُي�ع�ل�ن اأرب�اح�ا �س�اف�ي��ة 

بقيمة 45.8 مليون دينار 

»ال��ب��ح��ري��ن وال���ك���وي���ت« ي��ح��ق��ق رب��ح��ا 

دي��ن��ار م��ل��ي��ون   40.5 ق�����دره  ���س��اف��ي��ا 

} مشعل عبدالعزيز العثمان.

} فاروق المؤيد.

} وزير المالية يشارك في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بالرياض.

} د. عبدالرحمن سيف.} مراد علي مراد.

كتب علي عبدالخالق:

أكــد الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر عــام هيئة 
ــر بــن  ــاصـ تــنــظــيــم االتـــــصـــــاالت، الـــشـــيـــخ نـ
التحتية  البنية  قـــوة  خليفة،  آل  محمد 
مشيًرا  البحرين  مملكة  فــي  لــاتــصــاالت 
البحرين  أن اإلنترنت لم ينقطع في  إلى 
خال الضغط الهائل الذي شهده العالم 
عـــلـــى شـــبـــكـــات اإلنــــتــــرنــــت بــســبــب الــعــمــل 
األزمــة الصحية  والــدراســة عن بعد عقب 

التي اجتاحت العالم.
الــخــلــيــج«  ــار  ــبـ ـــ»أخـ لـ ــؤال  ــ سـ عــلــى  ورًدا 
-خال اإليجاز اإلعامي الحكومي الذي 
للحديث  الــوطــنــي  االتــصــال  مــركــز  نظمه 
ــــاالت-  ــــصـ ــن جـــهـــود هــيــئــة تــنــظــيــم االتـ عــ
بـــن مــحــمــد، إن بنية  نــاصــر  الــشــيــخ  قــــال 
قوية،  المملكة  فــي  التحتية  االتــصــاالت 
ــن الــمــســتــحــيــل أن يــنــقــطــع اإلنــتــرنــت  ومــ
بشكل كامل عن المستهلكين في المملكة 
مهما نما الطلب على خدمات االتصاالت 

واإلنترنت.
وأضاف القائم بأعمال مدير عام هيئة 
تنظيم االتصاالت، نتابع كل التقارير التي 
ترفع من ِقبل شركات االتصاالت ونحرص 
على تقديم خدمات االتصاالت واإلنترنت 

بجودة عالية للجميع وبكلفة منخفضة.
خدمات  على  الطلب  نمو  عن  وكشف 
الماضي، مشيًرا  الــعــام  االتــصــاالت خــال 
إلى أن هناك 1.7 مليون مشترك لخدمات 
الهاتف المتنقل خال 2020. و1.861.240 
المتنقل  الــبــرودبــانــد  فــي  اشــتــراك  مليون 
ــيـــن بــلــغ  ــي، فــــي حـ ــاضــ ــمــ خـــــال الــــعــــام الــ
الثابت  السلكي  البرودباند  في  االشتراك 
حــجــم  ــد  ــهـ وشـ كـــمـــا  ــتـــرك.  مـــشـ  148.050
كبيرة،  زيــادة  البرودباند  بيانات  استخدام 
بايت  مــلــيــون جيجا  إلـــى 975  فــقــد وصـــل 

في عام 2020 بالمقارنة بـ39 مليون جيجا 
بايت في عام 2010.

ــلــــغ مــــؤشــــر الــــرضــــا عـــلـــى خـــدمـــات  وبــ
وفي   %88 حــوالــي   .2020 خــال  اإلنــتــرنــت 
العام ذاته بلغ مؤشر الرضا على خدمات 
الهاتف النقال حوالي 95%، وشهدت أسعار 
الـــخـــدمـــات انــخــفــاًضــا مــلــحــوًظــا مــقــارنــة 
بـــالـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث انــخــفــضــت 
بنسبة  الثابت  البرودباند  خدمات  أسعار 
الهاتف  خــدمــات  أســعــار  وانخفضت   ،%81

المتنقل بنسبة 49% خال 10 سنوات.
ولفت الشيخ ناصر بن محمد إلى أّن 
قطاع االتصاالت في مملكة البحرين شهد 
نمًوا ملحوًظا في عدد االشتراكات ونسب 
ــتـــشـــار لـــخـــدمـــات االتــــصــــاالت وحــجــم  االنـ
االستخدام، وذلك نتيجة للمنافسة التي 
إلى  أدت  بــدورهــا  والــتــي  القطاع  يشهدها 

انخفاض أسعار خدمات االتصاالت.
قــطــاع  فــــي  ــو  ــمـ ــنـ الـ وأوضــــــــح أن هــــــذا 
االتصاالت وحصول مملكة البحرين على 
مراتب متقدمة في التصنيفات والتقارير 
الــعــالــمــيــة جــــاء نــتــيــجــة لــتــنــفــيــذ الــــرؤى 
بــرنــامــج  يتضمنها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة وتماشًيا مع رؤية البحرين 2030. 
والتي تتطلع إلى أن تحقق البحرين قدرة 
العالمي  االقــتــصــاد  فــي  عــالــيــة  تــنــافــســيــة 
بشكل  تتحقق  اإلنتاجية  زيــادة  أن  وتؤكد 
تنافسي يدفع  أكثر في ظل مناخ  طبيعي 

عجلة التنمية االقتصادية.
وشـــدد عــلــى أن قــطــاع االتـــصـــاالت في 
مملكة البحرين شهد تطوًرا ملحوًظا منذ 
ــدار قــانــون االتــصــاالت فــي عــام 2002.  إصـ
الثاني للهاتف  الترخيص للمشغل  ومنح 
تــراخــيــص  ــدار  ــ وإصــ  .2003 فـــي  الــمــتــنــّقــل 
ماكس  الــواي  ترخيص  ومنها  االتــصــاالت 
الثالث  للمشّغل  والــتــرخــيــص   .2008 فــي 

للهاتف المتنّقل في 2010 وتطبيق خدمة 
نقل األرقام للهاتف المتنّقل والثابت في 
نفس العام. ونتيجة للمنافسة التي نشأت 
في عدد من األسواق في قطاع الخدمات 
فقد قامت الهيئة بإزالة التنظيم الُمسبق 
عن عــدد من األســـواق، كما تم تخصيص 
الرابع  الجيل  لخدمات  الــتــرددي  الطيف 

ــيــــاف  األلــ خــــدمــــات  ودخــــــــول   .2013 فــــي 
ــع فـــي 2016.  ــ الــبــصــريــة عــلــى نـــطـــاق واسـ
بتلكو  لــشــركــة  الــفــصــل  عــمــلــيــة  وتــنــفــيــذ 
نـــت فـــي 2019.  ــي  بـ والــتــرخــيــص لــشــركــة 
ــــواق االتـــصـــاالت  وتــحــريــر الــمــزيــد مـــن أسـ
الطيف  والــذي شهد تخصيص   2020 في 

الترددي للجيل الخامس.

ــق بـــالـــشـــبـــكـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــّلـ ــعـ ــتـ وبــــمــــا يـ
الهيئة  أن  أكد  العريض  النطاق  لخدمات 
باشرت العمل على تنفيذ الخّطة الوطنية 
ــاالت والـــتـــي تــتــمــحــور  الــخــامــســة لـــاتـــصـ
حـــول تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــخــدمــات 
النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، 
تطبيقات  إلــــى  الــنــفــاذ  تــعــزيــز  وتــحــســيــن 
وخدمات اإلنترنت بفائق السرعة وبأسعار 
وجعل  الــخــدمــات  مشغلي  لــكــّل  تنافسية 
المملكة مركًزا إقليمًيا لتقنية المعلومات 

واالتصاالت.
وبـــشـــأن أســـعـــار الــتــجــزئــة لــخــدمــات 
البرودباند الثابت قال إن إنشاء الشبكة 
بشكل  أسهم  العريض  للنطاق  الوطنية 
كـــبـــيـــر فــــي انــــخــــفــــاض األســــــعــــــار، حــيــث 
انــخــفــضــت أســـعـــار خـــدمـــات الــبــرودبــانــد 
بالمقارنة   %72 إلى  تصل  بنسبة  الثابت 

بما كانت عليه في عام 2015.
وبشأن أسعار التجوال الدولي قال إن 
التعاون لدول  دول مجلس  بين  التعاون 
أسعار  إلى خفض  أّدى  العربية،  الخليج 
 %68 بنسبة  الـــدولـــي  الــتــجــوال  خــدمــات 
تقريًبا خال األعوام الخمسة األخيرة.

وذكر أن البحرين صّنفت في المرتبة 
األسعار وحجم  ا من حيث  عربّيً الثانية 
البيانات المقدمة للمشتركين بخدمات 
الــنــطــاق الــعــريــض عــبــر شــبــكــة الــهــاتــف 
المتنقل، كما صعدت إلى تصنيف الجيل 
تكنولوجيا  تنظيم  مستويات  في  الرابع 
ــاالت والــــــذي يعد  ــ ــــصـ الــمــعــلــومــات واالتـ
أسعار خدمات  أّن  أعلى تصنيف، مؤكدا 
الــنــطــاق الــعــريــض عــبــر شــبــكــة الــهــاتــف 
من   %1.51 تمثل  المملكة  في  المتنقل 
الدخل الشهري للفرد، و1.82% لخدمات 
تحقق  حيث  الثابتة،  العريض  النطاق 
التنمية  ــــداف  أهـ ــم  أهـ بــذلــك  الــبــحــريــن 

الــمــســتــدامــة بــتــوفــيــر خـــدمـــات الــنــطــاق 
الــعــريــض بــأســعــار ال تــتــجــاوز مــا نسبته 
2% من الدخل الشهري للفرد قبل حلول 

عام 2025.
ــأن عــمــلــيــة نـــقـــل األرقـــــــــام بــيــن  ــشــ وبــ
الشركات ذكر أنه تــم طــرح ميــزة إمكانيــة 
الهواتــف  شــبكتي  مــن  لــكل  األرقام  نقــل 
 .2011 عــام  خــال  والمتنقلــة  الثابتــة 
المنافســة  أمــام  مــن  كبيــر  إلزالة حاجــز 
وتعتبر  الخدمــة،  مقدمــي  بيــن  الفعالــة 
البحريــن أول دولــة فــي منطقــة الشــرق 
خدمـة  تطـرح  إفريقيـا  وشـمال  األوســط 
إمكانيـة نقـل األرقام للخطــوط الثابتــة.
تــســــــــتــخــدم  ــــــة  ــــ ــئـ ــيـ الـــهـ أن  وأوضــــــــــح 
خدمـة  جـــــودة  لتدقيـق  ثابتــة  منصــات 
تسـتخدم  كما  مواقــع،   7 في  االتــصــاالت 
هـذه المنصات في شـكاوى المستهلكين 
الطارئـة لتوفيـر قياسـات دقيقـة لتجربـة 
الخدمات  جــودة  ولمراقبة  المستهلك، 
مــزودي خدمات  يوفرها  التي  والتغطية 
االتصاالت المتنقلة، كما أطلقت الهيئة 
أسطواًل من السيارات لمتابعة الشكاوى 
بهدف  المتنقلة  بــالــخــدمــات  المتعلقة 
زيارة مناطق المملكة المختلفة وتنفيذ 

االختبارات بصفة دورية.
نوفمـبـر  أطلقــت في  الهيئة  إّن  وقال 
لهواتــف   TRA Connect تطبيقهــا   2020
حزمـة  التطبيق  ويــوفــر    IOSو أندرويــد 
المبتكرة،  الرقميـة  الهيئـة  خدمـات  مـن 
ــــــة الـــشـــــــبـــكـــة، وتــقــديـــــم  كـــاخـــتـــبـــــــار ســـرعـ
ــتــــراحــــات، واالّطـــــاع  الــمــاحــظــات واالقــ
وغيرها  الشــبكة  تغطيــة  خرائــط  علــى 
لتوفـيـر تجربــة سلســلة تلـبـي احتياجـات 
تنافسـية  ودعـم  المملكة  المواطنين في 
في  المستهلك  تجربة  وتعزيز  الشركات 

القطاع.

االإنترنت في البحرين.. ال ينقطع!

المتحد  األهـــلـــي  الــبــنــك  أعــلــن 
تـــحـــقـــيـــق أربــــــــــــاح صــــافــــيــــة عــــائــــدة 
بلغت  األم  الــمــجــمــوعــة  لــمــســاهــمــي 
خال  أمريكي  دوالر  مليون   152.1
بزيادة   ،2021 عام  من  الثالث  الربع 
الربع  أرباح نفس  قدرها 31.2% عن 
من عام 2020 وقد بلغت 115.9 مليون 
النتائج  هــذه  وتــأتــي  أمــريــكــي.  دوالر 
صافي  فــي  بــزيــادة  مدعومة  القوية 
دخل الفوائد وانخفاض في مستوى 
كل  وبلغ  االئتمانية.  المخصصات 
ــاســـي والــمــخــفــض  مـــن الــعــائــد األسـ
فترة  أمريكي عن  1.5 سنت  للسهم 
الربع الثالث من عام 2021، مقارنة 
ذاتــه من  للربع  أمريكي  بـــ1.1 سنت 
الشامل  الدخل  بلغ  كما  عام 2020. 
العائد لمساهمي المجموعة 156.0 
الثالث  للربع  أمريكي  دوالر  مليون 
من عام 2021 )الربع الثالث/2020: 
بزيادة  أمريكي،  129.7 مليون دوالر 
الفوائد  دخل  صافي  وبلغ   .)%20.3
في  أمـــريـــكـــي  دوالر  مــلــيــون   222.5
)الربع   2021 عام  من  الثالث  الربع 
مـــلـــيـــون   193.2 الـــــــثـــــــالـــــــث/2020: 
 ،)%15.2 بــــزيــــادة  أمــــريــــكــــي،  دوالر 
التشغيلي  الـــدخـــل  إجــمــالــي  وبـــلـــغ 

في  أمـــريـــكـــي  دوالر  مــلــيــون   274.0
)الربع   2021 عام  من  الثالث  الربع 
دوالر  مليون   247.4 الــثــالــث/2020: 

أمريكي، بزيادة %10.8(.
وقــــــــد أعـــــلـــــن الــــبــــنــــك األهــــلــــي 
المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة 
لمساهمي المجموعة -بعد استثناء 
حصص األقلية- بلغت 450.6 مليون 
دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى 
من عام 2021، بزيادة قدرها %10.1 
مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 
السابق، والتي بلغت 409.3 مايين 
بالزيادة في  أمريكي مدعومة  دوالر 
الفوائد  لصافي  الربحية  هــوامــش 
ــي الـــمـــخـــصـــصـــات  ــ ــاض فـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ واالنـ
ــان  ــمـ ــتـ الــــمــــرصــــودة لــمــحــفــظــة االئـ
ــرا  ــظــ ونــ  2021 ــي  ــ فــ ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
لــكــفــايــة الــمــخــصــصــات االحــتــرازيــة 
اإلضـــافـــيـــة االســتــثــنــائــيــة الــخــاصــة 
من  والــثــانــيــة  ــى  األولــ بالمرحلتين 
إجــــمــــالــــي مـــخـــصـــصـــات الــــخــــســــارة 
 ،)ECL( ــة  ــعـ ــوقـ ــتـ ــمـ الـ االئـــتـــمـــانـــيـــة 
والـــتـــي تـــم تــكــويــنــهــا خــــال األشــهــر 
عــام 2020 على  مــن  األولـــى  التسعة 
والتي  المنتظمة،  المخاطر  أصــول 
أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   78.4 بــلــغــت 

لــمــواجــهــة الــمــســتــويــات الــمــرتــقــبــة 
الكلي  االقتصاد  فــي  المخاطر  مــن 
ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
كل  وبلغ  كوفيد-19.  جائحة  بسبب 
ــاســـي والــمــخــفــض  مـــن الــعــائــد األسـ
التسعة  فــتــرة األشـــهـــر  عـــن  لــلــســهــم 
 4.3 مــبــلــغ   2021 عــــام  ــن  مـ األولــــــى 
سنتات أمريكية، مقابل 3.9 سنتات 
أمــريــكــيــة لــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
الــدخــل الشامل  بــلــغ  الــســابــق. كــمــا 
العائد لمساهمي المجموعة 493.8 
مليون دوالر أمريكي لألشهر التسعة 
ــهــــر  )األشــ  2021 ــام  ــ عــ مــــن  األولــــــــى 
التسعة األولى/2020: 287.1 مليون 
وبلغ  بزيادة %72.0(.  أمريكي،  دوالر 
صافي دخل الفوائد لألشهر التسعة 
قيمته  مـــا   2021 عــــام  مـــن  األولــــــى 
644.2 مليون دوالر أمريكي )األشهر 
التسعة األولى/2020: 599.9 مليون 
دوالر أمريكي، بزيادة 7.4%(، ويعزى 
ــى الــتــحــســن الــــطــــارئ على  ذلــــك إلــ
ــد وتــــراجــــع  ــوائــ ــفــ نــــطــــاق هــــامــــش الــ
في  الــعــام  والتحسن  السيولة  كلفة 
ظروف السوق. وبلغ إجمالي الدخل 
دوالر  مـــلـــيـــون   826.2 الــتــشــغــيــلــي 
أمـــريـــكـــي لــألشــهــر الــتــســعــة األولــــى 

الــتــســعــة  )األشــــهــــر   2021 ــام  ــ عـ مــــن 
دوالر  مليون   823.0 ــى/2020:  ــ األولـ

أمريكي، بزيادة %0.4(. 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــمــــيــــزانــــيــــة 
الحقوق  إجمالي  ارتفع  العمومية، 
العائدة إلى حملة أسهم المجموعة 
بنسبة 8.6% ليبلغ 4.3 مليارات دوالر 
 2021 سبتمبر   30 فــي  كما  أمريكي 
مــلــيــارات   4.0  :2020 ديــســمــبــر   31(
العائد على  أمريكي(. وسجل  دوالر 
معدل  المساهمين  حقوق  متوسط 
األولـــــى  الـــتـــســـعـــة  لـــألشـــهـــر   %13.7
الــتــســعــة  )األشــــهــــر   2021 ــام  ــ عـ مــــن 
حين  فـــي   ،)%12.7 األولـــــــــى/2020: 
ســجــلــت الــــمــــوجــــودات اإلجـــمـــالـــيـــة 
للمجموعة ارتفاعا بلغ 3.6% لتبلغ 
في  كما  أمــريــكــي  دوالر  مليار   41.5
ديــســمــبــر   31(  2021 ســبــتــمــبــر   30
أمريكي(،  دوالر  مليار   40.1  :2020
في  متزنا  نموا  يعكس  الــذي  األمــر 
الميزانية العمومية بما يتوافق مع 
األوضـــــاع الــتــشــغــيــلــيــة الــحــالــيــة في 
كما  البنك.  التي يخدمها  األســواق 
سجل العائد على متوسط األصول 
صعودا ليبلغ 1.6% عن فترة األشهر 
الــجــاري  الــعــام  مــن  األولــــى  التسعة 

ــر الــتــســعــة األولـــــــــــى/2020:  ــهــ )األشــ
1.4%(، مدعوما بالتحسن الملموس 

في مستويات الربحية.
المحافظة  فــي  البنك  واستمر 
على أفضل مؤشرات جودة األصول، 
ــم تـــتـــعـــد الــــــقــــــروض غــيــر  ــ ــث لــ ــيــ حــ
إجمالي  من   %2.5 نسبة  المنتظمة 
ديسمبر   31( االئتمانية  المحفظة 
2020: 2.6%(، مع توفير نسبة تغطية 
الــمــحــددة  المخصصات  مــن  عــالــيــة 
المرصودة تجاه هذه األصول، حيث 
 :2020 ديــســمــبــر   31(  %82.2 بــلــغــت 
85.9%(، وهي نسبة تغطية محتسبة 
النقدية  المخصصات  أســـاس  على 
تــجــاه  تجنيبها  تـــم  الــتــي  الــصــافــيــة 
األصول  لهذه  محتملة  مخاطر  أي 
ــن الـــضـــمـــانـــات الــعــيــنــيــة  وبـــمـــعـــزل عـ
ــات الــعــقــاريــة  ــونـ ــرهـ ــن الـ الــكــبــيــرة مـ
للبنك  الــمــتــاحــة  الــمــالــيــة  واألوراق 
كــبــدائــل إضــافــيــة الســتــيــفــاء ســـداد 

تلك الديون.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ســجــل 
البنك أيضا معدالت عالية للكفاءة 
التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف 
الـــدخـــل عــنــد %29.0  إلــــى إجــمــالــي 
ــر الــتــســعــة األولـــــــــــى/2020:  ــهــ )األشــ

ذلــك  فــي  الــفــضــل  ويــرجــع   ،)%28.6
إلــــــى تـــركـــيـــز الـــبـــنـــك عـــلـــى رقــمــنــة 
خــدمــاتــه وعــمــلــيــاتــه بــنــجــاح ضمن 
الشاملة  الــرقــمــي  الـــتحـــول  خــطــة 

للمجموعة.
ــذه الــنــتــائــج،  وتــعــلــيــقــا عــلــى هــ
صــــرح الــســيــد مــشــعــل عــبــدالــعــزيــز 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ الـــعـــثـــمـــان 
المتحد  األهــلــي  البنك  مجموعة 
بالقول: »عملت حكومات المنطقة 
برامج تطعيم ناجحة  تنفيذ  على 
شملت غالبية سكانها، كما اتخذت 
ــهـــدف فــتــح  خــــطــــوات اســتــبــاقــيــة بـ
ثقة  واســتــعــادة  المحلية  أســواقــهــا 
الــعــمــاء. ومــن جــانــب آخـــر، تشهد 
ــرة الـــحـــالـــيـــة أيــــضــــا ظـــهـــور  ــتــ ــفــ الــ
ــيـــد-19  ــيـــروس كـــوفـ مـــتـــحـــورات لـــفـ
فــي عـــدة أجــــزاء مــن الــعــالــم، مما 
األعمال  مناخ  على  بظاله  يلقي 
الــمــتــأثــر أصـــا بــالــشــح فــي الــمــواد 
الــخــام والــمــكــونــات الـــازمـــة لسير 
ــاج بــســاســة فـــي عــدة  ــتـ عــجــلــة اإلنـ
ــاعـــات رئـــيـــســـيـــة. لــــذلــــك، فـــإن  ــنـ صـ
العالمية ال تزال  األســواق المالية 
عرضة للتقلبات في ظل التغيرات 
الــمــتــســارعــة والــمــنــاخ االقــتــصــادي 

الذي يشوبه عدم اليقين«.
ورغـــم هـــذه الـــظـــروف الــســائــدة 
فــي الـــســـوق، أحــــرز الــبــنــك األهــلــي 
في  للغاية  مــرضــيــا  أداء  المتحد 
نتائجه المالية والتشغيلية خال 
األولــــى من  التسعة  األشــهــر  فــتــرة 

عام 2021«.
كــــمــــا أضــــــــــــاف: »خــــــــــال شــهــر 
سبتمبر 2021، أكمل البنك األهلي 
ــدار صــكــوك  ــ الــمــتــحــد بــنــجــاح إصــ
مدتها  استحقاق  بفترة  إسامية 
5 سنوات، ليجمع بذلك مبلغ 600 
كــجــزء من  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
التنويع المستمر لقاعدته  عملية 
ـــدار  ــى اإلصــ ــد القــ الــتــمــويــلــيــة. وقــ
إقباال  لندن-  بورصة  في  -المدرج 
من  أكــثــر  تغطيته  إلـــى  أدى  قــويــا 
مرتين ونصف، األمر الذي يعكس 
للبنك  الــقــويــة  الــمــالــيــة  الــمــكــانــة 

وثقة المستثمرين فيه«.

} مشعل عبد العزيز العثمان.

} الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة.

بنـــــك االأهلـــي المتحـــــد يحقــــق 450.6 مـليــــون دوالر اأربـــاحـــــا 

2021 ــام  ــ ع ــن  مـ االأولـــــــى  ــة  ــع ــس ــ� ــت ال ــر  ــهـ ــسـ االأ�ـ ــي  فـ ــة  ـــ ــي ــاف �ــس

88% ن�ضبــــة الـــر�ضـــــا عـــن خــــدمـــات الإنتـــرنــت فـي املمـلكــــة

1.7 مليون هاتف متنقل فعال في البحرين خالل 2020

انخفا�ض اأ�ضعار خدمات الربودباند الثابت بن�ضبة %81

البحرين الثانية عربيا من حيث الأ�ضعار وحجم البيانات املقدمة للم�ضرتكني
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التخفيض  أن  الهيئة  وأكــدت 
يأتي في إطار المراجعات الدورية 
الخليجية  اللجنة  تجريها  التي 
ــريــــق تـــســـعـــيـــرة االدويــــــــــــة فــي  ــفــ لــ
ــادة تسعير  ــ الــتــعــاون إلعـ مــجــلــس 
ودعم  العالمية  المبتكرة  األدويــة 
األدويـــة  مــن  وتمكينهم  الــمــرضــى 

المبتكرة وبأسعار تنافسية.
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد اصــــدرت 
ــا فـــــــي مـــــــارس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـــعـــمـــيـــمـــا رسـ
االدويــــة  وكــــاء  لجميع  الــمــاضــي 
والصيدليات في مملكة البحرين 
ــار الـــمـــخـــفـــضـــة وقـــائـــمـــة  ــعــ ــاألســ بــ

في  مستندة  المشمولة،  االدويـــة 
ــــك عـــلـــى الــــقــــرار الــــصــــادر عــن  ذلـ
اللجنة الخليجية لفريق تسعيرة 
الــتــعــاون في  ــة فــي مجلس  االدويــ

اجتماعها االخير.
ــارة إلــى أنــه يتم  وتــجــدر اإلشــ
الــتــعــاون  دول مجلس  فــي  ســنــويــا 
مــراجــعــة أســـعـــار االدويــــــة وإعــــادة 
الشحن  أســعــار  بحسب  جدولتها 
الهيئة  مشيرة  والتأمين،  والنقل 
الى أنه كان من المفترض تطبيق 
اســوة  الماضي  فبراير  فــي  الــقــرار 
ان  إال  الخليجية  الــــدول  بــبــاقــي 

الــهــيــئــة تـــقـــدمـــت بــطــلــب تــأجــيــل 
لــمــكــتــب مجلس  ــرار  ــقــ الــ تــنــفــيــذ 
ــى حــيــن  ــ ــة الـــخـــلـــيـــجـــي إلــ الـــصـــحـ
ــاد الــــمــــخــــزون الـــمـــحـــلـــي مــن  ــفــ نــ
االدويــــــة الــمــشــمــولــة بــالــتــســعــيــرة 
بــنــاء على طلب  الــجــديــدة وذلـــك 
وكاء االدوية، إذ تم االتفاق على 
نوفمبر  مـــن  االول  فـــي  تــطــبــيــقــه 

القادم.
اكـــــدت د. مــريــم  مـــن جــهــتــهــا 
الــجــاهــمــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة ان هذا التخفيض في سعر 
بــعــض األصـــنـــاف الـــدوائـــيـــة يــأتــي 

 4501 رقــم  التعميم  إلــى  اســتــنــادا 
التنفيذي  الــمــكــتــب  عــن  الـــصـــادر 
لمجلس وزراء الصحة العرب في 
 24 بــتــاريــخ  الــتــعــاون  دول مجلس 
للفقرة  وتــفــعــيــا   ،2012 نــوفــمــبــر 
الثانية من القرار رقم 27 للمؤتمر 

وزراء  لمجلس  والسبعين  الــرابــع 
الــصــحــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
المنعقد بالمنامة بتاريخ 9 يناير 
الــبــدء  2013، والــتــي تــخــص عــلــى 
األدويـــة  تسعير  تــوحــيــد  بتطبيق 
لقرار  وتفعيا  عام 2013،  مركزيا 
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى فـــــي دورتـــــــه 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن بـــتـــاريـــخ 9 
ـــاض  ـــريـ الـ ــي  ــ فـ  ،2006 ــبـــر  ديـــســـمـ
المتضمن »الموافقة على توحيد 
سعر االستيراد« الكلفة والتأمين 
والشحن لألدوية إلى دول مجلس 

التعاون بعملة واحدة.
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  أن  يـــذكـــر   
بدأت  والخدمات  المهن  لتنظيم 
مرحلة خفض أسعار االدويــة في 
الــهــيــئــة  وأكــــــدت   ،2014 مـــايـــو   15
حــيــنــهــا عــمــلــهــا الــمــتــواصــل منذ 
أسعار  توحيد  على  طويلة  فــتــرة 

األدوية خليجيا.

اعتبارا من الإثنين القادم..

خف�ض �أ�ص���عار 300 �صنف دو�ئي في �لبحرين بينه���ا 206 �أدوية �أ�صلية

هيئ���ة المه���ن ال�صحي���ة: التخفي����ض ياأت���ي ف���ي اإط���ار المراجع���ات الدورية

كتبت فاطمة علي:
نوفمبر   1 الموافق  الــقــادم  االثنين  يــوم  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تبدأ 
تخفيض أسعار بعض األدوية ضمن الخطة الخليجية لتوحيد أسعار النقل والشحن والتأمين، إذ سيتم 
تخفيض أسعار أكثر من 300 صنف دوائي؛ فيما يترواح التخفيض بين 7% و50%، وتشمل القائمة 206 

أدوية أصلية و142 دواء جنيسا.

} د. مريم الجاهمة.

اســتــمــرار  بــشــدة  الــبــحــريــن  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  أدانــــت 
المملكة  أراضــــي  اســتــهــداف  فــي  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا 
والتي  الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة،  السعودية  العربية 
كـــان آخـــرهـــا اســتــهــداف مــطــار أبــهــا الـــدولـــي بــطــائــرة مسيرة 
مفخخة، وإطاقها طائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة 

نجران.
البحرين  مملكة  مــوقــف  عــلــى  الــخــارجــيــة  وزارة  ــددت  وشــ
الثابت والداعم بقوة لشقيقتها المملكة العربية السعودية في 
كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائًما فيما 
تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه األعمال الجبانة 
المنطقة، مشيدة  في  واالستقرار  األمن  لزعزعة  تسعى  التي 
بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم 

الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.

�لحوثيين  ��صتمر�ر  تدين  �لخارجية 

��ص�ت�ه�د�ف �لأر��ص�ي �ل����ص��ع���ودية

تعزيز  تستهدف  مـــبـــادرٍة  فــي 
واالبتكار،  العلمي  البحث  جهود 
وقـــع مــركــز الــبــحــريــن لــلــدراســات 
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
»دراســــات« وغــرفــة تــجــارة وصناعة 
ــــس ُمـــذكـــرة  الـــبـــحـــريـــن صـــبـــاح أمـ
ــال الـــبـــحـــوث  ــجــ ــي مــ ــ لـــلـــتـــعـــاون فـ
مملكة  مستوى  على  والـــدراســـات 

البحرين.
ــز  ــركـ ــن مـ ــ وقـــــــع الـــــمـــــذكـــــرة عــ
الدكتور الشيخ عبداهلل  »دراســات« 
رئـــيـــس  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ بـــــن 
ــاء، ومــــن الــجــانــب  ــنــ مــجــلــس األمــ
اآلخر رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين سمير عبداهلل ناس، في 
مــقــر الـــغـــرفـــة بــحــضــور عـــــدٍد من 

ممثلي المؤسستين.
المذكرة  توقيع  وعلى هامش 
الــدكــتــور الشيخ عــبــداهلل بن  قــال 
مجلس  رئــيــس  خليفة  آل  أحــمــد 
»إن  »دراســـــــــــــــــات«:  ــز  ــ ــركـ ــ مـ أمـــــنـــــاء 
طموحًة  خطوًة  تعتبر  االتفاقية 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــكــامــل بين 
الــمــؤســســات الــوطــنــيــة فــي مجال 
الذي  التنموي  بالعمل  النهوض 
يـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر الــقــطــاعــات 
ــة  ــع رؤيــ الــمــخــتــلــفــة ويــــتــــوافــــق مــ
الــتــي   ،2030 الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
للتطوير  واضــحــة  مامح  رسمت 
والــنــمــو االقـــتـــصـــادي بــمــا يعكس 
جهود المملكة وحرصها على بناء 

حياٍة أفضل لكافة مواطنيها«.
وأكــــد أهــمــيــة: »هــــذا الــتــعــاون 
الــــذي ُيــمــثــل فـــرصـــًة لــاســتــغــال 
ــة  ــاحــ ــتــ ــمــ األمـــــــثـــــــل لــــــلــــــمــــــوارد الــ
وتــحــشــيــدهــا لـــخـــدمـــة األهــــــداف 
المطلوب  ــدور  الــ وأداء  الــوطــنــيــة 
مـــن مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات يــأتــي 
صاحب  حضرة  لتوجيهات  تلبيًة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
ُيعتبر  ــذي  الــ االبــتــكــار  لتشجيع 
االقتصادية،  المحفزات  أهم  من 

ــاحـــب الــســمــو  ــود صـ ــهـ وكــــذلــــك جـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الــــــــــــوزراء، الـــــــذي يـــجـــســـد الـــــرؤى 
ملموسة  مكتسباٍت  إلــى  الملكية 
ــبـــادرات ســــواء في  مـــن خــــاِل الـــمـ

القطاع العام أو الخاص«.
كــــمــــا أعــــــــــرب عــــــن اعــــــتــــــزازه 
باألدوار التي يؤديها كٌل من غرفة 
ومركز  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
»دراســـــــــات« فـــي هــــذه الــمــنــظــومــة 
تــمــضــي بخطى  ــتـــي  الـ الــوطــنــيــة 
والرفعة  الــتــقــدم  لتحقيق  ثــابــتــٍة 

لمملكة البحرين.
بــــــــدوره أكـــــد ســمــيــر عـــبـــداهلل 
تجارة وصناعة  رئيس غرفة  ناس 
تعزز  المذكرة  هــذه  »أن  البحرين 
ــز »دراســــــــــات«  ــركــ ــــع مــ الــــتــــعــــاون مـ
ــذي ثـــبـــت أقــــدامــــه بـــيـــن كــبــرى  ــ الــ
المنطقة  فــي  الــبــحــث  مــؤســســات 
العربية في فترٍة وجيزٍة بما يؤكد 
البشرية  للثروة  المطرد  التقدم 
القيادات  البحرين من خال  في 
الــقــائــمــة عــلــى مـــركـــز »دراســـــــات« 

البحرين،  الباحثين في  والشباب 
ــًا مــبــشــرا  ــ ــقـ ــ ــــن يـــشـــكـــلـــون أفـ ــذيـ ــ الـ
لــلــمــســتــقــبــل بـــمـــا يـــقـــدمـــونـــه مــن 
إسهاماٍت فكريٍة وعلميٍة ومعرفيٍة 
تسهم في تحقيق التقدم الشامل 
والمستدام في مملكة البحرين«.

ونــــوه رئــيــس الــغــرفــة إلــــى أن 
ــزًا  ــركـ ــنـــت مـ ــة الـــبـــحـــريـــن دشـ ــرفـ غـ
لــــلــــدراســــات والـــــمـــــبـــــادرات خـــال 
الـــدورة اإلداريـــة 29، وذلــك إيمانًا 
ــيــــة بـــــنـــــاء مــــواقــــف  مـــنـــهـــا بــــأهــــمــ
قوية  علمية  أسس  على  »الغرفة« 
االقتصادي  للمستقبل  وواضحة 
لــلــمــمــلــكــة، واقـــتـــراح الــمــعــالــجــات 
ــاء بـــقـــطـــاعـــات  ــ ــقـ ــ ــــارتـ ــى لـ ــلـ ــثـ ــمـ الـ
وظهر  بالمملكة،  واالنتاج  العمل 
»الــغــرفــة«  ــدار  إصـ عبر  ذلــك جليًا 
وتـــقـــريـــرا  دراســـــــــة   30 ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ
واســتــبــانــة تــنــاولــت مــواضــيــع تهم 
الــــســــوق واالقــــتــــصــــاد والـــعـــمـــالـــة 
والسياحة  والــعــقــارات  والــتــدريــب 
والــصــحــة وغــيــرهــا، وقـــد ساهمت 
فـــي تــذلــيــل عــــدٍد مـــن الــتــحــديــات 
الجهات  إلى  نتائجها  إرســال  بعد 

المعنية، وأكد أن مركز الدراسات 
بــالــغــرفــة قــد استمر  والـــمـــبـــادرات 
السوق  في  العمل  بيئة  رصــد  في 
الــمــحــلــي خــــال فـــتـــرة الــجــائــحــة 
حتى مرحلة التعافي، وقد مكنت 
هذه التقارير »الغرفة« من اقتراح 
الحلول المناسبة تجاه الكثير من 
األوضاع والظروف التي مرت بها 
قطاعاتنا التجارية واالقتصادية، 
متطلبات  خالها  من  بلورت  كما 

النهوض بهذه القطاعات.
ــداهلل نـــاس  ــبــ وبـــيـــن ســمــيــر عــ
ــادة  »أن الــغــرفــة حــريــصــٌة عــلــى زيـ
مختلف  بين  والــتــعــاون  التنسيق 
ــات الـــــــدولـــــــة والــــقــــطــــاع  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـ
الـــــخـــــاص لـــتـــحـــقـــيـــق تـــوجـــيـــهـــات 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة عــاهــل 
ورعاه  اهلل  المفدى حفظه  الباد 
السامية لدعم طاقات وطموحات 
ــارات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي  ــكــ ــتــ وابــ
الـــواعـــدة لجني  لــلــفــرص  ودعـــمـــا 

ثمار جهودهم«.
الــتــوجــيــهــات  »إن هـــذه  وقــــال: 
ــان جــالــتــه  ــمـ الــحــكــيــمــة تـــؤكـــد إيـ

ــبـــاب  ــدرات وإمــــكــــانــــيــــات الـــشـ ــ ــقــ ــ ــ ب
الــبــحــريــنــي الــمــنــجــز والـــطـــمـــوح 
لتحفيز  وطنية  أولــويــة  باعتباره 
مــشــاركــتــهــم الــفــعــالــة كــقــوة عمل 
ــر  ــويـ ــتـــطـ ــي الـ ــ ــم فــ ــاهــ ــســ ــاء تــ ــ ــنــ ــ ــ وب
ــابــــي لــنــهــضــتــنــا الــوطــنــيــة  االيــــجــ
المستدامة  التنمية  أهــداف  وفق 

بمسؤولية وتكافؤ حقيقي«.
ــارة  ــة تـــجـ ــرفــ ــيــــس غــ وقـــــــال رئــ
الــمــركــز  »إن  الــبــحــريــن  وصــنــاعــة 
يــــمــــتــــلــــك الـــــــخـــــــبـــــــرات الـــفـــنـــيـــة 
ــر  ــيـ ــوفـ الــــــضــــــروريــــــة مــــــن أجــــــــل تـ
التي تسهم  واألبــحــاث  الــدراســات 
صناعة  غرفة  توجهات  تعزيز  في 
وتـــجـــارة الــبــحــريــن وجــهــودهــا في 
دعــم الــريــادة واالبــتــكــار، بما يعزز 

دور الغرفة«.
وتـــضـــمـــنـــت الــــمــــذكــــرة تـــبـــادل 
وهو  الــمــوارد،  وتوظيف  الخبرات 
الــطــرفــيــن  يـــدعـــم  يـــتـــوقـــع أن  ــا  مــ
بــالــبــيــانــات والــمــعــلــومــات الــازمــة 
تحقيق  فـــي  الــعــامــلــة  لــــألطــــراف 
الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة فـــي 
والصناعية  التجارية  القطاعات 
ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ الـــتـــي تـــرفـــد االقـ
ــن تــــواجــــده وتــنــافــســيــتــه  ــزز مـ ــعـ وتـ
مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا وكــذلــك تــبــادل 
الــــمــــعــــلــــومــــات واالحـــــصـــــائـــــيـــــات 
والــخــبــرات والـــدراســـات واألبــحــاث 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا ُكـــــــٌل مــنــهــمــا فــي 
ــام  ــمــ ــتــ االهــ ذات  ــات  ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــرك، والـــــُمـــــشـــــاركـــــة فــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــُمـ ــ الـ
وورش  والـــــــنـــــــدوات  ــرات  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
ــيــــات وتــنــظــيــم  ــالــ ــعــ ــفــ الـــعـــمـــل والــ
حلقات  من  الُمشتركة  الفعاليات 
نقاش وورش عمل توعوية وندوات 
ومـــعـــارض وإصــــــدار الــمــطــبــوعــات 
والمنشورات، التي تهدف إلى نشر 
الــمــجــاالت  فــي  العلمية  الــثــقــافــة 
ــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ــجـ ــيـ ــتـــراتـ االسـ
والطاقة، وكذلك في الموضوعات 
الـــــتـــــي تــــهــــم الــــــوضــــــع الـــمـــحـــلـــي 

واإلقليمي والدولي.

�لبحرين« و»غ��رف��ة  »در�����ص���ات«  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  ُم��ذك��رة 

} خال توقيع مذكرة التفاهم.

رئي�ض �لأركان يتر�أ�ض �جتماع روؤ�صاء �أركان دول »�لتعاون«

} رئيس األركان خال ترؤسه االجتماع.

} الفريق طارق الحسن خال تفقده التمرين.

ــق الـــــــركـــــــن ذيـــــــــــاب بـــــــن صـــقـــر  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ تـــــــــــرأس الــ
النعيمي رئيس هيئة األركان صباح أمس، أعمال 

اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا 18 لــرؤســاء 
التعاون  بــدول مجلس  المسلحة  الــقــوات  أركــان 
لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي.
وخـــال االجــتــمــاع جــرى بــحــث الــعــديــد من 
تــعــزيــز مستقبل  فــي  تسهم  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق 
ــدول  ــاالت الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بــيــن الــ ــجـ ــي مـ فـ

ــاء وفــــق اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ومــوحــدة  األعـــضـ
تـــخـــدم األمـــــن الــخــلــيــجــي الـــمـــشـــتـــرك، كــمــا تم 
المواضيع  مــن  عـــدد  االجــتــمــاع مــنــاقــشــة  خـــال 
والـــمـــشـــاريـــع الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـــتـــركـــة األخـــــرى 

المدرجة على جدول األعمال.
علي  الشيخ  الــركــن  الــلــواء  االجتماع  حضر 
بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة األركان 
إبراهيم  غــانــم  الــركــن  والــلــواء  البشرية،  للقوى 
الفضالة مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

ــنــــة الــــخــــدمــــات  ــثــــت لــــجــ بــــحــ
بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة 
ــل فــي  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ جـــــهـــــاد عــــــبــــــداهلل الـ
االقــتــراح  )الــثــاثــاء(،  اجتماعها 
ــانـــون بــتــعــديــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــقـ بـ
بــقــانــون رقــم )7( لسنة  الــمــرســوم 
الطب  مهنة  مزاولة  بشأن  1989م 
والمقدم  األسنان،  وطب  البشري 
ــاء: الـــدكـــتـــور أحــمــد  ــ ــضـ ــ مــــن األعـ
ســـالـــم الــــعــــريــــض، عــبــدالــرحــمــن 
ــــش أحــمــد  مــحــمــد جــمــشــيــر، درويـ
الــمــنــاعــي، الــدكــتــور مــحــمــد علي 
حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
ــة خــــال  ــنــ ــجــ ــلــ واطـــــلـــــعـــــت الــ
االجتماع على ماحظات ومرئيات 
التي  المعنية  الــجــهــات  مــن  عـــدد 
وزارة  وهــي  االجتماع،  في  شاركت 
الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم 
ــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة،  ــمـ الـ
المجلس األعلى للصحة، جمعية 

جمعية  الــخــاصــة،  المستشفيات 
األطباء البحرينية، وغرفة تجارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن. فــيــمــا قــررت 
دعــوة األعــضــاء مقدمي االقــتــراح 
المقبلة،  االجــتــمــاعــات  أحـــد  فــي 
وبحث  نظرهم،  وجــهــات  لــتــدارس 
مــبــررات تــقــديــم الــتــعــديــات على 

القانون الماثل.
إلى  بقانون  االقتراح  ويهدف 
ــون نــصــا جــديــدا  ــانـ ــقـ تــضــمــيــن الـ
يــجــعــل الـــتـــأمـــيـــن عــــن األخـــطـــاء 
الـــطـــبـــيـــة لـــــــدى إحــــــــدى شــــركــــات 
الــتــأمــيــن الــمــصــرح لــهــا بــمــزاولــة 
مصرف  قبل  من  التأمين  أعمال 
ــريــــن الـــــمـــــركـــــزي، مــطــلــبــا  ــبــــحــ الــ
الــمــســتــنــدات  تــكــون  أســاســيــا. وأن 
الــمــطــلــوبــة لــلــتــرخــيــص بــمــزاولــة 
من  عليها  مــصــدقــًا  الــطــب  مهنة 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــمــخــتــصــة 
الترخيص،  بلد طالب  في  بذلك 

أو أي جهة مختصة أخــرى، فيما 
الصحية  المؤسسات  على  أوجــب 
الــعــامــة والــخــاصــة الــتــأمــيــن على 
ــطـــب الــبــشــري  مــــزاولــــي مــهــنــة الـ
وعـــلـــى أي مــن  وطـــــب األســـــنـــــان، 
المعاونة  الطبية  المهن  مــزاولــي 
المسؤولية  ضد  لديها  العاملين 

عن األخطاء المهنية الطبية.
ــانـــون  ــقـ ــراح بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـــــّمـــــل االقـ
الـــمـــؤســـســـة الــصــحــيــة مــســؤولــيــة 
الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــطـــأ الــطــبــي 
ــن الــطــبــيــب  ــد يـــصـــدر عــ الــــــذي قــ
ــر فـــي مـــواجـــهـــة الــمــتــضــرر،  ــزائــ الــ
الصحية  الــمــؤســســات  ألـــزم  فيما 
مهنة  ومــزاولــي  والخاصة  العامة 
الـــطـــب الـــبـــشـــري وطــــب األســـنـــان 
توفيق  المعاونة،  الطبية  والمهن 
أوضــاعــهــم بــمــا يــتــفــق مــع أحــكــام 
هذا القانون خال ستة أشهر من 

تاريخ العمل بأحكامه.

»خدم���ات �ل�ص���ورى« تبح���ث �قتر�ح���ا بقان���ون 

بالتاأمي���ن عل���ى �لأخط���اء �لطبي���ة للإل���ز�م 

} جانب من االجتماع.

قـــــام الـــفـــريـــق طـــــــارق بــن 
حــســن الــحــســن رئــيــس األمــن 
الوطنية  اللجنة  رئيس  العام 
لـــمـــواجـــهـــة الـــــكـــــوارث بــــزيــــارة 
ــإدارة الــعــامــة  ــ صــبــاح أمـــس لــ
تفقد  حيث  الــمــدنــي،  للدفاع 
اإلقليمي  التمرين  مــجــريــات 
تشرف  الــذي   )3-Convex(
عليه الوكالة الدولية للطاقة 
دولــة   170 مــن  أكــثــر  بمشاركة 
والمتضمن  دولــيــة،  ومنظمة 
فرضية حدوث تسرب إشعاعي 
ــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة  ــ فـــي دولـ

المتحدة الشقيقة.
ــــن  ــيــــس األمـ ــتــــمــــع رئــ واســ
حــول مجريات  الــعــام، إليجاز 
ــذي  ــ ــن الــ ــريــ ــمــ ــتــ ومــــــراحــــــل الــ
ــــدرات  ــدادات وقـ ــعـ ــتـ يــعــكــس اسـ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة 
الــــكــــوارث بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المشترك  الــعــمــل  خـــال  مــن 
والتنسيق والتكامل أثناء أداء 
وذلــك  إليها،  الموكلة  المهام 
ــود الـــهـــادفـــة  ــهـ ــي اطــــــار الـــجـ فــ
ــادة الــكــفــاءة والــقــدرات  إلــى زيـ
ــداد  ــعــ ــتــ ورفــــــــع مـــســـتـــوى االســ
والــجــاهــزيــة، كــمــا اطــلــع على 

االستعدادات الخاصة للمركز 
ــوارث  ــ ــكــ ــ الــ إلدارة  ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
قام  التي  والواجبات  والمهام 
التمرين  مجريات  خــال  بها 
فـــي تحقيق  الــمــركــز  وجـــهـــود 
والفاعلية  االستجابة  سرعة 
بــيــن  والـــتـــنـــســـيـــق  االداء  فــــي 

الجهات ذات العاقة.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أعــرب 
العام عن شكره  األمــن  رئيس 
الفريق  لتوجيهات  وتــقــديــره 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
رئيس  الداخلية  وزيــر  خليفة 
ــى لـــلـــدفـــاع  ــ ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
االدارات  لــمــشــاركــة  الـــمـــدنـــي 
ــة الــمــخــتــصــة بــــــوزارة  ــيـ ــنـ االمـ
التمرين،  هــذا  فــي  الــداخــلــيــة 
وذلك للوقوف على مستويات 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ االســـــــتـــــــعـــــــداد والـ
أو  تــــهــــديــــدات  أي  لـــمـــواجـــهـــة 
ــار  ــي إطـ مــخــاطــر مــحــتــمــلــة فـ
الجهود  تكثيف  عــلــى  الــعــمــل 
ــز الـــعـــمـــل االقـــلـــيـــمـــي  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
ــرك فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــكـــوارث والـــحـــاالت الــطــارئــة، 
ــعــــاون  ــتــ وزيــــــــــــادة مـــــجـــــاالت الــ
والــــتــــنــــســــيــــق والـــتـــخـــطـــيـــط 

ــيـــن الــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــي  بـ
المفاهيم  وتوحيد  التمرين، 
لمواجهة كل أنواع التهديدات 
تبادل  الى  والمخاطر، اضافة 
والـــمـــعـــلـــومـــات بما  ــبـــرات  الـــخـ
ــلـــى أمـــن  يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عـ

واستقرار المنطقة.
وأوضح رئيس األمن العام 
أن المشاركة في هذا التمرين 
ــهــــدف إلــــــى تـــقـــيـــيـــم قــــــدرات  تــ
للطوارئ  واإلنــذار  االستجابة 
الــدولــيــة فــي حــاالت الــطــوارئ 
أو اإلشعاعية بحسب  النووية 
الــمــعــتــمــدة، كما  االتــفــاقــيــات 
مدى  لتقييم  فرصة  يعد  أنــه 
االتصال  بروتوكوالت  ماءمة 
والتعاون الحالية، إضافة إلى 
في  التحسين  نــقــاط  تحديد 
الوطنية  االســتــجــابــة  أنــظــمــة 
ــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الـــمـــنـــطـــقـــة تـــشـــهـــد تــــطــــورات 
مــتــســارعــة تــســتــوجــب الــحــذر 
واالســـــتـــــعـــــداد لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا، 
ــفــــظ أمــــن  ــلــــى حــ والــــعــــمــــل عــ
الــــــــــوطــــــــــن والــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
الممتلكات  على  والمحافظة 

العامة والخاصة.

تــقــدم الـــنـــواب فـــاح هاشم 
ــد  ــمـ ــان وأحـ ــمـ ــلـ ــبـــي سـ ــنـ ــدالـ ــبـ وعـ
ومحمود  زينل  ويــوســف  العامر 
البحراني، باقتراح برغبة بشأن 
إعفاء منتجات األسر المنتجة 
والمشاريع المنزلية والمشاريع 
الــمــصــنــفــة بــمــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
البحرينية  الــحــرف  ومــنــتــجــات 

من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــــمـــــــذكـــــــرة 
اإليـــضـــاحـــيـــة لـــاقـــتـــراح بــرغــبــة 
القيمة  تــحــصــيــل  أن  الــنــيــابــيــة 
الــمــضــافــة فـــي كـــل مــرحــلــة من 
بــدءا  الــتــوريــد،  مــراحــل سلسلة 
مـــــن شـــــــــراء الــــــمــــــورد لــلــمــنــتــج 
حــــتــــى بــــيــــع تـــــاجـــــر الـــتـــجـــزئـــة 
الــــمــــنــــتــــج لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك، مـــع 
النهائيين  المستهلكين  تحمل 
ــلــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات كـــلـــفـــة  ــلــــســ لــ

الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، وبــالــتــالــي 
تــســهــم الــضــريــبــة فــي رفـــع سعر 
الـــبـــضـــاعـــة عـــلـــى الــمــســتــهــلــك 
وهـــذا مــا يــتــعــارض مــع الجهود 
ممثلة  الــبــحــريــن  تبذلها  الــتــي 
الثقافة  وهيئة  العمل  وزارة  في 
بــتــقــديــمــهــمــا ورعــايــتــهــمــا عــدة 
مــشــاريــع مــتــعــددة مــنــهــا األســـر 
المنزلية  والمشاريع  المنتجة 
والحرفيين من أصحاب المهن 
كصناعة  القديمة،  البحرينية 
ــار والـــــســـــال والـــنـــســـيـــج  ــفــــخــ الــ
بمتناهية  المصنفة  والمشاريع 

الصغر وغيرها من األنشطة.
وأشارت المذكرة إلى أنه من 
أجل تمكين أفراد هذه الشريحة 
ــا  ــاديـ ــتـــصـ مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن اقـ
وتحويلهم من فئات تعتمد على 
الــغــيــر والــمــســاعــدات ومــكــرمــات 

ــــى مــســاهــمــيــن  الــمــحــســنــيــن، إلـ
تأمين  فــي  يسهمون  ومنتجين 
دخل لهم ولعوائلهم، ويسهمون 
أيــضــا فــي رفــع اإلنــتــاج القومي 
ــا يــســهــم فـــي تــنــمــيــة اقــتــصــاد  مـ
من  الشريحة  تلك  فــإن  الــبــلــد، 
الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن من 
ــول الــبــســيــطــة  ــ ــــدخـ ــاب الـ ــحــ أصــ
والمساندة،  الدعم  إلــى  تحتاج 
المضافة  الــقــيــمــة  تطبيق  وإن 
سلبا  ينعكس  منتجاتهم  على 
حين  منتجاتهم  تنافسية  على 
عــرضــهــا فــي أكــشــاك الــبــيــع في 
أمـــاكـــن الــبــيــع الــمــخــتــلــفــة، ما 
يحد من تسويقها وقد يتسبب 
ــارة أصــحــابــهــا فــتــكــون  ــسـ فـــي خـ
النتيجة هي فشل هذه البرامج 
ــود الـــمـــبـــذولـــة فــــي هـــذا  ــهـ ــجـ والـ

االتجاه. 

ســفــيــر  ــــس  أمـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اســـتـــدعـــت 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار 
بها  أدلـــى  الــتــي  للتصريحات  الشديد  المملكة 
العربية  المملكة  تــجــاه  اللبناني  اإلعـــام  وزيـــر 
المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  ودولــ الــســعــوديــة 
ومـــا ســاقــه تــجــاه مــجــريــات الـــحـــرب فـــي اليمن 
الموثقة  الحقائق  تنفيها  باطلة  إدعــــاءات  مــن 

ا.  والبراهين المثبتة دولّيً
ــدت الــــــوزارة فـــي مــذكــرتــهــا أن الــجــرائــم  ــ وأكـ

واالنــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
وشعبها  اليمنية  الجمهورية  بحق  اإلرهــابــيــة، 
المملكة  على  المستمرة  واعتداءاتها  الشقيق، 
الشرعي  غير  انقابها  منذ  السعودية،  العربية 
غير  التصريحات  هــذه  تدحض  الحكومة،  على 
الدبلوماسية،  األعــراف  خالفت  التي  المسؤولة 
دعم  تحالف  دول  إلــى  مــقــصــودة  إســـاءة  ومثلت 
والقيم  المبادئ  وتجاهلت  اليمن،  في  الشرعية 
ــة بــيــن الــــدول  ــويــ ــات األخــ ــعـــاقـ ــتـــي تــحــكــم الـ الـ

العربية.

رئي�ض �لأمن �لعام يتفقد تمرينا لمو�جهة ت�صرب �إ�صعاعي

�ل���ب���ح���ري���ن ت�������ص���ت���دع���ي ���ص��ف��ي��ر ل��ب��ن��ان

وتحت�ج عل�ى ت�صريح�ات وزي�ر �لإع�لم �للبنان�ي

�لمنزلية  �ل��م�����ص��اري��ع  ب��اإع��ف��اء  ن��ي��اب��ي  �ق���ت���ر�ح 

�لم�صافة �ل��ق��ي��م��ة  م��ن  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  و�ل���ح���رف 

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بشدة الهجوم 
اإلرهـــابـــي الــمــروع عــلــى قــريــة الــرشــاد فــي نــاحــيــة الــمــقــداديــة 
أسفر  والــذي  الشقيقة،  العراق  بجمهورية  ديالى  بمحافظة 
عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، معربة عن بالغ التعازي 
والشعب  وللحكومة  الضحايا  وذوي  أهــالــي  إلــى  والــمــواســاة 
العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء 
تضامن  الخارجية  وزارة  اآلثــم.وتــؤكــد  اإلرهــابــي  العمل  هــذا 
الشقيقة فيما تتخذه  العراق  البحرين مع جمهورية  مملكة 
من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة 
أشكال  لكل  والرافض  الثابت  البحرين  مملكة  موقف  تأكيد 

العنف والتطرف واإلرهاب ومهما كانت دوافعه أو مبرراته. 

�ل�خ�ارج�ي��ة ت�دي��ن �ل�ت�ف�ج�ي��ر 

�لإرهاب�ي ف��ي ديال�ى �ل�عر�ق�ي��ة
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ــادت مـــســـؤوالت عــن الـــمـــوارد الــبــشــريــة بــصــدور  أشــ
ينص  الــذي   ،2021 لسنة   )16( رقــم  الملكي  المرسوم 
عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون الــعــمــل فــي القطاع 
األهـــلـــي، ويــحــظــر بــمــوجــبــه الــتــمــيــيــز فــي األجــــور بين 
للمساواة  القانونية  الضمانة  ويقدم  والــمــرأة،  الرجل 
لمقام  والعرفان  الشكر  موجهين  بينهما،  األجــور  في 
آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب 
خليفة عاهل الباد المفدى، لدعمه واهتمامه الدائم 

بالمرأة البحرينية وشؤونها.
وأكـــــدت الـــمـــســـؤوالت أن الــمــرســوم الــمــلــكــي يــعــزز 
ــرأة، ويــحــثــهــا عــلــى الــتــطــور فـــي الــعــمــل  ــمــ مـــن ثــقــة الــ
أن  إلــى  مشيرين  التنموي،  ــا  ودورهـ إمكانياتها  ــراز  وإبـ
المساواة بين الجنسين أمٌر ضروري لتحقيق العدالة 
دعمها  في  تخطت  البحرين  مملكة  وأن  المجتمعية، 
ــــن، وانــطــلــقــت في  لــلــمــرأة مــرحــلــة الــتــمــكــيــن مــنــذ زمـ
على  مثنين  المتكافئة،  والــمــشــاركــة  الــتــقــدم  مــرحــلــة 
السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعــلــى  المجلس  دور 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
عاهل الباد المفّدى، في تحقيق مبدأ المساواة وعدم 

التمييز بين الجنسين.
ــادل مــديــرة  ــ ــذا الـــصـــدد تــقــدمــت ســمــيــة عـ وفــــي هــ
استقطاب المواهب والثقافة في شركة بتلكو البحرين، 
الجالة  صاحب  حضرة  مقام  إلــى  والــعــرفــان  بالشكر 
عاهل الباد المفدى، وذلك بمناسبة صدور المرسوم 
الزاهر  جالته  عهد  في  البحرين  أن  مؤكدًة  الملكي، 
فتحت آفاقًا واسعة أمام المرأة البحرينية، وعززت من 

مكانتها وجعلتها شريكًا فاعًا في عملية التنمية.
وقـــالـــت فـــي هــــذا الــــشــــأن: إن االهـــتـــمـــام بــالــمــرأة 
وشــؤونــهــا لــيــس بــاألمــر الــجــديــد عــلــى جــالــة الملك 
أن  مــن شأنه  هــو  مــا  لكل  األول  الــداعــم  فهو  المفدى، 

يحسن من وضع المرأة في المجتمع البحريني.
البحرينية  الـــمـــرأة  حصلت  لــقــد  قــائــلــة:  وتــابــعــت 

في عهد جالته الزاهر على حقوقها بالكامل، وذلك 
والعدالة  الفرص  وتكافؤ  المساواة  إطاٍر عادٍل من  في 

االجتماعية في جميع الميادين وفقًا للدستور.
كبيرة  أشواطًا  البحرين  مملكة  قطعت  وأضافت: 
مبدأ  وتكريس  الجنسين،  بين  المساواة  صعيد  على 
بــاألجــور،  يتعلق  فيما  خــاصــًة  بينهما،  التمييز  عــدم 
حيث تعتمد المملكة أنظمة وتشريعاٍت صارمة تمنع 
جميع أشكال التمييز، األمر الذي من شأنه أن يسهم 
رؤية  لتشكيل  والــمــرأة  الرجل  بين  التعاون  تعزيز  في 
ــة، ووضـــــع خــطــط قــائــمــة عــلــى االحــتــيــاجــات  واضــــحــ
الــعــمــلــيــة والــســعــي إلـــى تــنــفــيــذهــا فـــي ســبــيــل تحقيق 

األفضل لمملكتنا الغالية.
الــدكــتــورة هــدى مــيــرزا مديرة  ومــن جهتها هــنــأت 
المرأة  السوفتيل،  فندق  في  والثقافة  المواهب  إدارة 
البحرينية على صدور المرسوم الملكي، الذي يقضي 
الشاغلين  الجنسين  بين  األجــور  في  التمييز  بحظر 
للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، مشيرًة 
في  العمل  قــانــون  أحــكــام  بعض  على  التعديل  أن  إلــى 

البحرينية  المرأة  يحفز  أن  شأنه  من  األهلي  القطاع 
العاملة على مواجهة التحديات في جميع المجاالت، 
انتشار  بسبب  االستثنائية  ــاع  األوضــ ظــل  فــي  خــاصــًة 

جائحة كورونا.
البحرين  تــؤمــن مملكة  الـــشـــأن:  هـــذا  فــي  وقــالــت 
نصف  وبالتالي  المجتمع،  نصف  يشكلن  النساء  بأن 
إمــكــانــيــاتــه، مــا يــجــعــل مــن الــمــســاواة بــيــن الجنسين 
ما  وهــذا  المجتمعية،  العدالة  لتحقيق  ضروريا  أمــرا 
المفدى،  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  عليه  يؤكد 
الذي وفر الدعم المنظم والتخطيط المنهجي لدعم 
المساواة وحظر التمييز بين الرجل والمرأة، ما يسهم 
البناء  شــؤون  فــي  االنــخــراط  على  النساء  تحفيز  فــي 
تــنــفــيــذاَ ألهـــداف  والتنمية عــلــى نــحــو فــعــال وحــيــوي، 

التنمية المستدامة.
ــور بين  ــ وتــابــعــت: إن تــحــقــيــق الـــمـــســـاواة فـــي األجـ
المرأة والرجل سيرفع من مستويات اإلنتاج ويعززها، 
بــأنــهــم مــتــســاويــن عند  الــجــنــســيــن  كــا  حــيــث سيشعر 
نقطة االنطاق، وبإمكانهم التنافس على التميز في 

العمل في ظل بيئة عمل عادلة.
أما رنا الماجد، القائم بأعمال المدير التنفيذي 
لــلــمــوارد الــبــشــريــة فــي شــركــة زيـــن الــبــحــريــن، فقالت: 
صاحب  حضرة  عــن  الــصــادر  الملكي  المرسوم  يعكس 
ورعــــاه، بحظر  الــمــفــدى حفظه اهلل  الــمــلــك  الــجــالــة 
التمييز في األجور بين العمال والعامات في األعمال 
بــالــقــطــاع األهـــلـــي، خــطــوة  الــقــيــمــة الــمــتــســاويــة  ذات 
الحافل  البحرين  مملكة  رصيد  تــدرج ضمن  متقدمة 

باإلنجازات في مجال حقوق اإلنسان.
ــافــــت: يـــأتـــي الـــمـــرســـوم مــتــوافــقــًا تــمــامــًا مع  وأضــ
العربية  العمل  واتــفــاقــيــات  المملكة،  دســتــور  نــصــوص 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــحــظــر كـــافـــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز بين 
بحقوق  يتعلق  مــا  ســيــمــا  وال  الــعــمــل،  فــي  الجنسين 
المرأة العاملة، التي تعدها المملكة شريكًا أساسيًا في 
وال  الوطني،  االقتصاد  وتطوير  وبناء  التنمية،  عملية 
شك بأن هذا التعديل سيتيح للمرأة المجال للتنافس 
الذي  األمــر  التمييز،  من  عادلة خالية  بيئة عمل  في 

من شأنه أن يسهم في رفع اإلنتاج.
بجهود  ــوه  أنـ أن  يفوتني  وال  قــالــت:  الــخــتــام  وفـــي 
ــى لـــلـــمـــرأة بـــرئـــاســـة صــاحــبــة الــســمــو  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
مبدأ  تحقيق  في  اهلل،  حفظها  المفّدى،  الباد  عاهل 
من  العديد  عن  أثمر  الــذي  التمييز،  وعــدم  المساواة 
التشريعات التي حققت للمرأة البحرينية مكاسب غير 
مسبوقة على الصعيدين المحلي واإلقليمي والدولي، 
وجاء متماشيًا مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة 
إلى  تسعى  مــحــاور   5 على  اشتملت  الــتــي  البحرينية 
الترابط  إطــار  في  األســري  االستقرار  تحقيق  ضمان 
في  التنافسية  المساهمة  من  المرأة  وتمكين  العائلي 
برؤية  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  القائم  التنمية  مسار 
قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي 

مستدام.

�إ�س���ادة و��س���عة بمر�س���وم حظر �لتمييز في �لأجور بين �لرج���ل و�لمر�أة
م�ش����ؤوالت �لم�����رد �لب�ش���رية ي�ؤك���دن �أن �لبحري���ن تنطل���ق ف���ي مرحل���ة تق���دم �لمر�أة 
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االستئناف  محكمة  أيـــدت 
وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــامـ أقـ دعـــــــوى  ــــض  رفــ
اإلســـــكـــــان ضــــد ورثـــــــة مـــواطـــن 
فـــي ختامها  طــالــبــًة  بــحــريــنــي، 
ــه إخـــــاء الـــعـــقـــار وإزالـــــة  ــزامــ إلــ
المبنى مع إلزامه بقيمة اإلزالة 
البالغة 3000 دينار، وذلك على 
زعـــم أن الــمــدعــى عــلــيــه تــعــدى 
على أماك وزارة اإلسكان وأقام 
بناءه على العقار من دون وجه 
مــن حيازته  عــامــا   45 بعد  حــق 
الــعــقــار، حــيــث رفــضــت محكمة 
أول درجــة دعــوى الــوزارة وتوفي 
استئناف  فــكــان  عليه  الــمــدعــى 
الوزارة من نصيب ورثة المدعى 

عليه.
ــي مــحــمــد  ــامـ ــحـ ــمـ ودفـــــــع الـ
المدعى  وكيل  الـــذوادي  جاسم 
عــلــيــه بـــعـــدم أحــقــيــة الــمــدعــيــة 
ــواردة  ــ الــ فـــي أي مـــن الــطــلــبــات 
فـــــي الئــــحــــة الـــــــدعـــــــوى، حــيــث 
انــتــقــلــت  عــلــيــهــم  ــمـــدعـــى  الـ إن 
إلــيــهــم حــيــازة الــعــقــار الــمــوروث 
ــان هـــو الــحــائــز  مـــن والـــدهـــم وكــ
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــعـــقـــار مــــوضــــوع 
الدعوى منذ أكثر من 46 عاما 
متصلة  مستقرة  هــادئــة  حــيــازة 
أن  كما  السابقة،  الفترة  طيلة 
ملك  هو  عليه  الموجود  البناء 
لــه وتـــم بــنــاؤه وفـــق اإلجـــــراءات 
ــة الـــصـــحـــيـــحـــة بــعــد  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
اســتــخــراج الــتــصــاريــح الــازمــة 
منه،  تقصير  أو  خطأ  دون  مــن 
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك فلو صح 
ــار  ــقـ ــعـ ــأن الـ ــ ــ ــيــــة بـ ــم الــــمــــدعــ ــ ــ زعـ

ــي هــــو مــلــك  ــداعــ ــتــ مــــوضــــوع الــ
قام  قــد  عليه  المدعى  وأن  لها 
الخطأ،  بــطــريــق  عليه  بــالــبــنــاء 
ــذه الــحــالــة  ــإن الــخــطــأ فـــي هــ فــ
غـــيـــر مـــنـــســـوب إلــــــى الـــمـــدعـــى 
مهندسي  خطأ  هو  وإنما  عليه 
ومــوظــفــي الــمــدعــيــة والــجــهــات 
ــتــــصــــة األخـــــــــــــرى الــــتــــي  ــمــــخــ الــ
األعـــمـــال بموجب  هـــذه  بـــاركـــت 
الــتــصــاريــح الــرســمــيــة الــصــادرة 
لــلــمــدعــى عــلــيــه، وبـــالـــتـــالـــي ال 
عليه  الــمــدعــى  محاسبة  يــجــوز 
عن خطأ لم يرتكبه، وال يمكن 
منسوب  خطأ  نتيجة  تحميله 
أنــــه ال يمكن  كــمــا  غـــيـــره،  إلــــى 
مــن  تـــســـتـــفـــيـــد  أن  ــة  ــيـ ــمـــدعـ ــلـ لـ
خطئها وتقصيرها ومخالفتها 
لــنــصــوص الـــقـــانـــون عــلــى نحو 
الدعوى  أوراق  في  ثابت  هو  ما 
وتقرير السيد الخبير المنتدب 
فـــي الــــدعــــوى، وذلـــــك اســتــنــادا 
إلــــى الـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة: »ال 
خطئه  مــن  المخطئ  يستفيد 

وال المقصر من تقصيره«.
ــــك نـــصـــت  ــذلــ ــ ــًدا لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأكـ ــ ــ وتـ
 )852( الـــمـــادة  مــن  )أ(  الــفــقــرة 
»إذا  على:  المدني  القانون  من 
أحدث شخص بناًء أو غراًسا أو 
منشآت أخرى، بمواد من عنده، 
من  بترخيص  غيره  أرض  على 
بحسن  معتقد  أنــه  أو  الــمــالــك 
نية أن لــه الــحــق فــي إحــداثــهــا، 
أن  األرض  لــمــالــك  يـــجـــوز  فـــا 
لــه  يكون  وإنمــا  اإلزالـــة،  يطلب 
قــيــمــة  يـــدفـــع  أن  بـــيـــن  ــار  ــيـ الـــخـ

أن  أو  الـــعـــمـــل  وأجـــــــرة  ــواد  ــ ــمـ ــ الـ
األرض  قيمة  فــي  زاد  مــا  يــدفــع 
هذا  فيهــا،  استحدث  ما  بسبب 
البناء  أحــدث  ما لم يطلب من 
أو المنشآت نزع ما  الغـــراس  أو 
يلحق  ال  ذلـــك  وأن  اســتــحــدثــه 

باألرض ضرًرا«.
درجــة  أول  محكمة  وقــالــت 
الــثــابــت  أن  حكمها  أســبــاب  فــي 
بــتــقــريــر الــخــبــيــر الــمــنــتــدب في 
عــلــيــه  ــمــــدعــــى  الــ أن  الـــــدعـــــوى 
األرض  ــى  ــلــ عــ بــــــنــــــاءه  أحـــــــــدث 
طريق  عن  للمدعية  المملوكة 
الخطأ اعتقادا منه أنها األرض 
األميرية  بالهبة  لــه  المملوكة 
عدم  المدعية  على  يؤخذ  وأنــه 
قبل  الــتــداعــي  أرض  معاينتها 
السهل  مـــن  فــكــان  االســتــمــاك 
المتسبب  على  الــوقــوف  وقتها 
من  وأنــه  خصوًصا  الخطأ،  في 
لجنة  تقوم  أن  قانونا  الــواجــب 

مـــن قــبــل الــمــدعــيــة لــلــمــعــايــنــة 
والــتــثــمــيــن قـــبـــل االســـتـــمـــاك، 
وكـــــــــان الــــثــــابــــت بــــــــــــــاألوراق أن 
الــــمــــدعــــى عـــلـــيـــه أحـــــــدث ذلـــك 
استتبع  بــمــا   1979 عـــام  الــبــنــاء 
ــتــــخــــراج الـــتـــراخـــيـــص  ذلـــــك اســ
يستلزمه  ومـــا  لــلــبــنــاء  الـــازمـــة 
إلجـــراءات  البلدية  معاينة  مــن 
الــتــراخــيــص والــبــنــاء وتــوصــيــل 
ثــم فقد  ومــن  والــمــاء  الكهرباء 
توافر لديه االعتقاد بحسن نية 
في أن له الحق في إقامة ذلك 
ــو مـــا ال يـــجـــوز معه  الــبــنــاء وهــ
لــلــمــدعــيــة طــلــب إزالـــــة الــبــنــاء، 
تعويض  بين  أن تختار  لها  وأن 
البناء  قيمة  عن  عليه  المدعى 

وأجرة العمل أو عن ما زاد على 
قيمة األرض بسبب البناء إال أنه 
ولما كانت المدعية قد تمسكت 
على  المرافعة  باب  قفل  وحتى 
طــلــبــاتــهــا بـــإزالـــة الــبــنــاء وإلــــزام 
باإلخاء  األول  عليه  المدعى 
ــة فإنه  ــ ــداد مــصــاريــف اإلزالـ وســ
ــال  ــحــ والــ الـــمـــحـــكـــمـــة  يـــســـع  ال 
بــرفــض  تــقــضــي  أن  إال  كـــذلـــك 
الدعوى في ضوء ما تمسكت به 
المدعية من طلبات فيما أكدت 
الحكم  أن  االستئناف  محكمة 
المستأنف فيما انتهى إليه من 
بالتأييد  جـــديـــرا  جـــاء  نــتــيــجــة 
ألســبــابــه، ويــصــبــح االســتــئــنــاف 

جديرا بالرفض.

وغسل  المالية  الجرائم  نيابة  رئيس  صــرح 
قد  الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  بــأن  األمــــوال 
المتهم  بتغريم  حضوريا  حكًما  أمــس  أصـــدرت 
مــائــتــان وخمسون  وبــمــصــادرة مبلغ  ديــنــار  ألـــف 
ــن تهمة  ــار، وذلـــــك لــمــا نــســب إلـــيـــه مـ ــنــ ألــــف ديــ
وتمويل  األمــــوال  غــســل  قــانــون  أحــكــام  مخالفة 
اإلفصاح  نظام  بشأن  الـــوزاري  والــقــرار  اإلرهـــاب 
عن األموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح 
عما يحوزه من مبالغ مالية عند سؤاله من قبل 

ضابط الجمارك.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها 
الــتــحــريــات  إدارة  إلــيــهــا مـــن  الــــــوارد  الـــبـــاغ  فـــي 
ــن الــجــنــســيــة  الـــمـــالـــيـــة حـــــول قـــيـــام الـــمـــتـــهـــم مــ

الــعــربــيــة بــمــحــاولــة إدخــــال مــبــلــغ قــــدره مــائــتــان 
من  مملكة البحرين  إلــى  ديــنــار  ألــف  وخمسون 
ــرة الــجــمــركــيــة،  دون اإلفـــصـــاح عــنــهــا لـــدى الـــدائـ
حــيــث نــفــى حــيــازتــه أي أمــــوال عــنــدمــا استفسر 
منه ضــابــط الــجــمــارك عما يــحــوزه مــن أمـــوال، 
فاشتبه فيه وقام بتفتيشهم وعثر بحوزته على 
ذلك المبلغ مخبئ بداخل سيارته، فتم ضبطه 
يشكله  لما  بشأنه  القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ 
ــوال  ــدم اإلفـــصـــاح عـــن األمــ فــعــلــه مـــن جــريــمــة عـ
النيابة  اســتــجــوبــتــه  وقـــد  الــجــمــركــيــة،  بــالــدوائــر 
وأمــرت  بــاألدلــة،  مواجهته  بعد  المتهم  الــعــامــة 
بإحالته إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت 

حكمها بإدانته وبمصادرة المبلغ المالي.

عدلت محكمة االستئناف عقوبة السجن 3 
سنوات لموظفة بمستشفى جد حفص للوالدة 
اختلست مبالغ مالية من حسابات المستشفى، 
إلى الحبس مدة سنة واحدة وأيدت المحكمة 
فيما عدا ذلك، حيث قضت محكمة أول درجة 
محكمة  وأيــدت  سنوات   3 بالحبس  بمعاقبتها 
التمييز  مــحــكــمــة  أن  إال  الــحــكــم  االســتــئــنــاف 
نقضت الحكم وأمرت بإعادته مجددا لمحكمة 

االستئناف لتنظر فيه من جديد.
الـــتـــي كشفتها  الـــواقـــعـــة  تــفــاصــيــل  ــود  ــعـ وتـ
مسؤولة التدقيق المحاسبي بوزارة الصحة إلى 
إلكتروني  نظام  وجود  عدم  الموظفة  استغال 
إيرادات المستشفى  وأجهزة كمبيوتر لتسجيل 
المستشفى  في  واإلقــامــة  الـــوالدة  عمليات  من 
فقامت   .2014 حــتــى   2011 مــن  الــفــتــرة  خـــال 
باختاس بعض المبالغ، ولكن مدققة حسابات 
في  شــديــدا  نقصا  الــصــحــة الحــظــت  وزارة  فــي 
أثــار شكوكا حول  المستشفى، وهو ما  إيــرادات 
وبــدأت عملية  المبالغ،  أو ضياع تلك  اختاس 
تسجل  كانت  التي  الفواتير  كل  ومراجعة  جرد 
يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين اإليرادات 
الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف 
دينار. وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن 
الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر مندوب 
الوزارة، اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء 
ــار، فــاتــصــلــت بــالــمــوظــفــة الــتــي  ــنـ مــبــلــغ 900 ديـ
معها  أخذته  وقــد  بحوزتها  المبلغ  أن  أبلغتها 
التالي.  الــيــوم  فــي  ــرّده  بـ الــمــنــزل، وستقوم  إلــى 
ومـــع مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق تــبــيــن أن الــمــوظــفــة 
وتسليمها  المبالغ  تسجيل  عن  المسؤولة  هي 

إيــرادات  يأتي لتحصيل  الــذي  الـــوزارة  لمندوب 
الــمــســتــشــفــى، وأنـــهـــا لـــم تــكــن تــســجــل الــمــبــالــغ 
وال  الـــوالدة،  عمليات  بكلفة  والخاصة  الكبيرة 

تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير.
وتبين أن إجمالي المبالغ المختلسة خال 
ألف   112 يقارب   2014 حتى   2011 من  الفترة 
التحقيقات  فــي  أنــكــرت  الموظفة  لكن  ديــنــار، 
الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم 
في  انشغالهم  بسبب  معها  مــوظــفــات  بــأعــمــال 
مبلغ  واقــعــة  تنكر  لــم  لكنها  إحصائيات،  عمل 
الـ900 دينار الذي أخذته من خزينة المستشفى 

ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة.
فــأســنــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــــى الــمــوظــفــة 
بــدائــرة   2014-2011 الــفــتــرة  غــضــون  فـــي  أنــهــا 
كونها  ــال  حـ أوال  الــشــمــالــيــة،  الــمــحــافــظــة  أمـــن 
موظفا عاما، اختلست مبلغ 111708.500 دينار 
المملوك لوزارة الصحة الذي ُوجد في حيازتها 

بسبب وظيفتها.
رسمية،  مــحــررات  في  تــزويــرا  ارتكبت  ثانيا 
لرصد  المالية  وزارة  من  صــادرة  استمارة  وهــي 
»كشوف  للمتحصات  القبض  وأرصـــدة  مبالغ 
الــخــزيــنــة« الــتــي تــرســل إلـــى وزارة الــصــحــة من 
بيانات  فــي  الحقيقة  حــّرفــت  بــأن  المستشفى، 
ــارات خــافــا لــحــقــيــقــة الــبــيــانــات  ــمـ ــتـ تــلــك االسـ
الــصــحــيــحــة الــمــثــبــتــة بـــالـــســـجـــات الــيــومــيــة 
المزور  المحرر  استعملت  ثالثا  للمستشفى، 
موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف 
بالبيانات  واعــتــدت  الصحة  بـــوزارة  الحسابات 
ــع عــلــمــهــا  ــة بـــــه، وأقـــــــرت بــصــحــتــهــا مــ ــدّونــ ــمــ الــ

بتزويرها.

ت���اأي���ي���د رف�������ض دع������وى »�لإ������س�����ك�����ان« ط�����رد ورث����ة

���س��ن��ة  45 د�م������ت  ح����ي����ازة  ب���ع���د  ع���ق���ار  م����ن  ب��ح��ري��ن��ي 

} المحامي محمد الذوادي.

يف�سح  ل���م  دي���ن���ار  �أل����ف   250 م�����س��ادرة 

���س��اح��ب��ه��ا ع��ن��ه��ا ب���ال���دو�ئ���ر �ل��ج��م��رك��ي��ة

���س��ن��و�ت    3 م����ن  ب�����دل  ���س��ن��ة  �ل���ح���ب�������ض 

ب��الخ��ت��ا���ض م���د�ن���ة  بم�ست�سفى  ل��م��وظ��ف��ة 

�لن�سب��اط  يناق���ض  �لإذ�ع��ي  »�لأم��ن« 

�لمخالف��ات مع��دل  وتر�ج��ع  �لم��روري 

اإلدارة  وتقدمه  تعده  الــذي  اإلذاعـــي  »األمـــن«  برنامج  يناقش 
مع  بالتعاون  الداخلية  بـــوزارة  األمنية  والثقافة  لإلعام  العامة 
ــة مملكة الــبــحــريــن ويــبــث عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة كــل خميس  إذاعــ
FM102.3 موضوع  الــمــوجــة  على  ظــهــًرا   1:30 الــســاعــة  تــمــام  فــي 
يستضيف  حيث  المخالفات،  معدل  وتراجع  المروري  االنضباط 
القانونية  الــشــؤون  شعبة  رئــيــس  بوقيس  خــالــد  الــرائــد  البرنامج 

باإلدارة العامة للمرور.
كــمــا يتخلل الــبــرنــامــج تــقــديــم عـــدد مــن الــفــقــرات والــمــحــاور 
األمنية والتثقيفية والتوعوية، ويقدم حلقة هذا األسبوع كل من 
الرائد جاسم عيد آدم وشيخة الزياني، وفي اإلخراج المازم أول 

مروة حمد المعراج، ومساعد مازم ثاني عبدالرحمن البطي.

روؤية �سمو ولي �لعهد.. 

و»�ل�ستثمار في �لإن�سانية«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

المستقبلية  الــنــظــرة  ذات  الــرفــيــعــة،  االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  تعد 
الثاقبة، عبر »االستثمار في اإلنسانية«، التي أكدها صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
مستقبل  مــبــادرة  منتدى  فــي  مشاركته  خــال  اهلل،  الـــوزراء حفظه 
كبيرة،  خطوة  الرياض،  السعودية  العاصمة  في  المقام  االستثمار 
واعدة ورائدة، من أجل البشرية جمعاء، ولسوف يتوقف العالم مليا 
اليوم يتجه نحو  الدولي  المجتمع  ذات يوم، ألن  الطرح  عند هذا 

تفعيل مبدأ ومنهج »االستثمار في اإلنسانية«.
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  تأكيد سمو  جــاء  ولــذلــك، 
مــوفــقــة لنموذج  ــارة  إشــ وعــبــر  والــمــنــهــج،  الــمــبــدأ  لــهــذا  حفظه اهلل 
التضامن العالمي تجاه »جائحة كورونا«، ليضرب أروع وأجمل مثال 
في »االستثمار في اإلنسانية«، وخاصة مع قصة النجاح البحرينية 
في مواجهة الجائحة، وكيف تعاملت مملكة البحرين، وبتوجيهات 
جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى حــفــظــه اهلل ورعـــــاه، بــنــهــج إنــســانــي رفيع 
ووفــرت  استثناء،  با  الجميع  وسامة  صحة  ضمان  في  ومتميز، 

الدولة كل ما تملك للمواطن والمقيم على حد سواء.
ولكن  فــرص عمل،  ويــوفــر  يبني منشآت،  قــد  االقــتــصــاد وحــده 
وحــده  االقــتــصــاد  استمر  مــا  إذا  فــيــه،  مفقود  أســاســي  يظل عنصر 
سيد الموقف والمصير في حياة المجتمعات والشعوب، شأنه شأن 
العمل السياسي، لو انفرد وحده في أي دولة، وتم التركيز عليه دون 
بالغت  لــدول  كثيرة  واألمثلة  تنموية عديدة،  أمــور  لتعطلت  ســواه، 
النتائج غير إيجابية، بعد  في السياسة وأهملت االقتصاد، وكانت 

الممارسة والعمل واالنشغال واالنغماس في السياسة فقط.
ومن هنا جاءت ضرورة ثنائية الدمج بين االقتصاد والسياسة، 
الثنائية  هــذه  أن  غير  لــلــحــاضــر..  المناسبة  الــمــعــادلــة  باعتبارها 
الركيزة  القصور فيها، لفقدانها  أثبتت هي األخرى بعض جوانب 

الرئيسية، وهي اإلنسان واإلنسانية. 
رئيس مجلس  العهد  ولي  رؤية سمو  تأتي  المنطلق  ومن هذا 
ــأن االســتــثــمــار فــي اإلنــســانــيــة هــي »مــرتــكــٌز  ــوزراء حــفــظــه اهلل، بـ ــ الــ
ــه بــالــمــبــادرات االقــتــصــاديــة  أســاســي لــاقــتــصــادات الــنــاجــحــة«، وأنــ
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  تقودها  التي  المنطقة  في 
النمو  وتــيــرة  إلـــى  لــلــوصــول  مــبــادرة مستقبل االســتــثــمــار..  ومــنــهــا 
تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا  الــــدول،  لمختلف  الــمــنــشــود،  االقــتــصــادي 

التعافي االقتصادي، لكل القطاعات، وتعزيز االستقرار المالي.
النطاق  تتعدى  رفيعة،  رؤيــة  هي  اإلنسانية«..  في  »االستثمار 
وتعمل  والكوني،  العالمي  النطاق  إلى  وتصل  واإلقليمي،  المحلي 
على تعزيز األهداف اإلنسانية، لتلتقي فيها كل الدول والمجتمعات 
والــشــعــوب، ولــتــتــجــاوز كــل الــحــدود واالخــتــافــات، فــي مــواجــهــة كل 
التحديات، وصوال الى المعالجات والمبادرات التي تنفع البشرية 
وتعزز من مبدأ  والمناخي(،  البيئي  )المجال  جمعاء، وخاصة في 
الجميع  ينشده  الــذي  واالزدهـــار،  واالستقرار  والتسامح،  التعايش 
في الكرة األرضية، وهي ذات المبادئ األصيلة، الثابتة والراسخة، 

التي تعتز وتفتخر وتتميز بها مملكة البحرين. 
أن  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الحكيمة  الــقــيــادة  أكـــدت  ولــطــالــمــا 
المواطن هو أساس التنمية، وأنه ال فائدة من أي مشروع اقتصادي 
أو تنموي إن لم يجلب الخير والنفع للمواطن، وهذه الرؤية الرائدة 
اليوم تؤكدها مملكة البحرين عبر منظور عالمي، أوسع وأشمل من 

خال رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
»االستثمار في اإلنسانية«.. ستكون هي مسار العالم أجمع في 
المرحلة القادمة، وقد وضعت مملكة البحرين وعبر رؤية سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، مشاركتها الفاعلة والرائدة 

في هذا التوجه العالمي المستقبلي.

فوز مجل�ض �لتنمية �لقت�سادية بجائزة بيئة �لعمل �ل�سل�سة
التنفيذي  المدير  شريف  آل  إيمان  تسلمت 
الــقــاهــري  ومــريــم  والـــخـــدمـــات،  الــمــواهــب  إلدارة 
 the Seamless   مسؤول أول إدارة المواهب جائزة
عن  بالنيابة  السلسة«  العمل  »بيئة    Workplace
مجلس التنمية االقتصادية البحرين، وذلك في 
قمة الموارد البشرية الحكومية التي عقدت في 

»إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي«.  
التي  للجهود  تقديرًا  الجائزة  هــذه  وجـــاءت 
إطــاق  فــي  االقــتــصــاديــة  التنمية  مجلس  بذلها 
في  اسهمت  التي  االنتقالية  الــمــبــادرات  وتنفيذ 
ضــمــان االنــتــقــال الــســلــس إلـــى الــعــمــل عــن بعد، 
مــع الــمــحــافــظــة عــلــى بــقــاء الــمــوظــفــيــن آمــنــيــن، 
والسعي ألن تكون البيئة مواتية لتحقيق أهداف 
ومهام مجلس التنمية االقتصادية على المديين 
القصير والطويل. وتشمل المبادرات التي وضعها 
بمختلف  االفتراضية  التدريب  برامج  المجلس 
إلــى  والــمــتــدربــيــن،  المجلس  لموظفي  أنــواعــهــا 

جانب أتمتة عمليات إدارة األداء. 



32
اخلمي�س 22 ربيع الأول 1443 ـ العدد 11891

Thursday 28th October 2021 - No. 11891

1010

جمل�س التنمية 

االقت�صادية يفوز 

بجائزة بيئة 

العمل ال�صل�صة

»اإدامة« حت�صد 

4 جوائز يف 
»العقارات 

العربية«

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

حمو نهائي للمحامية فاطمة احلواج من جدول املحامني

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

لـ»الأيام« �شدور قرار  اأكدت م�شادر 

مبعاقبة  املحامني،  تاأديب  جمل�س  من 

ا�شمها  ب�شطب  احل�اج  فاطمة  املحامية 

نهائًيا من جدول املحامني.

وبح�شب القرار، ُيحظر على املحامية 

احل�اج مزاولة مهنة املحاماة اأو مراجعة 

الق�شايا اأو ما يت�شل بها، ما مل تكن طرًفا 

عليها،  مّدعى  اأو  مّدعية  ب�شفتها  فيها 

ب�شفتها  لها  جديدة  وكالت  حترير  اأو 

حمامية.

املحامني  تاأديب  جمل�س  قرار  وجاء 

وزير  رفعها  تاأديبية  دعــ�ى  اإثــر  على 

والأوقــاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل 

ب�شفته �شّد احل�اج.

»التوازن املايل« جنح يف حتفيز القطاعات غري النفطية.. وزير املالية:

منّو قطاعات التكنولوجيا وال�صحة واخلدمات اللوج�صتية

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأكد 

م�شتمرة  عملية  القت�شادي  النم�  اأن  ال�طني  والقت�شاد 

ال�شيا�شات  تط�ير  عرب  التناف�شية،  تعزيز  تتطلب 

والت�شريعات الداعمة لالنفتاح والنم�.

خالل  ال�طني،  والقت�شاد  املالية  وزيــر  واأ�ــشــار 

العامة يف منتدى مبادرة  النقا�شية  م�شاركته يف اجلل�شة 

م�شتقبل ال�شتثمار، اإىل اأن هناك م�ؤ�شرات تدفع اإىل التفاوؤل 

التكن�ل�جيا،  قطاعات  يف  عالية  من�  معدلت  بتحقيق 

واخلدمات  ال�شحية،  والرعاية  املالية،  والتكن�ل�جيا 

الل�ج�شتية. واأو�شح اأن برنامج »الت�ازن املايل« جنح يف 

حتفيز القطاعات غري النفطية.

ا�صتنكاًرا لت�صريحات وزير االإعالم

البحرين وال�صعودية واالإمارات ت�صتدعي �صفراء لبنان

اأم�س،  اخلارجية،  وزارة  ا�شتدعت 

�شفري لبنان لدى البحرين و�شلّمته مذكرة 

اململكة  ا�شتنكار  احتجاج عرّبت فيها عن 

اأدىل بها وزير  ال�شديد للت�شريحات التي 

العربية  اململكة  جتاه  اللبناين  الإعــالم 

العربية  الإمـــارات  ــة  ودول ال�شع�دية 

املتحدة، وما �شاقه جتاه جمريات احلرب 

تنفيها  باطلة  اّدعـــاءات  من  اليمن  يف 

احلقائق امل�ثقة والرباهني املثبتة دولًيا.

اخلارجية  وزارة  ا�شتدعت  ذلك،  اإىل 

اململكة  لــدى  لبنان  �شفري  ال�شع�دية 

على  ر�شمية  احتجاج  مذكرة  و�شلّمته 

اللبناين ج�رج  الإعالم  ت�شريحات وزير 

اخلارجية  وزارة  ا�شتدعت  كما  قرداحي. 

الإمــارات،  لدى  لبنان  �شفري  الإماراتية 

الت�شريحات  على  احتجاجها  واأبلغته 

دعم  حتالف  دول  اإىل  ــاءت  ــش اأ� التي 

ال�شرعية يف اليمن.

1.7 مليون اأعداد امل�صرتكني.. »تنظيم االت�صاالت«:

انخفا�س خدمات اأ�صعار الهاتف املتنقّل 94 %

حممد بحر:

اأكد ال�شيخ نا�شر بن حممد اآل خليفة 

تنظيم  لهيئة  العام  املدير  باأعمال  القائم 

الإعالمي  الإيــجــاز  خــالل  الت�شالت، 

انخفا�س  �شهدت  البحرين  اأن  احلك�مي، 

بن�شبة  املتنّقل  الهاتف  خدمات  اأ�شعار 

 .%49

وعن حجم ال�شرتاكات يف اخلدمات، 

الهاتف  ا�شرتاكات  ارتفاع عدد  ك�شف عن 

العام 2010  املتنّقل من 1.5 ملي�ن يف 

اإىل 1.7 ملي�ن يف العام 2020.

تبّني التقنيات احلديثة وا�صتثمار التكنولوجيا.. حممد بن مبارك:

ت�صريع التحّول الرقمي يف اجلهات احلكومية

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأكد 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

املعل�مات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�س 

للحك�مة  التميز  جائزة  اأن  والت�شالت، 

الإلكرتونية اإحدى اأهم املبادرات ال�طنية 

البالد،  عاهل  روؤية  اإطار  يف  تاأتي  التي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  ومتابعة 

احلديثة  التقنيات  بتبّني  الـــ�زراء، 

خمتلف  يف  التكن�ل�جيا  وا�شتثمار 

املجالت، وت�شريع وترية التحّ�ل الرقمي 

يف اجلهات احلك�مية.

حفل  رعايته  خــالل  �شم�ه،  وقــال 

جائزة التميز للحك�مة اللكرتونية اأم�س: 

اأثمرت هذه الروؤية بناء قطاع ق�ي  »لقد 

جمال  يف  متقدمة  عاملية  مكانة  وحتقيق 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت«.

ال�صيخ نا�صر بن حممد

بنك البحرين 

الوطني يحقق 

45.8 مليون 
دينار اأرباًحا يف 

9 اأ�صهر

بنك البحرين 

والكويت يحقق 

40.5 مليون 
دينار اأرباًحا يف 

9 اأ�صهر

450.6 مليون 
دوالر اأرباح 

البنك االأهلي 

املتحد خالل 9 

اأ�صهر

101112

جاللته يلتقي حممد بن زايد يف االإمارات.. امللك:

تن�صيق بحريني اإماراتي على امل�صارات كافة
ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  التقى 

اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  اأخاه �شاحب  املفدى،  البالد 

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة بدولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�شقيقة، اأم�س، يف جمل�س �شم�ه يف ق�شر البحر.

واأعرب ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى عن بالغ العتزاز بعمق 

التي  ال�ثيقة  الأخ�ية  الروابط  واأوا�شر  املتميزة  التاريخية  العالقات 

جتمع بني البلدين، والتي تزداد ر�ش�ًخا وق�ًة، ومبا و�شل اإليه التعاون 

والتن�شيق الثنائي من م�شت�ى متقدم على كافة امل�شارات واملجالت، مبا 

يخدم م�شاحلهما املتبادلة ويلبي تطلعات �شعبيهما ال�شقيقني.

واأ�شاد جاللته مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من اإجنازات 

القيادة  بف�شل  رائدة،  وعلمية  وثقافية  واقت�شادية  وتنم�ية  ح�شارية 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  احلكيمة 

الإمارات، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، 

الإقليمي والدويل، وم�شاعيها  ال�شعيدين  الفاعل على  وبدورها املح�ري 

املنطقة  ال�شالم يف  وال�شتقرار ون�شر  الأمن  مق�مات  تر�شيخ  اخلرية يف 

والعامل.

حممد بن مبارك خالل حفل جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية

جاللة امللك يلتقي حممد بن زايد يف الإمارات

وزير املالية خالل م�صاركته يف منتدى م�صتقبل ال�صتثمار
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان 

رئي�س الت�شيك بذكرى اليوم الوطني

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية 

جمهورية  رئيـــ�س  زميان  ميلو�س  الرئي�س  اإىل  تهنئة 

الت�سيـك، وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

اأطيب  عن  الربقية،  املفدى، يف  امللك  واأعرب جاللة 

وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه 

التقدم  باملزيد من  ال�سديق  الت�سيك  ول�سعب جمهورية 

والزدهار.

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

زميان  ميلو�س  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه 

رئي�س جمهورية الت�سيك، وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأعرب 

جمل�س الوزراء، يف الربقية، عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

جمهورية  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  له 

الت�سيك ال�سديق باملزيد من التقدم والزدهار.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يتلقيان 

برقيتي �شكر من رئي�س كوريا اجلنوبية

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

رئي�س  اإن  الرئي�س مون جاي  من  �سكر جوابية  برقية 

على  رًدا  وذلك  ال�سديقة،  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 

مبنا�سبة  اإليه  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

ذكرى يوم التحرير الوطني جلمهورية كوريا.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

رئي�س  اإن  الرئي�س مون جاي  من  �سكر جوابية  برقية 

على  رًدا  وذلك  ال�سديقة،  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 

مبنا�سبة  اإليه  �سموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

ذكرى يوم التحرير الوطني جلمهورية كوريا.

رعى حفل جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية 2021.. حممد بن مبارك:

قطاع »تكنولوجيا املعلومات« يقوم على اأ�ش�س متينة وجاهزية قوية

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت، 

يف  امل�سوؤولني  وكبار  الوزراء  وبح�سور 

والقطاع  والت�سالت  املعلومات  تقنية  قطاع 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  نظمت  اخلا�س، 

للحكومة  التميز  جائزة  حفل  الإلكرتونية 

بفندق  املوؤمترات  بقاعة   2021 الإلكرتونية 

اخلليج.

وبهذه املنا�سبة، اأدىل �سمو ال�سيخ حممد 

عن  فيه  عرب  بت�سريح  خليفة  اآل  مبارك  بن 

للحكومة  التميز  جائزة  برعاية  �سعادته 

ع�سرة،  احلادية  ن�سختها  يف  الإلكرتونية 

تاأتي  التي  الوطنية  املبادرات  اأهم  كاإحدى 

�ساحب  ح�سرة  وتوجيهات  روؤية  اإطار  يف 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

�سلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

وا�ستثمار  احلديثة  التقنيات  بتبني  املوقر 

وت�سريع  املجالت،  خمتلف  يف  التكنولوجيا 

وترية التحول الرقمي يف اجلهات احلكومية.

الروؤية  هذه  اأثمرت  »لقد  �سموه:  وقال 

بناء قطاع قوي وحتقيق مكانة عاملية متقدمة 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال 

يقوم على اأ�س�س متينة وجاهزية قوية للبنية 

التقنية، مواكبة لكافة التطورات وامل�ستجدات 

خمتلف  ا�ستيعاب  على  وقادرة  العاملية 

التميز  بينها جائزة  ومن  الوطنية،  املبادرات 

للحكومة الإلكرتونية«.

باتت  اجلائزة  هذه  اأن  �سموه  واأ�ساف 

من مكت�سباتنا الوطنية مبا تت�سم به من عمل 

من  به  اجلهود، مبا حتظى  وت�سافر  جماعي 

واملوؤ�س�سات  الفئات  قبل  من  كبري  اهتمام 

املتميزة  بامل�ستويات  �سموه  م�سيدا  امل�ساركة، 

القائمني  وجهود  باجلائزة  امل�ساركة  لالأعمال 

اجلائزة  م�سرية  يف  اأ�سهم  من  وكل  عليها، 

خا�سة  متوا�سل،  جناح  من  ن�سهده  وما 

بن  را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول  الفريق  جهود 

لإ�سرافه  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

ومتابعته لأعمال هيئة املعلومات واحلكومة 

اللكرتونية.

اأن  من  بالرغم  اأنه  اإىل  �سموه  واأ�سار 

التميز  جلائزة  ع�سرة  احلادية  الن�سخة 

ظل ظروف  جاءت يف  الإلكرتونية  للحكومة 

فريو�س  جائحة  فر�ستها  �سعبة  ا�ستثنائية 

روح  تعزيز  يف  اأ�سهمت  اأنها  اإل  كورونا، 

التحدي والإ�سرار ومتيز العديد من اجلهات 

احلديثة،  التقنيات  جمال  يف  وا�ستثمارها 

وتطويرها لأنظمتها التي �ساعدتها على تقدمي 

منتجاتها وخدماتها، فجاءت الأعمال امل�ساركة 

واملبادرة  الإبداع  روح  لتعك�س  اجلائزة  يف 

احلافل  البحريني  بها جمتمعنا  يتحلى  التي 

اأن توا�سل خمتلف  اآملني  بالتنوع والنفتاح، 

الأفراد  وكذلك  واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات 

امل�ساركة يف اجلائزة خالل ال�سنوات القادمة، 

والتنمية  التطوير  عملية  يف  �سركاء  كونهم 

�سموه  عرب  كما  البحرين،  مبملكة  ال�ساملة 

عن ال�سكر والتقدير ملحمد علي القائد وجميع 

منت�سبي الهيئة على جهودهم امل�سهودة، وعن 

وجميع  واملنظمني  التحكيم  للجنة  تقديره 

القائمني على اجلائزة، مهنًئا اجلهات والأفراد 

الفائزين باجلائزة، متمنيا للجميع التوفيق.

من جانبه، تقدم الرئي�س التنفيذي لهيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حممد علي 

القائد بخال�س ال�سكر والمتنان ل�سمو ال�سيخ 

حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات 

للجائزة  الكرمية  رعايته  على  والت�سالت، 

ودعمه لها منذ انطالقتها، مهنًئا الفائزين على 

م�ساركاتهم واأفكارهم املتميزة.

كما مت خالل احلفل عر�س فيلم ق�سري عن 

ع�سرة  احلادية  ن�سختها  يف  اجلائزة  م�سرية 

وجهود  حتققت،  التي  الإيجابية  والنتائج 

جلنة التحكيم يف تقييم الأعمال امل�ساركة.

القطاع  الفائزة يف  الأعمال  قائمة  وكانت 

تكاملية  خدمات  اأف�سل  فئة  �سملت  قد  العام 

وزارة  بها  فازت  التي  الأعمال  اأو  لالأفراد 

الداخلية عن م�سروعها لنظام الأمن اجلغرايف 

يف غرفة التحكم الرئي�سة )999(، فيما فازت 

وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

 - حكومية  خدمة  اأف�سل  بفئة  العمراين 

م�سروع  عن   )G2G( الكرتونية  حكومية 

النظام الداخلي للمتابعة.

اأف�سل  فئة  يف  جهات  ثالث  وفازت 

ممار�سة يف امل�ساركة الإلكرتونية املجتمعية، 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  وهي 

للتوا�سل  و�سائلها  عن  العمراين  والتخطيط 

الجتماعي التابعة ل�سوؤون الأ�سغال، ووزارة 

م�سروع  عن  اجلنوبية(  )املحافظة  الداخلية 

املجل�س الفرتا�سي، و�سوؤون اجلمارك بوزارة 

الداخلية عن م�سروع امل�ساركة املجتمعية.

فكانت  الكرتوين  موقع  اأف�سل  اأما جائزة 

موقعها  عن  ال�سحة  وزارة  ن�سيب  من 

حني  يف   .www.moh.gov.bh الإلكرتوين 

والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة  فازت 

بجائزة اأف�سل تطبيق لالأجهزة الذكية، وذلك 

.eShabab عن تطبيقها

ويف القطاع اخلا�س، ح�سل على جائزة 

اأف�سل خدمة اإلكرتونية كل من معهد البحرين 

عن   )BIBF( واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات 

مطار  خدمات  و�سركة   ،MyClass خدمة 

البحرين عن خدمة �ساهني، بينما فازت �سركة 

الذكية  لالأجهزة  تطبيق  اأف�سل  بجائزة  بنفت 

.BenefitPay عن تطبيق

مقرتح  اأف�سل  فئة  الأفراد  قطاع  ويف 

اإلكرتوين، فازت �سيماء املري وفاطمة مراد عن 

م�سروعهما 360o Boulevard، وعبدالعزيز 

 ،Litigants Chatbot املعاودة عن م�سروعه

خليفة  اآل  حممد  بنت  منرية  وال�سيخة 

يا�سر  وفاز   .Gov4Good م�سروعها  عن 

عبدالرزاق  وحممد  ال�سريفي  علي  عبداجلليل 

حممود ال حممود بجائزة املواطن الإلكرتوين 

نح لثنني من املواطنني اللذين ا�ستخدما  التي متمُ

مكثف  ب�سكل  الإلكرتونية  اخلدمات  خمتلف 

قام  وملن  الإلكرتونية،  احلكومة  قنوات  عرب 

بدفع اأعلى مبلغ عرب خدمات الدفع الإلكرتوين 

خالل عام واحد.

ا�شتمرار ميلي�شيا  البحرين تدين 

احلوثي يف ا�شتهداف ال�شعودية

ب�سدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

ا�ستهداف  يف  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  ا�ستمرار 

بطائرات  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا�سي 

مطار  ا�ستهداف  اآخرها  كان  والتي  مفخخة،  ة  م�سريرّ

لطائرة  واإطالقها  مفخخة،  ة  م�سريرّ بطائرة  الدويل  اأبها 

ة مفخخة اأخرى جتاه مدينة جنران.  م�سريرّ

مملكة  موقف  على  اخلارجية  وزارة  و�سدرّدت   

اململكة  ل�سقيقتها  بقوة  والداعم  الثابت  البحرين 

اأمنها وا�ستقرارها  العربية ال�سعودية يف كل ما يحفظ 

�سيا�سات  من  تتبناه  فيما  دائًما  معها  واملت�سامن 

ت�سعى  التي  اجلبانة  الأعمال  هذه  ملواجهة  واإجراءات 

بكفاءة  م�سيدة  املنطقة،  يف  وال�ستقرار  الأمن  لزعزعة 

وقوات  ال�سعودية  اجلوية  الدفاعات  قوات  ويقظة 

الطائرتني  وتدمري  اعرتا�س  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف 

تني. امل�سريرّ

جاللته التقى حممد بن زايد يف اأبوظبي.. امللك:

عالقات تاريخية متميزة جتمع بني البلدين وتزداد ر�شوًخا وقوًة
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  التقى ح�سرة 

خليفة ملك البالد املفدى، اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

اأم�س يف  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  امل�سلحة 

جمل�س �سموه يف ق�سر البحر، بح�سور �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون 

ال�سباب، و�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول 

الهيئة  رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

العامة للريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، وعدد من 

اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ..

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  ورحب 

جت�سد  التي  الودية  الأحاديث  وتبادل  املفدى،  امللك  بجاللة 

عمق العالقات الأخوية الرا�سخة بني مملكة البحرين ودولة 

الإمارات العربية املتحدة، والتي تقوم على اأوا�سر متينة من 

الأخوة ووحدة امل�سري والتعاون امل�سرتك ملا فيه خري البلدين 

وم�ساحلهما املتبادلة، متمنيني للبلدين دوام التقدم والزدهار.

كما نقل �سموه اإىل جاللة امللك املفدى حتيات اأخيه �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة، حفظه اهلل، وخال�س متنياته جلاللته 

ال�سقيق دوام اخلري  بال�سحة وال�سعادة، وللمملكة و�سعبها 

والرفعة.

بالغ  عن  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  واأعرب 

العتزاز بعمق العالقات التاريخية املتميزة واأوا�سر الروابط 

الأخوية الوثيقة التي جتمع بني البلدين، والتي تزداد ر�سوًخا 

وقوًة، ومبا و�سل اإليه التعاون والتن�سيق الثنائي من م�ستوى 

واملجالت، مبا يخدم م�ساحلهما  امل�سارات  كافة  متقدم على 

املتبادلة ويلبي تطلعات �سعبيهما ال�سقيقني.

واأ�ساد جاللته مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة 

من اإجنازات ح�سارية وتنموية واقت�سادية وثقافية وعلمية 

رائدة، بف�سل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

و�ساحب  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وبدورها املحوري الفاعل على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل، وم�ساعيها اخلرية يف تر�سيخ 

مقومات الأمن وال�ستقرار ون�سر ال�سالم يف املنطقة والعامل، 

والعون خلدمة  يد اخلري  مد  املقدرة يف  العاملية  ومبادراتها 

بني  والتعاون  والت�سامح  التعاي�س  قيم  وتر�سيخ  الإن�سانية 

ال�سعوب.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخوه  املفدى  امللك  جاللة  واأكد 

امل�سرتكة  الأخوية  الروابط  متانة  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

بني البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني، معربني عن اعتزازهما مبا 

والتعاون على جميع  والأخوة  القربى  اأوا�سر  يجمعهما من 

امل�ستويات.

من  عدًدا  ظبي  اأبو  عهد  ويل  و�سمو  جاللته  وبحث 

املو�سوعات والق�سايا اخلليجية والإقليمية والدولية التي تهم 

البلدين، وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.
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وزير الرتبية يبحث التعاون مع مدير 

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

ا�ستقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

مدير  العا�سمي  بن حممد  عبدالرحمن  الدكتور  والتعليم، 

عام مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، مبنا�سبة تعيينه 

يف من�سبه، موؤكًدا الوزير اأن الوزارة تهتم بتعزيز التعاون 

�سنوات عديدة،  منذ  اأُ�س�س  بيت خربة  بو�سفه  املكتب  مع 

والتدريبية  وال�ست�سارية  التعليمية  اخلدمات  لتقدمي 

للدول الأع�ساء، م�سيًدا باملكتب واملراكز التابعة له، والتي 

ت�سهم يف تزويد امليدان الرتبوي بكل امل�ستجدات يف جمال 

يبذلها  التي  تقدر اجلهود  الوزارة  اأن  اإىل  م�سرًيا  التعليم، 

املكتب.

كما مت خالل اللقاء بحث التعاون امل�ستقبلي بني املكتب 

وكل من مركز التميز للتعليم الفني واملهني واملركز الإقليمي 

يف  يعمالن  واللذين  والت�سال،  املعلومات  لتكنولوجيا 

مملكة البحرين حتت اإ�سراف منظمة اليون�سكو، اإ�سافًة اإىل 

بحث امل�ساريع التي ينوي املكتب تنفيذها م�ستقبالً، والتي 

تهدف اإىل الرتقاء بامل�سرية التعليمية يف الدول الأع�ساء، 

متمنًيا الوزير ملدير املكتب دوام التوفيق.

ال�سيخة مي ت�ستعر�ض جتربة

البحرين يف جمال اال�ستثمار يف الثقافة

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  قّدمت 

خربة  حول  حما�سرة  موؤخًرا،  خليفة، 

مملكة البحرين يف ال�ستثمار يف الثقافة، 

اأغا  زهراء  الأمرية  �سمو  بح�سور  وذلك 

خان و�سمو الأمري ح�سني اأغا خان، وعدد 

وح�سور  التوجيهية،  اللجنة  اأع�ساء  من 

من  بدعوة  امل�ستوى،  رفيع  دبلوما�سي 

جائزة الأغا خان للعمارة و�سمن برنامج 

للجنة  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات 

اجلائزة، وذلك يف قاعة املركز الإ�سماعيلي 

بالعا�سمة الربتغالية ل�سبونة.

هي  الثقافة  اإن  مي  ال�سيخة  وقالت 

احل�سرية  التنمية  لتعزيز  الدافعة  القوة 

م�ستدامة،  ثقافية  حتتية  بنية  وبناء 

متوجهة بال�سكر اجلزيل اإىل املنظمني على 

جتربة  وتقدمي  املحا�سرة  لإلقاء  الدعوة 

البحرين يف ال�ستثمار يف الثقافة.

اأن  اإىل  املحا�سرة  خالل  واأ�سارت 

البحرين بالرغم من م�ساحتها اجلغرافية 

تعزيز  على  رّكزت  اأنها  اإل  ال�سغرية، 

تعك�س  التي  التحتية  الثقافية  بنيتها 

اإىل  يعود  عريًقا  ثقافًيا  تراًثا  اليوم 

ح�سارة  ع�سر  منذ  عام   4500 حوايل 

اللوؤلوؤ  �سيد  مهنة  ع�سر  وحتى  دملون 

الذي اعتمدت عليه اململكة كرافد اأ�سا�سي 

ع�سر  التا�سع  القرنني  خالل  لقت�سادها 

والع�سرين، و�سولً اإىل اليوم.  

واأو�سحت اأن البحرين �سهدت نه�سة 

ثقافية كبرية مع اكت�ساف النفط الذي اأدى 

اإىل تطورات مهمة، وبالرغم من ذلك فاإن 

الربامج  يف  ح�سورها  وا�سلت  الثقافة 

عناوين  الأخري  القرن  حمل  اإذ  التنموية، 

كاأول  البحرين احلديث،  تاريخ  مهمة يف 

مدر�سة نظامية عام 1919، واإن�ساء اأول 

اإن�ساء  اأدبي عام 1920، عالوة على  ناٍد 

دائرة الآثار عام 1970، وانطالق معر�س 

البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية عام 

.1972

موؤكًدا اأن برنامج »التوازن املايل« جنح يف حتفيز القطاعات غري النفطية.. وزير املالية:

متفائلون بتحقيق منوٍّ عاٍل بقطاعات التكنولوجيا والرعاية ال�سحية واخلدمات اللوج�ستية

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

م�ستمرة  عملية  القت�سادي  النمو  اأن  الوطني  والقت�ساد 

تتطلب تعزيز التناف�سية عرب تطوير ال�سيا�سات والت�سريعات 

حتفز  التي  املبتكرة  واملبادرات  والنمو،  لالنفتاح  الداعمة 

منو القطاعات املختلفة، مبا يتما�سى مع املبادرات واخلطط 

للمنطقة  املن�سودة  التنموية  الأهداف  لتحقيق  القت�سادية 

م�ستقبل  مبادرة  اأن  اإىل  م�سرًيا  امل�سرتكة،  والتطلعات 

ال�ستثمار تعك�س الدور الريادي للمملكة العربية ال�سعودية 

وتناف�سيتها  للمنطقة  التنموي  الدور  تعزيز  يف  ال�سقيقة 

ا�ستقرار للمنطقة والعامل، ملا  مبا يعزز من مكانتها كعامل 

متثله املبادرة من من�سة �ساملة لتبادل اخلربات والتجارب 

ال�ستثمارات  جذب  يف  ي�سهم  مبا  التعاون،  اأفق  وزيــادة 

يف  وي�سهم  القت�سادي،  التنوع  وترية  من  ويزيد  للمنطقة 

حتقيق اأهدافها املن�سودة.

امل�ستوى،  رفيع  الوفد  �سمن  م�ساركته  لدى  ذلك  جاء 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

اأعمال منتدى  خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف 

يف  املنعقد  اخلام�سة،  بن�سختها  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة 

رعاية  ال�سقيقة حتت  ال�سعودية  العربية  باململكة  الريا�س 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

وبرئا�سة  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل 

الدفاع باململكة العربية ال�سعودية.

واأ�سار وزير املالية والقت�ساد الوطني، خالل م�ساركته 

اخلزانة  وزير  اأدارهــا  التي  العامة  النقا�سية  اجلل�سة  يف 

اإىل  الأمريكية ال�سابق وامل�ستثمر امل�سريف �ستيفن منو�سني، 

بعد  ملا  القت�سادي  التعايف  بينها  من  املو�سوعات  من  عدد 

جائحة فريو�س كورونا، وتعزيز ال�ستقرار املايل يف مملكة 

اخلليجي،  القت�ساد  يف  والفر�س  والتحديات  البحرين، 

والفر�س ال�ستثمارية خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

اليوم  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  وقال 

توا�سل حتقيق النجاحات التي ت�سعدنا يف مملكة البحرين 

كون جناحها جناح لنا جميًعا، اإذ تعمل من خالل ا�سطالعها 

تعزيز  على  النوعية  التنموية  املبادرات  بقيادة  اليوم 

البحرين  اأن مملكة  اإىل  م�سرًيا  املنطقة،  التنمية يف  م�ساعي 

قمة  خالل  الكربى  ال�سقيقة  اأطلقتها  التي  املبادرات  تدعم 

مبادرة  منتدى  واأهداف  الأخ�سر،  الأو�سط  ال�سرق  مبادرة 

مزيًدا  يحقق  مبا  اخلام�سة  ن�سخته  يف  ال�ستثمار  م�ستقبل 

من الفر�س الواعدة للمنطقة وينعك�س اأثرها الإيجابي على 

البحرين  مملكة  يجمع  مبا  منوًها  املنطقة،  و�سعوب  دول 

تاريخية  اأخوية  عالقات  من  ال�سعودية  العربية  واململكة 

وثوابت را�سخة واأهداف م�سرتكة وم�سري واحد اإزاء خمتلف 

التحديات، معرًبا عن حر�س مملكة البحرين على موا�سلة 

تعزيز التعاون مع اململكة العربية ال�سعودية يف القطاعات 

املالية والقت�سادية، والدفع بعالقات التعاون اإىل اأفق اأو�سع 

على خمتلف ال�سعد.

من  البحرين  مملكة  يف  اتخاذه  مت  ما  كل  اأن  واأو�سح 

قرارات واإجراءات خالل جائحة فريو�س كورونا هدفها الأول 

اململكة  املواطنني واملقيمني يف  احلفاظ على �سحة و�سالمة 

كونها اأولوية دائمة، مو�سًحا اأنه خالل مراحل اجلائحة مت 

الرتكيز اأولً على احلد من الآثار ال�سحية للجائحة مبا اأ�سهم 

يف حماية املواطنني واملقيمني واحلفاظ على �سالمتهم، ويف 

مرحلة ثانية �سعت اململكة لدعم القت�ساد الوطني والقطاع 

وخلق  القت�سادي  النمو  م�سار  على  واحلفاظ  اخلا�س 

الوظائف  حماية  جانب  اإىل  للمواطنني  النوعية  الفر�س 

و�سمان ا�ستقرار �سوق العمل، واليوم نحن ب�سدد املرحلة 

الثالثة وهي الو�سول للتعايف القت�سادي وتعزيز ال�ستقرار 

القت�سادي  النمو  لتعزيز  خاللها  من  ن�سعى  والتي  املايل، 

والعودة مب�سارات النمو لوتريتها قبل اجلائحة.

دولية  جناح  ق�سة  غدت  البحرين  مملكة  اأن  وتابع 

ملهمة يف تعاملها مع الظروف ال�سحية ال�ستثنائية التي 

فر�ستها جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( على العامل، 

ال�سامية  والتوجيهات  الثاقبة  للروؤية  النجاح  هذا  مرجًعا 

من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

وقيادة  ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

للجهود  اهلل،  حفظه  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا، والقاعدة ال�سلبة التي 

اإىل جانب حتديد  النظام ال�سحي يف اململكة،  اإليها  ي�ستند 

روؤية فاعلة مل�سارات التعامل مع جائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(، بالإ�سافة اإىل التعاون والعمل امل�سرتك بني 

دول املنطقة والعامل.

لإجناح  امل�سرتك  العمل  موا�سلة  اأهمية  اإىل  وتطرق 

اخلطط واملبادرات النوعية ملوا�سلة رفد القت�ساد وحتقيق 

التعايف القت�سادي املن�سود و�سمان ا�ستقرار �سوق العمل، 

من خالل خلق الفر�س النوعية بعد الظروف ال�ستثنائية 

العامل،  واجهها  التي  وتداعياته  كورونا  فريو�س  جلائحة 

اإنتاج  كيفية  �سيكون يف  القادم  املهم  التحول  اأن  اإىل  لفًتا 

وتوزيع وا�ستخدامات الطاقة، م�سرًيا اإىل اأن هناك موؤ�سرات 

قطاعات  يف  عالية  منو  معدلت  بتحقيق  للتفاوؤل  تدفع 

ال�سحية،  والرعاية  املالية،  والتكنولوجيا  التكنولوجيا، 

واخلدمات اللوج�ستية.

الفورية  ال�ستجابة  اإطار  يف  اأنه  اإىل  الوزير  واأ�سار 

فريو�س  تداعيات  ملواجهة  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي 

حزمة  اإطالق  مت  القت�سادية،  القطاعات  ودعم  كورونا 

دينار  مليار   4.5 قيمتها  جتــاوزت  واقت�سادية  مالية 

)حوايل 12 مليار دولر اأمريكي(، اأي ما يعادل ثلث الناجت 

املحلي الإجمايل ململكة البحرين، تهدف اإىل اإ�سناد القطاعات 

اخلا�س  والقطاع  اجلائحة،  جراء  املت�سررة  القت�سادية 

واملواطنني ودعم الأجور وحماية الوظائف، مبا ي�سهم يف 

ململكة  املن�سود  القت�سادي  التعايف  نحو  التوجه  تعزيز 

البحرين، وما زالت هذه احلزم م�ستمرة.

مملكة  بجهود  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  ونّوه 

القت�سادي  للتعايف  امل�ستمرة عرب عدة مبادرات  البحرين 

التوازن  برنامج  املايل من خالل و�سع  ال�ستقرار  وتعزيز 

املايل على م�سار حتقيق اأهدافه، مو�سًحا اأن التوازن املايل 

لي�س مرتبًطا بزيادة الإيرادات اأو خف�س امل�سروفات فقط، 

واإمنا بالربط الإيجابي ما بني النمو القت�سادي املتمثل يف 

غري  الإيــرادات  زيادة  مع  النفطي  غري  املحلي  الناجت  منو 

اأطلق  الذي  املايل  التوازن  برنامج  اأن  مو�سًحا  النفطية، 

امل�سروفات  بني  التوازن  حتقيق  بهدف   2018 العام  يف 

ما  النفطية،  غري  القطاعات  حتفيز  يف  جنح  والإيــرادات، 

اأدى اإىل زيادة الإيرادات غري النفطية بن�سبة 66% وتقليل 

بحريني يف  دينار  مليون   39 امليزانية مبقدار  العجز يف 

العام 2019.

قطاع  دعــم  اأهمية  الــوزيــر  ــد  اأك ال�سدد،  هــذا  ويف 

اأهم  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التي باتت اليوم من 

القطاعات التي ترتكز عليها اقت�ساديات الدول يف العامل، 

يف  اأ�سهمت  اإيجابية  ونــواٍح  اإمكانات  من  به  يحظى  ملا 

اأن  الوظيفية، مو�سًحا  الفر�س  الناجت املحلي، وخلق  رفع 

البتكار والتنوع بهذا القطاع اأدى اإىل فتح اآفاق جديدة اأمام 

له  الدخل، وهذا ما ت�سعى  ال�ستثمار والتنوع يف م�سادر 

مملكة البحرين متا�سًيا مع اأهداف روؤية البحرين 2030، 

لفًتا اإىل اأن مملكة البحرين تخ�س�س ح�سة تبلغ ن�سبتها 

للموؤ�س�سات  احلكومية  واملناق�سات  امل�سرتيات  من   %20

اأف�سلية بن�سبة 10% من  ال�سغرية واملتو�سطة، واإعطائها 

مناق�سات ومزايدات املرافق اخلدمية داخل من�ساآت اجلهات 

التنوع  دعم  يف  القطاع  هذا  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  احلكومية، 

القت�سادي، وتوفري فر�س العمل.

التكنولوجيا  يف  البحرين  مملكة  جتربة  وا�ستعر�س 

حتفيز  يف  واإ�سهاماتها  واملعريف  الرقمي  والقت�ساد  املالية 

القطاعات الأخرى، وت�سجيع القطاع اخلا�س على ال�ستثمار 

الأعمال  ريادة  لدعم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

وتنمية املوؤ�س�سات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة والتغلب 

على التحديات التي تواجهها، اإىل جانب دعم تقدم املراأة يف 

املجالت كافة، ما يجعل البحرين حتتل اأعلى ن�سبة ن�ساء يف 

موؤ�س�سي ال�سركات النا�سئة يف العامل.

من  عدد  مناق�سة  املنتدى  �سمن  اجلل�سة  خالل  وجرى 

امل�ستدام،  ال�ستثمار  يف  متثلت  الأولوية  ذات  املوا�سيع 

اإىل  اإ�سافة  الرقمي،  والتحول  العاملي،  القت�سادي  والنمو 

اإ�سناد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
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�سماح عالم 

مــــداد 

ما قبل.. وما بعد.. 

العدالـــــة الإ�سالحيـــة 

حققت مملكة البحرين نقلة نوعية ب�شهادات عاملية 

من اأهل الخت�شا�ص بتطبيق قانون العدالة الإ�شالحية، 

املتقدمة  الت�شريعية  املبادرة  هذه  اأن  لالإعجاب  واملثري 

البحرين  مملكة  حتقيق  ظل  يف  تاأتي  للعامل  والالفتة 

�شد  العنف  حالت  ت�شجيل  جًدا يف  منخف�شة  لن�شبة 

من  جودي�ص  اآنا  فاخلبرية  للعامل،  بالن�شبة  الأطفال 

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأكدت 

مقارنة  البحرين  يف  الطفل  �شد  العنف  حالت  تدين 

حول  اأخرى  دول  يف  امل�شكلة  هذه  معدلت  بزيادة 

العامل.

اأرقام عاملية عر�شت يف الور�شة الإقليمية للعدالة 

الأ�شبوع،  خالل  املنامة  يف  اأقيمت  التي  الإ�شالحية 

طفل  بليون  فهناك  القدم،  مو�شع  ملعرفة  ن�شردها 

نف�شي خالل  اأو  اأو جن�شي  اإىل عنف ج�شدي  تعّر�ص 

العام املا�شي حول العامل، وهناك 1 من كل 5 فتيات 

تتعّر�شن لالإ�شاءات اجلن�شية، و1 من كل اأربعة اأولد 

القتل  جرائم  اأن  مبينة  اجل�شدية،  لالإ�شاءة  يتعّر�ص 

تعترب �شمن اأعلى خم�شة م�شببات للموت، واأن 80% 

من �شحايا القتل هم من الأولد.

اإ�شالحي نوعي  قانون  الإ�شالحية  العدالة  قانون 

ياأتي لي�شيف مل�شرية القوانني الداعمة حلقوق الإن�شان 

يتخطى  القانون  هذا  اأن  والالفت  الطفل،  وحقوق 

حدود حفظ احلقوق الرئي�شية املعنية بالطفل ليالم�ص 

تفا�شيل التفا�شيل من اللبا�ص وطبيعة املكان ووجود 

وال�شخ�شية  الطفل..  اأمام  واأوراق  ملفات  اأو  حرا�ص 

التي تتعامل مع الطفل، فكلها تفا�شيل توؤثر يف �شري 

ق�شايا الطفل وتوؤثر عليه. 

ثمة  والنف�شية  الجتماعية  النظريات  ح�شب 

من  فهناك  الجرام،  م�شببات  حتديد  يف  اختالف 

ينظر اإىل اجلرم باأنه نتيجة جلني موروث، وهناك من 

ت�شبب  داخلية  واأ�شباب  اأخالقي  جلنون  نتيجة  يراه 

اإىل  اأخرى  نظريات  تذهب  حني  يف  القانون،  خمالفة 

احل�شول  عدم  �شببها  واجلرمية  اخلاطئ  ال�شلوك  اأن 

على البيئة ال�شحيحة لتن�شئة الفرد بالطريقة املالئمة، 

وهو املنظور الذي قام عليه قانون العدالة الإ�شالحية 

وفل�شفته  القانون  لروح  ومتفردة  متقدمة  بروؤية 

الإن�شانية.

الإقليمية  الور�شة  جل�شات  يف  طرح  ما  وبخالف 

�شوؤال  عند  اأتوقف  اجلوانب،  جلميع  وال�شاملة  الغنية 

اإذ  بعده؟  وماذا  الإ�شالحية  العدالة  قانون  قبل  ماذا 

عن  نتحدث  اآمن،  ومنزل  وجمتمع  بيئة  عن  نتحّدث 

ت�شكيل �شخ�شية متوازنة ب�شيطة را�شية ل �شخ�شية 

متمردة اأو متطرفة معقدة، والأهم كيفية اإيجاد بيوت 

اآمنة وم�شتقرة بكل ما حتمله �شفة الأمان من معايري 

واأن  خا�شة  العي�ص،  كرامة  من  املعقول  احلد  توؤمن 

وباملثل  الآمن،  الطفل  ين�شئ  الذي  هو  الآمن  البيت 

كانت  اأًيّا  )امل�شكلة(  الطفل  ين�شاأ  املت�شدع  البيت  فاإن 

م�شكلته ودرجتها وم�شتواها ومدى خطورتها.

تاأمني  يف  الدولة  تتحملها  كبرية  م�شوؤولية  ثّمة   

وكيًفا،  ا  كًمّ الطفل  لحتياجات  ومراعية  منا�شبة  بيئة 

املجتمع  على  اأهمية  تقل  ل  اأخرى  م�شوؤولية  وثمة 

�شناعة  يف  وتاأثريه  بدوره  الوعي  م�شتوى  رفع  يف 

امل�شتقبل مبا يت�شمنه من طرق عي�ص، واأ�شلوب حياة، 

اأي  يف  امل�شتقبل  رهان  وامل�شوؤولية  والوعي  فالرقي 

جمتمع متقدم ي�شري على طريق التنمية.

فنحن  القانون(  بعد  )ما  الآخر  ال�شوؤال  اأما 

تقومي  وحماولت  اأفراد،  �شلوك  ت�شحيح  عن  نتحدث 

فالتغيري  ال�شواب،  طريق  عن  حادت  �شخ�شيات 

ال�شلوكي والثقايف من اأكرث التغيريات �شعوبة، والأهم 

هو ردع املجرمني، وو�شع حد لكل من يعنف اأو يظلم 

اأو يتنمر اأو ي�شيء للطفل باأي �شكل من الأ�شكال، من 

منطلق اأن الطفل اأمانة وثروة وطن.

الزوج الثاين مدمن طعنها ب�سكني ووّرطها يف مديونيات مرتاكمة

بحرينية ُتنهي حياتها الأ�سرية ال�سعيدة.. وتتزوج اآخر فتقع يف »امل�سائب«

حممد بحر:

مل يخلد يف ذهن �صيدة بحرينية باأن انف�صالها عن زوجها 

اإىل  اآخر �صيقودها  بعد حياة كرمية وم�صتقرة، وزواجها من 

اأروقة  اإىل  ال�صرطة  مراكز  من  ابتداًء  لها،  نهاية  ل  متاهة 

اعتدى  والذي  املخدرات،  مدمن  زوجها  من  هرًبا  املحاكم، 

عليها مراًرا وتكراًرا بال�صرب املربح والطعن بال�صكني، وعدم 

توفري ماأوى منا�صب لأ�صرته املكونة من 3 بنات.

»باأن  املحامي تقي ح�صني وقال:  الق�صية ذكرها  تفا�صيل 

اأثمر  والذي  الأول  لزواجها  نهاية  و�صعت  بحرينية  �صيدة 

عنه �صتة من الأبناء، واختارت الزواج من �صاب اآخر ورزقت 

احلاطة  املعاملة  لأب�صع  خالله  تعّر�صت  بنات،  بثالث  منه 

بال�صكني،  والطعن  بال�صرب  اعتدائه  من  ابتداًء  بالكرامة، 

الزوجة، بعد  الديون املرتاكمة على  اإىل عدم ت�صديده  اإ�صافة 

�صراء  وكذلك  با�صمها،  امل�صكن  اإيجار  عقد  توثيق  اإىل  عمد  اأن 

تعاطي  على  واإدمانه  با�صمها،  وال�صيارات  النقالة  الهواتف 

املخدرات با�صتمرار«.

ومل جتد ال�صيدة و�صيلة لإنقاذها من �صبح زواجها الثاين 

اإل اللجوء اإىل مكتب املحاماة، وبعد رفع املحامي تقي ح�صني 

باأن املدعية �صدر ل�صاحلها حكًما  دعوى يف املحكمة، ات�صح 

اإىل  باإلزام املدعى عليه بتاأدية نفقة �صهرية  يف عام 2011، 

البنات 60 ديناًرا، بالإ�صافة اإىل م�صاريف اأخرى.

واحلكم  ال�صابق  احلكم  �صم  التنفيذ  حمكمة  من  فطلب 

احلايل مًعا، وحكمت املحكمة ب�صفة م�صتعجلة باإلزام املدعي 

عليه باأن يوؤدي للمدعية نفقة املاأكل وامللب�س مبلغ 50 ديناًرا 

وامللب�س  املاأكل  نفقة  يوؤدي  باأن  عليه  املدعي  اإلزام  �صهرًيا، 

للبنات مبلغ وقدره 150 ديناًرا �صهرًيا، واإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعية لك�صوة عيدي الفطر والأ�صحى مبلغ 40 

ال�صنة  ديناًرا مرتني يف  ال�صنة، ومبلغ 90  ديناًرا مرتني يف 

ي�صدد  باأن  عليه  املدعى  املحكمة  األزمت  كما  بينهن،  منا�صفة 

 60 وقدره  مبلغ  والقرطا�صية  املدر�صة  م�صاريف  للبنات 

ديناًرا مرتني يف ال�صنة.

املحامي تقي ح�شني

حمو نهائي للمحامية فاطمة احلواج من جدول املحامني

الحتاد الن�سائي يوّزع املنا�سب الإدارية واأحالم رجب الرئي�سة اجلديدة

حمرر ال�صوؤون املحلية:

اأكدت م�صادر لـ»الأيام« �صدور قرار من جمل�س تاأديب املحامني 

ا�صمها نهائًيا من جدول  املحامية فاطمة احلواج ب�صطب  مبعاقبة 

املحامني.

مهنة  مزاولة  احلواج  املحامية  على  ُيحظر  القرار،  وبح�صب 

طرًفا  تكن  مل  ما  بها،  يت�صل  ما  اأو  الق�صايا  مراجعة  اأو  املحاماة 

فيها ب�صفتها مدعية اأو مّدعى عليها اأو حترير وكالت جديدة لها 

ب�صفتها حمامية.

تاأديبية  دعوى  اإثر  على  املحامني  تاأديب  جمل�س  قرار  وجاء 

�صّد  ب�صفته  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزير  رفعها 

احلّواج، حيث �صدر القرار ال�صتئنايف للمجل�س اأم�س الأول بقبول 

ا�صتئناف املحامية �صكاًل ورف�صه مو�صوًعا وتاأييد القرار امل�صتاأنف 

مبحو ا�صمها من جدول املحامني.

�صارة جنيب:

اجلديد  البحريني  الن�صائي  الحتاد  اإدارة  جمل�س  انتهى 

الإدارية، حيث مت  املنا�صب  توزيع  من  للدورة 2023-2021 

انتخاب اأحالم رجب كرئي�صة ملجل�س الإدارة، والدكتورة �صمية 

اجلودر نائًبا للرئي�س. 

الإدارة  جمل�س  ع�صوات  عقدته  الذي  الجتماع  على  وبناًء 

رواء  �صتتوىل  فيما  ال�صر،  اأمني  من�صب  النجار  لطيفة  �صتتوىل 

ال�صيخ من�صب الأمني املايل. 

يذكر اأن الحتاد الن�صائي اأعلن يف وقت �صابق عن فوز 11 

جا�صم  فوزية  من:  كل  وهن  النتخابات  يف  بالتزكية  مر�صحًة 

ربيعة من جمعية فتاة الريف، لطيفة حممد النجار من جمعية 

اأوال الن�صائية، �صمية عبدالرحمن اجلودر من اجلمعية البحرينية 

لتنمية املراأة، اأحالم اأحمد عبدالر�صول من جمعية الن�صاء الدولية، 

البحرينية، مرمي حممد  املراأة  ن�صرين في�صل جا�صم من جمعية 

وجيهة  الن�صائية،  حمد  مدينة  جمعية  من  ال�صتي  عبدالرزاق 

عبا�س اإبراهيم من جمعية البحرين الن�صائية للتنمية الإن�صانية، 

عبدالرزاق  فتحية  الريف،  فتاة  جمعية  من  ح�صن  علي  فاطمة 

اأبو  عبداهلل  فاطمة  من  وكل  املعا�صرة،  املراأة  جمعية  من  حممد 

اإدري�س ورواء مريزا ال�صيخ من جمعية نه�صة فتاة البحرين.

م�سادرة 250 األف دينار من متهم

مل يف�سح عنها بالدوائر اجلمركية

باأن  الأموال  املالية وغ�صل  اأفاد رئي�س نيابة اجلرائم 

املحكمة ال�صغرى اجلنائية اأ�صدرت اأم�س حكًما ح�صورًيا 

األف   250 مبلغ  ومب�صادرة  دينار  األف  املتهم  بتغرمي 

دينار، وذلك ملا ن�صب اإليه من تهمة خمالفة اأحكام قانون 

ب�صاأن  الوزاري  والقرار  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل 

نظام الإف�صاح عن الأموال بالدوائر اجلمركية.

من  يحوزه  عما  املتهم  يف�صح  مل  الإفادة  وبح�صب 

مبالغ مالية عند �صوؤاله من قبل �صابط اجلمارك.

يف  حتقيقاتها  اأجنزت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

البالغ الوارد اإليها من اإدارة التحريات املالية حول قيام 

املتهم من اجلن�صية العربية مبحاولة اإدخال مبلغ وقدره 

250 األف دينار اإىل مملكة البحرين دون الإف�صاح عنها 

اأموال  لأية  حيازته  نفى  حيث  اجلمركية،  الدائرة  لدى 

من  يحوزه  عما  اجلمارك  �صابط  منه  ا�صتف�صر  عندما 

على  بحوزته  وعرث  بتفتي�صه  وقام  به  فا�صتبه  اأموال، 

واتخاذ  �صبطه  فتم  �صيارته،  بداخل  خمباأ  املبلغ  ذلك 

ملا ي�صكله فعله من جرمية  ب�صاأنهه  القانونية  الإجراءات 

عدم الإف�صاح عن الأموال بالدوائر اجلمركية.

مواجهته  بعد  املتهم  العامة  النيابة  ا�صتجوبت  وقد 

والتي  اجلنائية  املحاكمة  اإىل  باإحالته  واأمرت  بالأدلة، 

اأ�صدرت حكمها باإدانته ومب�صادرة املبلغ املايل امل�صبوط.

اأحالم رجب

فاطمة احلواج

عري�سة اإلكرتونية �سد قرار تقدمي المتحانات ح�سورًيا يف جامعة البحرين

حمرر ال�صوؤون املحلية:

التوا�صل  موقع  #جامعة_البحرين  و�صم  ت�صدر 

الجتماعي بعد اأن اأعلنت اإدارة اجلامعة عن قرار احل�صور 

الفعلي لتقدمي جميع المتحانات النهائية للف�صل الدرا�صي 

الطلبة  نظر  وجهات  تباينت  وقد  الأول 2021/  2022، 

ب�صاأن القرار.

قالت  تغريدة  العايل  زهراء  كتبت  الذي  الوقت  ففي 

فيها: »�صلون اأ�صارح باقي الطالب واأقول لهم اإين مب �صد 

هالقرار«، كتبت مغردة اأطلقت على نف�صها ا�صم مرمر »احنا 

واجلداول  التعار�س  على  احل�صوري  على  مو  اعرتا�صنا 

كذا  للمدتريم و�صلون يحطون  ب�س  ا�صبوع  �صلون  الغلط 

فر�س  يتم  مل  ملاذا  علي  اآيات  وت�صاءلت  يوم«،  يف  مادة 

والتهيئة،  ال�صتعداد  من  لنتمكن  ح�صورًيا  املحا�صرات 

وعلّق حممد اجلا�صم »درا�صة اأونالين وامتحانات مفاجاأة 

ح�صورية«.

ومل يخُل الو�صم من املقاطع التهّكمية، خا�صة من قبل 

الطلبة امل�صتجدين دفعة العام 2021، والذي اأبدوا خوفهم 

لأنهم مل  لقاعات ومباين اجلامعة؛  الو�صول  من �صعوبة 

يح�صروا للجامعة م�صبًقا.

عري�صة  الطلبة  من  عدد  اأطلق  ذاته،  ال�صياق  ويف 

البحرين  جامعة  لرئي�صة  موجهة  ور�صالة  اإلكرتونية، 

الدكتورة جواهر امل�صحكي، دعوا من خاللها لإعادة النظر 

�صمن  اجلامعي،  احلرم  يف  المتحانات  تقدمي  قرار  يف 

اأنف�صهم من  الإجراءات ال�صحية الحرتازية، بهدف وقاية 

مراعاة  لين«،  »اأون  المتحانات  بتقدمي  مطالبني  املر�س، 

اأن من حّقهم كطلبة  اجلميع، معتربين  مل�صلحة و�صالمة 

اختيار الطريقة الآمنة بالن�صبة لهم.

مبثابة  لتكون  و�صلة  مع  الر�صالة  الطلبة  وتناقل 

التوقيع الإلكرتوين على العري�صة، واأ�صاروا اإىل اأن هدفهم 

من هذا الطلب التاأكيد على �صالمتهم كطلبة، واأهمية وقاية 

اأنف�صهم من الإ�صابة بفايرو�س كورونا )كوفيد-19(، اإذ اأن 

الوباء ل يزال موجود، واأن الإ�صابة خالل فرتة المتحانات 

قد توؤثر على م�صتوى الطلبة ومعدلتهم الرتاكمية.

اأو  احل�صور  بني  الطلبة  خريت  اجلامعة  اإن  وقالوا 

التعليم عن ُبعد، ولكنها اأجربتهم على تقدمي المتحانات 

اأولئك املقيمني  اأمر مربك للطلبة، خا�صة  ح�صورًيا، وهو 

خارج مملكة البحرين.

ولفتوا لعدم اإمكانية ا�صتعمال مرافق اجلامعة والتي 

ت�صمل دورات املياه، مما قد يوؤدي حلرج للعديد من الطلبة، 

ف�صاًل عن الظروف ال�صحية لبع�س الطلبة، واأولئك الذي 

الأمرا�س املزمنة، وهو  اأو من  املناعة  يعانون من �صعف 

الأمر الذي قد يعر�صهم للخطر.

الإجراءات  كافة  اتخذت  البحرين  جامعة  اأن  واأكدوا 

جودة  و�صمان  بعد،  عن  التعلم  عملية  لت�صهيل  الالزمة 

التعليم وكفاءة املخرجات خالل فرتة اجلائحة، واأن اتخاذ 

الأخرى  يتنا�صب مع اجلهود  الوقت ل  القرار يف هذا  هذا 

التي قامت بها خالل الفرتة املا�صية.

نفدت اأموالها يف اإجراء الفحو�سات وو�سعها ال�سحي ل يتحّمل النتظار

مواطنة عالقة مب�ست�سفى يف تركيا تنا�سد مل�ساعدتها يف ا�ستكمال العالج

ح�صني املرزوق:

نا�صدت مواطنة بحرينية اجلهات املعنية ل�صتكمال 

عالجها باخلارج، اإذ اإنها ا�صطرت لل�صفر للح�صول على 

العالج بعد اأن �صّدت الأبواب يف وجهها لإر�صالها على 

عدم  ب�صبب  حالًيا  توقف  عالجها  اأن  اإل  الدولة،  نفقة 

منها  يطلب  وامل�صت�صفى  العالج،  مبلغ  لباقي  امتالكها 

دفع مبالغ العالج ب�صكل م�صبق.

وقالت املواطنة: »�صافرت للخارج لإجراء حل موؤقت 

اأتعبني ملدة �صنوات، ولكن  الذي  املر�س  لتخفيف �صدة 

عندما راأى الطبيب التقارير والفحو�صات الطبية اأبلغني 

عملية  اإجراء  ويجب  املوؤقتة  الإجراءات  تنفع  لن  اأنه 

اإنها  اإذ  العملية  مبلغ  اأملك  ل  واأنا  م�صتعجلة،  جراحية 

مكلفة، واملبلغ الذي اأخذته معي مت �صرفه بالكامل على 

الفحو�صات الطبية، وزوجي متقاعد، وراتبه التقاعدي 

ل يكفي، وعلية قرو�س والكثري من اللتزامات املالية، 

وقد خدم هذا الوطن وهو من الأوفياء واملخل�صني، واأنا 

اخلارج  للعالج يف  اإر�صايل  بطلب  تقدمت  كما  اأعمل،  ل 

الدولة؛ لأن هذة  ال�صحة وعلى نفقة  عن طريق وزارة 

يتم  للقانون  ووفًقا  البحرين،  يف  جُترى  ل  العملية 

اإر�صال املواطنني للعالج يف اخلارج يف حال عدم وجود 

البحرين، ولكن وزارة ال�صحة رف�صت ذلك  العالج يف 

منعي  يتم  اأن  يعقل  فهل  )ع�صكرًيا(،  يعمل  لأن زوجي 

من العالج؟«.

البحرينية  ال�صفارة  واأ�صافت: »قمت بالتوا�صل مع 

املو�صوع  اأن  اأبلغتني  اإذ  ت�صاعدين،  مل  ولكن  تركيا  يف 

لي�س من اخت�صا�صهم، ويجب اأن يتم توجيههم من قبل 

وزارة اخلارجية، وذهبت ابنتي ملراجعة القن�صلية يف 

املو�صوع  باأن  واأفادوها  املنامة  يف  اخلارجية  وزارة 

ا لي�س من اخت�صا�صهم، واإمنا من اخت�صا�س وزارة  اأي�صً

املو�صوع  اأن  اأبلغتني  ال�صحة  وزارة  بينما  ال�صحة، 

ا بل من اخت�صا�س امل�صت�صفى  لي�س من اخت�صا�صها اأي�صً

لكون زوجي ع�صكرًيا متقاعًدا، وقد راجعت  الع�صكري 

يناير  �صهر  )منذ  وتكراًرا  مراًرا  الع�صكري  امل�صت�صفى 

2021( طالبة حتويلي للعالج يف اخلارج من الطبيب، 

اإىل  الطبية �صتقوم بتحويلي  اللجان  اأن  اأخربين  اأنه  اإل 

بعالجي  تقبل  لن  الدولة  وهذه  فقط،  خليجية  دولة 

حتويلي  الطبيب  من  فطلبت  �صعبًة(،  )حالًة  كوين 

ل�صوء  ونظًرا  جدوى،  دون  من  لكن  اأخرى  دولة  اإىل 

العالج  لتلقي  تركيا  اىل  بال�صفر  قمت  ال�صحية  حالتي 

العالج  قيمة  �صداد  من  اأمتكن  مل  ولكن  اأ�صرع،  ب�صكل 

والفحو�صات واإجراء العملية«.

ن�صرت  التي  )الأيام(  ل�صحيفة  »توجهت  وتابعت: 

ات�صالً  وتلقيت   2021 اأكتوبر   12 بتاريخ  م�صكلتي 

امل�صكلة  تفا�صيل  اأخذ  ومت  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  من 

كافة، وقام املجل�س الأعلى للمراأة بتحويل املو�صوع اإىل 

مع  املو�صع  اأتابع  اأن  واأبلغوين  الع�صكري،  امل�صت�صفى 

امل�صت�صفى الع�صكري«.

غري  ال�صحي  و�صعي  اأن  عليكم  اأخفي  »ل  وقالت: 

م�صتقر، بل يزداد �صوًءا، واأجريت الكثري من الفحو�صات 

ا�صتكمال  يف  واأرغب  الدويل،  ميديكانا  م�صت�صفى  يف 

اإىل  اإنه ي�صعب حتويلي  اإذ  امل�صت�صفى،  عالجي يف هذا 

ال�صحي  و�صعي  على  �صيوؤثر  ذلك  لأن  اآخر؛  م�صت�صفى 

وقد يتدهور اأكرث من ال�صابق، لذا اأرجو التدخل لتغطية 

ان  ا  خ�صو�صً امل�صت�صفى،  هذا  يف  عالجي  تكاليف 

امل�صت�صفى طلب مني دفع مبلغ العالج والعملية ب�صكل 

ولن  امل�صت�صفى  من  باإخراجي  �صيقومون  واإل  م�صبق 

ا اأنني دفعت  اأمتّكن من احل�صول على العالج، خ�صو�صً

كل ما اأملك، وحالًيا توقف عالجي ب�صبب عدم امتالكي 

للمبلغ املتبقي«.
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خمتلف  عرب  الإلكرتوين  الحتيال  �ُسبل  تتنّوع 

الو�سائط، لكنها غالبًا تنتهج �سيا�سة الإغراء بالربح 

ال�سريع اأو التهويل والتخويف.

الإعالم  وزير  عن  ال�شادرة  الت�شريحات  ن�شتغرب 

فا�شًحا  جهالً  تعك�ص  والتي  قرداحي،  ج�رج  اللبناين 

احل�ثي  مللي�شيا  اأعمى  وانحياًزا  اليمني،  بال�شاأن 

الت��شعية  اإيران واأجندته  لدور نظام  الإرهابية، وجتاهالً 

النقالب وتفجري احلرب وتق�ي�ص  اإدارة  واملنطقة، يف  باليمن 

جه�د التهدئة ووقف اإطالق النار واإحالل ال�شالم.
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1886 - تد�شني متثال احلرية بال�ليات املتحدة.

1924 - �شعد زغل�ل ي�شكل اأول وزارة �شعبية يف م�شر بعد 

انتخابات فاز فيها منا�شروه مبعظم مقاعد الربملان.

1962 - اجلزائر ت�شرتجع �شيادتها على التلفزي�ن ال�طني.

ابتداًء  فيتنام  يف  النار  اإطالق  وقف  �شريان  بدء   -  1973

احلرب  ُمنهًيا  �شايغ�ن  بت�قيت  �شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من 

الط�يلة فيها.

1985 - ميخائيل غ�ربات�ش�ف يت�ىل من�شب ال�شكرتري العام 

للحزب ال�شي�عي ال�ش�فيتي.

اخلليج  بكاأ�ص  يف�ز  القدم  لكرة  الك�يت  منتخب   -  1996

الثالثة ع�شر املقامة يف �شلطنة ُعمان.

2007 - انتخاب كر�شتينا فرينانديز رئي�ًشا لالأرجنتني خلًفا 

تنتخب  امراأة  اأول  بذلك  وهي  كري�شنري،  ني�شت�ر  لزوجها 

ملن�شب الرئا�شة يف الأرجنتني.

2018 - انتخاب جايري ب�ل�ش�نارو رئي�ًشا جديًدا للربازيل 

بعد ف�زه بن�شبة %55 من الأ�ش�ات.

يف �إجناز فريد.. �شعودي مي�شي

على رجليه بعد 6 �شنو�ت من �لعجز
فرح،  اإىل  واحلزن  اأمل،  اإىل  الأمل  يتبدل  اأن  اأجمل  ما 

والقدرة على احلياة حينما جتتمع عليك الهم�م، واملثابرة 

فما  احلياة،  ظلمات  من  الياأ�ص  وعدم  الهدف،  حتقيق  يف 

اأطيب واألذ الفرح بعد �شن�ات من املعاناة.

يف ق�شة م�ؤثرة، ا�شتعاد م�اطن �شع�دي القدرة على 

امل�شي بعد عجزه ب�شبب �شمنته املفرطة، اإذ جنح فريق طبي 

الفرحة على وجه الرجل  ا من ر�شم  مك�ن من 60 �شخ�شً

الذي اأقعدته �شمنته عن احلركة.

ال�شع�دية  اجلمعية  رئي�ص  ال�شحيان،  عبداهلل  و ن�شر 

يدعى  �شع�دي  مل�اطن  فيدي�  مقطع  املناظري،  جلراحة 

الفيدي�  مقطع  خالل  ال�شراري  وظهر  ال�شراري.  من�ش�ر 

امل�ج�دين  الأطباء  من  تهليل  و�شط  قدميه،  على  ي�شري 

هلل،  »احلمد  الفيدي�:  على  تعليًقا  ال�شحيان  وكتب  ح�له. 

من�ش�ر ال�شراري من بعد عدم م�شيه ملدة 6 �شن�ات، من 3 

اأ�شهر بداأ بعالج طبيعي وريا�شة وحمية، واأجريت العملية 

من �شهر، وه� الآن ي�شتعد للرج�ع اإىل اأهله«.

وفنًيا،  ا  وممر�شً طبيًبا   60 من  اأكرث  »جهد  واأ�شاف: 

ولي�ص جهد �شخ�ص، بل جهد اجلميع«.

خدعة مل تنجح.. يقتل م�شّرًد� 

بثعبان كوبر�.. للح�شول على �لتاأمني

اأقدم هندي على قتل رجل م�شّرد بال ماأوى بطريقة 

ب�شعة؛ من اأجل احل�ش�ل على مبلغ التاأمني املقدر بـ5 

ماليني دولر.

قتل  الربيطانية،  �شتار«  »الديلي  �شحيفة  وح�شب 

برابهاكار بهيماجي واج�شارور املدع� نافناث يا�ش�انت 

بـ»ك�برا«.

واج�شارور  على  القب�ص  ال�شرطة  ق�ات  واألقت 

يف  اأحمدناجار  منطقة  من  عاًما   54 العمر  من  البالغ 

ولية ماهارا�شرتا، بعد اأن ادعى 3 من اأقاربه وفاته.

ادعى  عندما  الرجل وجرميته  ك�شف خدعة  وبداأت 

ابن اخته، بتعريف املت�فى على اأنه واغ�شار، الذي عاد 

م�ؤخًرا اإىل الهند من ال�ليات املتحدة.

ال�فاة  �شبب  اأن  اإىل  الأويل  الطبي  التقرير  واأ�شار 

ه� لدغات اأفعى، ومت ت�شليم اجلثة اإىل برافني لطق��ص 

اجلنازة، لكن ل�ش�ء حظهم طلب م�ش�ؤول� �شركة التاأمني 

ح�ل  املعل�مات  من  مزيًدا  الدعاء  يف  يحقق�ن  الذين 

وفاة واج�شارور.

حترتفان �جلرمية بعد بلوغهما �لـ70 عاًما

»ريا و�شكينة« تعود�ن من جديد بطابع بحريني كوميدي

ح�شني املرزوق:

يف  امل�شرحيات  عر�ص  ت�ّقف  بعد 

ك�رونا  جائحة  ب�شبب  البحرين  مملكة 

»ريا  م�شرحية  تع�د  »ك�فيد-19«، 

وفناين  جن�م  اأبرز  ت�شم  التي  و�شكينة« 

من  و6  و5   4 خالل  للعر�ص  البحرين 

ال�شالة  م�شرح  خ�شبة  على  القادم،  ن�فمرب 

لثقافية. ا

ال�شهرية  الق�شة  امل�شرحية  وتتناول 

بطابع  ولكن  و�شكينة«  لـ»ريا  ذاتها 

كاتب  ينقل  اإذ  �شاخر،  ك�ميدي  بحريني 

الآن  نعاي�شه  ما  الربدويل  حممد  امل�شرحية 

بطابع  احلديث  الع�شر  يف  حتديات  من 

لالأختني  احلقيقية  بالق�شة  مرتبط  ك�ميدي 

قد  اأنهما  اإل  و�شكينة«،  »ريا  امل�شريتني 

»و�شائل  وت�شتخدمان  عاًما  ال�شبعني  بلغتا 

لرتكاب  عاودتا  وقد  الجتماعي«،  الت�ا�شل 

القتل. جرائم 

و�شكينة«  »ريا  م�شرحية  اأن  ُيذكر 

بخيت  �شل�ى  القديرة  الفنانة  بط�لة  من 

التي  �شلطان  ماجدة  والفنانة  هالل«،  »اأم 

والفنان  ط�يل،  انقطاع  بعد  للم�شرح  عادت 

ح�شن  الفنان  »�شنقيمة«،  اجلداوي  من�ش�ر 

معايل  ماهر،  عبيدة  عابد،  �شمرية  مكي، 

الفنان  ابن  الغرير  علي  وخالد  عطية، 

�شل�ي  الغرير،  علي  الراحل  البحريني 

املري. ونا�شر  العمريي،  �شعد  �شليمان، 

نا�شر بن حمد ين�شر ق�شيدة مهد�ة �إىل حممد بن ز�يد

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  ن�شر 

بن  حممد  ال�شيخ  ب�شم�  جتمعه  و�ش�رة  ق�شيدة  ال�شباب  و�ش�ؤون  الإن�شانية 

اأب�ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، يف  اآل نهيان ويل عهد  زايد 

ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي على »الإن�شتغرام«.

وقال �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة يف الق�شيدة:

ـــريـــحـــان ــــن ال ـــــ ابــــ�خــــالــــد مــعــطــر م ـــالمـــي ل �ـــش

ــــرب عــــطــــره وحــيــه ــــع ــــني ال ـــه ب ـــريت ـــش ـــل � ـــث م

كـــان ـــــن  م ــــا  ــــًن ــــائ ك اأحــــــــد  غــــــريه  ول  حمـــمـــد 

ــيــه ــي عــــن اأجمـــــــاد مــا�ــش ــك ــح ـــره ي ـــش ـــا� هـــــذا ح

عــــــدو اخلــــطــــا والــــ�ــــشــــر والــــظــــلــــم والـــبـــهـــتـــان

ـــي عـــلـــى اخلـــــري مــبــنــيــه ـــل ـــق المـــــــ�ر ال ـــدي و�ـــش

وتداول رواد و�شائل الت�ا�شل الجتماعي الق�شيدة وال�ش�رة ب�شكل وا�شع 

يف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة، اإ�شافة اإىل تعليقات عديدة، 

متمنني ل�شم�هما دوام ال�شعادة وال�شحة والعافية وط�ل العمر.

 »�ل�شحة«: ت�شجيل 50 �إ�شابة 

جديدة بـ»كورونا«.. وتعايف 90 حالة

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

اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   27 ي�م  يف   15553 عددها 

ت�شجيل 50 حالة قائمة جديدة منها 13 حالة لعمالة 

وافدة، و 32 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 5 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 90 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 274730.

حالتني،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 6 

حالت، يف حني اأن 560 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 562 حالة قائمة. 
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  اإلمارات حققت إنجازات حضارية 
واقتصادية وثقافية وعلمية رائدة

مبادرات مقدرة لإلمارات في مد يد الخير لخدمة اإلنسانية

 45.8 مليون دينار أرباح
»البحرين الوطني« خالل 9 أشهر

»التنمية االقتصادية« يحصد جائزة 
بيئة العمل بـ»قمة الموارد البشرية« 

جماهير »بايرن ميونخ« ترفض 
رعاية قطر النتهاكاتها الحقوقية
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الروابط األخوية تزداد رسوخًا وقوًة.. الملك:

تنسيق متقدم مع اإلمارات على كافة المسارات
دور محوري لإلمارات في ترسيخ األمن واالستقرار بالعالم

 أعرب حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة، ملك الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، عن 
بالغ االعت��زاز بعمق العالق��ات التاريخي��ة المتميزة 
وأواص��ر الروابط األخوي��ة الوثيقة الت��ي تجمع بين 
مملك��ة البحرين ودول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
الشقيقة، والتي تزداد رس��وخًا وقوًة، وبما وصل إليه 
التعاون والتنس��يق الثنائي من مستوى متقدم على 
كافة المس��ارات والمج��االت بما يخ��دم مصالحهما 
المتبادل��ة ويلب��ي تطلعات ش��عبيهما الش��قيقين. 
وأش��اد جاللته حفظ��ه اهلل ورعاه، خ��الل لقائه أمس 
أخاه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ول��ي عه��د أبوظب��ي نائ��ب القائ��د األعل��ى للقوات 

المس��لحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
في مجلس سموه في قصر البحر، بما حققته اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة من إنج��ازات حضاري��ة وتنموية 
واقتصادية وثقافي��ة وعلمية رائ��دة بفضل القيادة 
الحكيم��ة لصاح��ب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهي��ان، رئيس دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
الش��قيقة، وبدورها المحوري الفاعل على الصعيدين 
اإلقليم��ي والدول��ي ومس��اعيها الخي��رة في ترس��يخ 
مقومات األمن واالستقرار ونشر السالم في المنطقة 
والعالم ومبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير 
والع��ون لخدمة اإلنس��انية وترس��يخ قي��م التعايش 

والتسامح والتعاون بين الشعوب.

»الخارجية« تستدعي سفير لبنان وتسلمه 
مذكرة احتجاج على تصريحات وزير اإلعالم

س��فير  أم��س  الخارجي��ة  وزارة  اس��تدعت 
الجمهوري��ة اللبناني��ة ل��دى مملك��ة البحرين 
وس��لمته مذك��رة احتج��اج عب��رت فيه��ا ع��ن 
للتصريح��ات  الش��ديد  المملك��ة  اس��تنكار 
الت��ي أدل��ى بها وزي��ر اإلع��الم اللبنان��ي تجاه 
المملكة العربية الس��عودية ودول��ة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، وما س��اقه تج��اه مجريات 
الحرب ف��ي اليمن من ادع��اءات باطلة تنفيها 

 الحقائ��ق الموثق��ة والبراهين المثبت��ة دوليًا. 
ال��وزارة ف��ي مذكرته��ا أن الجرائ��م  وأك��دت 
واالنته��اكات الت��ي ارتكبتها جماع��ة الحوثي 
اإلرهابي��ة بح��ق الجمهورية اليمنية وش��عبها 
الش��قيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة 
العربية الس��عودية، منذ انقالبها غير الشرعي 
عل��ى الحكومة، تدحض ه��ذه التصريحات غير 

المسؤولة. 

وزير المالية: البحرين تدخل المرحلة 
الثالثة من التعافي االقتصادي

أك��د وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة آل 
خليف��ة، أن البحرين بص��دد الدخول في المرحل��ة الثالثة للحد من 
آثار جائحة »كورونا«، وصواًل للتعافي االقتصادي وتعزيز االستقرار 
المالي. وأضاف لدى مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار 
بالرياض، أن السعودية تواصل تحقيق النجاحات التي تسعدنا في 

البحرين كون نجاحها نجاحا لنا جميعًا.

3 إدارات بـ»الداخلية« تحصد جائزة التميز 
للحكومة اإللكترونية.. و»الصحة« أفضل موقع

ف��ازت وزارة الداخلية عن مش��روعها لنظام األمن 
الجغرافي في غرفة التحكم الرئيسة )999( بجائزة 
التميز للحكومة اإللكترونية 2021، عن فئة أفضل 
خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال، فيما فازت وزارة 
الصحة بجائ��زة أفضل موق��ع إلكتروني، وحصدت 

والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة 
العمراني بفئة أفضل خدمة حكومية عن مش��روع 
النظ��ام الداخلي للمتابعة، في حفل توزيع الجوائز 
برعاي��ة نائب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس اللجنة 
العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت س��مو الشيخ 

محم��د بن مب��ارك آل خليفة. وف��ازت 3 جهات في 
فئة أفضل ممارس��ة ف��ي المش��اركة اإللكترونية 
المجتمعية، وهي وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمران��ي ووزارة الداخلية »المحافظة 

الجنوبية«، وشؤون الجمارك.

03 

02 

5-4 

06 

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة 

لكافة التطعيمات 
المضادة لفيروس كورونا.

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   27 أكتوبر 2021
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فوز 3 جهات في الوزارة بجوائز التميز للحكومة اإللكترونية

 وزير الداخلية: نقلة نوعية في األداء 
ومواصلة التميز بتقديم خدمات أمنية متكاملة

رف��ع وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة، أس��مى آيات الش��كر واالعتزاز إلى مقام حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، حفظ��ه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، عل��ى الدعم والرعاية 
الت��ي تحظى بها وزارة الداخلي��ة بكافة قطاعاتها األمنية 
والخدمي��ة، األمر الذي كان له بال��غ األثر في تحقيق نقلة 
نوعية في األداء ومواصلة التميز في تقديم خدمات أمنية 

عصرية ومتكاملة.
وأوض��ح أن ف��وز إدارة العملي��ات برئاس��ة األم��ن العام 
والمحافظ��ة الجنوبي��ة وش��ؤون الجمارك بجوائ��ز التميز 
للحكوم��ة اإللكتروني��ة 2021، يأت��ي ترجم��ة للخط��ط 
المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية، وفق برنامج زمني 

محدد، يقوم على استخدام التقنيات العصرية وينسجم مع 
تطلعات الحكومة ورؤي��ة البحرين االقتصادية 2030 في 

دعم وتطوير قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.
وتقدم بخال��ص التهاني للجهات الث��الث الفائزة، مثمنًا 
التزامه��ا بتقديم خدمات نوعية مش��ّرفة، مش��يرًا إلى أن 
تحقيق هذا اإلنجاز، رغم الظروف االس��تثنائية والتحديات 
المضاعفة الت��ي فرضتها جائحة كورونا، يعكس الجهود 
اإلبداعية لمنتس��بي وزارة الداخلية، وما يتمتعون به من 

قدرات وإمكانيات في الوصول إلى الريادة والتميز.
وأعرب وزير الداخلية عن ش��كره وتقديره لس��مو الش��يخ 
محم��د بن مب��ارك آل خليفة نائب رئي��س مجلس الوزراء، 
رئيس اللجنة العليا لتقني��ة المعلومات واالتصاالت على 
رعايته حفل تكريم الفائزين في النس��خة الحادية عشرة 
من جائزة التميز للحكومة االلكترونية 2021، مشيدًا بدور 

وجهود هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية برئاس��ة 
محمد علي القائ��د، والتي تؤك��د أن البحرين ماضية في 
تبني المبادرات الوطنية المعززة لروح المنافس��ة وإضافة 
المزيد من اإلنجازات إلى س��جل المكتس��بات الوطنية في 
مجال تنفي��ذ برامج التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا، 

بما يعكس االستثمار األمثل للتقنيات الحديثة.
واش��ار إلى أن جائزة التميز للحكوم��ة اإللكترونية، إحدى 
المب��ادرات التي تس��هم ف��ي تحقيق ال��رؤى والتطلعات، 
وتعك��س ما تتمتع ب��ه الكفاءات الوطني��ة من إمكانيات 
وقدرات لتحوي��ل تحديات جائحة كورونا إلى قصص نجاح 
زاخرة بالمش��اريع الجديدة والقائمة على توظيف التقنية، 
معرب��ا عن تقدي��ره لكافة الجهات واألفراد المش��اركين، 

وتمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.
وق��د فازت إدارة العمليات برئاس��ة األم��ن العام في فئة 

أفضل خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال من خالل النظام 
الجغراف��ي األمن��ي وال��ذي يعد أح��د األنظمة األساس��ية 
ضمن المنظوم��ة المتكاملة لغرفة العمليات الرئيس��ية 
م��ن خالل أتمتة عمليات اس��تقبال البالغات وإدارتها عبر 
خط الطوارئ ٩٩٩ واالس��تجابة له��ا، وحتى االنتهاء من 
التعامل مع الح��دث، فيما فازت المحافظ��ة الجنوبية في 
فئة أفضل ممارسة في المشاركة اإللكترونية المجتمعية 
عن مش��روع المجل��س االفتراض��ي، بينما فازت ش��ؤون 
الجمارك عن مش��روع المش��اركة المجتمعية. وفي قطاع 
األفراد، فئة أفضل مقترح إلكتروني، فازت الش��يخة منيرة 
بنت محمد آل خليفة من ش��ؤون الجمارك عن مش��روعها 
Gov4Good وهو مشروع منصة حكومية تسمح بتسخير 
إمكانات الجمهور في حل المشاكل من خالل تقديم حلول 

مبتكرة.

في حفل توزيع جائزة التميز برعاية محمد بن مبارك

 »األشغال« و»الداخلية« و»الجمارك« 
أفضل 3 جهات في المشاركة اإللكترونية المجتمعية

نظمت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية حفل جائزة 
التمي��ز للحكوم��ة اإللكترونية 2021 بقاع��ة المؤتمرات 
بفن��دق الخلي��ج، وذلك تح��ت رعاية نائ��ب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت 
س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة وبحضور الوزراء 
وكبار المسؤولين في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

والقطاع الخاص.
وتم خالل الحفل عرض فيلم قصير عن مسيرة الجائزة في 
نسختها الحادية عش��رة والنتائج اإليجابية التي تحققت، 

وجهود لجنة التحكيم في تقييم األعمال المشاركة.
وكانت قائمة األعمال الفائزة في القطاع العام قد شملت 
فئة أفضل خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال، التي فازت 
بها وزارة الداخلية عن مش��روعها لنظام األمن الجغرافي 
في غرفة التحكم الرئيسة )999(، فيما فازت وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بفئة أفضل خدمة 
حكومية - حكومية إلكترونية )G2G( عن مش��روع النظام 

الداخلي للمتابعة.
وفازت ثالث جهات في فئة أفضل ممارس��ة في المشاركة 
اإللكتروني��ة المجتمعي��ة، هي: وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني عن وس��ائلها للتواصل 
االجتماع��ي التابع��ة لش��ؤون األش��غال، ووزارة الداخلية 
)المحافظة الجنوبية( عن مش��روع المجل��س االفتراضي، 
وش��ؤون الجمارك بوزارة الداخلية عن مش��روع المشاركة 

المجتمعية.
أما جائ��زة أفضل موقع إلكتروني فكانت من نصيب وزارة 
الصحة عن موقعها اإللكتروني www.moh.gov.bh. في 
حين فازت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة بجائزة أفضل 
 .eShabab تطبيق لألجه��زة الذكية، وذلك عن تطبيقها
وف��ي القطاع الخ��اص، حصل عل��ى جائزة أفض��ل خدمة 
إلكتروني��ة كل من معهد البحرين للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( عن خدمة MyClass، وش��ركة خدمات 
مط��ار البحرين ع��ن خدمة ش��اهين، بينما فازت ش��ركة 

بنفت بجائزة أفضل تطبي��ق لألجهزة الذكية عن تطبيق 
.BenefitPay

وف��ي قطاع األف��راد فئة أفض��ل مقت��رح إلكتروني، فازت 
 Boulevard ش��يماء المير وفاطمة مراد عن مش��روعهما
 Litigants 360، وعبدالعزي��ز المع��اودة عن مش��روعهo
Chatbot، والش��يخة مني��رة بن��ت محم��د آل خليف��ة عن 
مش��روعها Gov4Good. وف��از ياس��ر عبدالجلي��ل عل��ي 
الش��ريفي ومحمد عب��د الرزاق محم��ود آل محمود بجائزة 
المواطن اإللكترون��ي التي ُتمنح الثنين م��ن المواطنين 
الذين اس��تخدموا مختل��ف الخدمات اإللكترونية بش��كل 
مكث��ف عبر قنوات الحكوم��ة اإللكترونية، ولمن قام بدفع 

أعلى مبلغ عبر خدمات الدفع اإللكتروني خالل عام واحد.
وعبر س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن سعادته 
برعاي��ة جائزة التميز للحكومة اإللكترونية في نس��ختها 
الحادية عشرة، كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تأتي 
ف��ي إطار رؤي��ة وتوجيهات حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بتبني 

التقني��ات الحديث��ة واس��تثمار التكنولوجي��ا ف��ي مختلف 
المج��االت، وتس��ريع وتي��رة التحول الرقمي ف��ي الجهات 

الحكومية.
وق��ال س��موه: »لقد أثمرت ه��ذه الرؤية بن��اء قطاع قوي 
وتحقي��ق مكان��ة عالمية متقدم��ة في مج��ال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت يقوم على أس��س متينة وجاهزية 
قوية للبنية التقنية، مواكبة لكافة التطورات والمستجدات 
العالمية وقادرة على استيعاب مختلف المبادرات الوطنية 

ومن بينها جائزة التميز للحكومة اإللكترونية«.
وأض��اف س��موه أن ه��ذه الجائ��زة باتت من مكتس��باتنا 
الوطنية بما تتس��م به من عمل جماعي وتضافر الجهود، 
وبم��ا تحظ��ى ب��ه م��ن اهتم��ام كبير م��ن قب��ل الفئات 
والمؤسس��ات المش��اركة، مش��يدًا س��موه بالمستويات 
المتميزة لألعمال المش��اركة بالجائزة وجهود القائمين 
عليها، وكل من ساهم في مسيرة الجائزة وما نشهده من 
نجاح متواصل، وبخاصة جه��ود وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة إلشرافه ومتابعته 

أعمال هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
 وأشار سموه إلى أنه بالرغم من أن النسخة الحادية عشرة 

لجائزة التمي��ز للحكومة اإللكترونية جاءت في ظل ظروف 
اس��تثنائية صعبة فرضتها جائحة فيروس كورونا، فإنها 
س��اهمت في تعزيز روح التحدي واإلص��رار وتميز العديد 
من الجهات واس��تثمارها ف��ي مجال التقني��ات الحديثة، 
وتطويرها ألنظمتها التي ساعدتها على تقديم منتجاتها 
وخدماتها، فجاءت األعمال المشاركة في الجائزة لتعكس 
روح اإلب��داع والمبادرة التي يتحلى بها مجتمعنا البحريني 
الحاف��ل بالتن��وع واالنفت��اح، آملي��ن أن تواص��ل مختلف 
الجه��ات الحكومي��ة والخاصة، وكذلك األفراد المش��اركة 
ف��ي الجائزة خالل الس��نوات القادمة، كونهم ش��ركاء في 
عملية التطوير والتنمية الش��املة بمملكة البحرين، كما 
عبر سموه عن الشكر والتقدير لسعادة محمد علي القائد 
وجميع منتس��بي الهيئة على جهودهم المش��هودة، وعن 
تقدي��ره للجن��ة التحكي��م والمنظمين وجمي��ع القائمين 
على الجائزة، مهنئًا الجه��ات واألفراد الفائزين بالجائزة، 

متمنيًا للجميع التوفيق.
م��ن جانبه، تق��دم الرئيس التنفيذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د القائ��د بخالص الش��كر 
واالمتنان لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا 
لتقني��ة المعلومات واالتصاالت س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليفة، عل��ى رعايته الكريم��ة للجائزة ودعمه 
لها من��ذ انطالقتها، مهنئ��ًا الفائزين على مش��اركاتهم 

وأفكارهم المتميزة.
ثم قام بتقديم عرض حول التحول الرقمي، والتوجه العام 
للتقنية الذي يشهده العالم اليوم، والذي واكبته الجائزة 
على مدار الس��نوات، مس��تعرضًا دور الجائزة وإسهاماتها 
ف��ي المجتم��ع البحرين��ي، م��ا جعله��ا عالمة ب��ارزة في 
مش��روع البنية التحتية التقنية بالمملكة ومحطة سنوية 
الستعراض اإلبداع واالبتكار الخالق، مشيدًا بالتعاون بين 
القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مختلف مش��اريع 
التحول واآلثار اإليجابية التي تحققت بفضل هذا التعاون 

المستمر.

الصالح: نسعى لتحقيق أفضل المعايير المتميزة بالخدمات الصحية اإللكترونية

 »الصحة« تحصد أفضل موقع 
إلكتروني بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية

حص��دت وزراة الصحة جائزة التمي��ز للحكومة اإللكترونية 
2021 ف��ي فئة »أفضل موق��ع إلكتروني«، حيث تس��لمت 
الجائ��زة وزيرة الصحة فائقة الصالح ف��ي الحفل الذي عقد 
صباح أمس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت س��مو الش��يخ 

محمد بن مبارك آل خليفة.
وأعربت وزيرة الصحة عن بالغ فخرها بهذا اإلنجاز المتميز 
الذي حققته وزارة الصح��ة بكوادرها الطموحة، مؤكدًة أن 
هذا اإلنجاز المتميز الذي حققته الوزارة لم يكن ليتحقق لوال 
الرؤى الطموحة والتوجيهات الس��ديدة والدعم الالمحدود 
من قبل القيادة الحكيمة التي تولي اهتمامًا وحرصًا خاصًا 
لقط��اع تقني��ة المعلوم��ات واالتصاالت وذلك في س��بيل 
االرتقاء بالخدمات المقدم��ة للمواطنين والمقيمين والتي 
أصبح��ت اليوم تواك��ب أحدث وأفض��ل األس��اليب التقنية 

بالدول المتقدمة وأكثرها تطورًا وجاهزية.
وثمنت الجهود المبذولة م��ن قبل الجهات المعنية بوزارة 
الصحة والتي أثمرت حصد الوزارة جائزة رفيعة المس��توى 

بالمملك��ة، لتض��اف إل��ى رصيد اإلنج��ازات الحاف��ل والذي 
يواص��ل تحقي��ق األه��داف الت��ي تق��دم خدم��ات متطورة 

وذات كف��اءة عالي��ة للنه��وض بالمنظوم��ة اإللكتروني��ة 
بالمملكة، مؤك��دًة أن الخدمات اإللكترونية بوزارة الصحة 

ق��د أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل األس��اليب التقنية 
بال��دول المتقدم��ة وأكثره��ا تط��ورًا وجاهزية، وتس��عى 
لتقدي��م خدم��ات متط��ورة وذات كف��اءة عالي��ة للنهوض 
بالمنظوم��ة الصحية والخدم��ات اإللكتروني��ة بالمملكة. 
وقال��ت الصالح: »فخ��ورة بكوادر الصحة الت��ي حققت هذا 
اإلنج��از«، الفتًة إلى أن تكاتف الجهود الوطنية حقق أفضل 
المؤشرات والمعايير المتميزة في مجال الخدمات الصحية 
اإللكترونية، لتكون مصدر فخر للمعنيين بالمجال الصحي، 
اس��تمرارًا لمسيرة التطور والنماء في هذا الوطن المعطاء، 
مش��يرًة إلى دور الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس 
الوزراء الموقر، وانعكاس��اتها لجعل األنظمة الصحية أكثر 
إنتاجية عبر اس��تخدام أنظمة معلوم��ات مبتكرة.   ونوهت 
ب��دور موق��ع وزارة الصح��ة ال��ذي كان المصدر الرئيس��ي 
والوجهة األولى التي ش��هدت إقبااًل واس��عًا من حيث عدد 
المتصفحين للموقع، وخصوصًا خالل العامين المنصرمين 
في ظ��ل جائحة كوفيد 19، حيث ش��كل موقع وزارة الصحة 

المرجع الرئيس لجميع المعلومات خالل الجائحة.



المرصد العربي لحقوق اإلنسان: قانون العدالة  
اإلصالحية بالبحرين يتوافق مع المعايير العالمية

ثمن مجلس أمناء المرص��د العربي لحقوق 
اإلنس��ان التاب��ع للبرلم��ان العرب��ي، الدور 
المتنام��ي ال��ذي تش��هده منظوم��ة حقوق 
الدع��م  ض��وء  ف��ي  بالمملك��ة،  اإلنس��ان 
واالهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
الس��امية  الملكي��ة  بالتوجيه��ات  مش��يدًا 
للحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، للبدء 
في وضع اآللي��ات التنفيذي��ة الالزمة لتبني 
برنامج مراكز اإلصالح والسجون المفتوحة.

وأك��دت رئي��س لجن��ة الخدم��ات بمجل��س 
الش��ورى عضو مجلس أمناء المرصد العربي 
لحق��وق اإلنس��ان الدكت��ورة جه��اد عبداهلل 
الفاض��ل، عل��ى هام��ش اجتم��اع المرص��د 
التحضي��ري الثال��ث المنعقد ف��ي العاصمة 
المصرية القاهرة برئاس��ة رئيس البرلمان 
العرب��ي رئيس مجلس أمن��اء المرصد عادل 
بن عبدالرحمن العسومي، أن مجلس األمناء 
أش��اد بالنقل��ة النوعية الكبيرة المش��هودة 
لواق��ع حقوق اإلنس��ان في البحري��ن، والتي 
تعتبر نتاج فك��ر متحضر ومس��تنير لقيادة 
جالل��ة الملك حفظه اهلل ف��ي مجاالت حقوق 
اإلنسان، مبينًة أن المرصد ثّمن أيضًا النتائج 
المتقدمة لتطبي��ق قانون ونظام العقوبات 
البديل��ة، وإق��رار قانون العدال��ة اإلصالحية 
لألطف��ال وحمايتهم م��ن س��وء المعاملة، 

وال��ذي يلبي ويتوافق مع أعلى معايير حقوق 
اإلنسان على المستوى الدولي.

وأف��ادت الفاض��ل ب��أن مجلس األمن��اء دعا 
ال��دول العربية االس��تجابة القت��راح جاللة 
المل��ك المف��دى باالنضمام إل��ى المحكمة 
العربية لحقوق اإلنسان، والعمل على تطوير 
نظامها األساس��ي بالشكل الذي يحقق آمال 

وتطلعات شعوب العالم العربي.
وتقدم��ت الدكتورة الفاضل خالل االجتماع، 
باقتراح للمرصد يتضمن إطالق »المؤش��ر 
العرب��ي لألم��ن الغذائ��ي«، وال��ذي يهدف 
إنشائه إلى تمكين الدول العربية من إنتاج 
الغذاء المستدام، من خالل توظيف التقنيات 

والتكنولوجي��ا الحديث��ة وتنمية الش��راكات 
الدولية، حي��ث ثمن مجلس أمن��اء المرصد 
العربي لحقوق اإلنسان االقتراح، فيما أوصى 

بالموافقة المبدئية على دراسة االقتراح.
وق��رر مجل��س األمن��اء تس��مية أرب��ع لجان 
منبثقة من المرصد العربي لحقوق اإلنسان 
بناًء على مقترح مقدم من الدكتورة الفاضل 
أيض��ًا، وه��ي: اللجن��ة المعني��ة بالتعريف 
بحقوق اإلنس��ان ونش��ر الثقاف��ة الحقوقية 
بشكل عام، اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع 
حقوق اإلنس��ان في الدول العربي��ة، اللجنة 
واللجن��ة  الخارجي��ة،  بالعالق��ات  المعني��ة 

القانونية.

رئيس الشورى: توثيق تاريخ 
المدن يضيء عمقها الحضاري 

وُيبرز مالمح نشأتها وتطورها

أش��ار رئي��س مجلس الش��ورى عل��ي الصال��ح إل��ى أنَّ االهتمام 
والتركيز على توثيق تاريخ المدن والمناطق في المملكة يس��هم 
في تس��ليط الضوء على عمقها الحض��اري والثقافي، وإبراز أهم 
محطات نش��أتها وتطورها، مؤكدًا الحاجة إلى مضاعفة الجهود 
والمس��اعي لرفد المكتب��ات الوطنية بإص��دارات ونتاجات توّثق 
تفاصيل وبدايات نش��أة جميع مناطق المملكة، وذلك باعتبارها 

جزءًا أساسيًا من تاريخ البحرين الحديث.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله أمس صالح الجودر الذي أهداه نس��خة 
من كتاب��ه »الطريق إلى العاصمة القديم��ة.. المحرق الخليفية 
1783«، حي��ث أثنى على الجهود البحثي��ة والثقافية التي يبذلها 
الجودر، مش��يدًا بما تضمنه إصداره األخير من معلومات وبيانات 
مهمة حول مدينة المحرق، وما شهدته من تطور وتقدم كبيرين 

على مدى العقود الماضية. 
وأك��د الصالح ما تحظى به مدين��ة المحرق من مكانة عالية لدى 
الجميع، مش��يدًا بمواصلة العمل على كتاب��ة تاريخ المحرق، وما 
تضّم��ه من ش��واهد تعكس عمقه��ا التاريخي، متمني��ًا للجودر 

مزيدًا من التوفيق في نتاجات فكرية وثقافية جديدة.
م��ن جانب��ه، أعرب ص��الح الجودر عن الش��كر والتقدي��ر لرئيس 
مجلس الشورى، على ما يوليه من اهتمام كبير ومساندة للحركة 
الثقافي��ة واألدبية في المملكة، منّوه��ًا بما يقدمه المجلس من 
جهود تش��ريعية لحفظ حقوق الملكية الفكرية، والتشجيع على 
مواصلة الجهود في البحث والتأليف والكتابة بمختلف المجاالت.

 »مرافق النواب«: 
وضع اشتراطات »المقاهي المقدمة للتبغ« 

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة، خالل 
اجتماعه��ا أم��س االقتراح برغبة بش��أن قيام 
الحكوم��ة متمثل��ة بالوزارة المعنية بش��ؤون 
البلدي��ات بإع��ادة العمل بالقرار ال��وزاري رقم 
)83( لسنة 2006 بشأن اش��تراطات المقاهي 
التب��غ ومش��تقاته  الت��ي تق��دم  والمطاع��م 
ألغراض التدخين حيث اس��تعرضت المرئيات 
الحكومية الواردة من وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطي��ط العمراني، مجلس أمانة 
العاصم��ة. مجل��س المحرق البل��دي المجلس 
البل��دي للمنطقة الش��مالية وبعد المناقش��ة 

المستفيضة قررت الموافقة على المقترح. 
وبعده��ا تم ع��رض االقت��راح بقانون بش��أن 
وزارة  بش��قق  المنتفعي��ن  اتح��اد  نظ��ام 
اإلس��كان، واالطالع على ال��رأي القانوني ورأي 
لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بهذا 
الخص��وص، وع��رض مرئيات وزارة اإلس��كان، 
وعلي��ه تقرر إع��داد وصياغة معدل��ة للمقترح 

وعرضه مجددًا إلقراره بصورته النهائية.
وقد ناقشت اللجنة أيضًا االقتراح برغبة بشأن 
تحويل مجمع السقية بالزا الذي تعود ملكيته 
لبن��ك اإلس��كان إلى مبن��ى س��كني للمطلقات 
واألرام��ل وممن لديهن طلب��ات ضمن »الفئة 
الخامسة«، حيث استعرضت الردود والمرئيات 
الحكومية ال��واردة من وزارة اإلس��كان، ووزارة 
الصناع��ة والتج��ارة )الس��جل التج��اري( وبعد 
النقاش المستفيض قررت اللجنة تأجيل البت 

بشأن المقترح للمزيد من الدراسة.   
كما تمت مناقشة االقتراح برغبة بشأن تشديد 
الرقابة على الش��احنات واآللي��ات الثقيلة على 
طريق الملك حمد وإلزامها بالس��ير في أقصى 
اليمين وتغيير الس��رعة في طريق الملك حمد 
من 80 ك��م إلى 100 كم بالس��اعة للمركبات 
العادي��ة، حيث قررت إخض��اع المقترح للمزيد 

من الدراسة. 
في حين وافقت على مخاطبة مقدمي االقتراح 

برغبة بش��أن إلغاء المرس��وم رق��م )2( مالية 
لس��نة 1962 الخاص بإقامة مشروع اإلسكان 
والتمليك والئحت��ه التنفيذي��ة، وطلب تزويد 

اللجنة برأي الوزارة المعنية بهذا الشأن. 
كما وافقت مرافق النواب أيضًا على تقرير ُمعاد 
من الجلس��ة لالقتراح برغبة بزيادة مدة سحب 
الوحدة السكنية لس��نتين بداًل من ستة أشهر 
من تاريخ اس��تالم المس��تفيد للمسكن، حيث 

قررت إعادة رفع التقرير بصورته النهائية.

 »خدمات الشورى« تبحث 
إلزامية تأمين األخطاء الطبية

بحث��ت لجن��ة الخدم��ات بمجلس 
الدكتورة جهاد  الشورى برئاس��ة 
بقانون  االقت��راح  أم��س  الفاضل 
بتعدي��ل بعض أحكام المرس��وم 
 1989 لس��نة   )7( رق��م  بقان��ون 
الط��ب  مهن��ة  مزاول��ة  بش��أن 
البش��ري وطب األس��نان، المقدم 
م��ن الدكت��ور أحم��د العري��ض، 
وعبدالرحم��ن جمش��ير، ودرويش 
المناع��ي، والدكت��ور محمد علي، 

ومنى المؤيد.
اللجنة عل��ى مالحظات  واطلع��ت 
ومرئيات عدد من الجهات المعنية 
التي شاركت في االجتماع، وقررت 
دع��وة األعضاء مقدم��ي االقتراح 
لتدارس وجه��ات نظرهم، وبحث 
مب��ررات تقديم التعدي��الت على 

القانون الماثل.
ويه��دف االقت��راح بقان��ون إل��ى 
تضمي��ن القان��ون نص��ًا جدي��دًا 
األخط��اء  ع��ن  التأمي��ن  يجع��ل 
ش��ركات  إح��دى  ل��دى  الطبي��ة 
التأمي��ن المص��رح له��ا بمزاولة 
أعم��ال التأمين م��ن قبل مصرف 
مطلب��ًا  المرك��زي،  البحري��ن 
أساس��يًا. وأن تكون المس��تندات 
المطلوب��ة للترخي��ص بمزاول��ة 
مهن��ة الطب مصدق��ًا عليها من 
المختص��ة  الرس��مية  الجه��ات 
بذل��ك في بلد طال��ب الترخيص، 
أو أي جه��ة مختصة أخ��رى، فيما 

الصحية  المؤسس��ات  على  أوجب 
العام��ة والخاص��ة التأمي��ن على 
مزاول��ي مهن��ة الط��ب البش��ري 
وط��ب اإلس��نان، وعل��ى أي م��ن 
مزاولي المه��ن الطبية المعاونة 
العاملين لديها ضد المس��ؤولية 

عن األخطاء المهنية الطبية.
وحّمل االقتراح بقانون المؤسسة 
التعوي��ض  مس��ؤولية  الصحي��ة 
عن الخطأ الطب��ي الذي قد يصدر 
عن الطبي��ب الزائر ف��ي مواجهة 
المتضرر، فيما ألزم المؤسس��ات 
الصحية العامة والخاصة ومزاولي 

مهنة الطب البشري وطب األسنان 
المعاون��ة،  الطبي��ة  والمه��ن 
وتوفيق أوضاعه��م بما يتفق مع 
أح��كام ه��ذا القانون خالل س��تة 

أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
مس��ودة  اللجن��ة  ناقش��ت  كم��ا 
تقريره��ا بش��أن مش��روع قانون 
بتعدي��ل الم��ادة )4( من القانون 
بش��أن   2006 لس��نة   )19( رق��م 
تنظيم سوق العمل، حيث انتهت 
اللجن��ة بع��د التدارس والتش��اور 
إلى ع��دم الموافقة على مش��روع 
القان��ون م��ن حيث المب��دأ، نظرًا 

إلى تحقق أهدافه ضمن المرسوم 
بقان��ون رق��م )21( لس��نة 2021 
بتعدي��ل بع��ض أح��كام قان��ون 
وال��ذي  العم��ل،  س��وق  تنظي��م 
تضمن أن تضع ال��وزارة المعنية 
بشؤون العمل في القطاع األهلي 
بالتنس��يق مع هيئة تنظيم سوق 
العم��ل وبع��د موافق��ة مجل��س 
ال��وزراء، الخطة الوطني��ة لتنظيم 
س��وق العم��ل، بحي��ث تتضم��ن 
العامة  والسياسة  اإلس��تراتيجية 
بش��أن تش��غيل العمالة الوطنية 

واألجنبية.

 آل رحمة: مشاركة ناجحة 
لولي العهد رئيس الوزراء 
يمنتدى مستقبل االستثمار

آل  غ��ازي  النائ��ب  أش��اد 
رحم��ة بالمش��اركة الناجحة 
الس��مو  لصاحب  والممي��زة 
األمير س��لمان بن  الملك��ي 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء، نيابًة 
ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، 
في منتدى مبادرة مس��تقبل 

االس��تثمار في نس��خته الخامس��ة ال��ذي ُعقد ف��ي الرياض 
تح��ت رعاية م��ن خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود عاهل المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأش��اد بالمباحث��ات الثنائية الت��ي عقدها س��مّوه مع أخيه 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الس��عودية، وه��ي المباحثات التي أّكدت 
العالقات الراس��خة الت��ي تربط مملكة البحري��ن والمملكة 
العربية السعودية والتي تشهد على الدوام نموًا يستند إلى 

إرث تاريخي من المحبة واألخوة والترابط.

غازي آل رحمة
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 الزايد: مؤشرات قوية 
تؤكد السماح بالتخييم

أيمن شكل «

كش��ف النائب الثان��ي لرئيس 
مجل��س النواب عل��ي زايد، عن 
مؤشرات قوية للسماح بموسم 
التخييم هذا العام، مشيرًا إلى 
أن أح��د المس��ؤولين صرح له 
بذل��ك، إال أنه لم يكش��ف عن 

شخصية هذا المسؤول.
وأشار ل�»الوطن« إلى أن القرار 

خاض��ع لس��لطة وزير الداخلي��ة وتوقع أن يتم اإلع��الن قريبًا عن 
الس��ماح بعودة الموسم، مس��تداًل في ذلك على إعالن الحكومة 
عن ع��ودة معرض الخري��ف وفعاليات الفورم��وال 1، والفعاليات 
األخرى، وقال: »نؤكد أن المؤشرات الحالية تفيد بانفراجة قريبة 
بعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه وفتح المجال للتخييم، 

بعد أن اشتاقت الناس للبر«.
ولف��ت عضو مجلس النواب إلى عودة عم��ل المطاعم والمقاهي 
خالل الفترة األخيرة وفق اش��تراطات احترازية، مبينًا أن البر أكثر 
أمانًا، حيث يوفر أجواًء مفتوحة للتجمعات العائلية، ويمكن وضع 
اش��تراطات للتباعد يلتزم بها المخيمون، وخاصة بعد أن أثمرت 
جهود صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس ال��وزراء، أن تصل البحرين إلى مرحلة متقدمة 
في مكافحة الفيروس، بتوجيه��ات حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وثمن الزايد جه��ود المتطوعين في الصفوف األمامية لمكافحة 
الجائح��ة، وقال: نكن له��م كل التحية والعرف��ان لما بذلوه من 
تضحي��ات كبيرة، ولذلك يج��ب على الجميع االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة حتى ال نعود م��رة أخرى للمربع األول. ويبدأ موس��م 
التخييم كتقليد س��نوي اعتاد عليه المواطنون، من شهر نوفمبر 
حتى مارس، لكن المحافظة الجنوبية قررت العام الماضي تأجيل 
الموس��م بع��د اس��تمرار جائحة كورونا، وبس��بب اتخ��اذ تدابير 
احترازي��ة، وحفاظًا على س��المة المواطني��ن والمقيمين، وعادة 
م��ا يتم اإلعالن عن فتح ب��اب الترخيص إلقامة المخيمات ضمن 
شروط السالمة والنظافة والمحافظة على البيئة وغيرها، وتنظم 
العائالت مخيمات فضاًل على مشاركة بعض الوزارات والشركات 

والمؤسسات في إنشاء مخيمات للمنتسبين لها.

علي زايد
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آفات الفم: تعتبر من الحاالت المرضية الشائعة التي يعاني منها معظم الناس ولو لمرة واحدة في الحياة. وتظهر هذه اآلفات على أٍي من األنسجة الرخوة في تجويف الفم، مثل الشفتين واللسان واللثة وباطن الخدين. كما من 
الممكن أن تصيب آفات الفم أنس��جة المريء أيضًا. وتعتبر آفات الفم، وبضمنها التقرحات الفموية، عالمات مرضية طفيفة، وتش��ير إلى وجود تهيج في بطانة الفم، وتزول تلقائيًا في غضون أس��بوع واحد أو أس��بوعين. لكن في 

حاالت أخرى، قد تشير هذه التقرحات إلى إصابة المريض بسرطان الفم، أو التهابات تجويف الفم مثل فيروس الهيربس.

معلومة في كبسولة
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هل فعاًل »#ترى_عادي«؟
-أي  الم��رض  أن  الطبيع��ي  م��ن 
م��رض- لي��س باألم��ر الع��ادي وال 
باألمر المس��تحب، لكن عندما يأتي 
األمر لألمراض النفسية يصبح الثقل 
مضاعف��ًا؛ ألن��ه إذا أصي��ب أحدن��ا، 
بم��رض ف��ي الكل��ى، أو التهاب في 
الحل��ق، فإنه لن يجد أي ضير أو حرج 
أن يقول ألي أحد إن لديه موعدًا لدى 
الطبي��ب المختص وإن��ه في طريقه 
لهذا الموعد. لك��ن إذا كان الموعد 
ل��دى الطبيب النفس��ي فس��يحرص 
ذات الشخص على أال يعلم أحدًا عن 
وجهت��ه ويلتفت يمنه ويس��رة وهو 
يدخ��ل عي��ادة أو مستش��فى الطب 

النفسي حتى ال يراه أحد. 
لن نحاول أن نقن��ع أحدًا أن اإلصابة 
ب��أي مرض أمر عادي يجب أن يتكلم 
عنه ف��ي العالنية، لك��ن »العادي« 
ه��و أن تطلب الع��الج للم��رض أيًا 
كان ع��وض أن تدع��ه يتفاقم فقط 
ألن��ك تخ��اف مم��ا س��يقوله الناس 
عنك! وحتى نسهل الصورة، فلنشبه 
اإلصاب��ة باالكتئ��اب أو الوس��واس 
بارتف��اع ضغط  القه��ري باإلصابة 
ال��دم أو الس��كري، فكم��ا تحتاج أن 
تأخ��ذ أدوي��ة معين��ة يصفه��ا لك 
الطبي��ب لتبق��ي الضغط أو الس��كر 

متواًزن��ا ف��ي جس��مك ألن إهمالها 
سيتس��بب ف��ي مضاعف��ات كبيرة، 
فاألمر كذلك بالنس��بة إلى االكتئاب 
أو الوس��واس، ب��ل ربم��ا ال تحت��اج 
بعض درجات االكتئاب أو الوسواس 
للعالج باألدوية، بل تكفي جلس��ات 
العالج السلوكي المعرفي لعالجها. 
نعم، هنالك أمراض نفس��ية صعبة 
يفقد اإلنس��ان فيها بصيرته بشكل 
األم��راض  وه��ي  كل��ي  أو  جزئ��ي 
الذهانية كالشيزوفرنيا، لكن غالبية 

 %80 بنس��بة  النفس��ية  األم��راض 
قابلة للع��الج، وفي هذا الوقت الذي 
قطعنا فيه أشواطًا كبيرة في طريق 
العل��م والثقاف��ة واالنفت��اح في كل 
ش��ؤون الدنيا، م��ن المحزن أن نقف 
فقط عن��د ملف األمراض النفس��ية 
ونتعام��ل مع��ه بعقلي��ات العصور 
الم��رض  م��ن  فنخج��ل  الوس��طى، 
النفس��ي أو نتهك��م عل��ى تصرفات 

المرضى ونصفهم بالجنون. 
لذلك جاءت حملة »#ترى_عادي3«، 

حينما قام مستش��فى سلوان للطب 
النفس��ي في ع��ام 2018، وقد كان 
مركزًا للطب النفس��ي آنذاك بإطالق 
لتغيي��ر  »#ترى_ع��ادي1«،  حمل��ة 
الصورة النمطية السلبية عن المرض 
والمريض النفسي، واستمر بالحملة 
في عام 2019 في »#ترى_عادي2«، 
الي��وم كمستش��فى س��لوان  وج��اء 
للطب النفس��ي ليكمل هذه الحملة 
بنس��ختها الثالثة للتصدي للوصمة 
الس��لبية ع��ن األم��راض النفس��ية 

برعاية كريمة من صحيفة »الوطن« 
البحرينية الت��ي تعمل دون كلل في 
ب��ذل الجهود ف��ي التوعي��ة وخدمة 
المجتم��ع ف��ي مختل��ف المج��االت، 
ويأتي ش��عار الحملة »ترى عادي«، 
ليجعلنا  الجميلة،  الدارج��ة  بلهجتنا 
نعيد النظر ف��ي خوفنا أو خجلنا من 
طلب العالج النفسي؛ ألن أي شخص 
فينا سواء كان مصابًا بمرض نفسي 
أو عضوي، يس��تحق أن يحيا بكرامة 
وباحترام وأن يطلب العالج ويذهب 

إلى طبيب��ه وهو »مرف��وع الرأس«، 
فكلن��ا معرضون للمرض النفس��ي، 

ولكل داء دواء. 
م��ن  تتعال��ج  أن  ع��ادي«  و»ت��رى 
المرض النفسي وأال تكترث للنظرة 
نفس��ك  ح��ول  أح��د  ألي  الس��لبية 
ومرض��ك؛ ألنها حيات��ك أنت والتي 
بس��عادة  تعيش��ها  أن  تس��تحق 
واس��تقرار نفس��ي س��ينعكس على 
كل حياتك وحياة من حولك بش��كل 

إيجابي وبناء.

»التكميم« األكثر رواجًا في الخليج 

البرناوي: إجراء 45٪ من عمليات السمنة بـ»تحوير المسار«
كشف استش��اري  جراحات   السمنة   والمناظير  
 المتقدم��ة   بمستش��فى   روي��ال   البحرين د. 
حس��ين البرن��اوي، ع��ن أن »عملي��ة تحوير 
للس��منة  الذهب��ي  الع��الج  تع��د  المس��ار، 
المفرط��ة، وتش��كل تقريبًا أكث��ر من %45 
من جراحات الس��منة المفرطة في العالم«، 
موضحًا أن »فقدان 10% من وزن الجسم كاٍف 
للتخلص من المشاكل الصحية«. وأضاف في 
لقاء صحفي أنه في عمليات الس��منة نهدف 
إلى إج��راء جراحة آمنة أثناء العملية ومرحلة 
النقاهة وفقدان 75% من الوزن الزائد خالل 
عامين، م��ن تاريخ العملي��ة، باإلضافة إلى 
تحسن أو ش��فاء األمراض المزمنة المرافقة 
للس��منة واالحتفاظ به��ذه النتائ��ج لفترة 
طويلة. وذكر أن البالون ال يناسب األشخاص 
الذين يعانون من الس��منة المفرطة، حيث 
إن نزول الوزن المتوقع من البالون غير مفيد 
في هذه الحالة، ويقتصر اس��تعمال البالون 
على م��ن يطمح ف��ي إنقاص وزن��ه من 10 
إل��ى 15 كيلوجرامًا لفترة محددة. وإلى نص 

اللقاء:
ما أهمية عمليات الس��منة لمرضى السمنة 

المفرطة؟
- جراح��ات الس��منة المفرط��ة أو الجراحات 
األيضية كمصطلح، أدق لوصف لماهية هذه 
الجراح��ات، وتأثيرها على جس��م اإلنس��ان. 
وصن��ف الخب��راء بمنظمة الصح��ة العالمية 
منذ أكثر من عقدين من الزمن السمنة على 
أنها مرض له الكثير من التأثيرات الس��لبية 
على حياة البش��ر وارتباطها المباشر مع عدة 
أمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم والسكري 
وانخف��اض  والش��رايين  القل��ب  وأم��راض 

متوسط عمر الوفاة ناهيك عن التأثيرات 
النفس��ية واالجتماعي��ة وتدن��ي ج��ودة 
الحي��اة. وعلي��ه اعتمدت الجراح��ة كخيار 
طبي »طويل األمد« للتخلص من السمنة 

والمش��اكل الصحي��ة المرافق��ة وعلى 
األخ��ص مرض الس��كري من النوع 

الضغط. حيث  وارتفاع  الثاني 

أثبتت الدراس��ات أن فق��دان 5 إلى 10% من 
وزن الجس��م كاٍف للتخلص من كل المشاكل 

الصحية.
كيف يت��م اختيار الح��االت الت��ي تحتاج إلى 

جراحة؟ 
- نق��وم بحس��اب كتل��ة الجس��م كمقياس 
للبدان��ة وذلك ع��ن طريق عملية حس��ابية 
بس��يطة بحي��ث يك��ون نات��ج قس��مة وزن 
الش��خص بالكيلوجرام مقس��ومًا على مربع 
الط��ول بالمتر ه��و كتلة الش��خص. وعليه 
يتم تصنيف درجة البدانة. كل شخص بدين 
وفش��ل في إنقاص وزن��ه أو المحافظة على 
الوزن المفقود وذلك باتباعه أنظمة غذائية 
ورياضي��ة تح��ت إش��راف متخصيي��ن يكون 

مؤهاًل للجراحة إذا توفرت الشروط اآلتية:
* مؤش��ر كتلة الجس��م يس��اوي أو أكبر من 

.40Kg/M2
* مؤش��ر كتلة الجس��م ما بين 
 39Kg/M2 إل��ى   35Kg/M2
الشخص  يكون  أن  بشرط 
مصابًا على األقل بأحد 
األمراض المزمنة 

كالس��كري وارتف��اع ضغ��ط ال��دم وأمراض 
واعت��الل  الكوليس��ترول  وارتف��اع  القل��ب 
المفاص��ل وتكي��س المباي��ض وغيرها من 

المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.
إن إرادة التغيير واالستعداد لنمط حياة أكثر 
صحة ونش��اطًا م��ن أهم العوامل الرئيس��ة 
للحصول على النتائ��ج المرجوة من التدخل 
الجراح��ي. الجراح��ة عامل مس��اعد وليس��ت 
الس��بب الوحيد في كل قص��ص النجاح بعد 

عمليات السمنة المفرطة.
ويخضع المريض لمجموعة من االستشارات 
والفحوص��ات من قب��ل فريق ع��الج أمراض 
البدانة والذي في الغالب يتكون من مجموعة 
من األخصائيين من عدة تخصصات تش��مل 
الجراحة واألمراض الباطن��ة والغدد الصماء 
والطب النفس��ي باإلضافة إلى خبير التغذية 
العالجي��ة وذلك للوصول إل��ى أفضل الطرق 
المتاحة للتعامل مع الحالة حس��ب تفاصيل 
المش��اكل الصحية لكل حالة على حدة حيث 
إنه ال توجد طريقة أو جراحة واحدة تناس��ب 

الجميع. 
ما هي أنواع عمليات السمنة؟ 

- في األس��اس تنقس��م عمليات المعدة إلى 
نوعي��ن رئيس��ين على حس��ب الفك��رة التي 
تعتم��د عليها الجراحة. الن��وع األول يعتمد 
عل��ى تصغير حج��م المع��دة، وبالتالي الحد 
من كمي��ة األطعمة والس��وائل التي يمكن 
للش��خص تناوله��ا ف��ي وجبة واح��دة ومن 
األمثل��ة على هذه الطريق��ة تعتبر التكميم 
م��ن أكثر العملي��ات رواج��ًا وخصوصًا في 
منطفة الخليج العربي بينما نش��هد 
تراجعًا في أعداد طرق أخرى 
كحزام المع��دة والقص 
لحدوث  وذل��ك  الطولي 
مش��اكل كثي��رة وعدم 
نجاحه��ا ف��ي تحقي��ق 
المرج��وة.  النتائ��ج 

وهن��اك طي المع��دة ع��ن طري��ق المنظار 
الجراحي أو بواس��طة منظ��ار المعدة تعطي 
نتائ��ج متوس��طة في ش��رائح مح��ددة من 

مرضى السمنة.
النوع الثاني، يعتمد عل��ى مبدأ إحداث حالة 
من االمتصاص الجزئي لألطعمة المتناولة 
وعليه تكون كمية الس��عرات الحرارية التي 
تدخ��ل إل��ى الجس��م أق��ل م��ن قيمتها في 
الطعام. ويت��م ذلك باجتزاء جزء من األمعاء 

الدقيقة التي تختص بامتصاص الطعام.
وتعتبر عملية تحوير المسار المعيار الذهبي 
لعالج الس��منة المفرطة وتشكل تقريبًا أكثر 
م��ن 45% م��ن جراح��ات الس��منة المفرطة 
ف��ي العالم. تحوير المس��ار المصغر »تحوير 
المسار ذو الوصلة الواحدة«، من أنواع تحوير 
المس��ار، ونال��ت رواج��ًا في الخمس س��نوات 
المنصرم��ة بس��بب النتائ��ج الجي��دة وقل��ة 
نس��بة المضاعفات. كما يوجد مجموعة من 
الجراحات يمكن أن نطلق عليها أنها تجريبية 
والننصح بها في الوق��ت الحالي إلى أن تتاح 
معلومات بحثية عن نجاحها وسالمتها على 

المرضى. 
كيف تتم العملية »المنظار أو الجراحة« وما 

مدى نجاح تلك العمليات؟ 
- جميع عمليات السمنة تجرى تحت التخدير 
الكامل وباس��تعمال المنظ��ار الجراحي وفي 

بعض المراكز بواسطة الربورت.
الجراح��ة التنظيري��ة تج��ري بإح��داث جروح 
صغيرة بجدار البطن األمامي لتسمح بدخول 
الكامي��را واألدوات الجراحي��ة حت��ى نتمكن 
م��ن إجراء العملية. في نس��بة بس��يطة من 
الح��االت يتع��ذر اس��تكمال الجراح��ة بهذه 
الطريقة لوجود صعوب��ات مثل االلتصاقات 
داخ��ل تجويف البط��ن والتي تح��دث نتيجة 
جراح��ات س��ابقة نضط��ر إل��ى اللج��وء إلى 
الجراح��ة الكالس��يكية »جراحة فت��ح« حتى 
نضمن سالمة المريض وإجراء الجراحة على 

الوجه األكمل. ويع��رف النجاح بأنه الوصول 
إلى األهداف المحددة مس��بقًا. ففي عمليات 
الس��منة نهدف إلي إجراء جراح��ة آمنة أثناء 
العملية ومرحلة النقاه��ة وفقدان 75% من 
الوزن الزائد خالل عامين من تاريخ العملية 
باإلضاف��ة إل��ى تحس��ن أو ش��فاء األمراض 
المزمنة المرافقة للسمنة واالحتفاظ بهذه 

النتائج لفترة طويلة. 
هل هن��اك إقبال عل��ى بالون المع��دة؟ وما 

مدى نجاحه في إنقاص الوزن؟
- كثير من الناس تس��أل عن بالون المعدة 
ومدى فعاليته في معالجة السمنة. البالون 
عبارة عن ك��رة تصنع من م��واد خاملة يتم 
ملؤها بالماء أو اله��واء ويتم وضعها داخل 
المعدة باس��تخدام منظ��ار المعدة والفكرة 
تعتم��د عل��ى إش��غال حي��ز داخ��ل تجويف 
المعدة فتحدث ش��عورًا باالمتالء عند تناول 
كمي��ات أق��ل م��ن الطع��ام. ويت��م إزالتها 
بنفس الطريقة بعد فترة 6 أش��هر إلى سنة 
على حس��ب تعليم��ات الش��ركة المصنعة. 
والبالون ال يناسب األشخاص الذين يعانون 
من الس��منة المفرطة حي��ث إن نزول الوزن 
المتوق��ع م��ن البال��ون غير مفي��د في هذه 
الحال��ة ويقتصر اس��تعمال البالون على من 
يطم��ح في إنق��اص وزن��ه م��ن 10 إلى 15 
كيلوجرام��ًا لفترة مح��ددة، واحتمالية رجوع 

الوزن بعد إزالة البالون عالية جدًا.
مت��ى يمكن الع��ودة للحي��اة الطبيعية بعد 

تلك العمليات؟ 
- كمث��ل باق��ي الجراح��ات التنظيرية يغادر 
المريض المش��فى بعد قضاء ليلة أو ليلتين 
داخل المشفى وغالبًا ما تكون اآلالم بسيطة 
يمك��ن التغل��ب عليه��ا بواس��طة الحب��وب 
المس��كنة وال توجد قيود على حرية الحركة 
وتدريجيًا ترجع األمور إلى س��ابق عادتها في 

مدة 10 أيام إلى أسبوعين.
هل هن��اك روتي��ن يومي يج��ب اتباعه بعد 

العملية ؟
- تغيير نمط الحياه ش��يء أس��اس للوصول 
للنتائج المرج��وة وعدم االن��زالق إلى رجوع 
ال��وزن واالس��تمرار ف��ي ممارس��ة العادات 
السيئة، البد من حياة أكثر نشاطًا، وممارسة 
الرياضة ومش��اركة العائل��ة واألصدقاء في 
األنش��طة، وش��رب كميات كافية من الماء، 
وحس��اب الس��عرات الحرارية، والن��وم لوقت 
كاٍف، وتجن��ب ارتداء المالب��س الفضفاضة 

لفترات طويلة.

د. حسين البرناوي

»تحوير المسار« العالج الذهبي للسمنة المفرطة

 هدف عمليات السمنة فقدان 
75٪ من الوزن خالل عامين

استعمال البالون إلنقاص الوزن 15 كيلوجرامًا

البالون ال يناسب من يعانون السمنة المفرطة

 فقدان 10٪ من وزن الجسم
كاٍف للتخلص من المشاكل الصحية
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إعداد: سماهـر سيـف
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يونيكــ،،

5 فوائد »لليوسفي« على البشرة

هناك فوائد كثيرة لليوسفي على البشرة نذكر 5 منها:

تأخير الشيخوخة
يحتوي اليوس��في على فيتامينات »أ« و »ج«، التي تس��اعد على تعزيز 
صحة البشرة وتقي من الحبوب، كما تعمل خواصها المضادة لألكسدة 
عل��ى تأخير ظهور التجاعيد وإصالح خاليا البش��رة التالفة واس��تعادة 
مظهرها الحيوي، ويس��اعد فيتامين »ج« عل��ى إنتاج الكوالجين، وهو 

البروتين المسؤول عن مرونة الجلد ومظهره الحيوي.

عالج حب الشباب
إذا كنِت تعانين من حب الش��باب، فإن اليوسفي قد يساعدِك 
عل��ى التخل��ص من��ه ويقي م��ن ظهوره ف��ي المس��تقبل، إذ 
يمتلك حمض الس��تريك خواًصا مضادًة للبكتيريا، ما يس��اعد 
عل��ى محاربة ظهور الحب��وب، بينما يعزز فتيامي��ن »ج« إنتاج 

الكوالجين ما يساعد بدوره على التخلص من آثار الحبوب.

تضييق المسام
يمكنِك االستغناء عن تونر البشرة القابض للمسام واستخدام 
عصير اليوسفي كتونر يساعد على توحيد لون البشرة وتعزيز 
نضارته��ا كما تعمل خواصه القابضة على تضييق المس��ام، 
بينما يعمل حمض السيتريك على تنقية المسام، ما يقلل من 

ظهور الرؤوس السوداء.

الوقاية من الشمس
تس��اعد مضادات األكس��دة الموجودة في اليوسفي على خلق 
حاجز ضد أشعة الشمس ويقي من تأثيرها الضار، وغيرها من 

الجذور الحرة التي ُتعّجل بشيخوخة الجلد.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها
يس��اعد محتوى اليوس��في من فيتامين »ج« وحمض الس��تريك على 
تفتي��ح البش��رة والتخلص م��ن البق��ع الداكنة والتصبغ��ات التي قد 

تظهر مع التقدم في العمر.

ماهي مناطق تجمع الجراثيم في غرفة الفندق؟
هن��اك الكثير من المناطق المليئة بالجراثيم بغرفة الفندق، والتي 
ربم��ا تحتاج من��ك أن تكون ح��ذرًا عند الجلوس بتل��ك األماكن، أو 

استخدام تلك األدوات الموجودة في الغرفة.
إلي��ك مجموعة م��ن أكثر األماك��ن المليئ��ة بالجراثي��م في غرفة 

الفندق، لتنتبه إليها في رحلتك القادمة: 

منطقة الحوض بالحمام  
جراثي��م المرحاض عادة م��ا تحتاج لتعقيم فائ��ق للغاية من أجل 
التخل��ص منها، وعادة م��ا تكون تلك المنطق��ة المحيطة بحوض 
الحمام مليئة بالجراثيم، ونق��ل العدوى، ولهذا عليك االنتباه جيدًا 
كلم��ا ذهبت إلى اس��تخدام حوض الحم��ام، بتعقيم يدي��ك جيدًا، 
وتجّن��ب وضع المناش��ف الخاصة بك على رخام��ة الحوض، وتعقيم 

أدوات التجميل والعناية بالبشرة بعد استخدامها.

أجهزة التحكم عن ُبعد 
مثل ريموت التلفزيون، وريموت المكيف، التي يستخدمها الجميع، 
وتنتقل من يد إلى يد، والتي عادة ال يتم تنظيفها من قبل العاملين 
في الفندق، على الرغم من أنها مليئة بالكثير من الجراثيم. ولهذا 

يفضل عن��د اس��تخدامها، أن تضعه��ا بكيس بالس��تيكي لتجنب 
انتقال أي عدوى أو أمراض خطيرة.

آالت ُصنع القهوة 
يمكن آلالت صنع القهوة أن تأوي العفن والفيروس��ات التنفس��ية، 
وإذا كانت غرفتك بها واحدة، فمن األفضل عدم اس��تخدامها وبداًل 

من ذلك التوجه إلى ردهة الفندق لتناول فنجان قهوة الصباح.

السرير والوسائد  
الس��رير هو أه��م عنصر في غرف��ة الفندق، لذلك نتوق��ع أن يكون 
نظيف��ًا تمامًا، ولكن األمر عكس المتوقع، فقد وجدت أعلى حمولة 

فيروسية على أكياس الوسائد والشراشف. 

السجاد 
حتى لو تم تنظيف المكانس بشكل كامل، فمن المحتمألنه ال يزال 
بع��ض الجراثيم العالقة في الس��جاد، ولهذا ينص��ح الخبراء بعدم 
االس��تلقاء عل��ى األرض، أو لعب األطفال على الس��جادة، مع ارتداء 

الجوارب واألحذية دائمًا، إذ يعتبر السجاد بيئة خصبة للبكتيريا.

20 حقيقة ال تعرفونها عن جسم اإلنسان
1. نعرف كلنا أن لكل إنسان بصمات أصابع 
مختلفة وال تتطابق، حس��نا، نفس الش��يء 

ينطبق على اللسان.
2. يمكن لش��عرة واحدة من شعر رأسك أن 

تحمل تفاحة.
3. األظافر الناعمة والهشة، يمكن أن تشير 

إلى فرط نشاط في الغدة الدرقية.
4. س��رعة نبضات الدماغ القادمة تصل لما 

يقارب 400 كم/ساعة.
5. ع��دد البكتيري��ا في فم اإلنس��ان تقارب 

عدد سكان العالم.
6. ال يوج��د فقط أربعة أن��واع مختلفة من 
الدم كما كنا نعتقد، ولكن في الواقع يوجد 
29 نوع��ا من الدم! ينتم��ي أندرها إلى نوع 
بومب��اي الفرع��ي، وه��و ش��ائع لمجموعة 

صغيرة من األسر في اليابان.
7. عل��ى مدار يوم واحد فقط، تقطع دماؤنا 

مسافة 1912 كيلومترًا.
8. يبل��غ الطول الكلي لجمي��ع األعصاب في 

جسم اإلنسان 75 كم.
9. اإلنس��ان يق��وم بحوال��ي 20000 نفس 

يومي.
10. جميع الناس ف��ي العالم تقريبا لديهم 
.demodex عث خاص على رموشهم تسمى
11. يمكن للعين البشرية أن تميز ما يصل 
إل��ى 10 ماليين لون مختلف. لكن عقولنا ال 

تستطيع تذكرها جميعا.
12. آذاننا تس��تمر في النمو ط��وال حياتنا 
بس��رعة ال تصدق تقريب��ا – ربع مليمتر في 

السنة!

13. القلب ينبض 35 مليون مرة في السنة. 
14. يفقد جسم اإلنسان يوميا حوالي مليون 
خلي��ة جلدية – أي ما يصل إلى 2 كيلو جرام 

كل عام.
15. كل س��نتيمتر مربع م��ن جلدك يحتوي 

على حوالي مائة مستشعر لأللم.
16. لدى الذكور عدد أقل من براعم التذوق 

من تلك التي عند اإلناث.
17. الش��خص العادي يس��تهلك حوالي 35 

طنا من الطعام خالل حياته.
18. 100,000 من التفاع��الت الكيميائية 

تحدث كل ثانية في أدمغتنا.
19. تبلغ سرعة العطس 160 كم/ساعة.

20. االبتس��امة تحفز 17 عضلة في الوجه 
بينما البكاء ينشط 43. ابتسم أكثر!
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 وضع عواقب منطقية 
أحد طرق ترويض نوبات غضب األطفال

أكدت اختصاصية التربية عائشة رضوان أن السبب 
األكثر ش��يوعًا لس��وء تصرف األطف��ال، وإصابتهم 

بنوبات الغضب يعود لشعورهم بالملل فقط. 
وأضاف��ت أن األطف��ال يدركون أن س��لوكهم يؤثر 
على من حوله��م، خاصة إذا حصلوا على ما يريدون 
من خالل القيام بذل��ك، وفي بعض األحيان، تكون 
الرغب��ة في الس��لطة هي أيضًا الس��بب وراء إس��اءة 
تصرفه��م ألن هذه طريقة للطف��ل لمحاولة تأكيد 
الس��يطرة، لذلك من المهم معرفة كيفية محاربة 
هذه الس��لوكيات وكيفية التعام��ل معها بطريقة 

جيدة.
وم��ن أه��م الط��رق التي تس��اعد ف��ي التعامل مع 
األطفال خالل نوب��ات الغضب المزعج��ة، التصرف 
به��دوء، فب��دل الصراخ يج��ب التعامل به��دوء في 
المواقف، خصوصًا وأن األطف��ال يقلدون الوالدين، 
لذلك يجب أن يتم التصرف أمامهم بهدوء وبطريقة 

تتيح لهم إظهار عواطفهم غير الغضب والصراخ. 
كم��ا يمكن إعط��اء الطفل خيارًا ليس��اعد في تلبية 
حاجت��ه للش��عور بالس��يطرة، مث��ل تخيره��م بين 
ترتي��ب م��كان لعبهم ث��م تن��اول وجبة العش��اء، 

وجعلهم يختارون ما يريدون البدء به أواًل. 
وبينت رضوان أن السلوك السيء يمكن أن ينتج عن 
جوع األطفال، لذلك يمك��ن حمل الوجبات الخفيفة 
مما يفضلة الطفل مما عليك يوفر لك نوبة غضب 

محتملة ويبقي طفلك في مزاج جيد.
وأش��ارت إلى أنه من المهم أن يدرك الطفل أسباب 
المنع، والنتائج، فعند س��ؤال الطفل ال تعتبر جملة 

»ألنني قلت ذلك« س��ببًا مقنع��ًا، بل يجب التواصل 
معه وش��رح ما قد يحدث إذا أساؤوا التصرف ولماذا 
ال ينبغي عليهم القيام بأشياء معينة، وجعلهم على 
دراي��ة بالعواق��ب الطبيعية التي ق��د تترتب على 
أفعالهم، حتى يتمكنوا م��ن التعلم واتخاذ قرارات 
أفضل ألنفس��هم الحقًا، وض��ع عواقب منطقية أحد 
طرق تروي��ض نوبات غض��ب األطفال وس��لوكهم 
الس��يء، حي��ث ترتب��ط العواقب المنطقية بس��وء 
سلوك معين، على س��بيل المثال، إذا كان طفلك ال 
يريد أن يأكل الخضروات، فال تدعيه يتناول الحلوى، 
أو إذا كانوا ال يريدون التقاط ألعابهم، فال تسمحي 
له��م باللعب بها لبقية اليوم، فه��ذا جيد لألطفال 

الذين يعانون من أشياء محددة.
وأشارت إلى أنه من المهم إدراك أن نوبات الغضب 
س��مة من س��مات هذا العمر عند الصغار في جميع 
أنحاء العالم، ليس ابنك فقط بل الجميع، لذا ضعي 
األمر في نطاق��ه الصحيح وتعامل��ي معه بطريقة 
هادئ��ة لتتمكني م��ن حله وتخطي ه��ذه المرحلة 
بس��الم مع طفلك، وال يمك��ن أن تطلبي من طفلك 
اله��دوء واالبتعاد ع��ن الغضب وترك الس��لوكيات 
الس��يئة التابعة للغضب وأنت تتصرفين بطريقة 
مش��ابهة في بعض المواقف اليومية، احرصي على 
أن ي��رى طفلك منِك وم��ن أبيه تطبيق��ًا عمليًا لما 

تنصحونه به في جميع األمور.

لماذا نجد صعوبة في االستيقاظ صباحًا بالشتاء؟
تكون فترات الصباح الش��توية أكثر برودة وأكثر 
قتامة من نظيراتها في الصيف، ما يجعل الخروج 

من السرير تحديًا للبعض إلى حد ما.
وفي ه��ذا الوقت من العام، قد يب��دأ الناس في 
مواجه��ة صعوبة في النهوض من الس��رير عند 
س��ماع صوت المنب��ه بنفس الطريق��ة التي قد 
يكون��ون بها في يوم صيفي مش��مس، ويجدون 

أنهم يشعرون بالحاجة إلى النوم لفترة أطول.
ويساهم الطقس وانخفاض درجة الحرارة، جزئيًا، 

في ارتفاع هذه الصعوبة الستقبال اليوم.
ومع ذلك، هناك أيضًا تغيير رئيس في أجس��امنا 
وإنتاج هرمون الميالتونين يمكن أن يلعب دورًا 
في جعل الصب��اح األكثر برودة أكثر صعوبة في 

بدئه.
والميالتوني��ن هو هرمون طبيعي يس��اعد على 
التحكم في أنماط نوم��ك، ويتم إنتاج الهرمون 
م��ن الغدة الصنوبرية في اللي��ل ويرتبط بدورة 

النوم واالستيقاظ.
وفي أش��هر الش��تاء، حي��ث تصبح األي��ام أقصر 

والليالي تطول، ق��د يبدأ بعض الناس في إنتاج 
المزيد من الميالتونين نتيجة لذلك.

وهذا يمكن أن يجعلهم يش��عرون بالنعاس في 
كثي��ر من األحي��ان ويجعل من الصع��ب عليهم 

النهوض من السرير في الصباح المظلم.
وتش��ير بع��ض األبح��اث أيض��ًا إل��ى أن إنت��اج 
الميالتوني��ن في فصل الش��تاء يمكن أن يكون 

 ،)SAD( مرتبطًا باالضطراب العاطفي الموسمي
ال��ذي يمك��ن أن يؤدي إل��ى المعان��اة من مزاج 
متدٍن أو عالمات االكتئ��اب خالل فصلي الخريف 

والشتاء.
وتشمل األعراض الرئيسة لالضطراب العاطفي 
الموسمي، الش��عور بالتعب، إلى جانب اشتهاء 
األطعمة السكرية أو اإلفراط في تناول الطعام.
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 »مواقف السيارات« تزيح الستار 
عن هويتها الجديدة »أماكن«

البحري��ن لمواق��ف  كش��فت ش��ركة 
السيارات، المزود األول لحلول مواقف 
الس��يارات في البحري��ن، عن هويتها 
م��ع  تماش��يًا  »أماك��ن«،  الجدي��دة 
التوجه اإلستراتيجي الجديد للشركة، 
ممهدة بذل��ك الطريق للجيل القادم 

في مجال التنقل.
وتأت��ي الهوية الجدي��دة في الذكرى 
األربعين لتأس��يس الشركة لتعكس 
مرحلة التط��ور التي تنتق��ل خاللها 
الش��ركة، بإس��تراتيجيتها الخمسية 
الطموح��ة الت��ي ت��م اعتمادها في 
تتبن��ى  جدي��د  ألف��ق   ،2020 ع��ام 
التقني��ات  أح��دث  »أماك��ن«  في��ه 
التكنولوجية وتعمل فيه على ابتكار 
حل��ول ذكي��ة لتحق��ق انس��يابية في 
تجرب��ة المواقف، كما تضع األس��س 
إلنش��اء منظوم��ة متكامل��ة للتنقل 
تتعدى مواق��ف الس��يارات. يذكر أن 
الرؤي��ة الجديدة ل�»أماك��ن« هي أن 
تصبح الخيار المفضل لخدمات التنقل 
في المنطقة، وسعي الشركة الدؤوب 

لتحقي��ق هذه الرؤي��ة يظهر جليًا في 
عملها البتكار حلول ذكية للمستقبل 
ته��دف إل��ى توفي��ر تجرب��ة مواقف 

إنسيابية لعمالئها، وإحدى المبادرات 
اإلس��تراتيجية الت��ي أطلقتها أماكن 
ه��ي بوابة الدف��ع اإللكترون��ي التي 

تع��د أهم أوجه إس��تراتيجية التحول 
الرقمي للشركة. وقال رئيس مجلس 
إدارة »أماك��ن« أمين العريض: »يمر 
بمرحل��ة  الس��يارات  مواق��ف  مج��ال 
الطل��ب  ازدي��اد  بس��بب  تحولي��ة، 
عل��ى تجارب أكث��ر انس��يابية وحلول 
مستدامة لمواقف الس��يارات«. وأكد 
أن المس��تقبل رقمي وتفاعلي، لذلك 
ينصب جّل جهودنا وقراراتنا في هذه 
الفترة ح��ول هدف واحد، ه��و تغيير 
مفهوم تنقل األشخاص، حيث يمكن 
لمواقف الس��يارات أن تتحول لخدمة 
محاور مجتمعية مختلفة، ولتش��كيل 
مس��تقبل ذكي ف��ي مج��ال التنقل«.  
من جانبه، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
للش��ركة طارق الجودر: »إن التجارب 
ه��ي  الس��يارات  لمواق��ف  الش��املة 
إحدى أوج��ه الحياة الحديث��ة، ويأتي 
دورنا لتعزيزها بالعم��ل على ابتكار 
منظوم��ة متكامل��ة للتنق��ل وخل��ق 
تجارب مواقف انسيابية تتمحور حول 

المستخدم«. 

طارق الجودر

»باي فيو« يطلق قائمة جديدة 
للشيف ليوناردو دي كليمنتي

دعا »باي فيو« الواقع بفندق فورس��يزونز خليج البحرين، الضيوف 
لتجرب��ة إبداعات رائعة يقدمها الش��يف التنفي��ذي ليوناردو دي 
كليمنتي مباشرة من البحر األبيض المتوسط الخالب، مع لمسة 
آس��يوية. من خالل الجمع بين ثروته م��ن الخبرات المتنوعة من 
تراثه اإليطالي وخبرات أخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
6 س��نوات في فندق فورسيزونز طوكيو. تحتفل القائمة الجديدة 
بالثقاف��ات المتوس��طية والياباني��ة م��ن خالل توحيد أس��اليب 

الطهي وتقنياتها ونكهاتها المبسطة.
ويق��ع ب��اي فيو ف��ي بهو الفن��دق، ويوف��ر للضيوف أج��واًء راقية 
ومبهج��ة تطل على الخليج العربي وأف��ق المنامة في أثناء تذوق 
األطب��اق المتوس��طية والياباني��ة اللذي��ذة التي أعدها الش��يف 
ليون��اردو. يش��تهر باي فيو بتصميم��ه الداخلي الرائ��ع واألجواء 
المريحة، والتجارب التي ال ُتنس��ى مع خيارات الجلس��ات المتاحة 
س��واء في الداخل وس��ط أجواء هادئة أو في اله��واء الطلق على 

الشرفة المطلة على قلب العاصمة.
وتضم قائمة طعام باي في��و األطعمة النابضة بالحياة والغنية 
بالخض��روات والفواكه والمأكوالت البحري��ة والبروتينات الخالية 
م��ن الده��ون والدهون الصحية. وقال الش��يف ليون��اردو: »مناخ 
البحرين مشابه جدًا لمناخ البحر األبيض المتوسط، وينعم بصيف 
عل��ى م��دار العام؛ هذا هو الس��بب في أننا نقدم م��ن خالل هذه 
القائمة خيارات خفيفة وصحية وبس��يطة تكم��ل المناخ ونمط 
الحي��اة«. ويضيف: »يروي كل طبق قصة مليئة بالنكهات، يرتقي 
بها الطابع المبتكر والمثير للتفكير والجانب الياباني الذي يلعب 
على القوام وتنوعات التصميم. المكونات والتحضيرات والعرض 
التقديم��ي تجتمع معًا لتعكس مطبخ كايس��يكي الياباني، حيث 
تم تصميم كل طبق بشكل فريد ألخذ الضيوف في رحلة مميزة«.

 »بيتك« يعلن فوز عيسى عبداهلل 
بالجائزة الكبرى ضمن »لبشارة« عن سبتمبر

أعلن بيت التمويل الكويت��ي - البحرين »بيتك« 
عن فوز عيس��ى عب��داهلل وحصوله عل��ى الجائزة 
الش��هرية الكب��رى التي تبلغ قيمته��ا 100,000 
دوالر ضمن سحوبات حساب التوفير االستثماري 
اإلس��المية  الش��ريعة  أح��كام  م��ع  المتواف��ق 
»لبش��ارة«، وذلك لش��هر س��بتمبر 2021، حيث 
ُأقيمت مراس��م السحب على جوائز »لبشارة« عن 
ُبعد يوم األحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، وذلك 
بالتماش��ي مع التوجيهات الرسمية الصادرة من 
ِقبل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة. وشهدت 
المناس��بة اإلعالن عن أس��ماء الفائزين بالجوائز 
الش��هرية، والت��ي تضمن��ت الجائزة الش��هرية 
الكب��رى، و20 جائ��زة بقيم��ة إجمالي��ة بلغ��ت 
20,000 دوالر، باإلضافة إلى 50 جائزة من فئات 

»لبشارة« الخاصة، بقيمة 500 دوالر لكل فائز.
وق��ال رئي��س الخدم��ات المصرفية لألف��راد في 
بيت التمويل الكويتي - البحرين حامد مش��عل: 
»نح��رص في بي��ت التمويل الكويت��ي- البحرين 
عل��ى منح العمالء األع��زاء فرصًا متج��ددة للفوز 
بجوائ��ز نقدي��ة عل��ى م��دار الع��ام، وذل��ك في 
مقابل ادخارهم في حس��اب التوفير االس��تثماري 
»لبشارة«. ونسعى عبر هذه الجوائز لتعزيز نمط 
حياته��م لألفضل ولنتابع منحه��م أفضل تجربة 
مصرفي��ة معن��ا. وم��ن هن��ا أود أن أغتن��م هذه 
الفرصة لتهنئة عيس��ى عبداهلل وجميع الفائزين 
بجوائز »لبش��ارة« في س��حوبات ش��هر سبتمبر، 
ونتش��رف بدعوة الجمي��ع لبدء رحل��ة االدخار مع 
حساب »لبشارة« لكس��ب فرص مجزية للفوز في 
السحوبات المستمرة المقبلة. نحن نتطلع أيضا 
إل��ى إجراء الس��حب عل��ى الجائزة الكبرى لش��هر 

ديسمبر 2021 بقيمة نصف مليون دوالر والكشف 
عن الفائز سعيد الحظ في يناير 2022«.

م��ن جهت��ه، ق��ال عيس��ى عب��داهلل: »ال يمكنني 
وصف مدى س��عادتي بحصولي على هذه الجائزة 
القيم��ة، وأتق��دم بجزيل الش��كر واالمتنان لبيت 
التموي��ل الكويتي - البحري��ن على هذه الفرصة 
الرائعة وعل��ى خدماتهم المصرفي��ة المتميزة، 
وأح��ث الجمي��ع عل��ى االدخار م��ع بي��ت التمويل 
الكويت��ي - البحري��ن م��ن خ��الل فت��ح حس��اب 
»لبش��ارة« لمضاعف��ة فرصهم في الف��وز بمثل 

هذه الجوائز المجزية«. 
يذكر أن هنالك العديد من الجوائز القيمة ضمن 
سحوبات حساب »لبشارة«، حيث ال زالت الفرصة 
متاح��ة للفوز بجائزتين بقيم��ة 500,000 دوالر 
خ��الل ع��ام 2021، باإلضافة إلى جوائز ش��هرية 

بقيم��ة 100,000 دوالر، باإلضافة إلى 20 جائزة 
نقدية ش��هرية بقيم��ة 1,000 دوالر و50 جائزة 
شهرية أخرى بقيمة 500 دوالر، وذلك ضمن فئات 
»نس��اؤنا« و»عيالنا« و»مدخرونا« و»بطاقاتنا«، 
إل��ى جانب جوائ��ز »جزيل« المخصص��ة للعمالء 

الذين قاموا بفتح حسابي »لبشارة« و»جزيل«.
ويحظى جميع المش��تركين في حساب »لبشارة« 
بف��رص رب��ح مجزي��ة، تش��مل الجوائ��ز الكبرى 
والش��هرية وجوائز الفئات الخاصة، حيث يتأهل 
فيه��ا العمالء عن��د ادخارهم لمبل��غ 50 دينارًا أو 
م��ا يعادله بالدوالر ش��هريًا، وتتضاعف فرصهم 
للفوز في السحوبات كلما زادت فترة ادخارهم في 
حساب التوفير، وبذلك يس��هم الحساب بحصول 
العم��الء على معدالت أرباح س��نوية ت��وزع على 

أساس شهري.

»إبراهيم خليل كانو« تحتفي 
بالدفعة الثالثة من برنامج 
التدريب والتوظيف »طموح«

احتفت ش��ركة إبراهيم خليل كانو بانضم��ام الدفعة الثالثة 
م��ن متدربي برنام��ج تطوي��ر وتوظيف الخريجي��ن »طموح« 
ال��ذي يقام لس��نته الثالثة عل��ى التوالي، حي��ث التقى عضو 
مجلس اإلدارة المنتدب في ش��ركة إبراهيم خليل كانو، طالل 
كان��و، بالدفعة األخيرة من منتس��بي البرنامج، وهنأهم على 
انضمامه��م للبرنامج، قائاًل: »يعتب��ر برنامج طموح من أهم 
مب��ادرات ش��ركة إبراهيم خلي��ل كانو في اس��تقطاب وإعداد 
الك��وادر الوطنية للعمل في الش��ركة. صمم البرنامج لتدريب 
وتوظي��ف الكفاءات البحرينية المميزة وتش��جيعهم على إبراز 
مهاراتهم واالس��تفادة م��ن أفكارهم ومبادراته��م المبتكرة 
لتطوير أداء الش��ركة. نؤمن في ش��ركة إبراهي��م خليل كانو 
بقدرات منتس��بي برنامج »طموح« الذين تم اختيار كل واحد 
منه��م وفق اش��تراطات دقيقة من أجل الحص��ول على صفوة 
الكف��اءات البحريني��ة الذين يتمتع كل واح��د منهم بمهارات 

استثنائية«.
ويمت��د برنامج ش��ركة إبراهيم خليل كان��و لتطوير وتوظيف 
الخريجي��ن »طموح« لس��نتين، ويه��دف إلى تنمي��ة مهارات 
العم��ل االحترافية عن��د الخريجين البحرينيي��ن بجانب توفير 
ف��رص لتطوير المهارات التقني��ة المتخصصة لديهم. ويتاح 
للملتحقي��ن في ه��ذا البرنام��ج، والذين يت��م اختيارهم من 
تخصص��ات مختلفة، العم��ل بنظام التن��اوب الوظيفي الذي 
يمنحهم فرصة التعرف على طبيعة العمل في كل قس��م من 

أقسام الشركة واختيار ما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم.

»موترسيتي« تدعم شهر 
التوعية بسرطان الثدي

حرصت ش��ركة موترسيتي على نش��ر التوعية بين موظفيها، 
حيث قدم��ت لعمالئها الذي��ن يقصدون معارضه��ا أو مركز 
الصيانة غطاء حزام أم��ان بتصميم خاص يهدف إلى التوعية 
بمرض س��رطان الث��دي، حيث ارتدى جميع موظفي الش��ركة 
كمام��ات بش��ريط وردي، باإلضاف��ة تثبيت دب��وس بعالمة 
الش��ريط الوردي على قمصانهم إش��ارة إل��ى دعمهم لحملة 
التوعية بالمرض، وذلك في إطار حملتها لدعم شهر التوعية 

بسرطان الثدي في أكتوبر.

Thu 28 Oct 2021  |  السنة 16  |   العدد 5801   |  الخميس 22 ربيع األول 1443هـ

GT إطالق »المتمردة« إم جي 
الرياضية الجديدة كليًا في البحرين

ياسمينا صالح  «

أطلقت »إم جي موتور« س��يارتها الجديدة كّليًا »إم 
جي GT«، والت��ي تعكس التزام العالم��ة التجارية 
بريطاني��ة المنش��أ بتنويع مجموع��ة مركباتها عبر 
الكش��ف عن ط��راز رياضي جدي��د. وتق��ّدم »إم جي 
GT« للعم��الء في البحري��ن بدياًل جدي��دًا بالكامل 
ضمن فئة سيارات الس��يدان، خصوصًا وأنها تتمّتع 
بمظهر رياضي جريء وخيارات ألنظمة توليد الحركة 
تش��مل محّرك س��عة 1.5 ليتر وآخر س��عة 1.5 ليتر 
مع ش��احن توربيني، وذلك لتوفير مس��تويات القّوة 
واألداء القصوى. فيما تس��تمد »إم جي GT« اإللهام 
من س��يارة MGB الرياضية الكالسيكية من بابين، 
وهي ُتعتَبر ثالث س��يدان تنض��م إلى مجموعة »إم 
ج��ي« المتنامية من الس��يارات الفّعال��ة من ناحية 
الكلف��ة وذات القيم��ة العالي��ة للمال. وم��ع تركيز 
العالم��ة التجارية على العمالء الش��باب، كما يظهر 
ع أن يحظى  وفق فلسفة إلى أقصى حّد، فمن المتوقَّ
الطراز الجديد بكثير من التفاعل بين أوساط السكان 
ف��ي المنطق��ة، كونه يعك��س اس��تقاللية العمالء 
وتطّلعاتهم وشغفهم وروحهم المغاِمرة، وكل هذا 

نتيجة لطريقة تفكيرهم النشطة والجريئة.
وتأت��ي »إم ج��ي GT« طراز 1.5T م��ع محّرك رباعي 
األس��طوانات عالي الكفاءة س��عة 1.5 ليتر بشاحن 
توربين��ي، وهو يتص��ل مع علبة ت��روس DCT، مما 
يوّلد ق��ّوة قصوى تبل��غ 173 حصان��ًا وعزمًا أقصى 
مق��داره 250 نيوتن-مت��ر، مما يتيح التس��ارع من 

صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.
أما س��يارة 1.5L فتأت��ي مزوَّدة بمحّرك س��عة 1.5 
ليتر من الجيل الرابع يتمّيز بفعاليته في اس��تهالك 
الوق��ود وقّوت��ه البالغ��ة 118 حصان��ًا، وهو يتصل 
بعلب��ة تروس iCVT. ويتم تزوي��د الطرازين بنظام 
التحّكم الديناميكي باالنحراف XDS، ما يعّزز تجربة 
القيادة أكثر. وتتوفر ل��ألداء الديناميكي المزيد من 
المس��اعدة عب��ر الشاس��يه الرياض��ي المصنوع من 
األلومنيوم من فئة الصناع��ات الفضائية والمتمّيز 
ببنيت��ه المدَمجة، مم��ا يوّلد مس��تويات عالية من 
راحة القيادة وثباتًا أكثر تماس��كًا. كما ُتعّد »إم جي 
GT« الجديدة كّليًا أول س��يارة س��يدان رياضية من 
العالم��ة التجارية تتأّلق عب��ر الجيل الثالث من لغة 
تصميم عائلة الس��يارات. وينفصل الش��بك األمامي 
الكبي��ر بنمط ش��كل الله��ب الرقمي ع��ن األضواء 

األمامية النحيفة من ن��وع LED، مما يعّزز الحضور 
القوي والديناميكي للسيارة. 

ولتكملة الش��كل الجريء المضغوط لألسفل لغطاء 
المحّرك، تضم »إم ج��ي GT« خلفية بنمط مقلوب 
األط��راف قلياًل، األم��ر الذي يعّزز المظه��ر الرياضي 
أكث��ر. وه��ذا ليس كل ش��يء، إذ هناك أيض��ًا الخط 
الكروم��ي من الط��رف للطرف باإلضاف��ة إلى الكتف 
العري��ض للس��يارة، وكذل��ك العج��الت الس��بيكية 
االختياري��ة بنم��ط ف��أس التوماهوك »م��ن أنواع 
ف��ؤوس الهن��ود الحمر« »إط��ارات ميش��الن«، مما 

ُيضفي المزيد من المظهر واإلحساس الراقَيين.
ف��ي  الديناميكي��ان  واإلحس��اس  المظه��ر  ويب��رز 
المقص��ورة الداخلي��ة أيض��ًا، والتي تتوف��ر باللون 
األحم��ر المعاك��س أو األس��ود. وتتبّن��ى المقاع��د 
تصميم��ًا يأخ��ذ بعين االعتبار أس��س االس��تخدام 
السِلس المتناغم مع طريقة عمل الجسم، مما يمنح 

الراحة المثلى للسائق ومزيدًا من الدعم للجسم. 
وتوج��د شاش��ة كبي��رة تعم��ل باللم��س حجم 10 
 Android بوص��ات كتجهيز قياس��ي، م��ع تقنيَت��ي
Auto وApple CarPlay، مما يمّكن السائقين من 

استخدام أجهزتهم الذكية بسهولة في السيارة.

 أمين العريض
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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قرداحي هل يكون درسنا األخير؟
الضجة التي حدثت بس��بب تصريحات جورج قرداح��ي اإلعالمي المعروف 
ال��ذي أصب��ح وزيرًا لإلع��الم مؤخرًا تحت��اج أن نقف عنده��ا لبعض نقاط 

تستحق التعليق.
أوله��ا: إن »قرداحي« ما عين وزيرًا لإلعالم في الحكومة اللبنانية الجديدة 
التي ش��كلها الرئي��س ميقاتي إال ألنه في لقاء تلفزيوني س��ابق قال عن 
»ج��رذ الضاحية« حس��ن نص��راهلل »إنه روح��ه ودمه« وإنه ي��راه »بطاًل« 
واختاره كأهم ش��خصية في الوطن العربي، دون هذا الموقف ال يمكن أن 

يمر اسمه من حكومة ال يمكن أن ُتَقَر أسماؤها إال بالموافقة اإليرانية!!
ول��م يمِض عل��ى تعيينه إال ش��هر واحد إال وق��د أحدث أزم��ة جديدة في 

العالقة المتصدعة أصاًل بين السعودية ولبنان.
إذ وصف قرداحي موقف السعودية واإلمارات من اليمن بأنه اعتداء! وبأن 
الحوثيين يدافعون عن أنفس��هم! وأن طائراتهم المسيرة التي يقصفون 
به��ا المملك��ة العربية الس��عودية رد فعل طبيعي ألنه حس��ب قوله إن 

السعودية واإلمارات هي من يقصف أفراحهم ومستشفياتهم!
دعك من أن الحوثيين انقلبوا على حكومة منتخبة، دعك من أن الحوثيين 
يقصفون المدن اليمنية ويقتلون ش��عبهم، دعك من تجنيدهم لألطفال، 
دعك من زرعهم األلغام، دعك من إعدامهم لألطفال، دعك من حصارهم 
للم��دن التي تمتنع ع��ن الرضوخ له��م وتحاصرهم وتمن��ع عنهم الدواء 
والغذاء، كل ذلك ال يراه وال يسمعه القرداحي ألن ساعتها سيغضب بطله 
وروحه ودمه الذي يرسل مستشاريه ومحاربيه لمساعدة الحوثي على قتل 

شعبه مثلما يقتل »روحه ودمه« اللبنانيين والسوريين معًا.
القرداحي عبر عن رأيه المعروف مسبقًا، فلم يأِت بجديد، إنما حين أثارت 
تصريحاته ضجة كبيرة بين الس��عوديين تبرأ منها الرئيس اللبناني الذي 
عين��ه وقال عنها إنها تمثل رأي قرداحي الش��خصي ولي��س رأي الحكومة 
اللبناني��ة، وكذلك بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي أكد هو اآلخر أنه رأي 
ال يمث��ل وجهة نظ��ر الحكومة اللبنانية الحريصة عل��ى العالقات الوثيقة 

بالمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات.
أما قرداحي نفس��ه فقد برر تصريحاته بأنه أس��يء فهمها وبأنها جاءت 
ضمن برنامج لصالح قناة »الجزيرة« وأن تصويره كان في شهر أغسطس 
أي قبل تعيينه وزيرًا، وأنه يكن كل المحبة والتقدير للش��عب الس��عودي 

واإلماراتي!!
فرد عليه األمير عبدالرحمن بن مس��اعد بطريقة حملت الطرافة والذكاء 

معًا فقال له صرحت بأنك لم تقصد اإلساءة للسعودية واإلمارات:
1: هل تظننا حمقى.

2: هل أنت أحمق.
3: هل تصدق أنك وزير.
4: هل تعتقد أنك ذكي.

بإمكانك االستعانة بجمهور الضاحية أو االتصال بصديق من التيار الحر، 
بانتظار جوابك النهائي.

أم��ا أطرف ما ف��ي الموض��وع أن البرنامج ال��ذي جاءت تل��ك التصريحات 
ضمن س��ياقه فهو برنامج اس��مه »برلمان الش��عب« ويقدمه مجموعة 
من ش��باب الوطن العربي يستجوبون فيه ش��خصية عامة، ثم في نهاية 
الحلقة يصوتون على طرح الثقة فيه أو كس��بها بعد توجيه عدة أس��ئلة، 
وفي نهاية تلك الحلقة المش��هورة تم سحب الثقة من قرداحي باإلجماع 
وهم من مصر واألردن واليمن والصومال وس��وريا، بعد ما مس��ح الشباب 
بقرداحي البالط، ووجهوا له كالمًا قاس��يًا عنيفًا وقالوا إنه ال يش��رفنا أن 

نعطيك الثقة!!

كلمة أخيرة
إعالمن��ا الممول خليجيًا والذي م��ن المفروض أنه يخ��دم مصالح الدولة 
الممول��ة، ومنتدياتنا الخليجي��ة التي من المفروض أنه��ا تخدم مصالح 
الدول المضيفة، والتي هي من لمع هؤالء ومنحهم المكانة وأبرزهم ورفع 
شأنهم، إلى متى »نطز عينا بفلوسنا؟« نأمل أن يكون قرداحي هو الدرس 

األخير، أو الصفعة األخيرة.

 5 أكاديميين من »الخليج العربي« يتصدرون
قائمة »ستانفورد« ألفضل علماء العالم

تصدرت أسماء خمس��ة أكاديميين من كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة بجامع��ة الخليج العرب��ي قائمة 
جامعة س��تانفورد األمريكية ألفضل علماء العالم، 
الت��ي حوت أس��ماء »أعل��ى 2% من علم��اء العالم« 
األكث��ر استش��هادًا ف��ي مختلف التخصص��ات وبلغ 
عددهم أكث��ر من 190 ألف عالم م��ن مختلف دول 
العالم 18 عالمًا منهم من األكاديميين والباحثين 
ف��ي مملك��ة البحرين، وذل��ك وفق قاع��دة بيانات 
Scopus. وتصدر القائمة األس��تاذ بقس��م الطب 
الجزيئ��ي بمرك��ز األميرة الجوهرة للط��ب الجزيئي 
واألم��راض الوراثي��ة بكلية الط��ب بجامعة الخليج 
العرب��ي الدكت��ور خالد جريش علم��اء البحرين في 
البحث المنش��ور بدوري��ه PLOS العلمية لباحثين 
م��ن جامع��ة س��تانفورد وكان ترتيب��ه األول على 

مستوى المملكة و25819 على علماء العالم، تلته 
نائبة عميد كليه الطب للدراس��ات العليا والبحوث 
الس��ابقة في كلية الطب والعلوم الطبية األس��تاذ 
الدكتور رنده حمادة، وكان ترتيبها الس��ابعة على 
مس��توى البحرين و110031 على علماء العالم، ثم 
استش��ارية األمراض المعدي��ة واألمراض الباطنية 
الدكت��ورة جميلة الس��لمان، وكان ترتيبها الثامنة 
على مستوى البحرين و113774 على علماء العالم.

وج��اء ف��ي القائم��ة الدكت��ور كنعان س��ريدهاران 
بترتيب 13 على مس��توى البحرين، و176298 على 
علم��اء العالمي، فيما كان ترتي��ب والدكتور هيثم 
جهرمي 18 على مس��توى المملكة و189593 على 
علم��اء العالم، حيث غط��ت قائمة الجامعة ألفضل 

العلماء 22 تخصصًا علميًا، و17 تخصصًا فرعيًا.

 الطالبة مريم الحميدي تحرز
11 ميدالية بألعاب قوى ذوي الهمم

ُتمّث��ل الطالب��ة البطلة مريم صاب��ر الحميدي من مدرس��ة العهد الزاهر 
الثانوية للبنات، وهي م��ن ذوي الهمم من فئة اإلعاقة الحركية، نموذجًا 
رائعًا لطلبة المدارس الحكومية المبدعين والمتميزين الذين تجاوزوا كل 
الظروف والتحديات من أجل رفع اس��م البحرين في منصات التتويج بأهم 
المحاف��ل العالمية، ف��ي ظل دعم وعناية المختصي��ن بالتربية الرياضية 
ب��وزارة التربية والتعليم. ول��م تكن الظروف الصحية حاج��زًا أمام طموح 
مري��م ذات العزيم��ة القوية، فأصرت على المش��اركة ف��ي عدة بطوالت 
رياضية على المس��توى الدولي والعالمي، وحققت إنجازات نوعية ومراكز 
متقدمة ف��ي مختلف البطوالت، وذلك بعد أن ت��م تدريبها تدريبًا مكثفًا 

وتنمية مهاراتها على يد مدربين مختصين في هذا المجال.

حفل إشهار زواج والزوجة آخر من يعلم
زهراء حبيب «

ش��رعية  دع��وى  بحرين��ي  زوج  رف��ع 
للمطالبة بفس��خ عقد الزواج، وإلزام 
الزوج��ة بإرج��اع 5 آالف و300 دين��ار 
مقاب��ل المهر والدبل��ة، بحجة تعنت 
الزوج��ة ف��ي طلب��ات حف��ل إش��هار 
ال��زواج الذي أقي��م دون األخذ برأيها. 
واستند الزوج في دعواه إلى أن الحياة 
الزوجية قائمة على المودة والرحمة 
المفاس��د،  ودرء  المصال��ح  وبجل��ب 
بي��د أن الزوجة تس��ببت ل��ه بأضرار 
جسيمة دفعته إلقامة هذه الدعوى، 
والمطالب��ة بفس��خ العقد الش��رعي. 
وأكدت فوزية جناحي محامية المدعي 

المدع��ى  ب��أن  »الزوج��ة«،  عليه��ا 
علي��ه أق��ام الدعوى أم��ام المحكمة، 
للمطالبة بفس��خ عقد الن��كاح وإلزام 

الزوج��ة برد مبلغ الص��داق » المهر« 
اس��تلمتها  دين��ار  و300  آالف   5
لش��راء خاتم الزواج، وإلزامها بش��راء 
خات��م ال��زواج، باإلضافة إلى رس��وم 
ومصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
وأوضح��ت جناح��ي بأن الخ��الف بين 
الزوجي��ن قائ��م عل��ى إقام��ة حف��ل 
إش��هار الزواج، والذي جاء نفاذًا لحكم 
س��ابق وهو ما أكده المدعي، بيد أنه 
أعد للحفل��ة وق��ام بالتجهيزات دون 
األخ��ذ برأي الزوجة، حتى في أبس��ط 
األم��ور. وهذا ما أكدت��ه الزوجة أمام 
المحكمة. فيما ادعى الزوج بأنه نفذ 

الحكم السابق.

فوزية جناحي

 وزارة شؤون اإلعالم 
تنعى محمد البشري

نعت وزارة شؤون اإلعالم، اإلعالمي 
محمد البشري، الذي انتقل إلى جوار 
ربه فجر أمس، مستذكرة عطاءه في 
قط��اع اإلذاعة والتلفزيون، حيث بدأ 
مش��واره كمذيع للنش��رات اإلخبارية 

ومقدم للبرامج الحوارية.
التع��ازي  بأح��ر  ال��وزارة  وتقدم��ت 
وصادق المواس��اة إلى أسرة الفقيد 
الراحل، س��ائلة المول��ى عز وجل أن 
يتغمده بواس��ع رحمت��ه ورضوانه، 
وأن يس��كنه فس��يح جنات��ه ويلهم 
أهل��ه وذوي��ه جميل الصبر وحس��ن 

العزاء. محمد البشري

 80 طالبًا وطالبة باإلعدادية 
والثانوية يتعلمون اليابانية

خ��اض 80 طالبًا وطالب��ة بالمرحلتي��ن اإلعدادية والثانوي��ة بالمدارس 
الحكومي��ة والخاصة، من الموهوبين والمهتمين بتعّلم اللغات، ورش��ة 
عم��ل تفاعلية لتعّل��م مبادئ اللغ��ة الياباني��ة، والتي قدمه��ا عن ُبعد 
الطال��ب الموهوب إبراهيم محمد الخالدي من مدرس��ة ع��راد االبتدائية 

اإلعدادية للبنين.

ناصر بن حمد يهدي قصيدة لمحمد بن زايد

نش��ر س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، قصيدة وصورًا تجمعه بسمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة اإلمارات 

العربي��ة المتحدة الش��قيقة في حس��اب س��موه الش��خصي على 
»اإلنستغرام«.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في القصيدة:

وتداول رواد وس��ائل التواصل االجتماعي القصيدة والصورة بش��كل واس��ع 
في مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعليقات 
عديدة متمنين لس��موهما دوام الس��عادة والصحة والعافية وطول العمر. 

وتداول رواد وس��ائل التواصل االجتماعي القصيدة والصورة بش��كل واس��ع 
في مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعليقات 

عديدة متمنين لسموهما دوام السعادة والصحة والعافية وطول العمر.

س���ام���ي ل���� اب����و خ���ال���د م��ع��ط��ر م���ن ال��ري��ح��ان
م���ث���ل س���ي���رت���ه ب���ي���ن ال����ع����رب ع���ط���ره وح��ي��ه

ك���ان م����ن  ك���ائ���ن���ًا  اح�����د  غ���ي���ره  وال  م��ح��م��د 
ه����ذا ح���اض���ره ي��ح��ك��ي ع���ن ام���ج���اد م��اض��ي��ه

ع����دو ال��خ��ط��ا وال���ش���ر وال���ظ���ل���م وال��ب��ه��ت��ان
مبنيه ال��خ��ي��ر  ع��ل��ى  ال���ل���ي  االم������ور  وص���دي���ق 
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 تحـــت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  واالتصـــاالت 
مبـــارك آل خليفة وبحضـــور الوزراء وكبار 
المســـؤولين فـــي قطاع تقنيـــة المعلومات 
نّظمـــت  الخـــاص،  والقطـــاع  واالتصـــاالت 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
حفـــل جائزة التميز للحكومـــة اإللكترونية 

2021 بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
 وبهذه المناسبة، أدلى سمو الشيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة بتصريح عّبر فيه عن 
ســـعادته برعايـــة جائـــزة التميـــز للحكومة 
اإللكترونية في نســـختها الحادية عشـــرة، 
كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تأتي 
في إطـــار رؤيـــة وتوجيهات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، بتبني 
التقنيات الحديثة واســـتثمار التكنولوجيا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وتســـريع وتيرة 

التحول الرقمي في الجهات الحكومية.
وقـــال ســـموه: “لقـــد أثمـــرت هـــذه الرؤيـــة 
بنـــاء قطاع قـــوي وتحقيق مكانـــة عالمية 
متقدمـــة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
متينـــة  أســـس  علـــى  يقـــوم  واالتصـــاالت 
وجاهزيـــة قويـــة للبنيـــة التقنيـــة، مواكبة 
لكافـــة التطـــورات والمســـتجدات العالمية 
وقادرة على اســـتيعاب مختلف المبادرات 
الوطنية ومن بينها جائزة التميز للحكومة 

اإللكترونية”.
 وأضـــاف ســـموه أن هـــذه الجائـــزة باتـــت 
مـــن مكتســـباتنا الوطنيـــة بمـــا تّتســـم بـــه 
مـــن عمـــل جماعـــي وتضافـــر الجهـــود، بما 
تحظى به من اهتمام كبير من قبل الفئات 
المشـــاركة، مشـــيًدا ســـموه  والمؤسســـات 
بالمســـتويات المتميزة لألعمال المشـــاركة 
بالجائـــزة وجهود القائمين عليها، وكل من 
ســـاهم فـــي مســـيرة الجائـــزة وما نشـــهده 
جهـــود  وبخاصـــة  متواصـــل،  نجـــاح  مـــن 
معالـــي الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية إلشرافه 
المعلومـــات  هيئـــة  ألعمـــال  ومتابعتـــه 

والحكومة اإللكترونية.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أنـــه بالرغـــم مـــن أن 
النســـخة الحاديـــة عشـــرة لجائـــزة التميـــز 
للحكومـــة اإللكترونيـــة جـــاءت فـــي ظـــل 
ظروف اســـتثنائية صعبة فرضتها جائحة 
فيـــروس كورونـــا، إال أنهـــا ســـاهمت فـــي 
وتميـــز  واإلصـــرار  التحـــدي  روح  تعزيـــز 
العديد من الجهات واستثمارها في مجال 
التقنيـــات الحديثـــة، وتطويرهـــا ألنظمتها 
منتجاتهـــا  تقديـــم  علـــى  ســـاعدتها  التـــي 
وخدماتها، فجاءت األعمال المشاركة في 
الجائـــزة لتعكـــس روح اإلبـــداع والمبادرة 
البحرينـــي  مجتمعنـــا  بهـــا  يتحلـــى  التـــي 
أن  آمليـــن  واالنفتـــاح،  بالتنـــوع  الحافـــل 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  تواصـــل 
والخاصـــة، وكذلـــك األفراد المشـــاركة في 
الجائـــزة خالل الســـنوات القادمـــة، كونهم 
والتنميـــة  التطويـــر  عمليـــة  فـــي  شـــركاء 
الشـــاملة بمملكة البحرين، كما عّبر ســـموه 

عـــن الشـــكر والتقديـــر لمحمد علـــي القائد 
وجميـــع منتســـبي الهيئـــة علـــى جهودهـــم 
المشـــهودة، وعـــن تقديره للجنـــة التحكيم 
والمنظمين وجميع القائمين على الجائزة، 
مهّنًئـــا الجهات واألفراد الفائزين بالجائزة، 

متمّنًيا للجميع التوفيق.
 من جانبه، تقـــّدم الرئيس التنفيذي لهيئة 
المعلومات والحكومـــة اإللكترونية محمد 
القائـــد بخالـــص الشـــكر واالمتنـــان لنائـــب 
الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة  رئيـــس مجلـــس 
العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة، على 
رعايتـــه الكريمـــة للجائزة ودعمـــه لها منذ 
انطالقتها، مهّنًئا الفائزين على مشاركاتهم 

وأفكارهم المتميزة.
ثم قدم القائد عرًضا حول التحول الرقمي، 

يشـــهده  الـــذي  للتقنيـــة  العـــام  والتوّجـــه 
العالـــم اليوم، والذي واكبتـــه الجائزة على 
مـــدار الســـنوات، مســـتعرًضا دور الجائـــزة 
وإســـهاماتها فـــي المجتمـــع البحريني، مما 
جعلهـــا عالمـــة بـــارزة فـــي مشـــروع البنية 
التحتية التقنية بالمملكة ومحطة سنوية 
الخـــالق،  الســـتعراض اإلبـــداع واالبتـــكار 
مشـــيًدا بالتعـــاون بيـــن القطاعيـــن العـــام 
والخاص من أجل تنفيذ مختلف مشـــاريع 
التحـــول واآلثـــار اإليجابيـــة التي تحققت 

بفضل هذا التعاون المستمر.
كمـــا تـــم خالل الحفـــل عرض فيلـــم قصير 
عن مســـيرة الجائزة في نســـختها الحادية 
عشـــرة والنتائج اإليجابيـــة التي تحققت، 
وجهـــود لجنة التحكيم في تقييم األعمال 

المشاركة.

وكانت قائمة األعمـــال الفائزة في القطاع 
العـــام قـــد شـــملت فئـــة أفضـــل خدمـــات 
تكاملية لألفراد أو األعمال، التي فازت بها 
وزارة الداخلية عن مشروعها لنظام األمن 
الجغرافـــي فـــي غرفـــة التحكم الرئيســـية 
)999(، فيما فازت وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بفئة أفضل 
خدمـــة حكوميـــة - حكوميـــة الكترونيـــة 
الداخلـــي  النظـــام  مشـــروع  عـــن   )G2G(

للمتابعة.
 وفـــازت 3 جهات في فئة أفضل ممارســـة 
المجتمعيـــة  اإللكترونيـــة  المشـــاركة  فـــي 
وهـــي: وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عن وسائلها للتواصل 
األشـــغال،  لشـــؤون  التابعـــة  االجتماعـــي 
ووزارة الداخليـــة )المحافظـــة الجنوبيـــة( 

عن مشروع المجلس االفتراضي، وشؤون 
الجمـــارك بـــوزارة الداخليـــة عـــن مشـــروع 

المشاركة المجتمعية.
إلكترونـــي،  موقـــع  أفضـــل  جائـــزة  أمـــا 
فكانـــت مـــن نصيـــب وزارة الصحـــة عـــن 
www.moh.gov. اإللكترونـــي  موقعهـــا 

bh. في حين فازت وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضة بجائزة أفضـــل تطبيق لألجهزة 

.eShabab الذكية وذلك عن تطبيقها
 وفي القطاع الخـــاص، حصل على جائزة 
أفضـــل خدمـــة إلكترونيـــة كل مـــن معهـــد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
وشـــركة   ،MyClass خدمـــة  عـــن   )BIBF(
خدمات مطار البحرين عن خدمة شاهين، 
بينمـــا فـــازت شـــركة بنفت بجائـــزة أفضل 
Ben-  تطبيق لألجهـــزة الذكية عن تطبيق

.efitPay
 وفـــي قطـــاع األفـــراد فئة أفضـــل مقترح 
إلكترونـــي، فـــازت شـــيماء الميـــر وفاطمة 
 ،Boulevard 360o مراد عـــن مشـــروعهما
Liti-  وعبـــد العزيز المعاودة عن مشـــروعه

gants Chatbot، والشـــيخة منيـــرة بنـــت 
Gov-  محمـــد آل خليفـــة عـــن مشـــروعها

4Good. وفـــاز ياســـر عبـــد الجليـــل علـــي 
الشـــريفي ومحمـــد عبـــد الـــرزاق محمـــود 
ال محمـــود بجائـــزة المواطـــن اإللكتروني 
والتـــي ُتمنح الثنين من المواطنين اللذين 
اســـتخدما مختلف الخدمـــات اإللكترونية 
الحكومـــة  قنـــوات  عبـــر  مكثـــف  بشـــكل 
اإللكترونيـــة، ولمـــن قـــام بدفـــع أعلى مبلغ 
عبر خدمـــات الدفع اإللكتروني خالل عام 

واحد.

المنامة - بنا

محمد بن مبارك: بناء قطاع قوي وتحقيق مكانة عالمية في “تكنولوجيا المعلومات”
رعى حفل جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2021

“الجنوبية” تفوز في فئة أفضل ممارسة بالمشاركة اإللكترونية المجتمعية عن “المجلس االفتراضي”

“األشغال” تفوز بفئة أفضل خدمة حكومية - حكومية إلكترونية “G2G” عن مشروع النظام الداخلي للمتابعة

“الداخليــة” تفــوز عن مشروعهــا لنظام األمــن الجغرافــي في غرفــة التحكــم الرئيسـة “999” 

“األشغال” و “الجمارك” تحصدان جائزة أفضل ممارسة في المشاركة اإللكترونية المجتمعية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األعضاء البلديون في مواجهة طوفان سخط المواطن
لم يحدث عمود يوم الثالثاء “من يحاســـب هذا العضو البلدي على 
تقصيـــره فـــي حق المواطن” صـــوت جلبة كبيرة غيـــر متوقعة، إنما 
كشـــف لنا أيضا عن مناطق ودوائر ال روح فيها وال نبض وال حياة، 
وكثيـــر مـــن المواطنين – على ما يبدو - يعانـــون من تقصير العضو 
البلدي التابع للدائرة، وهذا واقع يجعل القضية تحيط نفســـها دائما 
بغـــالف خارجي صلـــب، فالعمل البلـــدي المخلص يـــكاد يكون غائبا 
تمامـــا عـــن العديد مـــن الدوائر إال من رحم ربـــي، ألن الذين يعملون 
فكـــرا وأخالقـــا معروفـــون وهـــذه حقيقـــة ال ســـبيل إلـــى إنكارهـــا، 
وأســـتعرض ردود أفعـــال وتعليقـــات العديـــد مـــن المواطنيـــن على 
العمود بعد أن نشـــر في أحد الحســـابات الشهيرة بوسائل التواصل 
االجتماعي، والتي تبين وتعكس مدى السخط والتذمر، ولمن يريد 
التأكـــد من الســـادة أعضاء المجالـــس البلدية العودة إلى الحســـاب 

بتاريخ 26 أكتوبر كي ال نتهم بالتجني.
النـــواب  البلـــدي..  “ال حســـيب والرقيـــب”، “بـــس المحاســـبة علـــى 
والـــوزراء والتجـــار وغيرهـــم وايد”، “أنا شـــخصيا ما شـــفت العضو 

البلدي، شـــوارعنا فيها الكثير مـــن الحفر وتحتاج إلى إعادة تأهيل، 
لكن يمكن هذه األيام يخرج ألنه يمكن أن يفكر في إعادة الترشح”، 
“المفروض يكون في استفتاء ورأي أهالي الدائرة بخصوص نتائج 
عملـــه كل ســـنة، ويعلن في الجرائد الرســـمية، والـــذي يحصل على 
أقل نســـبة يتم إعفاؤه ويحل محله من حصل على المركز الثاني”، 
“صدقـــت القـــول.. كأنك تتكلم عن عضو بلـــدي دائرتي، عندما أبين 
له تواضع مســـتواه حذفني من االنســـتغرام”، “البد من ســـن قانون 
لمحاســـبة من تم ترشـــيحه ألنها خيانة لألمانة والبد من مكاشـــفة 
الذمـــم. فـــي بعضهـــم اســـتغلوا مناصبهـــم لالســـتثمار على حســـاب 
إصـــالح الدائـــرة”، “كلهم بياعين حجي”، “فـــي بعضهم يتكلمون عن 
مشـــاكل المواطنين لكن وال مرة شفناهم تكلموا.. حسبي هللا ونعم 

الوكيل”.
هذه عينة من تعليقات المواطنين ومنابعها ودالالتها، ولو لم تكن  «

هناك منعطفات حرجة وعملية خداع لما تكلموا “وفضفضوا” عبر 
قنوات وسائل التواصل االجتماعي، وهذا بمثابة طوفان سخطهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مازالت كلمات إحدى الحاالت المرضية التي كتبت عنها منذ ســـنوات ترن 
في أذني وهي تقول: الدواء غال، وال يمكنني شـــراؤه باســـتمرار، وعندما 
ســـألتها عن ســـعره صدمت بأنه ال يتعدى دينارا ونصف الدينار! البعض قد 
يتهمنـــي بالمبالغة، لكن تلك الشـــابة “رحمهـــا هللا” مطلقة وحاضنة لطفلين، 
وطليقها مدمن مخدرات، وال تعمل وليس لها أي مصدر للدخل، فما نعتقد 
أنه سهل يسير، هو في واقع األمر صعب عسير على الكثيرين ممن ال يعلم 

غير هللا كيف يديرون حياتهم المعيشية.
مـــاذا يعنـــي أن يطلـــب الطبيب مـــن مرضاه شـــراء الدواء مـــن الصيدليات 
الخاصـــة؟ يعني إمـــا أن الدواء غيـــر متوفر في صيدليـــات وزارة الصحة، 
أو أن جـــودة الـــدواء المتوافـــر في الـــوزارة ال تجدي نفعًا، والـــدواء المباع 
فـــي الصيدليـــات الخاصة بجودة أعلى. والطامـــة إن كان الدواء المطلوب 
غيـــر متوافر في صيدليات الوزارة، وال يبـــاع في الصيدليات الخاصة، وال 
يمكن حتى طلبه عبر المواقع اإللكترونية، وعليك كمريض أن تنتظر فرج 
وصول الدواء لمخازن وزارة الصحة، والتي يتأخر وصولها باستمرار، وإن 
وصلـــت للمخـــازن تأخـــر وصولها للصيدليـــة، وإن وصلـــت الصيدلية عليك 

انتظـــار إدراجهـــا في النظـــام اإللكتروني للصيدلية، وهذا مـــا يحدث مرارًا 
وتكـــرارًا ألدوية مرضـــى التصلب اللويحي وغيرهم مـــن مرضى األمراض 

المزمنة.
المشـــكلة أن كرة تأخر وصول األدوية ألشـــهر، يتقاذفها المسؤولون، حتى 
لتشك أن األمر ال يعني أحدًا! فالطبيب ال حول وال قوة له سوى أن يصرف 
األدويـــة المتوافرة في صيدليات الوزارة، والمتوافقة مع ميزانية األدوية، 
حتى إن كان يعلم أنها بمفعول أقل، وتأثيرها تســـكيني ال عالجي، وبغض 
النظـــر كذلـــك إن كان الـــدواء يتوافـــق مع نمط حيـــاة المريـــض أو ال، فمن 
تناســـبه األدوية الفموية قد ال تناســـبه الحقـــن الوريدية والعكس صحيح، 

وتحديد بروتوكول عالجي واحد غير منطقي وغير علمي.
سؤال لوزارة الصحة: هل وصل الدواء الخاص باألشعة؟ فمريض األورام 

“ذاك” ال يزال يحمل كيسًا في بطنه دون داٍع منذ أكثر من 3 شهور!!

ياسمينة: المرض ال يعرف ميزانية وال بروتوكوالت، يعرف فقط كيف يفترس  «
مرضاه.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

إلى متى يشتري المواطن دواءه؟

الزواج “رحلة عمر” وليس مجرد نزوة أو َسْفَرة تنتهي في غضون أسابيع، 
وما نراه من استهتار بالعالقة الزوجية من بعض األزواج يؤدي بالضرورة 
إلـــى تصاعد الخالفات بينهمـــا ووصولها إلى منعطف حـــاد، وعندما نتأمل 
حـــاالت الطالق المتزايدة في مجتمعاتنا العربية نجد أن الســـبب المباشـــر 
فيها أن الشباب والفتيات غالًبا ما ُيْقِدُمون على الزواج دون دراسة عميقة 
لمـــا هم مقِدُمون عليه، فبعضهم ُيْقِدُم على الـــزواج ويوافق على االرتباط 
بالطـــرف اآلخـــر تحـــت تأثير االنبهـــار الشـــكلي، أو االنجـــذاب العاطفي، أو 

م وجود وضع اقتصادي أو اجتماعي معين بعد الزواج. توهُّ
ويجهـــل الكثيـــرون قبل الزواج معرفة أبســـط األســـس النفســـية والدينية 
واالجتماعيـــة التـــي تســـاعدهم على التعامل الجيد مع شـــريك العمر، ومن 
هنا يقعون في فخ الخالفات األســـرية، وبداًل من احتوائها والتعامل معها 
بهـــدوء يتمركـــز كل طرف حـــول ذاته، ويرى األمور من خـــالل منظاره هو 
فقـــط، وبالتالي ال يدرك حقوق الطـــرف الثاني، فتتفاقم األوضاع وتتراكم 
اإلســـاءات النفســـية، مـــا يؤدي في النهايـــة إلى اللجوء إلـــى الطالق وهدم 

األسرة، والعصف باستقرارها، ولألسف يدفع األطفال الثمن!

إن األســـرة اللبنة األولى فـــي بناء المجتمع المترابـــط، ويؤكد من يتابعون 
الساحة األســـرية واالجتماعية في عالمنا العربي خالل العقدين األخيرين 
حـــدوث تغيرات كبيـــرة أدَّت إلى تزايـــد ظاهرة العنف األســـري في معظم 
المجتمعـــات، حتى بلـــغ األمر درجة من الخطورة وصلت إلى حد قتل أحد 
الزوجين لآلخر! وهذا يستدعي تدخال سريعا وعاجال من جهات اجتماعية 

كثيرة للحد من هذا العنف الشديد.
م كثير من الشباب والفتيات أن الحياة الزوجية جنة مليئة بالمتع  ربما يتوهَّ
والشهوات والملذات، وال يدركون طبيعة ما فيها من تبعات ومسؤوليات؛ 
لذلك عندما يرتطم الزوجان بأول عقبة وال يتمكنان من حلها يسقطان في 
هوة من المشـــاكل والخالفات التي غالبا مـــا تنتهي بالطالق، والحقيقة أن 
ا ال يفيق منه الزوجان العاشقان، بل  الحياة الزوجية ليست حلًما رومانسيًّ
هي جزء من حياة اإلنســـان فوق هذه األرض، وهي حياة ممتلئة بالمشقة 
والتعـــب والنَصـــب والمكابـــدة والعناء، وتحتـــاج إلى قدر كبيـــر من المودة 
والمرونة والتســـامح واإلخالص، واحترام كل طرف مشاعر الطرف اآلخر 

ومراعاة حقوقه قبل مطالبته بالقيام بواجباته.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

كيف يتوقف مسلسل العنف األسري في عالمنا العربي؟!

المحافظة على المال العام
أصـــدر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية تقريره الســـنوي، واســـتعرض 
الماليـــة العامة من إيـــرادات ونفقات لوزارات الدولة ومؤسســـاتها، وهو 
نشـــاط محمود وجهد ممدود بالمثابرة واالهتمام من أجل مراقبة المال 
العام والحفاظ عليه، وتم اســـتعراض بعض ما فيه في وســـائل اإلعالم، 
وســـتقوم المؤسســـات بالرد على ما جاء فيه من مالحظات. إن أهداف 
التقرير تتمثل باالطالع على الُسبل الصحيحة إلنفاق المال العام وطرق 
تحصيلـــه، وفًقا للوائح واألنظمـــة المالية واإلدارية الصادرة بشـــأنه، بما 
يســـهم في تحسين مســـتوى أداء وزارات الدولة ومؤسســـاتها، تحقيًقا 

لمصلحة البالد وشعبها.
الحفـــاظ علـــى المال العـــام يتطلب عدم هدره أو التهـــاون في تحصيله، 
والدعـــوة إلـــى العنايـــة به واإلبـــالغ عن المســـيئين والعابثيـــن به، وعدم 
اســـتخدامه لألغراض الشـــخصية، فانتهاك المال العـــام تعد على حقوق 
المجتمـــع، مـــا يحد من قـــدرة الدولة علـــى توفير الخدمـــات للمواطنين 
وُيعرقـــل التنميـــة، وَمن يتولون أمـــره يجب أن يكونون ُحراًســـا أمينين 
عليـــه، ويضمنون االســـتخدام العادل لـــه، والتزام جميع أفـــراد المجتمع 
بتســـديد التزاماتهم المالية لمؤسسات الدولة من الرسوم والمستحقات 
كجزء من قيم المحافظة على المال العام، وهي أموال يجب تحصيلها 

من الجميع، وغير ذلك يجعله تصرف ينتهك صفته العامة.
إن الحفـــاظ على المال جـــزء من الثقافة الوطنية التي يجب أن يتصف 
بهـــا األفراد والمؤسســـات العامة، بعدم مخالفـــة القوانين والتجاوز على 
حقوق المال العام، وحماية المال العام رســـالة وطنية وتجســـيدها يعزز 
هـــذه الثقافة، مـــا ُيحافظ على خزينة الدولة وُينمي إيراداتها، ويتعرض 
للمســـاءلة القانونيـــة والعقاب كل َمن ُيخالف ذلـــك، ويعد االعتداء على 
الممتلـــكات شـــرًعا من أكبـــر المحرمات التي نهى هللا عنهـــا، ووردت في 
ذلـــك العديـــد من اآليـــات الكريمة واألحاديـــث الشـــريفة. والحفاظ على 
المـــال العـــام ُيعلي اســـتثماره وُينميه، ويرفـــع رخاء أهل البـــالد ويَؤِمن 
حياتهـــم بصـــورة أفضـــل بمـــا يتم تشـــييده مـــن مرافق وخدمـــات عامة 
ووظائـــف وغيـــر ذلك، وكلما زاد اســـتثمار المال العـــام قلت فرص هدره 

وضياعه، فالمال العام ملك للجميع وعلى الجميع المحافظة عليه.

عبدعلي الغسرة

هل أساء المتحزبون لألحزاب؟
إذا مـــا نظرنـــا للدول التـــي تعتنق الديمقراطيات الســـليمة، ســـنجد دورا 
كبيـــرا ومهمـــا لألحزاب فـــي النهـــوض بالعمليـــة الديمقراطية، نظـــرًا لما 
تقـــوم به مـــن مهمات من شـــأنها االرتقـــاء بالواقع السياســـي، حيث تقع 
علـــى عاتـــق األحزاب العديد من المســـؤوليات الظاهر منهـــا فقط دورها 
في تشـــكيل الحكومات، حيث تسيطر في مجمل األوقات فكرة السعي 
نحو إحكام القبضة السياســـية، األمر الذي يغيب الجوانب األخرى التي 
تتبلور في نهايتها في ســـيطرة األحزاب األقوى على الحكومات وتبوء 
مرشحيها سدة الرئاسة، حيث تضطلع األحزاب بدور رئيسي في إعداد 
الكـــوادر والدفـــع بها للعمل في المجال السياســـي، فكمـــا هو معروف أن 
للعمـــل السياســـي أدبيات وضوابط دقيقة ومتشـــعبة، وهي ما يمكن أن 
يتقنها الفرد من خالل االنضمام لألحزاب السياســـية، كونها تمثل معمال 
يتـــم بداخله تعلم فن وأصول صناعة السياســـات الداخلية والخارجية، 
كما أن التحشـــيد في ســـبيل توحيد القوى الداعمة للسياســـات التي من 
شأنها أن تصب في صالح الدولة من أهم األدوار التي تلعبها، في ضوء 
ذلـــك نرى األهميـــة الكبيرة التـــي تحتلها األحزاب، خصوصـــًا في الدول 
المتقدمة ديمقراطيًا مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
واقـــع األحـــزاب في دولنا العربيـــة مختلف تمامًا، خصوصـــًا خالل العقد 
األخير الذي حيدت فيه مهماتها ووظفت في غير أماكنها، خصوصًا مع 
ســـيطرة األحـــزاب ذات الصبغـــة الدينية، وغياب األحـــزاب ذات الصبغة 
المدنية من المشهد، فقد غلب على عمل األحزاب مبدأ الشمولية بعد أن 
أصبحت القرارات ترتهن في يد أشـــخاص معدودين يقودون مشـــروعا 
يخدم أجنداتهم، وهو ما ال يتماشـــى مع أهم مبادئ األحزاب، أي خدمة 
المصلحـــة الوطنيـــة، وهـــو ما أســـقط جاذبيتها ودفـــع المواطـــن العادي 
لرفـــض فكرة األحـــزاب برمتها والعزوف عن االنضـــواء تحت لوائها، بل 
إن كثيـــرًا منهـــا قد تداعى وفقـــد ما كان يعتبر بمثابة مكتســـبات حققها 

خالل العقد األخير.
إذا ما نظرنا لواقع األحزاب في الدول المتقدمة سنرى أن مفهوم األحزاب  «

طبق واستغل بشكل خاطئ جدا في منطقتنا، ذلك ما يعني أن المشكلة 
ليست في مفهوم األحزاب نفسه بل في الشخوص الذين عكسوا واقعا 

خاطئا لها.
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