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الـــســـمـــو  صــــــاحــــــب  رأس 
الــــمــــلــــكــــي األمـــــــيـــــــر ســـلـــمـــان 
ولـــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ
الــــــعــــــهــــــد رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
االعتيادي  االجتماع  ــوزراء  الـ
الــــوزراء  لمجلس  األســبــوعــي 
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
هنأ  االجتماع،  بداية  في 
ــلـــس حــــضــــرة صـــاحـــب  الـــمـــجـ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الــــمــــفــــدى وصــــاحــــب الــســمــو 
الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــاز  ــاإلنـــجـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بـ
الــــذي حــقــقــه نــــادي الــمــحــرق 
االتحاد  بكأس  بفوزه  العريق 
اآلســـــيـــــوي لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، 
ــلـــس بــجــهــود  ــمـــجـ ــًا الـ ــوهــ ــنــ مــ
ــا يــقــدمــه  نـــــادي الـــمـــحـــرق ومــ
مـــن مــســتــويــات تــعــكــس تــطــور 
الرياضة البحرينية ومكانتها 
الــمــتــمــيــزة عــلــى الــصــعــيــديــن 

اإلقليمي والدولي.
بعدها أكد مجلس الوزراء 
الكلمة  أهمية مضامين  على 
السمو  صــاحــب  وجهها  الــتــي 
الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
المؤتمر  إلــى  الـــوزراء  مجلس 
السادس والعشرين لألطراف 
ــم اإلطــاريــة  فــي اتــفــاقــيــة األمـ
 )COP26( بشأن تغير المناخ
الذي ُعقد في مدينة غالسكو 
ــا  بــالــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، ومـ
وتــوجــهــات  رؤى  مـــن  عــكــســتــه 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي دعـــم 
لتسخير  ــة  ــيـ ــدولـ الـ الـــجـــهـــود 
ــادل  ــبــ ــات وتــ ــيــ ــانــ ــكــ ــة اإلمــ ــافــ كــ

للتغلب  الــمــمــارســات  أفــضــل 
عــلــى الـــتـــحـــديـــات الــمــنــاخــيــة 
ووضـــــع الـــحـــلـــول الــمــتــقــدمــة 
للوصول إلى األمن المناخي 
الذي تتطلع إليه دول العالم، 
الــتــزام  على  التأكيد  مــجــددًا 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــوصــول 
لــلــحــيــاد الـــكـــربـــونـــي بــحــلــول 
مــمــلــكــة  ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والـ  ،2060
ــلــــن عــنــهــا  ــعــ الــــبــــحــــريــــن الــــمــ
لــتــقــلــيــل االنـــبـــعـــاثـــات والــحــد 
بحلول  المناخي  التغير  مــن 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ ودعـــــــــــم    ،2035
الرئيسية  الدولية  للمبادرات 
المناخي،  التغير  مــجــال  فــي 
ــــف الـــمـــجـــلـــس الـــلـــجـــنـــة  ــلـ ــ وكـ
ــلـــشـــؤون الــمــالــيــة  الـــــوزاريـــــة لـ
واالقتصادية والتوازن المالي 

بمتابعة ذلك.
عــــــــقــــــــب ذلــــــــــــــــك أعــــــــــــرب 
مجلس الـــوزراء عــن االعــتــزاز 
ــوالــــي األطــــبــــاء وكـــافـــة  بـــمـــا يــ
مــنــتــســبــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
بـــــذلـــــه مــــــن جـــــهـــــود وعــــطــــاء 
على صحة  للحفاظ  إنساني 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، 
الطبيب  يــوم  بمناسبة  ووجــه 
للكادر  شكر  تحية  البحريني 
ــي عــلــى  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــــطــــبــــي الــ
لها  الــتــي  النبيلة  إســهــامــاتــه 
محلها من التقدير واالعتزاز 
لدى الجميع.  إلى ذلك فقد 
أكد مجلس الوزراء دعم مملكة 
ــة اإلمـــــــارات  ــدولــ الـــبـــحـــريـــن لــ
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الــدورة  استضافة  في  بطلبها 
لمؤتمر  والــعــشــريــن  الــثــامــنــة 
في   )28  COP( المناخ  تغير 

أبوظبي عام 2023، منوهًا بما 
قــدرات  مــن  اإلمــــارات  تمتلكه 
في تنظيم الفعاليات الدولية 
وتــوحــيــد الــجــهــود لــلــتــصــدي 

لمختلف التحديات.  
المجلس  أدان  ذلــك  بعد 
مــحــاولــة االغــتــيــال الــفــاشــلــة 
ــد  ــيـ ــسـ الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت الـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، رئــيــس 
ــراق  ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ جــ وزراء 
ــيــــق، مـــســـتـــنـــكـــرًا هــــذا  ــقــ الــــشــ
الــذي  العمل اإلرهــابــي اآلثـــم 
ــهــــدف زعــــــزعــــــة األمــــــن  ــتــ يــــســ
في  الفتنة  وإثــارة  واالستقرار 

العراق الشقيق.
ــر الـــمـــجـــلـــس فــي  ثــــم نـــظـ
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 

جدول أعماله وقرر مايلي:
عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة  أواًل: 

المذكرات التالية:
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ مـــــــــذكـــــــــرة   -1
القانونية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة بـــخـــصـــوص 
ــأن قـــواعـــد  ــشـ ــرار بـ ــ مــــشــــروع قــ
وأحـــكـــام تــوزيــع قــطــع أراضـــي 
إعـــادة  أو  التخطيط  مــشــروع 
ــتـــم  ــــط الـــــــــــــذي يـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
االســـتـــمـــالك مـــن أجـــلـــه على 
مـــســـتـــحـــقـــي الـــتـــعـــويـــض مــن 
مالك العقارات الواقعة ضمن 

حدود هذه المشروعات. 
2- مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بــشــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
للبيئة  األعلى  المجلس  بين 
ووزارة  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ بــمــمــلــكــة 
البيئة بجمهورية كوريا بشأن 
التعاون البيئي، والتي تهدف 

إلى تعزيز األنشطة التعاونية 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـــاالت 
البيئية وحماية  التكنولوجيا 
والــمــوارد  البيولوجي  الــتــنــوع 
الطبيعية وإدارة جودة المياه.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ مـــــــــذكـــــــــرة   -3
القانونية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة بـــخـــصـــوص 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــئـ ــيـ اشــــــتــــــراك هـ
مجلس  فــي  واآلثــــار  للثقافة 
الــــحــــرف الـــعـــالـــمـــي، والــــــذي 
ــاع مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يــــهــــدف إلـــــــى االنـ
ــيــــات  ــائــ الـــــــدراســـــــات واإلحــــصــ
الــخــاصــة بــالــحــرف الــيــدويــة 
ــي دعـــم  ــ ــتـــســـاهـــم فـ ــي سـ ــ ــتـ ــ والـ
الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات 
كما  المجال،  بهذا  المتعلقة 
ســـيـــدعـــم تــســجــيــل عـــــدد مــن 
القرى والمدن البحرينية في 

مجلس الحرف العالمي.
وزيــــر  ســــعــــادة  مــــذكــــرة   -4
الـــخـــارجـــيـــة بــخــصــوص عــدد 
من مذكرات التفاهم مع دولة 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمــ
ــتـــي تــســتــهــدف  الــشــقــيــقــة، والـ
فتح مجاالت جديدة للتعاون 

الثنائي بين البلدين.
5- مذكرة وزير الخارجية 
بخصوص عــدد مــن مــذكــرات 
الــــــتــــــفــــــاهــــــم بــــــيــــــن مـــمـــلـــكـــة 
البرازيل  البحرين وجمهورية 
ــي تـــهـــدف  ــ ــتـ ــ االتـــــحـــــاديـــــة، والـ
الثنائي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  إلـــى 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف 

المجاالت.
الصناعة  وزيــر  مذكرة   -6
ــارة والــســيــاحــة بــشــأن  ــتـــجـ والـ
اعــتــمــاد جــمــهــوريــة الــبــرازيــل 

االتــــحــــاديــــة كـــشـــريـــك لــمــركــز 
– البحرية  الشحن  خــدمــات 
مملكة  فــي  العالمي  الــجــويــة 
الــبــحــريــن بــاإلضــافــة إلـــى 12 
ــة يــســمــح لــلــشــركــات التي  دولــ
تتخذ مــن هـــذه الــــدول مــقــرًا 
لــهــا الــتــقــدم لــلــحــصــول على 
االعـــــتـــــمـــــاد كـــمـــشـــغـــل لـــهـــذه 

الخدمات.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ مـــــــــذكـــــــــرة   -7
القانونية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ
رد  ــأن  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 
الحكومة على اقتراح بقانون 

مقدم من مجلس الشورى.
بــــــــعــــــــدهــــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرض 

المجلس الموضوع التالي:
ــر اإلســكــان   1-مـــذكـــرة وزيـ
بـــخـــصـــوص تـــقـــريـــر الـــتـــقـــدم 
الــمــحــرز فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة 
الـــجـــديـــدة، حيث  الــحــضــريــة 
يوثق اإلنجازات التي حققتها 
يتعلق  فيما  البحرين  مملكة 
والدولية  الوطنية  باألجندة 
ــداف  فـــي ســعــيــهــا لــتــنــفــيــذ أهــ
 ،2030 الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
عـــلـــى صــعــيــد مـــســـتـــوى دخـــل 
الــــفــــرد والـــتـــنـــمـــيـــة الــبــشــريــة 
والـــــمـــــبـــــادرات االســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وزيــــــــــــادة نــســبــة 
مــســاهــمــة الـــمـــرأة فـــي الــقــوى 
المجلس  أخـــذ  ثــم  الــعــامــلــة. 
عـــلـــمـــا مــــن خـــــالل الـــتـــقـــاريـــر 
الــــــــوزاريــــــــة لــــــــلــــــــوزراء، بـــشـــأن 
الــمــشــاركــة فــي مــعــرض ســوق 
الــذي   2021 العالمي  السفر 
أقيم في لندن، واللقاءات مع 
المسؤولين عن قطاع التعليم 

بالمملكة المتحدة.

} �سمو �لي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل تر�ؤ�سه جل�سة مجل�س الوزراء.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء يهنئ الملك وولي العهد رئي�س الوزراء بفوز ن�دي المحرق ب�لك�أ�س الآ�سيوي

الإ�س���ادة بم�سامي���ن كلم���ة ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء اأم���ام موؤتم���ر تغي���ر المن���اخ ف���ي غال�س���كو

ال��م��ج��ل�����س ي�����س��ك��ر ال���ك����در ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ع��ل��ى اإ���س��ه���م���ت��ه  »»
الموافقة على ا�ستراك هيئة البحرين للثقافة والآثار في مجل�س الحرف العالمي

ال���ن���ب���ي���ل���ة ل���ل���ح���ف����ظ ع���ل���ى ����س���ح���ة ال���م���واط���ن���ي���ن وال��م��ق��ي��م��ي��ن

»»

جـــرى اتــصــال هــاتــفــي بين 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الـــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
والــســيــد مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
العراق  جمهورية  وزراء  رئيس 

الشقيق.
أدان  االتـــــــصـــــــال  وخـــــــــالل 
ــة االغــــتــــيــــال  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ســـــمـــــوه مـ
الفاشلة التي تعرض لها رئيس 
مؤكدًا  العراق،  جمهورية  وزراء 
الذي  اإلرهــابــي  العمل  هــذا  أن 
الشقيق  العراق  أمن  يستهدف 
واستقراره محل استنكار دولي، 
أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  داعــيــًا 
كل  من  وشعبه  العراق  يحفظ 

سوء.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأعـــــــــــرب رئـ
عن  العراق  بجمهورية  الـــوزراء 
شكره وتقديره لصاحب السمو 

ــد رئــيــس  ــهـ ــعـ الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الـ
الــــــوزراء عــلــى مشاعر  مــجــلــس 
المولى  داعــيــًا  الطيبة،  ســمــوه 
ــل أن يــحــفــظ مــمــلــكــة  ــ عــــز وجـ
البحرين وشعبها ويديم عليها 

نعمة األمن واالستقرار.

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
ــد رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيــــفــــة ولـــــــــي الـ ــلــ خــ
مــجــلــس الــــــــوزراء أهــمــيــة تــعــزيــز 
التنمية  مسيرة  ودعــم  التكامل، 
بــمــا فيها  بــمــخــتــلــف قــطــاعــاتــهــا 
لتحقيق  والـــمـــالـــي  االقـــتـــصـــادي 
مجلس  دول  مــواطــنــي  تــطــلــعــات 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
مشيًرا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
إلى الحرص على استمرار البناء 
عـــلـــى مــــا تـــحـــقـــق مــــن مـــنـــجـــزات 
أرحب بما  آفاق  بها نحو  والدفع 
وفق  المنشودة  األهـــداف  يحقق 
والــســمــو  الــجــاللــة  رؤى أصــحــاب 
لدول  التعاون  مجلس  دول  قــادة 

الخليج العربية.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
بحضور  أمس،  القضيبية  بقصر 
ســمــو الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 

الــــــوزراء، وســمــو الــشــيــخ عــلــي بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  خليفة 
خالد  والــشــيــخ  الـــــوزراء،  مجلس 
نــائــب  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن 
والدكتور  الــوزراء،  رئيس مجلس 
ــارك الــحــجــرف  ــبــ ــــالح مــ ــايـــف فـ نـ
الــتــعــاون  الــعــام لمجلس  األمــيــن 
والشيخ  العربية،  الخليج  لــدول 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  ســلــمــان 
وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
مــجــلــس  بــــــدول  الـــمـــالـــيـــة  وزراء 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي االجــــتــــمــــاع 
الــمــالــي  الــتــعــاون  لــلــجــنــة   )114(
تستضيفه  الــــذي  ــتـــصـــادي  واالقـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث رّحـــب 
ــا عــن  ــ ــرًب ــعــ ســــمــــوه بـــالـــجـــمـــيـــع مــ
والنجاح  بالتوفيق  لهم  تمنياته 
تــكــون مــخــرجــات االجــتــمــاع  وأن 

محِققة لألهداف المنشودة.
وزراء  أعــــــرب  جـــهـــتـــهـــم،  ــن  مــ

الــتــعــاون  بـــدول مجلس  الــمــالــيــة 
لصاحب  وتقديرهم  شكرهم  عن 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على ما يوليه من 
تعزيز  بمواصلة  واهتمام  حــرٍص 
على  الخليجي  الــتــعــاون  مسيرة 

بحسن  منوهين  األصــعــدة،  كافة 
ــا تــــم مــــن تــهــيــئــٍة  ــ الـــتـــنـــظـــيـــم ومــ
للجنة   )114( االجتماع  إلنجاح 

الــتــعــاون الــمــالــي واالقـــتـــصـــادي، 
مـــتـــمـــنـــيـــن لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

المزيد من التقدم واالزدهار.

في ات�سال هاتفي..

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي��دي��ن 

ال��ع��راق وزراء  رئ��ي�����س  اغ��ت��ي���ل  م��ح���ول��ة 

} رئيس وزراء العراق.

لدى لقاء �سموه وزراء المالية بدول مجل�س التعاون

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية تعزيز التك�مل ودعم م�سيرة التنمية بمختلف قط�ع�ته�

} �سمو �لي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل ا�ستقباله �زراء مالية د�ل مجل�س التعا�ن.

ــة جـــي  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أعـــــلـــــنـــــت مـ
أمـــس  ــة«  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ »الـ إتـــــش  إف 
المبكر من محفظتها  تخارجها 
للمكاتب التكنولوجية بالواليات 
أو  )»الــــمــــحــــفــــظــــة«  ــدة  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
»األصـــــل«(، الـــذي تــم اســتــحــواذه 

في عام 2019.
وتتكون المحفظة من أصل 
متخصص  »أ«  الفئة  من  مكتبي 
في علوم الحياة ويقع في مجمع 
نورث  لألبحاث،  بــارك  ترايانجل 
أكبر مجمع  يعد  الذي  كارولينا، 
في  والــتــطــويــر  الــعــلــمــي  للبحث 
الـــــبـــــاد. يــعــتــبــر األصـــــــل الــــذي 
المجمع،  في  بــارز  بوضع  يتمتع 
أكبر مركز للتوظيف في مجمع 
تــرايــانــجــل، ويــتــكــون مــن خمسة 
قدرها  إجمالية  بمساحة  مــبــان 
باإلضافة  مــربــع،  قــدم  ألــف   430
تبلغ  للتطوير  قــابــلــة  أرض  إلـــى 

مساحتها 270 ألف قدم مربع. 

االستثمار،  فترة  مــدى  على 
ــــد  ــائـ ــ ــعـ ــ حـــــقـــــق االســــــتــــــثــــــمــــــار الـ
ــا تــــم تــوقــيــت  ــتـــهـــدف، كـــمـ الـــمـــسـ
ــن مــعــدل  ــادة مــ ــفـ ــتـ الـــبـــيـــع لـــاسـ
الطلب القوي الحالي على علوم 
إتش  إف  بما يمكن جي  الحياة، 
ومربح  تخارج مبكر  من تحقيق 
للمستثمرين. من المتوقع لهذا 
التخارج أن يحقق للمستثمرين 
عوائد تتجاوز نسبتها 50% تقريبا 

على مدى فترة االستثمار. 
وقـــال عــويــس مــجــيــد، مدير 
تنفيذي – األنشطة العقارية في 
المالية،  إتش  إف  مجموعة جي 
ــازًا مـــهـــمـــًا آخـــر  ــ ــجـ ــ ــذا إنـ ــ ــعـــد هـ »يـ
يـــؤكـــد قـــدرتـــنـــا الــمــســتــمــرة على 
ــروف الــســوق  ــ ــادة مـــن ظـ ــفـ ــتـ االسـ
المناسبة لتوظيف وإعادة أموال 
ــاح. نــحــن  ــنــــجــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بــ
المحفظة  بأداء  للغاية  فخورون 
خال فترة االستثمار. باستخدام 

القيمة  استراتيجيات  من  مزيج 
الـــمـــضـــافـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
وتـــعـــزيـــز  إدارة  ــي  ــ فـ األســــاســــيــــة 
األصل، تمكنا من الحصول على 
مقارنة  الــبــيــع  عــنــد  أعــلــى  قيمة 
التقليدية،  المكتبية  بالمساحة 

األمــوال  على  وتحقيق مضاعف 
ضعفًا   1.5 بمقدار  المستثمرة 
حوالي  تبلغ  زمنية  فــتــرة  خــال 

عامين. 
إتـــش حاليا  إف  وتــقــوم جــي 
بـــــــــإدارة مــحــفــظــة مــــن األصـــــول 

ــزة تـــقـــدر  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
دوالر  مليار   2 من  بأكثر  قيمتها 
فــي مــجــاالت وقطاعات  أمــريــكــي 
ــيـــات،  ــتـ ــلـــوجـــسـ هــــامــــة تـــشـــمـــل الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا، ســكــن الـــطـــاب، 
الرعاية الصحية والسكن متعدد 

العائات. 

التكنولوجي��ة المكات��ب  محفظ��ة  م��ن  تتخ��ارج  اإت���ش  اإف  ج��ي 

عامي�ن م�ن  �أق�ل  ف�ي   %50 تتج�اوز  بعوائ�د  المتح�دة  بالوالي�ات 

} عويس مجيد.

ــات كـــانـــو،  ــريــ ــفــ ــدت ســ ــصــ حــ
يوسف  إحــدى شركات مجموعة 
»وكالة  جائزتي  كانو،  أحمد  بن 
الشرق  بمنطقة  الــرائــدة  السفر 
األوسط« و »وكالة السفر الرائدة 
 2021 للعام  البحرين«  بمملكة 
فـــــي احــــتــــفــــال جـــــوائـــــز الـــســـفـــر 
الــعــالــمــيــة الـــحـــادي والــعــشــريــن 
ــــذي ُأقـــيـــم افـــتـــراضـــًيـــا فـــي 17  الـ

اكتوبر 2021. 
نبيل  قــال  المناسبة  وبهذه 
خالد كانو رئيس سفريات كانو: 
»نحن فخورون للغاية لحصولنا 
عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة الــمــرمــوقــة 
ــع مــســاعــيــنــا  ــي تــتــمــاشــى مـ ــتـ والـ
الـــــــــدؤوبـــــــــة لــــتــــعــــزيــــز مـــســـتـــوى 
التشغيلي.  والــتــمــيــز  خــدمــاتــنــا 
لمواصلة  ُقــدًمــا  نتطلع  ونــحــن 
إثـــــــــــــراء رحــــتــــلــــنــــا ومـــســـيـــرتـــنـــا 
الــمــســتــمــرة بــنــجــاح مــنــذ مطلع 
الــعــقــد الــمــاضــي وحــتــى يــومــنــا 

هذا«.
ومن جانبه، قال زعيم جاما 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــســفــريــات 

ــذه الـــجـــائـــزة  ــ ــو: »تـــحـــظـــى هـ ــانــ كــ
لحصولنا  نظًرا  خاصة،  بمكانة 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ عــــلــــيــــهــــا بـ
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 

جائحة كوفيد-19 المستمرة.
إضافة  ليمثل  ذلــك  ويــأتــي 
ــل إنــــجــــازات  مـــتـــمـــيـــزة فــــي ســـجـ
والــتــي تتضمن:  كــانــو  ســفــريــات 
بالوقود  التزود  تسهيات  توفير 
في البحرين لطائرات إمبيريال 
ــام  ــي عــ ــ ــة فــ ــريــ ــحــ ــبــ إيـــــــرويـــــــز  الــ
اعــتــمــاد  عــلــى  الــحــصــول   ،1973
ــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي  اتـــحـ
في  سفر  شــركــة  أول   ،1974 عــام 

ــــط تــحــصــل على  الـــشـــرق األوســ
عــام   9001:2000 آيـــــزو  شـــهـــادة 
مساهمة  شــركــة  تأسيس   ،1997
الدولية  إكــســبــرس  أمــريــكــان  مــع 
لــســفــريــات األعـــمـــال عـــام 2003، 
ــزة »وكـــالـــة  ــائـ الـــحـــصـــول عــلــى جـ
ــدة فـــــي الــــشــــرق  ــ ــ ــرائـ ــ ــ الــــســــفــــر الـ
األوسط« لعام 2007، والحصول 
على جائزة محمد بن راشــد آل 
مكتوم لألعمال )الذهبية – فئة 
بجانب   2012 لــعــام  الــخــدمــات( 
كــونــهــا وكــيــل الــســفــر والــمــشــغــل 
للرحات عن العام 2015: جوائز 
أعمال الطيران، وغيرها الكثير.

مرموقتين  ج�ائزتين  على  تح�صل  كانو  �صفريات 

�ل�ع���المية  �ل��صف���ر  �ح���تفال ج���و�ئز  �ص���من 

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تــرافــكــو 
إلى  أربــاح صافية عائدة  تحقيق 
قــدرهــا  األم  الـــشـــركـــة  مــســاهــمــي 
خــال  بحريني  ديــنــار  ألـــف   275
الحالي  العام  من  الثالث  الربع 
2021 مقارنة مع 278 ألف دينار 
بحريني خال الربع الثالث من 
قــدره  بانخفاض  الــســابــق،  الــعــام 

.% 1.2
وبلغت ربحية السهم الواحد 
خـــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
مقارنة  فلوس   4 2021م  الحالي 
مع 4 فلوس خال الربع الثالث 

من العام السابق.
ــغ مـــــجـــــمـــــوع الـــــدخـــــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ وبـ
إلـــى مساهمي  الــعــائــد  الــشــامــل 
الثالث  الربع  الشركة األم خال 
 373 2021م  الــحــالــي  الـــعـــام  مـــن 
ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 
خــال  بحريني  ديــنــار  ألـــف   658
السابق  الــعــام  مــن  الثالث  الــربــع 

بانخفاض قدره %43.
وصـــــــــرح إبـــــراهـــــيـــــم مــحــمــد 
عــلــي زيــنــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة ترافكو بأن االنخفاض 
الطفيف في صافي الربح للربع 
الثالث من عام 2021 يعود أساسًا 

ــــاض فـــــي الــــدعــــم  ــفـ ــ ــخـ ــ إلـــــــى االنـ
الــحــكــومــي بــيــنــمــا كــــان إجــمــالــي 
اإليرادات وإجمالي الربح أفضل 

بشكل عام في هذا الربع.
وبــلــغ صــافــي الـــربـــح الــعــائــد 
إلى مساهمي الشركة األم خال 

فترة التسعة األشهر الحالية من 
2021م 1.140 ألف دينار بحريني 
ديــنــار  ألــــف   1.375 مـــع  مــقــارنــة 
المماثلة  الفترة  خال  بحريني 
مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق بــانــخــفــاض 

قدره %17. 
السهم  ربــحــيــة  بــلــغــت  فــيــمــا 
الواحد خال فترة التسعة أشهر 
فلسا   15 2021م  مـــن  الــحــالــيــة 
مقارنة مع 18 فلسا خال الفترة 

المماثلة من العام السابق.
ــغ مـــــجـــــمـــــوع الـــــدخـــــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ وبـ
إلـــى مساهمي  الــعــائــد  الــشــامــل 
التسعة  فترة  األم خال  الشركة 
أشهر الحالية من 2021م 2.004 
ــف ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي مـــقـــارنـــة  ــ ألــ
بمبلغ 1.034 ألف دينار بحريني 
خال الفترة المماثلة من العام 

السابق بارتفاع قدره %94.
ــلـــغ إجـــمـــالـــي حــقــوق  ــا بـ كـــمـ
ــد اســـتـــبـــعـــاد  ــعــ الـــمـــســـاهـــمـــيـــن )بــ

ــال فــتــرة  ــ ــة( خــ ــيــ ــلــ ــقــــوق األقــ حــ
التسعة أشهر الحالية من 2021م 
بــحــريــنــي  ــار  ــنـ ديـ مــلــيــون   32.51
دينار  مليون   31.07 مــع  مقارنة 
السابق  العام  نهاية  بحريني في 

بارتفاع قدره %5.
وبــلــغ إجــمــالــي الــمــوجــودات 
ــة أشـــهـــر  ــعــ ــتــــســ خــــــــال فـــــتـــــرة الــ
 45.69 2021م  ــن  ــ مـ الـــحـــالـــيـــة 
مليون دينار بحريني مقارنة مع 
45.47 مليون دينار بحريني في 
نهاية العام السابق بارتفاع قدره 

.%0.5
وقال عزام مطرجي الرئيس 
سبب  إن  للمجموعة  التنفيذي 
ــفـــاض فـــي صـــافـــي الــربــح  االنـــخـ
خال فترة التسعة أشهر الحالية 
إجمالي  انخفاض  هو   2021 من 
مساهمة  وانــخــفــاض  المبيعات 
الـــدعـــم الــحــكــومــي لــكــوفــيــد-19 

للشركات التابعة للمجموعة.

»تر�فكو« تعلن نتائجها �لمالية للت�صعة �لأ�صهر �لمنتهية في �صبتمبر

} عزام مطرجي.} إبراهيم زينل.

أحــدث  المتحد  األهــلــي  البنك  أعــلــن 
للتمويل  مـــزايـــا  بــرنــامــج  عـــروضـــه ضــمــن 
السكني، التي تستهدف الوحدات السكنية 
فـــي الــمــرحــلــتــيــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
مشروع ديرة العيون الذي يقع في منطقة 
ــار الـــمـــحـــرق، ويـــنـــدرج ضــمــن الــشــراكــة  ــ ديـ
الــتــي عــقــدهــا الــبــنــك مــع بــرنــامــج السكن 
بهدف  اإلسكان  لبنك  التابع  االجتماعي 
تنافسية  بــأســعــار  سكنية  خــدمــات  تــوفــيــر 

للمواطنين.
مميزة  إضــافــيــة  قيمة  الــبــنــك  ويــقــدم 

الوحدة  كلفة  تغطية  خال  من  للمشروع 
ســداد  فــتــرة  مــع   ،%120 إلـــى  تــصــل  بنسبة 
ضد  مجاني  وتأمين  عــامــا،   30 إلــى  تصل 

الحريق طوال هذه الفترة.
وســـيـــوجـــد فـــريـــق الـــبـــنـــك فــــي مــوقــع 
ــزوار  ــ ــ ــلـــة الـ ــئـ ــمــــشــــروع لـــإجـــابـــة عــــن أسـ الــ
ومــنــحــهــم الـــفـــرصـــة لــمــعــايــنــة الــــوحــــدات 
الــســكــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى مــســاعــدتــهــم في 
الــتــخــطــيــط ألمــــورهــــم الـــمـــالـــيـــة وتــوفــيــر 
إجراءات سهلة ومرنة، وذلك بدءًا من يوم 
9:00 صباحًا  من   ،2021 نوفمبر   7 األحــد 

الــفــرصــة  ــون  ــكـ ــتـ وسـ مــــســــاًء.   5:00 حـــتـــى 
متاحة للزوار للفوز بالعديد من الجوائز 
واألجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة، كــمــا ســيــربــح أول 
للبدء  د.ب   200 بقيمة  قسائم  عميًا   20

بتأثيث منازلهم.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــــرح ســــوفــــرات 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــ ــائـ ــ ــال نـ ــ ــغـ ــ ــايـ ــ سـ
لألفراد  المصرفية  للمجموعة-الخدمات 
عرضنا  يقتصر  »ال  بــالــقــول:  الــبــنــك  فــي 
الجديد على توفير التمويل الازم لشراء 
مــنــزل الــعــمــر، بـــل يــتــجــاوز ذلــــك ليغطي 

مختلف االحتياجات المتعلقة باالنتقال 
إلــى مــنــزل جــديــد، مثل األثـــاث واألجــهــزة 
من  المزيد  عمائنا  ولمنح  الكهربائية. 
المرونة والخيارات، فإن هذا العرض يتيح 
لــهــم تــحــويــل الــتــزامــاتــهــم الــمــالــيــة تــجــاه 
البنوك األخرى إلينا. نحن نهتم بتصميم 
عمائنا،  احــتــيــاجــات  يلبي  بما  خدماتنا 
السوق.  متطلبات  مختلف  مع  ويتجاوب 
ويشمل هذا التوجه إقامة أفضل الشراكات 
مميزة  إسكانية  خــدمــات  توفير  أجــل  مــن 

بأسعار تنافسية«.

120% من قيمة �لوحدة.. ت�أمني �صد �حلريق ومدة �صد�د ت�صل �إىل 30 عاما

»�لأهل�ي �لمتح�د« يق�دم ت�ص�هيالت تمويلي�ة ف�ي دي�رة �لعي�ون

ــة بــتــلــكــو  ــ ــركـ ــ ــلــــت شـ ــتــــفــ احــ
بــحــصــد جــائــزتــيــن مــرمــوقــتــيــن 
من جوائز اإلنجاز التكنولوجي 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
مناسبة  خال  وذلك  وإفريقيا، 
في  الشركة  استضافتها  ُمميزة 
قد  بالهملة.  الرئيسي  مقرها 
نالت شركة بتلكو هذا التقدير 
في فئتي: الخدمات والمنتجات 
والحلول االستثنائية، والقيادة 
والـــنـــمـــو الــمــتــمــيــز مــــن جـــوائـــز 
لمنطقة  التكنولوجي  اإلنــجــاز 
ــــرق األوســـــــــط وإفـــريـــقـــيـــا،  ــشـ ــ الـ
والــتــي تــم الــكــشــف عنها خــال 

معرض »جيتكس 2021«.
وُتـــــــمـــــــنـــــــح جـــــــــائـــــــــزة فـــئـــة 
»الــــــــخــــــــدمــــــــات والــــمــــنــــتــــجــــات 
تكريًما  االستثنائية«  والحلول 
المقدمة  المطلوبة  للخدمات 
بتلكو  نــجــحــت  وقــــد  لــلــزبــائــن. 
الـــجـــائـــزة بفضل  ــذه  بــحــصــد هــ

 Customer Value« طرحها لحل
Management« )CVM( وهو حل 
تجربة  مستوى  لتعزيز  جــديــد 

الزبائن.
وتمكنت بتلكو من تحقيق 
العديد من اإلنجازات الرئيسية، 
وذلك لكونها األولى في إطاق 
 »5G« الــخــامــس  الــجــيــل  شــبــكــة 
تــجــاريــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

الوطنية  التغطية  في  واألولـــى 
 »5G« الــخــامــس  الجيل  لشبكة 
بــالــمــمــلــكــة، إلــــى جــانــب فــوزهــا 
ــوائـــز شــركــة  ــدد مـــن جـ بــأكــبــر عــ
»Ookla« على مستوى البحرين 
من  والثاني  األول  الربع  خــال 
فوزها  في  أسهم  ما   .2021 عــام 
بــجــائــزة فــئــة »الـــقـــيـــادة والــنــمــو 

الُمتميز«.

»بتلكو« تح�صد جائزتين مرموقتين من جو�ئز �لإنجاز

و�إفريقي�ا �لأو�ص�ط  �ل�ص�رق  لمنطق�ة  �لتكنولوج�ي 

ميدل  »مــولــر  شــركــة  نجحت 
ــة لـــألنـــابـــيـــب  ــعـ ــنـ ــمـــصـ إيـــــســـــت« الـ
ــي تــخــطــي حــاجــز  الـــنـــحـــاســـيـــة فــ
من  أمريكي  دوالر  مليون  الــــ100 
من  انــطــاقــًا  منتجاتها  صـــادرات 
ــي الــبــحــريــن، وأعــلــنــت  مــقــرهــا فـ
خطتها لتحقيق صادرات بقيمة 1 
مليار دوالر أمريكي خال األعوام 
الــخــمــســة الــمــقــبــلــة. ويـــذهـــب ما 
الشركة  صـــادرات  من   %40 نسبته 
ــارات  واإلمـ السعودية  أســـواق  إلــى 

ومصر واألردن.
ميدل  »مــولــر  مصنع  ويعتبر 
ــي الــبــحــريــن الــمــنــشــأة  ــســـت« فـ إيـ
المختصة  الــوحــيــدة  الــصــنــاعــيــة 
بــتــصــنــيــع أنـــابـــيـــب الـــنـــحـــاس في 

وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
ــا، حـــيـــث تـــقـــوم الــشــركــة  ــيـ ــقـ ــريـ إفـ
ــى أكـــثـــر مـــن عشر  بــالــتــصــديــر إلــ
الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تــشــمــل  دول 
ــر،  ــصــ ــة، وكـــــــنـــــــدا، ومــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ
ــة، واإلمـــــــــــارات حــيــث  ــوديــ ــعــ ــســ والــ
النصيب  على  جميعها  تستحوذ 
األكبر من الصادرات التي تشمل 
في  استخدامها  يجري  منتجات 
من  والــتــبــريــد  التكييف  أغــــراض 
قــبــل مــصــنــعــي مـــعـــدات الــتــبــريــد 
األصــلــيــة. وشــرعــت »مــولــر ميدل 
بالبحرين  عملياتها  فــي  إيــســت« 

منذ عام 2018. 
ــذه  ــهــ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــ
المناسبة قال هشام العبار مدير 

»يمثل  إيــســت«:  »مولر ميدل  عــام 
ــذا اإلنـــجـــاز خـــطـــوة مــهــمــة في  هــ
تعزيز مكانة )مولر ميدل إيست( 
كاعب رئيسي في سوق األنابيب 
عــن  ــر  ــبـ أعـ أن  وأود  الـــنـــحـــاســـيـــة، 
ــتـــزازي بــالــجــهــد الــكــبــيــر الــذي  اعـ
أنـــجـــزه فــريــقــنــا خــــال الــســنــوات 
أننا  ثقة من  وإنــي على  األخيرة، 
قيمته  مــا  تصدير  مــن  سنتمكن 
خــــال  ــــي  ــكـ ــ ــريـ ــ أمـ دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ

السنوات الخمسة المقبلة«. 
وأصــبــحــت الــبــحــريــن وجــهــة 
والموزعين  للمصنعين  مفضلة 
الــدولــيــيــن بــفــضــل مـــا تــتــمــيــز به 
مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــارة 
الحرة وسهولة الوصول إلى سوق 

الخليجية  التعاون  مجلس  دول 
البالغ حجمها 1.4 تريليون دوالر 

أمريكي. 
 من جانبه قال علي المديفع 
لاستثمارات  التنفيذي  المدير 
االقــتــصــاديــة:  التنمية  بمجلس 
ــر مــيــدل  ــولــ ــا بــتــمــكــن )مــ ــعـــدنـ »سـ
إيست( من االستفادة الفعالة من 
اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة 
والـــمـــنـــطـــقـــة،  ــم  ــالــ ــعــ الــ دول  ــع  ــ مـ
ويعتبر هذا اإلنجاز الذي حققته 
الــشــركــة شــهــادة عــلــى مــا تحظى 
به المملكة من تشريعات مواتية 

لــألعــمــال وســهــولــة الــوصــول إلــى 
األسواق اإلقليمية والعالمية«.

ــتــــت  ــبــ ــد أثــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــاف: »لـ
الـــــجـــــائـــــحـــــة أهـــــمـــــيـــــة ســــاســــل 
السهل  والوصول  القوية  التوريد 
الُمعفى من الرسوم إلى األسواق 
ــهـــم مــوقــع  الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث أسـ
رائــد  لوجستي  كمركز  البحرين 
والمنطقة  الــخــلــيــج  إلـــى  وبـــوابـــة 
الشركات  من  العديد  تمكين  في 
المملكة  فــي  الــكــبــرى  المصنعة 
مــن زيــــادة صــادراتــهــا خـــال هــذه 

الفترة.

�نطالق� من مقره� يف �لبحرين

�������ص������ادر�ت »م�����ول�����ر م����ي����دل �إي�������ص���ت« 

دولر  م��ل��ي��ون  �ل��������100  ح���اج���ز  ت��ت��خ��ط��ى 

} هشام العبار.} علي المديفع.

أعـــــلـــــن بــــيــــت الـــتـــمـــويـــل 
الـــبـــحـــريـــن عــن   – الـــكـــويـــتـــي 
تــنــظــيــم مــــبــــادرة اجــتــمــاعــيــة 
لــلــتــوعــيــة بـــســـرطـــان الـــثـــدي 
أقــيــمــت فـــي مــجــمــع الــســيــف، 

تحت شعار »كلنا نهتم«. 
وتــــــم إطــــــــاق الـــفـــعـــالـــيـــة 
ــن مـــنـــصـــة بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل  ــ مـ
فــي  الـــبـــحـــريـــن   - الـــكـــويـــتـــي 
ــع الــــســــيــــف، وتـــــــم مــن  ــمـ ــجـ مـ
خــالــهــا إقـــامـــة الـــعـــديـــد من 
للصغار،  الترفيهية  األنشطة 
توعوية  جلسات  نظمت  كما 
لـــلـــســـيـــدات لــتــحــقــيــق نـــظـــام 
على  وللتأكيد  صحية  حــيــاة 
أهـــمـــيـــة إجـــــــراء الــفــحــوصــات 
أجـــل حــيــاة  بــشــكــل دوري مـــن 
صــحــيــة ومـــتـــوازنـــة، وأتــيــحــت 
للحصول  الــتــســجــيــل  فــرصــة 
مجانية  طبية  استشارة  على 
ــدات الـــــمـــــشـــــاركـــــات.  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
ــويــــل  ــمــ ــتــ ــت الــ ــ ــيـ ــ وســـــيـــــقـــــوم بـ
الــكــويــتــي - الــبــحــريــن أيــًضــا 
بــالــتــبــرع لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
بمبلغ  الـــســـرطـــان  لــمــكــافــحــة 
مقابل  واحـــد  بحريني  ديــنــار 
كــل طفل يــشــارك فــي أنشطة 

الفعالية.
ــول هــذه  وفــــي حــديــثــه حــ

ــة، صـــــــرح مــحــمــد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ الــ
ــيــــذي –  ــفــ ــنــ حـــــمـــــد، مـــــديـــــر تــ
وتكنولوجيا  العمليات  رئيس 
ــات واالتــــــصــــــاالت  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
التمويل  بيت  في  المؤسسية 
»يسعدنا  الكويتي-البحرين: 
الـــفـــعـــالـــيـــة  هـــــــذه  ــّظــــم  ــنــ نــ أن 
الـــتـــوعـــويـــة الـــمـــمـــيـــزة، الــتــي 
تـــهـــدف لــلــمــســاهــمــة فـــي نشر 
الـــوعـــي الــصــحــي والــتــشــجــيــع 
للوقاية  المبكر  الكشف  على 
من المرض على نطاق أوسع 
ــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي.  فــ
الفعالية  هـــذه  عــبــر  ونــتــطــلــع 
إلى ترسيخ التفاعل والتكاتف 
المجتمعي ولنساهم مًعا في 

التصدي لمرض السرطان«. 
سارة  قالت  جانبها،  ومــن 
إدارة  رئــيــس  الــعــابــديــن،  زيـــن 
ــوارد الـــبـــشـــريـــة فــــي بــيــت  ــ ــمـ ــ الـ
التمويل الكويتي - البحرين: 
الكويتي  التمويل  بيت  »يولي 
- الــبــحــريــن اهــتــمــاًمــا كــبــيــًرا 
صحة  على  المحافظة  تجاه 
وســـــــامـــــــة كــــــافــــــة مـــنـــتـــســـبـــي 
المحلي  والــمــجــتــمــع  الــبــنــك 
ــل، حـــيـــث يـــتـــابـــع الــبــنــك  ــكــ كــ
ســعــيــه نـــحـــو تــحــســيــن جــــودة 
حــيــاة كــافــة األفــــــراد، بــمــا في 
ــي رفـــع  ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ ذلــــــك الـ
الــوعــي حـــول ســرطــان الــثــدي 

بالمملكة«. 

�ل��ب��ح��ري��ن   – �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��ت��م��وي��ل  ب��ي��ت 

ي���ن���ظ���م م������ب������ادرة »ك����ل����ن����ا ن���ه���ت���م«

} سارة زين العابدين.} محمد حمد.
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بــعــث حـــضـــرة  صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى جاللة الملك نوردوم 
بــالده،  استقالل  ذكــرى  بمناسبة  كمبوديا،  مملكة  ملك  سيهاموني 
مــوفــور  لــه  تهانيه وتمنياته  أطــيــب  الــبــرقــيــة عــن  فــي  أعـــرب جــاللــتــه 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الملك  جاللة  إلــى  تهنئة  برقية  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  كمبوديا  مملكة  ملك  سيهاموني  ــوردوم  نـ
بالده، أعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
ــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـ
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد هون سين رئيس وزراء مملكة 

كمبوديا.

الــشــورى  بمجلس  واالقــتــصــاديــة  المالية  الــشــؤون  لجنة  رحــبــت 
السياحية  االستراتيجية  بإعالن  المسقطي  حسين  خالد  برئاسة 
مؤكدة  االقــتــصــادي،  التعافي  مــبــادرات خطة  2026( ضمن   -  2022(
الــتــي تضمنتها االســتــراتــيــجــيــة مــن حــيــث توفير  الــمــشــاريــع  أهــمــيــة 
دعم  وما ستشكله من  المملكة،  في  السياحية  المرافق  المزيد من 
من  المزيد  توفيرها  عن  فضاًل  الدخل،  لمصادر  وتنويع  لالقتصاد 

فرص العمل للمواطنين.
اللجنة صباح )األحد(  الذي عقدته  جاء ذلك خالل االجتماع 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر  الزياني  راشــد  بن  زايــد  بحضور 
حيث  والــمــعــارض،  للسياحة  الــبــحــريــن  هيئة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
اســتــمــعــت الــلــجــنــة لــشــرح مــن الـــوزيـــر عــن تــفــاصــيــل االســتــراتــيــجــيــة 
األعــوام  إنجازها خالل  على  العمل  يتم  التي  والمشاريع  السياحية 
الــمــقــبــلــة، فــيــمــا تـــقـــدم أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــتــســاؤالتــهــم عـــن تــمــويــل 
دعمها  عــن  مــعــربــة  لتطبيقها،  المتبقية  والــمــدة  الــمــشــاريــع،  هـــذه 
لالستراتيجية واستعدادها للتقدم بأي اقتراحات بقوانين من شأنها 

تسهيل تنفيذها.
المتعلقة  والمشاريع  المراسيم  الــوزيــر  مع  اللجنة  بحثت  كما 
ــارة والـــســـيـــاحـــة الـــمـــحـــالـــة لــلــســلــطــة  ــتــــجــ بـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والــ
ــوزارة وتــطــلــعــاتــهــا لــلــمــرحــلــة الــقــادمــة من  ــ الــتــشــريــعــيــة، ومــرئــيــات الــ
تبديه  الــذي  التعاون  السياق  ذات  في  مثمنة  االقــتــصــادي،  التعافي 
اللجنة حول  تساؤالت  على  للرد  مرئياتها  توفير  من خالل  الــوزارة 

مختلف المواضيع المحالة إليها.

أكد صاحب السمو الملكي 
ــن حـــمـــد آل  ــر ســـلـــمـــان بــ ــيــ األمــ
ــد رئـــيـــس  ــهــ ــعــ ــيـــفـــة ولـــــــي الــ ــلـ خـ
وصـــــول  أن  الـــــــــــــوزراء  ــلـــس  مـــجـ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة 
ــى  ــن إلــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــي مـ ــ فــ
ــويــــات مـــتـــقـــدمـــة يــســهــم  ــتــ مــــســ
دور قطاع  تــعــزيــز  اســتــمــرار  فــي 
واالتــصــاالت  المعلومات  تقنية 
الشاملة،  التنمية  مــســارات  في 
المملكة  توليه  مــا  إلــى  مشيرًا 
توظيف  بمواصلة  اهتمام  مــن 
تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي كــافــة 
الخدمات  ورفد  الحياة  مناحي 
على  تطرأ  التي  بالمستجدات 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة بــمــا يسهم 
المواطنين  على  التسهيل  فــي 
والــمــقــيــمــيــن ويــــواصــــل تــعــزيــز 
جــــــــودة الــــخــــدمــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

المقدمة إليهم.
ــاء  ــقــ جــــــــــاء ذلــــــــــك لــــــــــدى لــ
أمس،  القضيبية  بقصر  سموه 

ــان بــن  ــمـ ــلـ ــيـــخ سـ ــور الـــشـ بـــحـــضـ
المالية  وزير  آل خليفة  خليفة 
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والــســيــد 
كــمــال بـــن أحــمــد مــحــمــد وزيـــر 
المواصالت واالتصاالت، السيد 
ســـتـــيـــفـــن يــــــي عــــضــــو مــجــلــس 
هــواوي  ورئيس شركة  اإلشــراف 
فــــي الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال 
إلى  أشــار سموه  أفريقيا، حيث 
أن مواكبة التطور التكنولوجي 
مهم لمواصلة مملكة البحرين 
ــوح لــتــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ــــطـ ــا الـ ــهـ ــيـ ــعـ سـ
ــا الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة  ــهـ ــدافـ أهـ
تقنية  مــجــال  فـــي  وتــطــلــعــاتــهــا 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت بما 
على  المملكة  مكانة  مــن  يعزز 
المستويات اإلقليمية والدولية، 
ــــدور الــشــركــات  مــنــوًهــا ســـمـــوه بـ
تقنية  قطاع  رفــد  في  العالمية 
المعلومات واالتصاالت بأحدث 
التقنيات المطلوبة وفقًا آلخر 
ــدور  الــمــســتــجــدات، ومـــشـــيـــدًا بـ

الخبرات الوطنية التي حققت 
الـــعـــديـــد مـــن اإلنــــجــــازات لــهــذا 
لهم  متمنيًا  الحيوي،  القطاع 
النجاحات  من  المزيد  تحقيق 

للمملكة.
 وخــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع، تــم 
اســـتـــعـــراض آخــــر الــمــســتــجــدات 
عالميًا  هــواوي  لشركة  التقنية 
وإســهــامــات الــشــركــة فــي تقديم 
ــاالت بــجــانــب  ــ ــصــ ــ خــــدمــــات االتــ
مــــــــزودي خــــدمــــات االتــــصــــاالت 

اآلخرين بالمملكة.
السيد  ــرب  أعــ  مـــن جــانــبــه، 
لصاحب  شكره  عن  يي  ستيفن 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
يبديه  مــا  على  الـــوزراء  مجلس 
مـــن اهــتــمــام بــتــعــزيــز إســهــامــات 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــشــركــة 
على  المستمر  ســمــوه  وحــــرص 
المعلومات  تقنية  تطوير قطاع 
واالتصاالت في مملكة البحرين 

بما يحقق أهدافه المنشودة.

الشيخ  الــدكــتــور  اجــتــمــع 
خليفة  آل  أحمد  بن  عبداهلل 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــيــــــل 
للشؤون السياسية، أمس، مع 
كوينتافالي  نــاتــالــيــا  الــســيــدة 
المفتش العام بوزارة الشؤون 
ــالـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــخــــارجــــيــــة بـ

اإليطالية.
ــاد  ــالل االجـــتـــمـــاع أشـ ــ وخـ
الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
بالعالقات  خليفة  آل  أحــمــد 
الــتــاريــخــيــة والــوثــيــقــة الــتــي 
البحرين  مملكة  بين  تجمع 
والــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة في 
ــمـــجـــاالت، مــنــوًهــا إلــى  كـــل الـ
فــي تطور  الــعــالقــات  هـــذه  أن 
مستمر تدعمها نتائج الزيارة 
الــنــاجــحــة لــصــاحــب الــســمــو 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
لروما  الـــوزراء  رئيس مجلس 
 ،2020 ــرايـــر  ــبـ فـ شـــهـــر  ــالل  ــ خـ
الـــتـــي وضـــعـــت ركـــائـــز شــراكــة 

اســتــراتــيــجــيــة مــتــنــامــيــة بين 
البلدين الصديقين.

وزارة  وكـــيـــل  ــتـــعـــرض  واسـ
الخارجية للشؤون السياسية 
أبــــرز الــمــســتــجــدات الــجــاريــة 
عــلــى صــعــيــد تــعــزيــز الــتــعــاون 
أهمية  على  مــشــدًدا  الثنائي، 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ االتــفــاقــيــات 
الموقعة  التفاهم  ومــذكــرات 
في  يسهم  بما  البلدين،  بين 
تحقيق التطلعات المشتركة.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــربــــت 
المفتش العام بوزارة الشؤون 
ــالـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــخــــارجــــيــــة بـ
اإليـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة عـــــــــن تـــطـــلـــع 
بــالدهــا إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون 
ــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فــي  ــ مـ
مشيدة  الــمــجــاالت،  مختلف 
بالمواقف البحرينية الفاعلة 
ترسيخ  أجــل  مــن  والمسؤولة 
اإلقليمي،  واالستقرار  األمــن 
مــتــمــنــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

دوام التقدم واالزدهار.

ــى لـــلـــمـــرأة اجــتــمــاع  ــلــ عـــقـــد الـــمـــجـــلـــس األعــ
بناء  بحث  بهدف  العامة  اإلدارة  معهد  مع  عمل 
الفرص في  تكافؤ  وتنمية قدرات منتسبي لجان 
الــعــام والــجــهــات ذات العالقة   الــقــطــاع  مــؤســســات 
الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  النموذج  لتنفيذ 
مـــن خــــالل تــفــعــيــل الــخــطــة الــوطــنــيــة لــنــهــوض 
إدماجا  البحرينية ومبادراتها، بما يحقق  المرأة 
حقيقيا ومستداما للمرأة البحرينية في العملية 

التنموية الشاملة.
ــاري األمــيــن  ــصــ ــاذة هـــالـــة األنــ ــتــ ــالـــت االســ وقـ
الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة إنــــه بــمــوجــب 
دور  العامة  اإلدارة  لمعهد  سيكون  الــتــعــاون  هــذا 
أن  مــؤكــدًة  الــمــعــرفــة  إدارة  فــي  للمجلس  رئــيــســي 
التدريب النوعي المرتقب لمنتسبي لجان تكافؤ 
الفرص يدعم الجهـود الوطنيـة التشـاركية لكافـة 
العالقة  ذات  والجهات  العـام  القطـاع  مؤسسـات 
بمخرجاتهـا  تتميز  عمـل  لمرحلـة  تؤسـس  التي 
البحرينيـة،  المـرأة  تقـدم  صعيـد  علـى  النوعيـة 
ــرار، بــضـــــرورة  ويــعــزز دعـــــم وقــنــاعـــــة أصــحـــــاب الــقـــ
من  البحرينيـة  للمـرأة  تحقـق  مـا  علـى  البنـاء 

انجازات ومكتسبات.
مـــن جــانــبــه ثــمــن الـــدكـــتـــور رائــــد مــحــمــد بن 
»بيبا«  العامة  العام لمعهد اإلدارة  شمس المدير 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
مـــن أجـــل تــعــزيــز مــفــهــوم تــكــافــؤ الـــفـــرص بشكل 
الدولة  ومــؤســســات  وزارات  لــدى  ومنهجي  علمي 
المفهوم  هــذا  ليصبح  اختصاصاتها،  بمختلف 
والخطط  التوجهات  جميع  فــي  دائــمــة  ممارسة 
شركاء  من  الــصــادرة  والــقــرارات  واالستراتيجيات 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة مـــشـــيـــًدا بــالــخــبــرات 
هذا  في  المجلس  فريق  يملكها  التي  المتراكمة 
المعلومة  نقل  على  الكبيرة  وقــدرتــهــم  الــمــجــال 
الــمــتــلــقــيــن. وأوضــــح أن معهد  لـــدى  وتــرســيــخــهــا 
إمكانياته  تسخير  على  سيعمل  الــعــامــة  اإلدارة 
للمجلس  الطموحة  التنموية  ــداف  األهــ لــدعــم 
األعلى للمرأة في مجال رفع وعي أعضاء لجان 
الحكومية  الجهات  مختلف  لدى  الفرص  تكافؤ 
في  المحوري  ودورهــا  اللجان  نظًرا ألهمية هذه 
تحقيق التوازن بين الجنسين على صعيد العمل 

اإلداري في المؤسسات الحكومية.

ال��وزراء  رئي���س  العه��د  وول��ي  المل��ك 

يهنئ�ان مل�ك كمبودي�ا بذك�رى اال�س�تقالل

} رئيس مالية الشورى يستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد يستقبل مسؤولة إيطالية.

»مالية ال�سورى« توؤكد اأهمية اال�ستراتيجية ال�سياحية

لدعم االقت�ساد الوطني وتنويع م�سادره �سمن »خطة التعافي«

العالق���ات  بتط���ور  ي�س���يد  الخارجي���ة  وكي���ل 

البحريني���ة االإيطالي���ة ف���ي جمي���ع المجاالت

لدى ا�شتقبال رئي�س �شركة »هواوي«.. ولي العهد رئي�س الوزراء:

و�سول البنية التحتية التقنية للبحرين اإلى م�ستويات متقدمة يعزز دور قطاع تقنية المعلومات في التنمية

المملكة تولي اهتماما لتوظيف تقنية المعلومات في جميع مناحي الحياة ورفد الخدمات بالم�شتجدات

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة هواوي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

»االأع�ل����ى لل��م����راأة« وم���ع�ه����د االإدارة ال�ع�ام�ة

يبحثان بناء وتنمية قدرات منت�سبي لجان تكافوؤ الفر�س

} اجتماع المجلس األعلى للمرأة ومعهد اإلدارة العامة.

بن  خليفة  الشيخ  سمو  قــام 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، بـــزيـــارة 
حيث  البحير،  لمنطقة  ميدانية 
المواقع  مــن  حزمة  سموه  تفقد 
والمشاريع التي تصب في صالح 
ومنفعة المواطنين واألهالي في 
والتنموية  اإلسكانية  المجاالت 
والتعليمية، وذلك ضمن سلسلة 
ــارات الــمــيــدانــيــة الــتــي  ــ ــزيـ ــ مـــن الـ
لتحسين  الــمــحــافــظــة  تــجــريــهــا 
كفاءتها  ورفع  الخدمات  مستوى 
المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق 
حمود  بــن  خالد  الشيخ  بحضور 
اإلســكــان  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل 
وعدد من المسؤولين من وزارتي 
االســـــــكـــــــان واألشــــــــغــــــــال وشــــــــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني.

فــي بـــادئ الـــزيـــارة، أكـــد سمو 
ــافـــظـــة  الــــمــــحــــافــــظ بــــــــإن الـــمـــحـ
ــي تــعــزيــز  الــجــنــوبــيــة مــســتــمــرة فـ
الـــــــتـــــــواصـــــــل الــــــمــــــيــــــدانــــــي بـــكـــل 
ــنـــاطـــق لــتــفــقــد احـــتـــيـــاجـــات  الـــمـ
لمقترحاتهم  واالستماع  األهالي 
ومتطلباتهم، تنفيذًا للتوجيهات 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــــضـ ــحـ ــ الــــــســــــديــــــدة لـ
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 
ودعم من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بـــــــعـــــــدهـــــــا، اســــــتــــــمــــــع ســـمـــو 
مـــحـــافـــظ الــجــنــوبــيــة إلـــــى شـــرح 
ــن الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن  مـــفـــّصـــل مــ
وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــود 
ــان تـــّضـــمـــن مـــســـتـــجـــدات  ــ ــكــ ــ اإلســ

مـــشـــروع الــبــحــيــر اإلســكــانــي وكــل 
خــدمــاتــه الــعــامــة، مـــؤكـــدًا ســمــوه 
تقف  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  أن 
على مقربة لمتابعة االحتياجات 
ــــك  اإلســــكــــانــــيــــة لـــــأهـــــالـــــي، وذلــ
مــن خـــالل الــتــواصــل الــدائــم مع 
ــم الــمــســتــمــر  ــهـ ــي واطـــالعـ ــالــ األهــ
ــدات الـــمـــشـــاريـــع  ــجــ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
الــقــائــمــة عــبــر الــلــقــاءات الــدوريــة 
االفــتــراضــيــة، مــؤكــدًا ســمــوه على 
أهمية مشروع البحير اإلسكاني، 
ــد مـــــــن أهـــــــــم وأبـــــــــرز  ــ ــعـ ــ الـــــــــــذي يـ
النموذجية،  اإلسكانية  المشاريع 
وتيرة  يشهد  المشروع  بأن  مبينًا 
عـــمـــل مـــتـــســـارعـــة بــفــضــل جــهــود 
وزارة اإلسكان الرامية إلى إنجازه 
وفق الهدف المراد الوصول إليه 
المحافظة  مــن  حثيثة  بمتابعة 

ثم  ــالـــي،  األهـ تــطــلــعــات  لتحقيق 
تــفــقــد ســمــو الــمــحــافــظ مــشــروع 
كــلــيــة الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن خــالــد 
ــة لــمــتــابــعــة تــــطــــورات  ــيــ اإلســــالمــ
إقــامــة الــمــشــروع، وذلــــك بحسب 
والمعايير  المفصل  المخطط 
توافرها إلنشاءه، منوهًا  الواجب 
سموه بأن المشروع يعكس الدور 
ــارز ومــــا تــتــمــتــع به  ــبـ الــخــدمــي الـ
المنطقة من مشاريع مستقبلية 
ــع الـــنـــمـــو  ــ ــًا مــ ــيــ ــاشــ ــمــ شــــامــــلــــة، تــ
العمراني المشهود، مؤكدًا سموه 
المشترك  الــتــعــاون  تــعــزيــز  بـــدور 
ــيـــة  ــنـــوبـ ــافــــظــــة الـــجـ ــن الــــمــــحــ ــيــ بــ
البلديات  وشــؤون  االشغال  ووزارة 
لتحقيق  الــعــمــرانــي  والــتــحــقــيــق 
ــتـــويـــات  ــلــــى مـــسـ ــأعــ الـــــمـــــشـــــروع بــ

الجودة والكفاءة. 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: م���وا����س���ل���ة ال�����زي�����ارات 

ل��م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق ل��ت��ح�����س��ي��ن م�����س��ت��وى ال��خ��دم��ات

} سمو محافظ الجنوبية خالل جولته الميدانية بمنطقة البحير.

»تقارير  عمل  ورشــة  في  البحرينية  الصحفيين  جمعية  تشارك 
الحريات لنقابات وجمعيات الصحفيين كأداة لتعزيز حرية الصحافة 
واستقالليتها« في ضوء دعوة من قبل األمين العام لالتحاد الدولي 
للصحفيين أنطوني بيالنجي، وذلك يوم »األربعاء« 10 نوفمبر 2021.
عيسى  البحرينية  الصحفيين  جمعية  رئيس  أكــد  ذلــك،  وحــول 
الــذي  للصحفيين  الــدولــي  االتــحــاد  مــع  الــتــعــاون  أهمية  الشايجي 
مجال  فــي  الــعــالــم  مستوى  على  المهمة  الــخــبــرة  بــيــوت  أحــد  يمثل 
العمل النقابي، مشيًرا إلى أن الجمعية حريصة على االستفادة من 
الخبرات الدولية في مختلف المجاالت المرتبطة بالصحافة، ويعد 
والنقابات  االتــحــادات  مــع  الــتــعــاون  ومــد جسور  والتشبيك  الــتــعــاون 
مجلس  أولويات  من  والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على  الصحفية 

إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.
»أهمية  إن  الــســاعــي  الــحــريــات محمد  رئــيــس لجنة  قــال  بــــدوره، 
يتناول  الـــذي  الــمــوضــوع  فــي طبيعة  تتمثل  الــورشــة  فــي  الــمــشــاركــة 
ــو الـــحـــريـــات الــصــحــفــيــة،  الــعــصــب الــرئــيــســي لــلــعــمــل الــصــحــفــي وهــ
عن  والدفاع  الصحافة  لحرية  كمؤشر  الواقعية  التقارير  واستخدام 
المتعلقة  التقارير  إعــداد  ومنهجيات  آليات  الى جانب  الصحفيين، 
التي  والــتــجــارب  المشاركين  طبيعة  عــن  فــضــاًل  الــصــحــافــة،  بحرية 
تعرض خالل الورشة، والدروس التي يمكن االستفادة منها من تلك 

التجارب«.
ــة نــخــبــة مـــن الصحفيين  ــار إلـــى أنـــه ســيــشــارك فـــي الـــورشـ ــ وأشـ
والــمــدافــعــيــن عــن حــريــة الــصــحــافــة، مــمــا سيتيح لــنــا فــرصــة ذهبية 
لالستفادة من تلك التجارب ال سيما في الدول التي تعاني الصحافة 

فيها من مآزق حقيقية.
وأضاف: »نحرص في جمعية الصحفيين بشكل عام وفي لجنة 
هذه  مثل  مــن  استفادة  أقصى  تحقيق  على  خــاص  بشكل  الحريات 

الفعاليات وورش العمل«.

»ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة« ت�����س��ارك 

ف����ي ور�����س����ة »ت����ق����اري����ر ال����ح����ري����ات«

} محمد الساعي.} عيسى الشايجي.

} الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة يستقبل وفدا من الجمعية اإلسالمية وجمعية أصدقاء الصحة.

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
المجلس األعلى للصحة وفدا من  رئيس  آل خليفة 
الصحة يضم  أصدقاء  اإلسالمية وجمعية  الجمعية 
كاًل من فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود 
رئيس الجمعية اإلسالمية واألستاذ أحمد المحمود 
مدير عام الجمعية اإلسالمية والدكتورة كوثر العيد 
رئيسة جمعية أصدقاء الصحة والممرضة أمل أحمد 
عــضــو جمعية أصــدقــاء الــصــحــة، حــيــث قــدمــوا وافــر 
التقدير واالمتنان إليه على رعايته الكريمة للفعالية 
والتي  السن  لكبار  العالمي  اليوم  بمناسبة  التوعوية 

أقيمت في مجمع السيف بعراد.
ونـــــوه رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة بـــدور 

مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الصحي 
العام وتشجيع األنماط الصحية السليمة بما يسهم 
في تعزيز جودة الحياة ويحافظ على صحة مختلف 
شرائح المجتمع، مشيدًا بجهود الجمعيات المنظمة 

والقائمين على الفعالية والتي حققت نتائج طيبة.
وتضمن البرنامج المشي مع المسنين بالمجمع 
الفعالية على عدة محطات  واشتملت  دقيقة  مدة30 
تــوعــويــة مــثــل مــحــطــة فــحــوصــات لــلــضــغــط والــســكــر 
ــان والـــعـــالج الــطــبــيــعــي والــبــحــث االجــتــمــاعــي  ــنـ واألسـ
واستشارات تثقيفية من قبل لجنة المسنين وأقسام 
مختلفة بالرعاية األولية وبمشاركة جمعية المحرق 

األهلية. 

رئي�س االأعلى لل�سحة ينوه بدور المجتمع المدني في تعزيز الوعي ال�سحي

قامت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية أمس، بزيارة تفقدية إلى عدد من 
مراكز الرعاية الصحية األولية برفقة النائب فاضل السواد 
عمار  والنائب  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  رئيس 
أمانة  إلى جانب عضو  نائب رئيس لجنة الخدمات،  عباس 
الناشطين  النكال، وعدد من  الدكتور عبدالواحد  العاصمة 
في المجتمع، للوقوف على أبرز التطورات في المراكز وبحث 

سبل تطويرها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، في 
مدى  وتــوســيــع  المستمر  النيابي  الحكومي  الــتــعــاون  إطـــار 

الشراكات المجتمعية التي تحقق األهداف المرجوة. 
لمراكز  التنفيذي  الرئيس  استعرضت  الــزيــارة،  وخــالل 
ــة الــعــمــل الــقــائــم ضــمــن مــشــروع  ــيـ الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
الصحية  الرعاية  مــراكــز  فــي  الــذاتــي  التسيير  استراتيجية 
األولــيــة والــــذي يــهــدف إلـــى ضــمــان تــقــديــم مــراكــز الــرعــايــة 

ومستدامة،  متكاملة  صحية  لخدمات  األولــويــة  الصحية 
ذاتــي من  ُتــدار بشكل  وجــودة عالية،  وكــفــاءة  بعدالة  وتعمل 
قبل مجلس األمناء وإدارة الصحة األولية. كما تم مناقشة 
فرص تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خالل مراكز 
الرعاية الصحية األولية، وسبل تحسين التنسيق والشراكة 
المجتمعية لحصول جميع المتعاملين من المجتمع على 

خدمات أفضل.

الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�سحية ت�ستعر�س م�سروع ا�ستراتيجية الت�سيير الذاتي للمراكز
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العمالت الرقمية.. 

ا�ستثمار اأم غ�سل اأموال..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
آسيا،  بطل  المحرق  نــادي  مــبــاراة  قبل  عديدة حصلت  مواقف 
وخاصة عند بوابات الملعب، واالزدحــام الذي وقع، لسوء التنظيم 
النادي تلك األمور،  إدارة  أن تستدرك  نأمل  الجماهير..  في دخول 
تعرضوا  الذين  واألطفال  الشباب  لتكريم  إنسانية  لفتة  من خالل 
لالزدحام وسقطوا، ثم تحملوا كل ذلك، لعشقهم وحبهم للمحرق.

للعلم فقط: 
قائمة  الــيــوم  يتصدر  جــنــوبــي..  كـــوري  مسلسل  الــحــبــار..  لعبة 
مشاهد،  مليون   142 بمتابعة  ويحظى  تلفزيونية،  عــروض  أفضل 
العديد  أن  في حين  العالم..  دول  معظم  في  األول  المركز  واحتل 
التي  األفكار  ومخاطر  متابعته  من  تحذر  اإلعالمية  التقارير  من 
يطرحها ويروج لها.. فهل من جهة إعالمية فنية تسهم في توضيح 

هذه الضجة الحاصلة..؟ 
العمالت الرقمية.. استثمار أم غسل أموال..؟:

العمالت  فــي  االستثمار  عــن  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  الحديث  كثر 
ربحا  وربــح  التجربة  خــاض  إنــه  يقول  األصــدقــاء  بعض  الرقمية.. 
وفــيــرا، والبعض اآلخــر يقول إنــه مــتــردد هــل هــذا حــالل أم حــرام؟ 
والبعض اآلخر يخشى أن يكون ذلك نوع من غسل األموال وليس 
استثمارا.. وقد كثر الجدل في األمر، ولم يتم حسمه وال توضيحه 

للناس.
رابط  المحمود  اللطيف  عبد  د.  الشيخ  لي  بعث  أسبوع  ومنذ 
عن  الصحفي  تصريحه  تابعت  كما  الرقمية،  العمالت  حــول  نــدوة 
عــبــارة عن  الــرقــمــيــة  العملة  )إن  قــائــال:  أكـــد  الــمــوضــوع، حــيــث  ذات 
السلع  تبادل  ويتم  السعر،  محددة  وهي  بها،  التعامل  يعتمد  مــادة 
والخدمات بواسطتها، كما أنه ليس لها مقابل، وال تصدر من جهة 
الناس  ويــزيــد  افتراضية،  فهي  ثابتة؛  قيمة  لها  وليست  حكومية، 
عليها، ولــذلــك أصبحت نــوعــًا مــن الــقــمــار، بــل هــي أشــد ضـــررًا من 
العمالت  فــي  أمــا  نقدية،  مبالغ  على  يقامر  المقامر  ألن  الــقــمــار، 
ولذلك  ثبات،  وال  مقابل  أي  لها  ليس  بعملة  يقامر  فإنه  الرقمية 
ابتلي  ولمن  بها ألنها محرمة،  يتعامل  لمن  كبيرة  الخطورة  تكون 
بما  ويتصدق  ماله  رأس  ويأخذ  منها،  يتخلص  أن  يجب  بشرائها 

زاد عنه.
ــرأي  ــ ــر بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــوعــيــة والـ ــ ونــتــصــور أن األمـ
المختص، وأهمية التحذير من السقوط في آثار العمالت الرقمية 

وتداعياتها السلبية.
مالحظة واجبة:

يخطئ من يتصور أن كثرة الحديث عن موضوع معين، وبنفس 
نــفــس األشــخــاص  تــكــرار  والــتــكــتــيــك، وحــتــى  والمنهجية  األســلــوب 
واألفراد الذين يتحدثون عن الموضوع ذاته، سوف يسهم في تشكيل 
أو غيره.. لدينا  قناعة مجتمعية، ورأي عام، لتحقيق توجه وطني 
مثل شعبي يقول: »الزيادة نقص.. وكل شيء يزيد على حده ينقلب 
ضده«.. واإلغراق في موضوع معين بشكل تقليدي يؤدي إلى النفور 
ونظريات  والترويج،  الدعاية  شركات  له  فطنت  ما  وهــذا  والملل.. 
اإلعالن الحديثة، ولم تعد تستخدمه ألنها تدرك أنه أصبح أسلوبا 
قديما، وانتهت صالحيته، وغير مؤثر لدى الناس حاليا، حيث تعدد 
بالك  المنتجات االستهالكية.. فما  واألساليب.. هذا عن  الوسائل 

في القضايا المجتمعية والوطنية..!!
آخر السطر: 

ال يزال مسلسل ارتفاع األسعار وتضاربها بين المحالت بشكل 
أن  المواطنين  أحد  أبلغنا  وباألمس  فيه مستمر ومتواصل،  مبالغ 
ارتفاع األسعار الفاحش والمستفحل واضح جدا في سوق التنين، 
جهود  هــدم  شأنه  مــن  وهــذا  والمجمعات..  المحالت  مــن  والعديد 
القوة  ودعــم  المواطنين،  عن  فضال  السياح  استقطاب  في  الــدولــة 

الشرائية واالقتصاد الوطني.. ومنا إلى من يعنيه األمر.

رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  أكــدت 
التاريخية  الــعــالقــات  عمق  الــنــواب  مجلس 
ــتـــي تــجــمــع مــمــلــكــة  ــدة الـ ــيـ ــوطـ الــثــنــائــيــة الـ
الصديقة  االتحادية  روسيا  ودولة  البحرين 
ســيــمــا عــلــى  وال  ــــاالت  ــــجـ ــمـ ــ الـ ــيـــع  جـــمـ فـــــي 
الصعيد البرلماني وقضايا حقوق االنسان، 
وذلك بفضل قيادة حضرة صاحب الجاللة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الرئيس فالديمير  المفدى، وفخامة  البالد 
ــة  ــاديــ ــا االتــــحــ ــ ــيـ ــ ــيــــس دولـــــــة روسـ بـــوتـــيـــن رئــ

الصديقة.
الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  إلــــــى  وأشــــــــــارت 
خاصة  أهمية  تــولــي  التشريعية  والسلطة 
لــقــضــايــا تــعــزيــز وصــيــانــة حـــقـــوق االنـــســـان 
الحقوق  مجاالت  توسيع  على  والمحافظة 
ــي دولــــــــة الـــقـــانـــون  ــ ــة فـ ــامــ ــعــ ــات الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ
والمؤسسات، مثمنة تجربة مملكة البحرين 
ــذا الـــمـــجـــال، الـــتـــي تــتــســم بــالــرســوخ  فـــي هــ
التي  الرفيعة  بالمبادئ  واالرتباط  والثراء، 
تــضــمــنــهــا الـــدســـتـــور وانــطــلــق مــنــهــا مــيــثــاق 

الــعــمــل الــوطــنــي وبــنــيــت عــلــيــهــا الــقــوانــيــن 
والــتــشــريــعــات، حتى أصــبــح مــوضــع إعجاب 

وإلهام للدول والشعوب.
جاء ذلك خالل استقبالها، في مكتبها 
العليا  المفوضية  من  وفــدًا  االثنين،  أمــس 
لحقوق االنــســان بــدولــة روســيــا االتــحــاديــة، 
وذلك  موسكالكوفا،  تاتيانا  السيدة  برئاسة 
البحرين  لمملكة  رســمــيــة  ــارة  زيــ بمناسبة 
بـــدعـــوة مـــن الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

اإلنسان.
ــد تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع اســتــعــراض  وقــ
ــرز الــمــحــطــات الــمــضــيــئــة فـــي الــعــالقــات  ــ أبـ
كل  فــي  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية 
المجاالت، وخاصة على الصعيد الحقوقي 
المشترك  والتنسيق  والتعاون  والبرلماني، 
فـــي الــمــحــافــل الــدولــيــة والــبــرلــمــانــيــة على 
شهد  كــمــا  والــشــعــبــي،  الــرســمــي  الصعيدين 
اللقاء شرحًا ألبرز اإلنجازات التي حققتها 
السلطة التشريعية وال سيما مجلس النواب 
وتــعــزيــز وصــيــانــة حقوق  فــي مــجــال حماية 

الصديق  الروسي  للشعب  متمنية  اإلنسان، 
مــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولـــدولـــة روســيــا 

االتحادية مزيدا من التقدم واالزدهار.
ومــــن جــانــبــه وصــــف وفــــد الــمــفــوضــيــة 
ــان بــــدولــــة روســـيـــا  ــ ــسـ ــ الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق االنـ
االتحادية، اللقاء مع رئيسة مجلس النواب 
بتجربة  مشيدًا  والبناء،  بالمثمر  والــنــواب، 
والبرلمانية  الديمقراطية  البحرين  مملكة 
بفضل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
الــعــاهــل الـــمـــفـــدى، وبـــــدور مــجــلــس الــنــواب 
مملكة  فــي  الحقوقية  المنظومة  رفــد  فــي 
المعززة  والتشريعات  بالقوانين  البحرين 
ألجــواء  والموسعة  االنــســان  حقوق  لثقافة 
مؤكدين  العامة،  والحريات  الحقوق  وآفــاق 
المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  أهمية 
اإلنسان  حقوق  مــجــاالت  فــي  البلدين  بين 
والشؤون البرلمانية في المحافل اإلقليمية 
الروسي  الحقوقي  الوفد  متمنيًا  والدولية، 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــمـــزيـــد مــــن الــتــقــدم 

واالزدهار.
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} رئيسة مجلس النواب تستقبل وفد مفوضية حقوق اإلنسان الروسية.

الصالح  بــن صــالــح  أكــد علي 
ــورى عــلــى  ــ ــشــ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
المنجزات  من  الحافلة  المسيرة 
والنجاحات التي حققتها مملكة 
ــقـــوق  ــال حـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
اإلنسان واحترام الحريات، والتي 
هــي مــســيــرة راســخــة وثــابــتــة وفــق 
نهج ورؤيـــة الــمــشــروع اإلصــالحــي 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــذي تضمن  ــ الــمــفــدى، والـ الـــبـــالد 
أســـــمـــــى قــــيــــم ومـــــــبـــــــادئ حـــقـــوق 
ــيـــزة من  ــان، بــاعــتــبــارهــا ركـ ــســ اإلنــ
أصبح  إذ  والتقدم،  التنمية  ركائز 
اإلنـــســـان منهًجا  احـــتـــرام حــقــوق 

وطنًيا في كل مسارات التنمية.
الشورى  مجلس  رئيس  ونــوه 
بـــمـــا تـــقـــدمـــه الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الــوزراء، من 
أسهمت  وخــطــط  اســتــراتــيــجــيــات 
وحقوق  الديمقراطية  تعزيز  في 
اإلنــــــــســــــــان، بــــمــــا جــــعــــل مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن نـــمـــوذًجـــا ومــــثــــااًل فــي 
تطبيق  في  عالية  بلوغ مستويات 
ــتـــي تــهــدف  الـــنـــظـــم واآللـــــيـــــات، الـ
بمختلف  الـــحـــقـــوق  ضـــمـــان  ــى  إلــ
صــورهــا وأشــكــالــهــا، مــشــددا على 
الدعم الذي يوليه جاللة الملك 
الـــمـــفـــدى لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، 
وكــــــفــــــالــــــة حـــــقـــــوقـــــهـــــا، وحـــــــرص 
بقيادة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قــريــنــة عــاهــل الــبــالد عــلــى تعزيز 
مبدأ التكافؤ وصوال إلى تقدمها 

وتبوئها أعلى المناصب.

ــــالل اســتــقــبــال  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــورى، أمـــس،  ــشــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــيـــة الــعــلــيــا  ــن الـــمـــفـــوضـ ــ وفـــــــــًدا مـ
ــة روســيــا  لــحــقــوق اإلنــــســــان بـــدولـ
ــة الـــســـيـــدة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة بـ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ االتــ
تــاتــيــانــا مــوســكــالــكــوفــا، يــرافــقــهــم 
الــقــنــصــل الـــروســـي فـــي الــمــنــامــة، 
الحالية  زيارتهم  بمناسبة  وذلــك 
إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، بــحــضــور 
ــائـــب  ــنـ جـــمـــيـــلـــة عـــلـــي ســـلـــمـــان الـ
الــشــورى  لــرئــيــس مجلس  الــثــانــي 
الفاضل  عبداهلل  والدكتورة جهاد 
ورئــيــس  الــخــدمــات،  رئــيــس لجنة 
وأعضاء لجنة حقوق اإلنسان في 
اللقاء علي  المجلس، كما حضر 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان وعدد من أعضاء 

المؤسسة.
رئيسة  أشـــــادت  مـــن جــانــبــهــا، 
الــعــلــيــا لحقوق  الــمــفــوضــيــة  وفـــد 
ــان فـــي روســـيـــا االتـــحـــاديـــة  ــســ اإلنــ
بــــــدور صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمــــيــــرة ســبــيــكــة بـــنـــت إبـــراهـــيـــم 
مملكة  عــاهــل  قــريــنــة  خــلــيــفــة  آل 
البحرين رئيسة المجلس األعلى 
ــن اعـــتـــزازهـــا  ــلــــمــــرأة، مـــعـــربـــة عــ لــ
مــؤكــدة  الــبــحــريــن،  بــزيــارة مملكة 
التعاون  وتعزيز  التواصل  أهمية 
مجال  فــي  الــمــشــتــرك  والتنسيق 
حــقــوق اإلنـــســـان وحــمــايــة حقوق 
المرأة، متمنية لمملكة البحرين 

دوام الرفعة واالزدهار.
بن  علي  أكــد  ثانية  مــن جهة 
رئـــيـــس مجلس  الـــصـــالـــح  صـــالـــح 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  ــورى،  ــ ــشـ ــ الـ
مجال  فــي  شاملة  نهضة  حققت 
تــعــزيــز الــحــقــوق والـــحـــريـــات لكل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى 

أرض المملكة سواء على مستوى 
التشريعات أو اآلليات المؤسسية 
ذات العالقة، وذلك بفضل الرؤية 
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المفدى حفظه اهلل  البالد  عاهل 
ورعــاه، بما عزز من مكانة مملكة 

البحرين إقليمًيا ودولًيا. 
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى اســتــقــبــالــه 
أمس وفًدا من مجموعة أصدقاء 
األوروبــي،  البرلمان  في  البحرين 
والـــذي يـــزور الــبــالد حــالــًيــا، حيث 
الحضارية  اإلنــجــازات  استعرض 
مملكة  تشهدها  التي  والتنموية 
البحرين، والتي تعد ثمرة الدعم 
واالهـــــتـــــمـــــام مـــــن قــــبــــل الــــقــــيــــادة 
الحكيمة، منوًها إلى الدور الذي 
التشريعية  السلطة  بــه  تضطلع 
والتنسيق  التكامل  وفي إطار من 
لتعزيز  الـــمـــوقـــرة،  الــحــكــومــة  مـــع 
مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
وتعزيز  اإلنسان  لحقوق  الداعمة 

الــتــعــايــش الــمــجــتــمــعــي واحـــتـــرام 
الــتــعــدديــة ونـــشـــر قــيــم الــتــســامــح 
إلى سبل  باإلضافة  المملكة،  في 
تحقيق التطور والتقدم المنشود 
عــلــى كـــل األصـــعـــدة االجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة على  واالقـــتـــصـــاديـــة 
اعتبار صيانة حقوق اإلنسان أحد 
أهـــم الــركــائــز الــتــي أكــدهــا دســتــور 

المملكة وميثاق العمل الوطني.
الشورى  مجلس  رئيس  وأكــد 
ــة تــنــمــيــة  ــيــ ــمــ خـــــــالل الــــلــــقــــاء أهــ
التشريعية  السلطة  بين  التعاون 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــبـــرلـــمـــان 
النظر  وتـــبـــادل وجــهــات  ــي،  ــ األوربــ
حول مجمل القضايا المطروحة 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، وفــيــمــا 
أعرب معاليه عن تقديره ألعضاء 
ــد بـــاهـــتـــمـــامـــهـــم بــمــمــلــكــة  ــ ــوفــ ــ الــ
ــن نمو  الــبــحــريــن ومــــا تــشــهــده مـ
وتـــقـــدم فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
بالمجال  يتعلق  فيما  سيما  وال 
الــزيــارات  بأهمية  نــوه  التشريعي، 

الــمــتــبــادلــة فـــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
والــتــبــاحــث حـــول الــمــواضــيــع ذات 

االهتمام المشترك.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــــــاد وفـــــد 
في  البحرين  أصــدقــاء  مجموعة 
بــمــا تشهده  ــي،  ــ الــبــرلــمــان األوروبــ
ــبــــحــــريــــن مـــــن نــهــضــة  مـــمـــلـــكـــة الــ
شــامــلــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
وخــــاصــــة فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــوفـــيـــر 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، والــتــنــمــيــة 
ــن  ــ ــز األمــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

واالستقرار، والتنمية االقتصادية 
الـــمـــســـتـــمـــرة، مــثــمــنــيــن الـــجـــهـــود 
المملكة  بذلتها  التي  المشتركة 
كوفيد  فــيــروس  انتشار  لمكافحة 
الدولي، وما  المستوى  19 على   -
في  مــتــقــدمــة  نــتــائــج  مــن  حققته 
ــتـــواء اإلصـــابـــات والــمــحــافــظــة  احـ
المواطنين  وســالمــة  صحة  على 
والمقيمين في المملكة، معربين 
عن تمنياتهم للمملكة بمزيد من 

التقدم والرخاء.

رئي����س ال�س���ورى: نجاحات البحرين »حقوقيا« را�س���خة وثابتة وفق نهج وروؤية جاللة الملك

} رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدي البرلمان األوروبي ومفوضي حقوق اإلنسان الروسية.

كتب: أحمد عبداحلميد
العريض عضو  أحمد  د.  أكد 
ــروع  ــشــ مــ أن  الــــــشــــــورى  مـــجـــلـــس 
الخاليا  استخدام  تنظيم  قانون 
الجذعية للعالج ال عالقة له من 
قريب وال من بعيد بقانون زراعة 
يهدف  الــبــشــريــة، حيث  االعــضــاء 
هذا المشروع الذي أعد بناء على 
االقــتــراح بــقــانــون الـــذي تــقــدم به 
إلى  الماضي  االنعقاد  دور  خــالل 
لمراكز  التشريعي  اإلطـــار  توفير 
وسبل  الجذعية  بالخاليا  العالج 
ضبط جودتها، وفتح آفاق تطوير 
البحث  ومجاالت  العالج  أساليب 
ــات  ــاعـ ــنـ ــر الـــصـ ــويــ ــطــ ــمـــي وتــ ــلـ ــعـ الـ
الـــــــدوائـــــــيـــــــة ومــــــواكــــــبــــــة أحـــــــدث 
في  مّما يسهم  الطبية  التطورات 
استفادة المملكة من ثمار ومزايا 

هذه الطرق العالجية والبحثية.
في  الــنــواب  مجلس  ويناقش 
جــلــســتــه الـــيـــوم الــثــالثــاء مــشــروع 
الحكومة  طالبت  الـــذي  الــقــانــون 
ذلــك  فــيــه؛ معللة  الــنــظــر  بـــإعـــادة 
بــــأن الـــغـــايـــة مــتــحــقــقــة بــالــفــعــل، 
بــضــرورة مواكبة  إيــمــانــهــا  مــؤكــدة 
ــيــــب الـــــعـــــالج، حــيــث  ــالــ ــور أســ ــطــ تــ

الــجــذعــيــة  الــــخــــاليــــا  بــــحــــوث  إن 
تشكل الــيــوم ثـــورة فــي الــدراســات 
الــطــبــيــة فــي جــمــيــع دول الــعــالــم، 
ويـــعـــول الــمــخــتــصــون كــثــيــرًا على 
فــي عــالج كثير من  البحوث  هــذه 

األمراض المستعصية.
إلــــى  ــــض  ــريـ ــ ــعـ ــ الـ د.  وأشــــــــــــار 
الــجــذعــيــة  ــا  الــــخــــاليــ قــــانــــون  أن 
يــمــنــع االســتــنــســاخ الــبــشــري، أمــا 
مباح  فهو  الحيواني  االستنساخ 
ــارس فــي  ــ ــمــ ــ ــاج ويــ ــ ــتــ ــ ــ ــادة اإلن ــ ــزيــ ــ لــ
الدول المتقدمة، مشددا على أن 
االقتراح بقانون الذي تم احالته 

هو  الماضي  أبريل  في  للحكومة 
عالقه  لــه  ليس  متكامل  مــشــروع 
ان  زراعــة األعضاء حيث  بمشروع 
والــدول  المتقدمة  الــدول  معظم 
ــة كــــــــــــاألردن واالمــــــــــــارات  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــيـــن خـــاصـــة بـــاألبـــحـــاث  ــوانـ بـــهـــا قـ
الــمــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام الــخــاليــا 
الـــجـــذعـــيـــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
تــقــنــيــات واجــــهــــزة طــبــيــة حــديــثــة 
خاصة  شركات  توفرها  الكترونية 
من  الخاليا  هــذه  على  للحصول 
خاليا الحبل السري مثاًل او نقي 

العظام وغير ذلك.
ونــــوه إلـــى أن هـــذا الــنــوع من 
ــدام الــــخــــاليــــا الــجــذعــيــة  ــخــ ــتــ اســ
يمارس في االبحاث في البحرين 
ــدار هذا  إصـ إلــى  ونتطلع  حــالــيــًا، 
الــقــانــون الــــذي ســـوف يــســهــم في 
من  العالجية  االستثمارات  جلب 
الــتــي لديها  الــمــتــقــدمــة  الــبــلــدان 
الخاليا  هــذه  باستخراج  الخبرة 

االم او الجذعية كما تسمى.
قــد  ــعــــريــــض  الــ د.  أن  ــر  ــذكــ يــ
ــي الــــمــــذكــــرة االيـــضـــاحـــيـــة  أكـــــد فــ
في  أنه سيسهم  بقانون  لالقتراح 
في  االقتصادية  التنمية  تحقيق 

الرعاية  وخدمات  الطّبي  القطاع 
الصحية من خالل تنظيم اإلطار 
الــتــشــريــعــي لــلــطــّب الــتــجــديــدي 
الجذعية،  الخاليا  واستخدامات 
مّما يؤّدي إلى مزيٍد من التحسين 
وشمولها  الطبّية  الــخــدمــات  فــي 
العالج  وأساليب  تقنيات  ألحــدث 
ــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــم فــ ــاهـ ــسـ ويـ
الــــمــــوارد الــمــالــيــة الــوطــنــيــة من 
ــالج  ــعــ ــر فـــــرصـــــة الــ ــيــ ــوفــ خــــــــالل تــ
بالخاليا الجذعية وطنًيا وتقليل 
الطبية  الخدمات  على  االعتماد 
السياحة  آفــاق  ويفتح  الخارجية 
البحرين،  مملكة  فــي  الــعــالجــيــة 
ويؤّدي إلى تطوير الخبرات وخلق 
وطــنــيــة متخصصة  طــبــيــة  كــــوادر 
ــا يــفــتــح  ــمـ ــال، كـ ــجــ ــمــ فــــي هــــــذا الــ
الصناعات  لتطوير  آفاًقا  القانون 
الـــــدوائـــــيـــــة مـــــن خـــــــالل اخـــتـــبـــار 
إلى  باإلضافة  الجديدة،  األدويـــة 
زيــادة فهم كيفية حــدوث المرض 
مــن خـــالل مــراقــبــة نــمــو الــخــاليــا 
الباحثين  تمّكن  والتي  الجذعية 
أفضل  واألطباء من تحقيق فهم 
لكيفية اإلصابة باألمراض وسبل 

عالجها.
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} د. أحمد العريض.

الــبــنــاي رئــيــس اللجنة  الــنــائــب عــمــار  أكـــد 
ــان بمجلس  الــدائــمــة لــحــقــوق اإلنـــسـ الــنــوعــيــة 
الحقوقي  الــبــحــريــن  مملكة  ســجــل  أن  الـــنـــواب 
في  وشفافية  بثقة  وتتعامل  باإلنجازات،  حافل 
تعطي  المملكة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا   ، الــمــلــف  هـــذا 

أولوية قصوى لقضايا حقوق اإلنسان.
الشاملة  التنموية  المسيرة  أن  إلــى  ولفت 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
نقلت  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
مملكة البحرين إلى أفاق واسعة ومتقدمة في 
مختلف المجاالت، وخاصة المجال الحقوقي، 
وقانونية مؤسساتية  تشريعية  منظومة  ولديها 
راسخة ومتكاملة وعصرية تراقب وترعى وتعزز 
من حماية وصيانة الحقوق والحريات العامة.

وتفتخر  تعتز  البحرين  مملكة  أن  وأوضــح 
بالمبادرات الحقوقية التي دشنها جاللة الملك 
بجانب  والــتــســامــح،  التعايش  لتعزيز  المفدى 
ــروع الـــعـــقـــوبـــات الـــبـــديـــلـــة، والــعــمــل  ــشـ تــنــفــيــذ مـ
بــجــانــب ما  الــمــفــتــوحــة،  الــســجــون  عــلــى تنفيذ 
تــشــهــده مـــراكـــز اإلصـــــالح والــتــأهــيــل مـــن تــطــور 
وحقوقهم  السجناء  رعــايــة  فــي  ومستمر  الفــت 
مفوضية حقوق  بــه  تــقــوم  الـــذي  الــــدور  بفضل 
السجناء والمحتجزين، من خالل زياراتها، في 
احتياطيا  والمحبوسين  النزالء  حقوق  تعزيز 
الدورية  تقاريرها  تتضمنه  وما  والمحتجزين، 
مــن مــالحــظــات وتــوصــيــات تسعى إلــى االرتــقــاء 
ــم، بــشــكــل  ــهـ بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــمـــقـــدمـــة لـ
يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا 

المجال.
ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ ــمـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل جـــلـــســـة الـ
بمجلس  االثنين  أمــس  عقدت  التي  المشتركة 
الـــنـــواب، بــيــن لجنة حــقــوق اإلنــســان ووفـــد من 
المفوضية العليا لحقوق اإلنسان بدولة روسيا 

االتحادية.
العليا  المفوضية  وفــد  أعـــرب  جــانــبــه،  مــن 
لحقوق اإلنــســان بــدولــة روســيــا االتــحــاديــة عن 
تطور  من  البحرين  مملكة  تشهده  لما  تقديره 
وتـــقـــدم بــــارز فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت وال ســيــمــا في 
مجال حقوق اإلنسان، مشيدا الوفد بما تحقق 
وتطوير  البحرينية،  للمرأة  وتمكين  تقدم  من 
منظومة التشريعات واإلجراءات البحرينية في 

مجال الحقوق والحريات العامة.

رئي����س حقوقية الن���واب: �س���جل البحرين الحقوق���ي حاف���ل باالإنجازات
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ــررت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــكــبــرى  ــ قــ
آسيويات   3 تضم  قضية  تأجيل  الجنائية 
وبحرينيا شكلوا شبكة لالتجار في الفتيات 
اآلسيويات، إلى جلسة 15 نوفمبر للتصريح 

لدفاع المتهمين بأقوال شهود اإلثبات.
بوجود  يفيد  اإلنتربول  من  بــالغ  وكــان 
فـــتـــاة مـــن جــنــســيــة آســـيـــويـــة فـــي الــبــحــريــن 
البشر  في  اتجار  قضايا  ذمة  على  مطلوبة 
حيث  آخــريــن   3 رفــقــة  عليها  للقبض  قـــاد 
توصلت التحريات األمنية إلى الكشف عن 
هويتها وبدأت عملية ترصدها وتتبعها بعد 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة إلى أن 
تم القبض عليها في منطقة الجفير خالل 
وجــودهــا فــي ســيــارتــهــا وكـــان برفقتها شــاب 
بعمليات  بقيامها  اعترفت  حيث  بحريني، 
اتــجــار فــي الــبــشــر عــن طــريــق شـــراء فتيات 
أعـــمـــال  مــمــارســتــهــن  وراء  مــــن  والـــتـــكـــســـب 

الدعارة.
كونها مطلوبة  أنها على علم  وأضافت 
ــول، ولـــكـــنـــهـــا كــانــت  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ لـــــدى شــــرطــــة االنـ
ــا اشــــتــــرت مــن  ــهـ ــأنـ ــت بـ ــرفــ ــتــ مــتــخــفــيــة واعــ
عملهن  بــغــرض  فتيات   3 الثانية  المتهمة 
في مجال الدعارة ودفعت 130 دينارا في كل 
فتاة مشيرا أن الشاب الذي كان برفقتها هو 
وبسؤال  أعمالها،  في  ويساعدها  صديقها 
األخير أفاد في التحقيقات بأنه على عالقة 
ويقوم  ســنــوات   10 مــن  أكثر  منذ  بالمتهمة 

والـــشـــراء،  الــبــيــع  عــمــلــيــات  فــي  بمساعدتها 
أرشــدا على شقة يوجد بها عــدد من  حيث 

الفتيات يمارسن أعمال الدعارة.
فتوجهت قوة أمنية إلى المكان المبلغ 

عنه وتــم طــرق بــاب الشقة عــدة مـــرات إلى 
المتهمة  أنها  تبين  آسيوية  فتاة  فتحت  أن 
بأنها  الثانية وبسؤالها عن وجودها أجابت 
المتهمة األولــى  وتــســاعــد  الــدعــارة  تــمــارس 

 3 على  عثر  كما  الــدعــارة،  شبكة  إدارة  على 
الدعارة  أعمال  في  استغاللهن  يتم  فتيات 
وقالت إحداهن إنها تنتمي إلى أسرة فقيرة، 
وأن المتهمة أبلغتها بتوفير فرص عمل لها 
إعالن على مواقع  البحرين عن طريق  في 
التواصل االجتماعي وبعد حضورها أخذت 
منها جواز سفرها وطلبت منها سداد 1500 
دينار للحصول عليه مجددا، باإلضافة إلى 
وتوفير  للمسكن  شهريا  إيجارا  دينارا   120
األكــــل والـــشـــرب، حــيــث عــمــلــت فــي الــدعــارة 
بمقابل يتراوح ما بين 10 دنانير و20 دينارا.

أنهم  المتهمين  إلــى  النيابة  وأســنــدت 
فــي غــضــون عـــام 2021 اتــجــروا فــي شخص 
الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــن بـــــأن قـــامـــــــــــــــوا بــنــقــلــهـــــن 
في  اســـتغاللهما  إســـاءة  بغرض  وإيــوائــهــن 
ــارة، وذلـــك بــطــريــق اإلكـــــــــــراه  ــدعـ مــمــارســة الـ
فـــي  ـــــا  ـــ كــونــهــمـــ والــحــيــلــة حــــال  والـــتـــهـــديـــد 
معهـــا  يمكـــن  ال  وشـــخصية  ظرفية  حالـــة 
االعتـــداد برضاهمـــا واختيارهما، كما نقلوا 
استغاللهن  بــغــرض  عليهن  المجني  وآووا 
والحيلة  اإلكــراه  وذلــك بطريق  الدعارة  في 
تكسبهن  ــا  مـ عــلــى  ــاد  ــمـ ــتـ واالعـ والـــتـــهـــديـــد، 
المجني عليهن من ممارسة الدعارة وذلك 
لممارسة  عليها  والسيطرة  عليها  بالتأثير 
على  عليهن  المجني  وتــحــريــض  الـــدعـــارة، 
ارتــكــاب الـــدعـــارة، والــمــســاعــدة على ارتــكــاب 

الدعارة.

ــزمــــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ألــ
الــمــدنــيــة االســتــئــنــافــيــة، صــاحــب 
فيال برد عربون تسلمه من مشتٍر 
تمويل  البنك  رفــض  بعد  للفيال 
عــمــلــيــة الــــشــــراء ورفـــــض صــاحــب 

الفيال رد المبلغ.
وقــــــــــــال الـــــمـــــحـــــامـــــي خـــلـــيـــل 
إبــراهــيــم ان مــوكــلــه قــد اتــفــق مع 
يــقــوم  أن  عـــلـــى  الـــفـــيـــال  صــــاحــــب 
ديــنــار،   131000 مــقــابــل  بــشــرائــهــا 
ــار  ديــنـــ  3000 مــبــلــغ  بـــدفـــع  ــام  ــ وقــ
ــال  ــمـــوجـــب إيـــصـ ــمـــن بـ ــقـــدم ثـ ــمـ كـ
فــي حالة  أنــه  واتفقا على  ســـداد، 
تمويل  على  البنك  موافقة  عـدم 
اســتــرداد  للمشتري  يحق  الــعــقــار 
رفض  وبالفعل  المدفوع،  المبلغ 
الــبــنــك تــمــويــل عــمــلــيــة الـــشـــراء، 
وطلب المشتري رد مبلغ المقدم، 

لكن البائع رفض ذلك، فقام برفع 
دعــــوى أمــــام الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
ولم  الدعوى،  برفض  قضت  التي 
أمام  يرتض موكله الحكم وطعن 

محكمة االستئناف.
ودفع المحامي خليل إبراهيم 
الـــقـــانـــون  الــــمــــادة 52 مــــن  بـــنـــص 
المدني بأن »نية المتعاقدين هي 
االتفاق  داللــة  في  عليها  المعول 
ــرام  ــ ــــت إبـ ــع الـــعـــربـــون وقـ ــ عـــلـــى دفـ
به  المقصود  كــان  إذا  ومــا  العقد 
أن يــكــون مــقــابــاًل لــخــيــار الــعــدول 
عن العقد، أم تأكيد بتاته والبدء 
في تنفيذه بدفع جزء من الثمن«، 
وأشــــــار إلــــى مـــا نـــص عــلــيــه عقد 
الشراء بأنه في حال عدم موافقة 
البنك على تمويل القرض فيحق 

للمشتري رد مبلغ العربون.

العقد  ان  الــمــحــكــمــة  وقــالــت 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن فـــال يــجــوز 
او  بنقضه  يستقل  أن  ألحــدهــمــا 
ما  حــدود  فــي  إال  أحكامه  تعديل 

به  يقضي  او  االتـــفـــاق  بــه  يسمح 
الــقــانــون، وأنـــه إذا لــم يــوفــق أحد 
بالتزامه عند حلول  المتعاقدين 
ــر أن  ــ ــاز لــلــمــتــعــاقــد االخـ أجـــلـــه جــ
العقد  القاضي تنفيذ  يطلب من 
كــان  إن  الــتــعــويــض  مــع  او فسخه 
ــك مــــا لــــم يــكــن  ــ ــ لــــه مـــقـــتـــض وذلـ
في  بـــدوره  مقصرا  الفسخ  طالب 
تــقــديــر  أن  الـــتـــزامـــاتـــه، وأضـــافـــت 
او  اسبابه  وكفاية  الفسخ  مبررات 
عـــدم كــفــايــتــهــا وتــحــديــد الــجــانــب 
يخضع  مما  العقد  فــي  المقصر 

لسلطان المحكمة.
إن  الـــمـــحـــكـــمـــة  أن  وأضـــــــــاف 
البنـك  أن  األوراق هو  الثـابت من 
ــل شـــــــراء  ــــــق عـــلـــى تــمــويـــ لــــم يـــوافـ
الــعــقـــــار لــتــجـــــاوز الــمــســتــأنــف حد 
ــه قد  ــ ــه، وأنـ االئـــتـــمـــان الـــخـــاص بــ

عليهما  الـــمـــدعـــى  بـــإخـــطـــار  قــــام 
ــا يــنــفــســخ مــعــه عقد  ــذلــك مــمـــ بـــ
ــوى ويـــــــرد كـل  ــدعــ الــبــيــع ســنــد الــ
ــي كــانـــــا  ــتـ ــالـــة الـ ــى الـــحـ ــ ــرف إلـ ــــ طـ
ــل الـــتـــعـــاقـــد، وانــتــهــت  عــلــيــهـــــا قــبـــ
البيع  عــقــد  فــســخ  إلـــى  المحكمة 
ــــــزام الــمــســتــأنــف ضــدهــمــا بــرد  وإلـ
مــقــدم الــثــمــن وقــــدرة 3000 ديــنــار 
ــار فسخ  لــلــمــســتــأنــف كــأثــر مـــن آثــ
الـــعـــقـــد، حــيــث أكـــــدت الــمــحــكــمــة 
خالف  قــد  المستأنف  الحكم  أن 
هذا النظـر وقضت بإلغاء الحكم 
ــاء مـــجـــددًا  ــقــــضــ الـــمـــســـتـــأنـــف والــ
بـــإلـــزام الــمــســتــأنــف عــلــيــهــمــا بــأن 
آالف   3 مــبــلــغ  للمستأنف  يــؤديــا 
ديـــنـــار وألــزمــتــهــمــا الــمــصــروفــات 
عــلــى درجـــتـــي الــتــقــاضــي وأتــعــاب 

المحاماة.

نــظــمــت األمــــانــــة الــعــامــة 
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ لــلــمــجــلــس األعــ
ورشــــة عــمــل بــعــنــوان »مـــهـــارات 
ــقـــديـــم« قــدمــهــا  ــعــــرض والـــتـ الــ
الــدكــتــور أســـامـــة مــحــمــد بحر 
ــامـــة  ــعـ ــانــــــة الـ ــفـــي األمــــ ــوظـ ــمـ لـ
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ لــلــمــجــلــس األعــ
الــتــي تــهــدف إلــى الــقــدرة على 
اقناع االخرين والتحدث بثقة 
الى  بــاإلضــافــة  الجمهور  أمـــام 
تــصــمــيــم عــــرض يــتــنــاســب مع 

الجهات الحكومية. 
وقـــــــــــــال األمــــــــيــــــــن الـــــعـــــام 
ــوارد ونـــظـــم  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــاعــــد لـ ــمــــســ الــ

ــتــــاذ يــوســف  الــمــعــلــومــات األســ
الــورشــة  الــمــحــمــيــد ان  أحــمــد 
تـــهـــدف الــــى تـــدريـــب مــوظــفــي 
العمل  العامة وتطوير  األمانة 
اإلدارات  بـــجـــمـــيـــع  اإلداري 
ــي تــنــطــلــق  ــ ــتــ ــ واالقــــــــســــــــام، والــ
ــن خـــطـــة األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــ مـ
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ لــلــمــجــلــس األعــ
ــدريــــب جـــمـــيـــع مــوظــفــيــهــا  ــتــ لــ
تنمية  في  االحتياجات  لتلبي 
بها،  العاملين  قدرات وكفاءات 
وأضـــــاف بــــان األمـــانـــة الــعــامــة 
ســـــوف تــســتــضــيــف نــخــبــة مــن 
لــتــقــديــم ورش  الــمــحــاضــريــن 

عمل ومحاضرات، وقد تناولت 
الــــورشــــة عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
الـــمـــحـــاور الـــخـــاصـــة بــمــهــارات 
العرض والتقديم والتي القت 
تـــفـــاعـــال كـــبـــيـــرا مــــن مــوظــفــي 
ــة لــلــمــجــلــس  ــامــ ــعــ األمـــــانـــــة الــ
األعـــــــلـــــــى لــــلــــقــــضــــاء والـــــتـــــي 

استمرت على مدى يومين. 
الجدير بالذكر أن الدكتور 
ــة بـــحـــر مــــــدرب مــعــتــمــد  ــامــ أســ
إلى  ومحكم معتمد باإلضافة 
ولديه عدة  ومؤلفا  كاتبا  كونه 
إصدارات في القانون والتنمية 

البشرية.

بالغ الإنتربول يك�شف ع�شابة لالتجار في الب�شر

3 اآ�س���يويات وبحريني اأجب���روا 3 فتيات على الدعارة للتك�س���ب من ورائهن

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

»صدق اهلل العظيم«

يتقـــدم

رئي�س واأع�شاء مجل�س 

الإدارة وجميع العاملين في

بخال�س التعازي والموا�شاة اإلى الزميل

ع�ل�ي اأحمد

لـــوفــاة المغفــــور لـــــهـــــا

والدت�ه
�شائلين المولى العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شبر وال�شلوان

} تكريم المشاركين في ورشة العمل.

»الأع�����ل�����ى ل���ل���ق�������س���اء« ي���ن���ظ���م ور����س���ة 

ع��م��ل »م����ه����ارات ال���ع���ر����ض وال��ت��ق��دي��م«

المحكم���ة تل���زم بائع في���ا رد العربون اإلى الم�س���تري بعد ف�س���ل ال�سفقة

} المحامي خليل إبراهيم.

ألزمت المحكمة الكبرى اإلدارية مستأجر 
دنانير   7510 بــدفــع  خليفة  مــتــنــزه  فــي  مــحــل 
بلدية  لــصــالــح  عليه  مــتــأخــرة  إيـــجـــارات  قيمة 
المحرق، بعد أن دفع فقط مبلغ التأمين عند 
إبرام العقد ولم يدفع اإليجار منذ أن استأجر 
الــمــحــكــمــة  ألـــزمـــتـــه  كــمــا   ،2017 ــام  عــ الــمــحــل 

بمصروفات الدعوى والرسوم.
وكانت بلدية المحرق أقامت الدعوى أمام 
فيها  ذكــرت  الماضي،  يوليو   13 في  المحكمة 
ترخيص  عقد  عليه  المدعى  مع  أبرمت  أنها 
لالنتفاع بالمحل الكائن بمتنزه األمير خليفة 
وعلى  ــارًا،  ــنـ ديـ  242 قـــدره  شــهــري  مبلغ  نظير 
بتمكين  التزامها  بتنفيذ  قيامها  مــن  الــرغــم 
الــمــدعــى عــلــيــه مـــن الــعــيــن مــحــل الــعــقــد، إال 
مقابل  بقيمة  الـــوفـــاء  عــن  امــتــنــع  األخــيــر  أن 
االنتفاع المتفق عليها من مارس 2017 وحتى 
 8170 مبلغ  بذمته  تــرصــد  مما   ،2020 يوليو 

دينارًا.
المدعى  »إنها قامت بحث  البلدية  وقالت 
عليه على السداد بموجب اخطار مسجل بعلم 
الوصول إال أنه لم يحرك ساكنًا، األمر الذي 
حـــدا بــهــا إلـــى إقــامــة الـــدعـــوى وطــلــب الحكم 
ديــنــارًا،  يــؤدي 8170  بــأن  المدعى عليه  بــإلــزام 

مع إلزامه بالرسوم والمصاريف«.
»إنه  الحكم  في حيثيات  المحكمة  وقالت 
عــام من  العقود تخضع ألصــل  أن  المقرر  من 
بطريقة  تنفيذها  وجــوب  وهــو  القانون  أصــول 
تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ 
معمول به في مجال العقود اإلدارية شأنها في 
تنفيذ  وأنــه يجب  المدنية،  العقود  ذلــك شــأن 
التي  شروطه  عليه  اشتملت  لما  وفًقا  العقد 
للبنود  طبًقا  طرفيه  والتزامات  حقوق  تحدد 

التي تم االتفاق عليها«.
المحرق  بلدية  أن  إلى  المحكمة  وأشــارت 
قامت بتأجير المحل للمدعى عليه بداية من 
تاريخ 2017/5/1 وتم تجديد في 2018/4/22، 
بدفع  عليه  المدعى  يقم  ولــم  الــمــقــدار  بــذات 
دفع  حيث  التأجير  بــدايــة  مــن  اإليــجــار  قيمة 
المحل«،  »تأمين  دينارا فقط على سبيل   660
وقالت إنه تم خصم 660 دينارا »مبلغ التأمين« 
 8170 والبالغ  المديونية  مبلغ  من  المستحق 
دنانير،   7510 هــو  ســـداده  الــواجــب  المبلغ  وأن 
بأن  عليه  المدعى  بــإلــزام  المحكمة  وحكمت 
قــــدره 7510 دنــانــيــر،  لــلــمــدعــيــة مــبــلــغــًا  يــــؤدي 

وألزمته بالرسوم والمصروفات.

»الإداري���ة« تق�س���ي باأحقي���ة بلدي���ة المح���رق

اإي�ج�اري����ة  م�ت�اأخ����رات  دي����نار  اآلف   7 ف���ي 

الجنائية  المحكمة  حــجــزت 
للحكم  نوفمبر   30 الكبرى جلسة 
تضم  دولــيــة  إجــرامــيــة  شبكة  على 
10 متهمين اعتادوا تهريب المواد 
ــدرة عــــن بــلــعــهــا واخــفــائــهــا  ــخـ ــمـ الـ
يقوموا  أن  على  احشائهم  بداخل 
ــقـــب وصــــولــــهــــم فــي  بــتــفــريــغــهــا عـ
الــبــحــريــن وتــوزيــعــهــا، حــيــث نــفــذوا 
بتلك  الــتــهــريــب  عمليات  عــشــرات 
الـــطـــريـــقـــة الـــشـــيـــطـــانـــيـــة مــقــابــل 
الواقعة  مبالغ مالية وكانت بداية 
ــواد  ــمــ الــ مـــكـــافـــحـــة  إدارة  بــتــلــقــي 
الـــمـــخـــدرة مـــعـــلـــومـــات عــــن شــبــكــة 
دولـــيـــة لــتــجــارة الـــمـــواد الــمــخــدرة 
تنشيط  تحاول  الخطورة  شديدة 
نشاطها في البحرين مؤخرا، ومن 
والتحري  البحث  عمليات  خــالل 
الجدية تم التوصل إلى أحد أفراد 
ــارت  أشـ الــمــتــهــم األول حــيــث  ــو  وهـ
على  أنــه  الــى  السرية  المعلومات 
اإلجرامي  التشكيل  بذلك  عالقة 
االدارة  مـــصـــادر  وتــمــكــنــت  الـــدولـــي 
من  الــمــخــدرات  لمكافحة  الــعــامــة 
للتأكد  بالمتهم  عالقتها  توطيد 
من صحة تلك المعلومات والتأكد 

من صحة التحريات.
ــراءات  ــ بــعــدهــا تــم اتــخــاذ اإلجـ
الالزمة واستصدار إذن من النيابة 
ــلـــى الــمــتــهــم  الـــعـــامـــة لــلــقــبــض عـ
الــقــبــض عــلــيــه رفــقــة المتهم  وتـــم 
الــثــانــي بــمــنــطــقــة الــمــنــامــة حيث 
المخدرة  الــمــواد  بتعاطي  اعــتــرف 
ــر بــإخــفــاء كمية  ــاره بــهــا وأقــ ــجـ واتـ
مــــن الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة بــمــنــطــقــة 
رفقة  أمنية  قــوة  فتوجهت  عسكر 
ــى الــشــقــة الــتــي ذكــرهــا  الــمــتــهــم إلـ
من  كبسولة   113 على  العثور  وتــم 
الـــشـــبـــو الـــمـــخـــدر بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
قطع من مادة الحشيش المخدر، 
وبــاســتــجــواب الــمــتــهــم عــن مصدر 
الــمــواد الــمــخــدرة وطــريــقــة جلبها 
التشكيل  بتفاصيل  أقر  وترويجها 
مــن  ــرد  ــ فــ كــــل  وادوار  ــي  ــ ــرامــ ــ اإلجــ
 9 عــددهــم  بــلــغ  الــذيــن  المتهمين 

آخرين.
إذ أشار الى أن المتهم الرابع 

هو من يدير التشكيل في البحرين 
بالشبكة  مباشرة  عالقة  على  وأنه 
الدولية التي تقوم بتوريد الحبوب 
ــع بـــاقـــي  ــ الــــمــــخــــدرة بــــاالتــــفــــاق مـ
المتهمين عن طريق إخفائها في 
المتهم  يــقــوم  ان  عــلــى  احــشــائــهــم 
الـــخـــامـــس بــاســتــقــبــال الــمــهــربــيــن 
الحبوب  تفريغ  على  ومساعدتهم 
يتحصلون  أنــهــم  وبــيــن  الــمــخــدرة 
مقابل  متباينة  مالية  مبالغ  على 
مشيرا  المخدرة،  الحبوب  تهريب 
الــــرابــــع مــســئــول  الــــى أن الــمــتــهــم 
ومسئول  البيع  مبالغ  استالم  عن 
ــتــــرويــــج، مـــوضـــحـــا أن  عــمــلــيــات الــ
عــمــلــيــات الـــتـــرويـــج تــعــتــمــد عــلــى 
يتم  حيث  الميت  الــبــريــد  طريقة 
فــي احد  الــمــخــدرة  الحبوب  وضــع 
األماكن ويقوم الزبون بأخذ المادة 
المخدرة من المكان المتفق عليه 
بنفس  المالي  المقابل  دفعه  بعد 
الــطــريــقــة الـــســـابـــقـــة، وبـــنـــاء على 
المتهم  بها  أدلــى  التي  التفاصيل 
تــــم اتــــخــــاذ اإلجــــــــــــراءات الــــالزمــــة 
عن  التشكيل  أفـــراد  بــاقــي  لضبط 

طريق كمائن أمنية محكمة.

ــاقـــي الــمــتــهــمــيــن  ــر بـ ــ حـــيـــث أقـ
المخدرة  الــمــواد  جلبهم  باعتياد 
أن آخر  الثاني  وذكر  في احشائهم 
عملية تهريب هرب من خاللها 86 
كبسولة شبو بداخل احشائه وبعد 
وصوله للبحرين استقبله المتهم 
الخامس وفرغ تلك الحبوب لدى 
المتهم األول، فيما أشار الخامس 
الــــى أنــــه قــــام بــمــا يـــقـــرب مـــن 10 
الطريقة،  بنفس  تهريب  عمليات 
ــر عــمــلــيــة  ــ الــــســــادس أن آخـ وأفـــــــاد 
دينار  استلم 1500  بها  قام  تهريب 
مـــقـــابـــل عــمــلــيــة الـــتـــهـــريـــب، فــيــمــا 
اعـــتـــرف الــمــتــهــم الـــرابـــع بــاســتــالم 
تفريغها من  بعد  المخدرة  المواد 
قبل باقي المتهمين ثم ترويجها.

التاسع  الــمــتــهــم  اعــتــرف  كــمــا 
بــأنــه اعــتــاد اســتــالم مــبــالــغ مالية 
بين  ما  تقارب  الــرابــع  المتهم  من 
ديــنــار وهــي حصيلة  10 آالف   –  8
عمليات البيع واالتجار في المادة 
ــه يــقــوم  ــى أنــ الـــمـــخـــدرة مــشــيــرا إلــ
خالل  مــن  ــوال  األمــ تلك  بتشغيل 
البضائع  لتوريد  تجارية  محالت 

إلى بعض الدول اآلسيوية.
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ــم  ــه ــون ــط ــب الــــمــــخــــدرات فــــي ب ــريـ ــهـ اعـــــتـــــادوا تـ

دفـــع رجـــل أعـــمـــال بــحــريــنــي ثــمــن اســتــعــجــالــه الــســفــر عــبــر مــطــار 
إلــى إحــدى  كــورونــا خــالل توجهه  تــزويــر شــهــادة فحص  إلــى  البحرين 
الــــدول الــخــلــيــجــيــة، حــيــث قـــدم شــهــادة نتيجة فــحــص ســالــبــة تخص 
شقيقته، وقام بوضع اسمه عليها بدال من اسمها إال أنه اعترف بتزوير 
شهادة الفحص بعد أول سؤال من موظف الجوازات، حيث ارتبك وأقر 

بالواقعة فتم استدعاء شرطة المطار وتمت إحالته إلى النيابة.
البحرين  مــطــار  إلــى  المتهم  تــوجــه  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
الجوازات  إلى مكتب  الخليجية حتى وصل  الــدول  إحدى  إلى  للسفر 
على  أنه حاصل  المتهم  فأخبره  الفصح  الموظف شهادة  منه  فطلب 
التطعيم، إال ان الموظف أخبره بضرورة أن االشتراطات الالزمة لجهة 

.QRسفره تستدعي شهادة فحص عن طريق كود الـ
فعاد المتهم إلى أماكن االنتظار في المطار وتواصل مع شقيقته 
فقام  بنيته  يخبرها  أن  دون  مــن  لها  شــهــادة فحص  ارســـال  منه  طلب 
بتعديل  وقــام  اآللــي  الحاسب  جهاز  استخدم  حيث  البيانات،  بتعديل 
إال  الــشــهــادة  آخــر غير األول وعـــرض عليه  وعـــاد مــرة لموظف  االســـم 
فارتبك  عنه  لالستعالم  الــمــوظــف  دفــع  الــربــاعــي  االســـم  فــي  أن خطأ 
الشرطة  أن حضرت  إلى  البيانات خاصة  بتعديل  قام  من  أنه  وأخبره 

وتم القبض عليه.
فأسندت النيابة إلى المتهم أنه بدائرة أمن مطار البحرين ارتكب 
تزويرا في محرر رسمي هو نتيجة الفحص الخاصة بفيروس كورونا 
بأن  قــانــونــا،  المبينة  بــالــطــرق  الصحة  وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب 
المحرر  استعمل  كما  الحقيقة،  وحــرف  المبينة  بالطرق  اصطنعها 
المزور بأن قدمه لموظف بمطار البحرين مع علمه بتزويره، لتحيله 
النيابة إلى المحكمة الجنائية الكبرى التي تحجز القضية إلى جلسة 

23 نوفمبر للحكم عليه.

ا�س���تعجال ال�س���فر يق���ود اأربعيني���ا اإل���ى 

المحاكم���ة ب�س���بب فح����ض كورون���ا مزور

ا�سط���دام �س���احنة بال�س���ياج الحدي���دي على ج�س���ر �س���ترة
كتب: عبداألمير السالطنة

شهد جسر ســتــرة ظهر أمــس )االثــنــيــن( حــالــة ارتــبــاك في 
حركة السير إثر حادث مروري من دون وقوع اصابات.

عشر  الثانية  الساعة  فــي  كبيرة  شاحنة  يقود  آســيــوي  كــان 
والنصف من ظهر أمس على جسر سترة وفقد السيطرة على 
الحادث  عن  نتج  الحديدي،  بالسياج  واصطدم  القيادة  عجلة 
تــضــرر الــشــاحــنــة والــســيــاج الــحــديــدي مــن دون ان تــســجــل اي 

اصابات.
افــرادهــا  وقــام  النجدة  الــحــادث حضرت شرطة  وقــوع  وفــور 
وتم  الــمــرور  الــى حين وصـــول شــرطــة  الــســيــارات  بتسهيل سير 
السير، وفتحت  ارباك بحركة  التي تسببت في  الشاحنة  ازاحة 

الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث. } الشاحنة بعد الحادث.



التي  المواد  من  العديد  اليومية  حياتنا  في  نستخدم 
تفيدنا، ودائًما ما نبحث عن أفضلها لتسهل علينا المعيشة 
أكثر  ومــن  عــنــاء،  أّي  نتكبد  أن  دون  مــن  متطلباتنا  وتــخــدم 
المواد استخداما في اآلونة األخيرة هو البالستيك، إال أن 
التساؤالت ازدادت حول ما إذا كان تعريض طعامنا وشرابنا 

لكل هذا القدر من البالستيك آمنا أم ال؟
مازلنا نشتري الطعام من االســواق في علب بالستيك 
ونــســتــقــبــلــه مـــن الــمــطــعــم فـــي الــطــلــبــات الــخــارجــيــة بعلب 
بالستيك، وإذا قمنا بتسخينه في الميكروويف يكون داخل 

علب أو أوعية بالستيكية.
أن هناك مــواد كيميائية معينة  الــذي يحدث ببساطة   

تخرج عند تسخين البالستيك وتتفاعل مع طعامنا.
وقد حذرت جامعة نيويورك في دراسة نشرتها أول شهر 
نوفمبر من التعرض لـ)الفاثالت( وهي مجموعة من المواد 
البالستيك  صناعات  معظم  تركيب  في  تدخل  الكيميائية 

حتى ألعاب االطفال!!
البيئي:  الــتــلــوث  فــي مجلة  الــمــنــشــورة  الـــدراســـة  قــالــت 
ان هــذه الــمــواد الــضــارة قــد تــدخــل الجسم عــن طــريــق هذه 
الــمــنــتــجــات، وقــــد ُأثـــبـــت ارتــبــاطــهــا مـــع الـــبـــدانـــة والــســكــري 
اضطراًبا  فتسبب  الهرمونات،  عمل  وخلل  القلب،  وأمــراض 

في عمل جهاز الغدد الصماء عند اإلنسان.
فال عجب من ارتفاع نسبة اإلصابة باألورام السرطانية 
وانــخــفــاض ســن اإلصــابــة بــه، وانــتــشــار األمـــراض المناعية، 
القلب،  وأمـــراض  الكيميائية  الــمــواد  هــذه  بين  ووجــود صلة 

وهي بدورها عامل مسبب للوفيات المفاجئة.
صحتنا  على  والمحافظة  البالستيك  أضــرار  ولتفادي 
ُينصح باستبداله باألواني الصحية المستخدمة لألطعمة 
واألشربة أو استخدام الورقية منها، وعدم تسخين أو تخزين 
األطعمة  شــراء  من  والــحــّد  بالستيكية،  عبوات  في  الطعام 

والمشروبات في عبوات بالستيكية أو التعبئة والتغليف.
عبارة ال تقدم ابدا بمرور الزمن: الصحة تاج على رؤوس 

األصحاء ال يراه إال المرضى.

البال�صتيك وخطورته على ال�صحة 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 

يرحب بان�صمام الدكتور اأيمن 

اأبو اإ�صماعيل 

يسر مستشفى السالم التخصصي أن يعلن انضمام 
الدكتور أيمن أبو إسماعيل استشاري طب األطفال إلى 
طاقمه الطبي لمتابعة وعالج األطفال الحديثي الوالدة 
ــــالج اضـــطـــرابـــات الــحــســاســيــة لــألطــفــال  وتــشــخــيــص وعـ

وأمراض الجهاز الهضمي والقلب لألطفال. 
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علمي  الشعر فحص  تحليل 
يــتــم إجــــــراؤه لــعــيــنــة مـــن الــشــعــر 
لــمــعــرفــة الــتــغــيــرات الــتــي تحدث 
لمكونات الجسم، ولكن ما فائدة 
فـــحـــص الـــشـــعـــر ومــــــا الــــحــــاالت 
من  وغيرها  منها  تستفيد  التي 
األســئــلــة تــجــيــب عــنــهــا الــدكــتــورة 
ــتــــشــــاري طــب  ســـمـــيـــرة كـــمـــال اســ
ــبــــورد الـــعـــربـــي لطب  الــعــائــلــة، الــ
ودبــلــوم  المجتمع  وطــب  العائلة 
الـــتـــغـــذيـــة الـــعـــالجـــيـــة والـــعـــضـــو 
الدكتور عبداهلل  المنتدب بمركز 

كمال. 
ــد الـــفـــحـــص عــن  ــ ــوائـ ــ *مــــــا فـ

طريق الشعر؟
- تتعدد فوائد فحص الشعر 
فــهــو يعكس لــنــا عــمــل األعــضــاء، 
من  مجموعة  يحتوي  فالجسم 
األمـــــالح ولــهــا عـــالقـــات مــتــوازنــة 
األمــالح  هــذه  بعضها فنسب  مــع 
فــإذا  الــحــيــويــة  الــوظــائــف  تعكس 
ــــالح يصبح  ظــهــر خــلــل فـــي األمــ

لدينا خلل في الوظيفة.
تــــعــــكــــس عـــمـــل  ــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــائـ ــ فـ  
األعـــضـــاء وتــســبــق الــنــتــيــجــة في 
في  ظهورها  قبل  الشعر  فحص 

فحوصات الدم بعشر سنوات.
تكشفها  التي  األمــراض  *ما 

هذه الفحوصات؟
- هذا النوع من الفحوصات 
يـــكـــشـــف عــــن مـــعـــظـــم األمـــــــراض 
ــا مــــثــــل أمــــــــــراض الــــغــــدة  ــبـ ــريـ ــقـ تـ
ــواع  ــ أنـ  6 أو   5 فـــهـــنـــاك  الـــدرقـــيـــة 
نسب  فــي  تظهر  أن  الممكن  مــن 
الــعــاديــة  بــالــفــحــوصــات  طبيعية 
بــهــا في  الــخــلــل  فــي حــيــن يظهر 
ــــراض أخــرى  فــحــص الــشــعــر، وأمـ
مثل: السكري، ضغط الدم، خلل 
فــــي الــــغــــدة الـــكـــظـــريـــة، الـــصـــداع 
الــــنــــصــــفــــي، وحـــــتـــــى األمـــــــــراض 
بعض  في  النقص  فــإن  النفسية 
تغيرا  هــنــاك  أن  يعني  الــعــنــاصــر 
فــــي الـــحـــالـــة الـــمـــزاجـــيـــة فــعــلــى 
البوتاسيوم  نقص  المثال  سبيل 
نقص  أو  الشديد  الــحــزن  يسبب 
معدن النحاس فإذا نقص هذان 
الــعــنــصــران يــســبــب ذلـــك اكــتــئــاب 

للمريض.
وفـــــــــــــي بـــــــعـــــــض الــــــــحــــــــاالت 
تــكــون الــعــالقــة مــا بــيــن عنصري 
عكسية  والبوتاسيوم  الــصــوديــوم 
تؤدي أيضا إلى االكتئاب، وكذلك 

نقص المغنسيوم له عالقة وثيقة 
واإلحــســاس  الــمــزاجــي  بالتقلب 
ــالـــخـــوف الــــــذي قــــد يـــصـــل إلـــى  بـ
العناصر  من  وهــو  الهلع  مرحلة 
يغفل عنها  قــد  الــتــي  األســاســيــة 
ــاء وتـــرجـــع أهــمــيــتــه أيــضــا  ــبـ األطـ
لـــلـــوقـــايـــة مــــن هـــشـــاشـــة الــعــظــام 
يفقدها  الذي  العناصر  وهو من 

الجسم سريعا.
*حاالت التعب العام التي ال 
العادية  الــدم  تحاليل  فــي  تظهر 

هل توضحها هذه الفحوصات؟
- هناك حــاالت تعب عــام ال 
تظهر في التحاليل، تقريبا نسبة 
لدي  المترددة  الحاالت  من   %95
فــي الــعــيــادة يــكــون بسبب ارتــفــاع 
ــادن  ــعــ ــادن مـــعـــيـــنـــة وهــــــي )مــ ــ ــعـ ــ مـ
الخمول( مثل الكالسيوم ونقص 
ــــاط( وهــــي  ــشـ ــ ــنـ ــ فـــــي )مــــــعــــــادن الـ
من  وهي  والصوديوم  البوتاسيوم 
الـــحـــاالت الــشــائــعــة والـــتـــي تــكــون 
التعب  فيها  الرئيسية  الــشــكــوى 

واإلرهاق العام.
بعد  المريض  يتحسن  *هل 
في  الناقصة  العناصر  اكــتــشــاف 

الجسم؟

- نـــعـــم، يــتــحــســن الــمــريــض 
ــد اكــــتــــشــــاف الــعــنــاصــر  ــعـ ــدا بـ ــ جــ
ــعـــالج،  الـــنـــاقـــصـــة والــــبــــدء فــــي الـ
وتـــتـــفـــاوت نــســبــة الــتــحــســن عند 
الـــمـــريـــض حــســب الــخــلــل الـــذي 
يعاني منه، وعــادة فحص الشعر 

يأتي بالنتائج المرجوة.
*ما أهم العناصر التي يمكن 
وال  الجسم  فــي  ناقصة  تكون  أن 

تكشف في التحاليل العادية؟

تمثل  عــام  بشكل  المعادن   -
ــدم لــذلــك  ــ نــســبــة بــســيــطــة فـــي الـ
ــق الـــــــدم لــن  ــريــ ــن طــ ــ الـــكـــشـــف عـ
يــعــطــيــنــا الــنــتــيــجــة الــصــحــيــحــة، 
يمثالن  والمغنسيوم  الكالسيوم 
ــدم لــذلــك  ــ نــســبــة بــســيــطــة فـــي الـ
ــودة في  ــوجـ مـ الـــمـــعـــادن  مـــن   %99
ــد أهـــم  ــ ــذه هــــي أحـ ــ أعـــضـــائـــنـــا وهــ
التي  الــمــزمــنــة  مشاكلنا  أســبــاب 

نعاني منها.

لــدي  كــــان  أنــــه  أذكـــــر  أن  أود 
ــــض يـــــعـــــانـــــي مــــــــن مـــــرض  ــ ــريـ ــ ــ مـ
مرضى  أن  ومعروف  الباركنسون 
الــبــاركــنــســون يــعــانــون مــن نقص 
في مادة الدوبامين، وبعد فحص 
الــشــعــر وجــدنــا خــلــال فــي مــادتــي 
النحاس والزنك ومع تعويضهما 
تحسنت  الــغــذائــيــة  بــالــمــكــمــالت 
حالته جــدا وســاعــده ذلــك كثيرا 

في عالجه.

الدكتورة 

�سمرية 

كمال:

فح�ض ال�صعر مهم للك�صف عن معظم الأمرا�ض 
املري�ض ي�شعر  اأن  دون  من  املزاجية  احلالة  تغري  اإىل  ي�ؤدي  اجل�شم  عنا�شر  بع�ض  نق�ض 

حالت التعب العام ل تظهر في التحاليل العادية 

في  ألما  وتسبب  تحدث  وهي حالة طبية  شائعة  الفم  تقرحات 
الفم، وبالرغم من ذلك فإنها عادة ما تكون غير مؤذية وتشفى في 
غضون وقت قليل، ولكن كيف تحدث قرح الفم وكيفية عالجها هذا 

ما سوف تجيب عنه الدكتورة تسابيح أحمد اخصائي جراحة األنف 
واألذن والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي ومنسقة 

التدريب لبرنامج البورد العربي.
ما هي قرحة الفم؟

هي عبارة عن ظهور بقعة واحدة 
ناتجة  حــمــراء  أو  بيضاء  أكــثــر  او 

عن تآكل في الغشاء المخاطي 
بشكل  وتلتئم  للفم  المبطن 

الزمن  مــن  فترة  بعد  كامل 
بدون تكوين ندبة.

ــل الــفــم  ــ تــتــكــون داخـ
ــد الـــغـــشـــاء  ــوجــ حـــيـــث يــ
الــــــمــــــخــــــاطــــــي: داخــــــــل 
الـــخـــديـــن، الــشــفــتــيــن، 

على اللسان أو اللثة.
القرحة القالعية: 
تــلــك الـــقـــرح الــبــيــضــاء 
الــــمــــؤلــــمــــة الـــــتـــــي قــد 
تحدث في الفم وتسبب 

ــاج أثــنــاء  ــزعــ األلــــم واالنــ
الطعام  وتــنــاول  التحدث 

والشراب. في العادة يخف 
وتختفي  أيــــام  األلــــم خـــالل 

الــقــرحــة خــالل فــتــرة ال تزيد 
ــبــــوعــــيــــن. وهـــــي غــيــر  ــلـــى األســ عـ

ــواع مــتــعــددة منها  ــ مــعــديــة. لــهــا أنـ
الصغرى والكبرى والهربسية. في نوع 

الــكــبــرى الــتــقــرحــات أكــبــر وأعــمــق وتستمر 
حــتــى ســتــة أســابــيــع وقـــد تــتــرك نـــدبـــات بعكس 

نوعي الصغرى والهربسية.
ما هي اسباب حدوثها؟

هناك أسباب كثيرة قد تؤدي الى تقرحات الفم، من أهمها:
يالحظ البعض أن ظهور القرحة تسبقه اصابة طفيفة في الفم 

مثل عض عرضي للخد من الداخل أو التنظيف الخشن لألسنان.
وأجــهــزة تقويم األســنــان  والــحــشــوات  الــحــادة لألسنان  الــحــواف 
بالخطأ  االبتالع  يؤدي  أيضا  الساخنة.  أو  الصلبة  وتناول األطعمة 
األشخاص  بعض  يقوم  )حيث  والكيماويات  التنظيفات  لمنتجات 
بتصرف خــاطــئ بــإحــالل هــذه الــســوائــل الــخــطــرة فــي قــــارورات مياه 
الفم  أقــراص األدويــة فترات طويلة في  الشرب(. كذلك ترك بعض 

مثل األسبرين قد يسبب تقرح األغشية المخاطية للفم.
على  تساعد  التي  العوامل  من  الفم  جفاف  يعد  الفم:  جفاف 
أثر  عن  ناتج  منها:  عديدة  الجفاف  وأسباب  الفم،  تقرحات  حــدوث 
المناعة  امــراض  بعض  التدخين،  الطبية،  العقاقير  لبعض  جانبي 

الذاتية ونتيجة للعالج اإلشعاعي الموجه للرأس والرقبة.
بــعــض األمــــــراض االخـــــرى مــثــل مــــرض ســيــلــيــاك )اضـــطـــرابـــات 

القولون  التهاب  أمــراض  الغلوتين(،  حساسية  عن  الناتجة  األمعاء 
مثل مرض كرون والتهاب األمعاء التقرحي وأمراض نقص المناعة.

التوقف عن التدخين: نعم قد لوحظ أن نسبة 40% من المرضى 
الذين يقلعون عن التدخين يصابون بتقرحات الفم في الغالب 
الــعــادة  بــدء اإلقـــالع عــن هــذه  فــي أول أسبوعين مــن 
الـــضـــارة ألســبــاب غــيــر واضــحــة وتــخــتــفــي هــذه 

التقرحات خالل شهر على األكثر.
نــقــص فـــي الــفــيــتــامــيــنــات: مثل 
مخزون  نقص  الفوليك،  حمض 

الحديد وفيتامين ب.12 
تــغــيــيــر فـــي الــهــرمــونــات: 
الحمل،  فترة  البلوغ،  أثناء 
وفــــتــــرة مــــا بـــعـــد انـــقـــطـــاع 

الدورة الشهرية.
تناول بعض األدوية 
مــــــثــــــل بــــــعــــــض أدويــــــــــــة 

الضغط .
الــــــــحــــــــســــــــاســــــــيــــــــة: 
تـــجـــاه بــعــض األطــعــمــة 
ــا الــــــمــــــكــــــســــــرات  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ مــ
والــمــقــرمــشــات، الــفــواكــه 
الــحــمــضــيــة والـــمـــالـــحـــة. 
األســنــان  معجون  وكــذلــك 
ــادة  ــذي يــحــتــوي عــلــى مـ ــ الـ

لوريل كبريتات الصوديوم.
ــلــــق وبـــعـــض  ــقــ ــر والــ ــوتــ ــتــ الــ

العوامل الوراثية.
هل هي خطرة؟ ومتى ألجأ إلى 

الطبيب؟
الــحــاالت هــي ليست خطرة  فــي معظم 
تكون  قد  أسابيع.  الــى  أيــام  التشافي خــالل  ويتم 

مؤلمة ومزعجة ولكنها ذاتية الشفاء. 
الذهاب إلى الطبيب في حال األلم الذي يمنع تناول الطعام، 
استمرار القرحة فترة طويلة اكثر من اسبوعين، قرحة كبيرة غير 
المصاحبة  والقرحات  القرحات  حدوث  تكرار  حال  في  اعتيادية، 
بــأعــراض أخــرى مثل: قــرح فــي أمــاكــن أخــرى مــن الجسم، ارتفاع 
درجة الحرارة، طفح في الجلد أو تورم الغدد اليمفاوية في العنق.

ما هو العالج المتبع في مثل هذه الحالة؟
فـــي هـــذه الـــحـــاالت ســيــقــوم الــطــبــيــب بــوصــف بــعــض االدويــــة 
وتقليل  الــقــرحــة  الــتــئــام  على  لتساعد  الــفــم  وغــســول  الموضعية 
يتم  وقــد  المختبرية  الفحوصات  بعض  ايضا  واالنــزعــاج،  االلــم 
تحويل المريض الى بعض التخصصات الطبية األخرى للمعاينة 
والتحقق من عدم وجود أمراض تسببت في ظهور هذه القرحات.

الــتــي ذكرتها  الــعــوامــل  الــفــتــرة تجنب  هــذه  المهم خــالل  مــن 
سابقا في خانة األسباب مثل األطعمة المهيجة وتنظيف األسنان 

بقوة والتوتر والقلق.

الدكت�رة ت�شابيح اأحمد: 

اأ�ص�باب قرح�ة الف�م وكيفي�ة عالجه�ا 
الدكت�ر با�شم �شيف لـ»اخلليج الطبي«:

اأع�������را��������ض ت�����م�����زق ال�����رب�����اط 

ال�������ص���ل���ي���ب���ي وط���������رق ع���الج���ه���ا 
تحمل  التي  األربطة  أهــم  من  واحــدا  الصليبي  الرباط  يعّد 
الــعــظــام مــعــا داخـــل الــركــبــة، كــمــا أنـــه يــســاعــد فــي الــحــفــاظ على 
استقرار الركبة، ويمكن أن يصاب الرباط الصليبي بالتمزق في 
سنتعرف  متعددة  أخــرى  وبطرق  مفاجئة  بحركات  القيام  حالة 
عليها في اللقاء اآلتي مع الدكتور باسم ضيف استشاري جراحة 

العظام واإلصابات الرياضية بمجمع الحكيم الطبي.
ما هي وظيفة الرباط الصليبي؟

أهم  ومن  الركبة،  أربطة  أهم  من  األمامي  الصليبي  الرباط 
وظائفه الحفاظ على ثبات مفصل الركبة.

تقريبا  والــعــرض  سنتيمترات   3 حــوالــي  الــربــاط  طــول  يبلغ 
الرباط الصليبي من جزءين ولكل جزء  واحد سنتيمتر، يتكون 
الكوالجين  ألياف  للرباط هو  االساسي  المكون  وظيفة محددة، 
من  نـــوع  أي  وتــحــمــل  امــتــصــاص  فــهــي  لوظيفتها  بالنسبة  وأمـــا 

الضغط أثناء حركة الركبة.
الرباط الصليبي االمامي ألنه يشكل عالمة الصليب  سمي 
ثبات  عــلــى  يــســاعــدان  وبــالــتــالــي  الخلفي  الصليبي  الــربــاط  مــع 

الركبة في عدة اتجاهات أثناء التسارع أو التواء الركبة.
ما هي األعراض؟ وكيف يكون التشخيص؟

ألما مفاجئا وشديدا، مع حــدوث صوت في  األعــراض تكون 
الركبة وعدم المقدرة على تحريك الركبة أثناء حدوث اإلصابة، 
خالل 24-48 ساعة وبسبب تجمع الدم في الركبة معظم المرضى 

يالحظون حدوث انتفاخ وتورم في المفصل. 
وفي حالة وجود ورم شديد، من االفضل سحب دم من الركبة 

من قبل أخصائي جراحة العظام.
السريري  الفحص  طريق  عــن  إكلينيكيا  يكون  التشخيص 

للمريض وبعد ذلك أشعة الرنين المغناطيسي.
االصابات  أهــم  من  االمامي  الصليبي  الرباط  إصابة  تعتبر 

الرياضية للركبة.
إذن ما هو العالج؟ 

اوال العالج:
ــي: عـــن طــريــق الــتــأهــيــل مـــن قــبــل اخــصــائــي  ــراحـ 1. غــيــر جـ
وتقوية  الركبة  واستعادة حركة  الورم،  الطبيعي لتخفيف  العالج 

العضالت االمامية للفخذ.
ثانيا: 

2. جراحي: عن طريق إجراء عملية زراعة رباط.
ويتم  األقل  أسابيع على   4-3 بعد  عادة  العملية  تلك  تجرى 
من المريض الذي يحتاج إلى التدخل الجراحي تحديد عوامل 
الرياضة،  ممارسة  المريض،  هواية  المريض،  عمر  مثل  عديدة 
وعادة يتم نقاش مثل تلك االمور بين الجراح وأخصائي العالج 

الطبيعي والمريض.
الالعبين خالل  إعداد  الوقاية بشكل عام عن طريق  ويمكن 

فترات التمارين، ونوعية وجودة المالعب.
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كتبت زينب علي: 

تصوير: محمود بابا

اســتــضــافــت الـــمـــدرســـة األمــريــكــيــة في 
والمبتكر  األمــريــكــي  الــمــتــحــدث  الــبــحــريــن 
ريتز  ستيفن  الشهير  الــحــضــري  والـــمـــزارع 
يوم  وذلـــك  البيئية  التوعية  أســبــوع  خــالل 
األحد )31 أكتوبر 2021( بحضور عدد من 

الطالب والهيئة التعليمية. 
وإيــمــانــًا مــن الــمــدرســة بـــزيـــادة الــوعــي 
الــبــيــئــي لــطــالبــهــا ولــلــتــعــرف عــلــى الــبــيــئــة 
الــمــحــلــيــة وأهـــمـــيـــة حــمــايــتــهــا اســتــضــافــت 

بــدء  عــلــى  طــالبــهــا  لتشجيع  ريــتــز  ستيفن 
على  تــركــز  الــتــي  التعليمية  الــمــخــطــطــات 
ــة, فـــضـــاًل عـــن خــطــط الــصــحــة  ــدامــ ــتــ االســ

والعافية والتعلم.
كـــمـــا نــظــمــت الــــمــــدرســــة الـــعـــديـــد مــن 
البرامج المختلفة التي حثت الطالب على 
في  والمشاركة  البيئي  العمل  تعلم مهارات 
الثقافة  ونشر  حولهم،  من  البيئة  تحسين 
البيئية بين الطالب والمجتمع إلى جانب 
ما  أفــضــل  وتــقــديــم  الــمــنــافــســة  روح  تنمية 
البيئة  على  للحفاظ  مــهــارات  مــن  لديهم 

المحلية.
عــن سعادته  ريــتــز  عــبــر ستيفن  بــــدوره 

»يسعدني  قـــال:  إذ  البحرين  فــي  بــتــواجــده 
أن أكون متواجدًا هنا في مملكة البحرين 
للمشاركة في أسبوع التوعية البيئية، حيث 
مع  التفاعلية  الفقرات  من  العديد  قدمت 
كما  معهم،  المعلومات  وتــبــادلــت  الــطــالب 
التي  المعلومات  مــن  الــعــديــد  لهم  قــدمــت 
تحث على الحفاظ على البيئة والتشجير«. 
بدأ البرنامج في تمام الساعة الواحدة 
والــنــصــف واســتــمــر حــتــى الــســاعــة الــرابــعــة 
ــلـــع ســتــيــفــن على  بــفــقــرات مــخــتــلــفــة، واطـ
الــصــفــوف الــدراســيــة والــصــالــة الــريــاضــيــة، 
ــيــــث اســــتــــعــــرض الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــــور  حــ
والــفــيــديــوهــات الــتــي تــعــرض مــراحــل عمله 

بــاســتــخــدام تقنيات  الــطــعــام  بـــزراعـــة  بــــدءا 
جديدة منخفضة الكلفة وتتطلب مساحة 
أقل بنسبة 90% وتستهلك مياها أقل بنسبة 

 .%90
يعمل معلما  أن ستيفن  بالذكر  جدير 
مدينة  في  برونكس  ســاوث  في  مدرسة  في 
قام  حيث  كبيرة,  إنجازات  وحقق  نيويورك 
حديقة   100 على  يزيد  ما  بتركيب  طالبه 
وإنشاء شركة  وحدها،  نيويورك  مدينة  في 
إلنتاج األغذية تساعد على تحقيق األمن 
حين  فــي  الحضري,  والــتــجــديــد  الــغــذائــي 
الــمــهــارات األســاســيــة  الــطــالب  بتعليم  قـــام 

للزراعة.

خالل اأ�سبوع التوعية البيئية.. 

المدر�شة الأمريكية في البحرين ت�شت�شيف مبتكرا �شهيرا

ــيــــم خــلــيــل كــانــو  قـــدمـــت شـــركـــة إبــــراهــ
لـــوزارة  الــتــدريــبــيــة  الــمــعــدات  مــن  مجموعة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
التعليم  فــي  منها  االســتــفــادة  بهدف  وذلــك 
الصناعي في إطار المنهج الوزاري المعتمد 

للمدرسة في تعليم ميكانيكا السيارات.
ولتسليم قطع الغيار، التقى مجموعة 
إبــراهــيــم خليل  شــركــة  فــي  المسؤولين  مــن 
والتعليم  التربية  وزارة  عــن  ممثلين  كــانــو 
ــة الــجــابــريــة الــصــنــاعــيــة فـــي مــركــز  ــدرسـ ومـ
ــتـــدريـــب الـــخـــاص بــالــشــركــة الـــكـــائـــن في  الـ

توبلي.
الــمــبــادرة تحقيقًا إليــمــان  هـــذه  وتــأتــي 
ــو بـــأهـــمـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــة إبـــــراهـــــيـــــم خـــلـــيـــل كـ ــ ــركـ ــ شـ
البحريني  المجتمع  تنمية  في  المساهمة 
والـــحـــرص بــشــكــل خـــاص عــلــى دعـــم قــطــاع 
التعليم في المملكة ورعاية الطلبة وصقل 
مواهبهم اليافعة. إذ يسهم الدعم للمعدات 
ــة فــي  ــركــ ــشــ الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــــــذي تـــقـــدمـــه الــ
العالمية  التقنيات  بأحدث  الطلبة  تعريف 

الــمــســتــخــدمــة فــي الــســيــارات ومــســاعــدتــهــم 
للحصول  وإعدادهم  مهاراتهم  تطوير  على 

على فرص مهنية أفضل في المستقبل.
وعبر ممثلو الوزارة عن شكرهم لشركة 

ــيـــم خــلــيــل كـــانـــو عــلــى دعــــم الــشــركــة  إبـــراهـ
باالستثمار  المتواصل  والتزامها  السخي 
خالل  من  الوطنية  الشبابية  الطاقات  في 
أثبتت  ومتميزة،  متخصصة  بــرامــج  إعـــداد 

فــاعــلــيــتــهــا فـــي تــوجــيــه الــطــلــبــة ومــضــاعــفــة 
فرصهم المهنية عبر انضمامهم إلى قطاع 
تصليح السيارات الذي يشهد تطورًا سريعًا 

واسع النطاق.

اإبراهيم خليل كانو توا�شل دعم التعليم في المملكة بمعدات تدريبية 

المنامة،  روتــاري  نــادي  إدارة  التقى مجلس 
الــروتــاري في  نــوادي  إدارات وأعضاء  إلــى جانب 
الــروتــاري  الــبــحــريــن، مــؤخــًرا مــحــافــظ منطقة 
السنوية  زيــارتــه  خـــالل  كــارابــتــيــان  ــوت  أشـ  2452

للمملكة.
الذي   2452 المنطقة  يرافق محافظ  وكــان 
يزور مملكة البحرين لمدة ثالثة أيام قادًما من 
حسن  المنطقة  محافظ  نائب  من  كل  أرمينيا 
الــعــربــيــة المتحدة،  ــارات  ــ الــريــس مــن دولـــة اإلمـ
من  معوض  إيناس  السابق  المنطقة  ومحافظ 

المملكة األردنية الهاشمية.
بحضور  الخليج  فندق  فــي  االجتماع  عقد 
نائب محافظ المنطقة ظافر العمران ومحافظ 
الــمــنــطــقــة الـــســـابـــق مـــــازن الـــعـــمـــران ومــحــافــظ 

المنطقة السابق عماد المؤيد.
المنطقة  قـــام مــحــافــظ  ذلــــك،  إلـــى جــانــب 
والفريق المرافق بمراجعة الخطط والمشاريع 
واإلدارات وتقارير العضوية ألندية الروتاري في 

البحرين لعام 2021-2022، والتي تشمل كال من 
العدلية،  روتـــاري  ونــادي  المنامة،  روتـــاري  نــادي 
ونادي روتاري السلمانية، ونادي روتاري السيف 
ــادي  الــبــحــريــن، ونــــادي روتـــاراكـــت الــبــحــريــن، ونـ

روتاري ستاليت شباب المنامة.
عالوة على ذلك، تم تنظيم جلسة تدريبية 
في اليوم التالي قدمها محافظ المنطقة أشوت 
ونــائــب مــحــافــظ المنطقة إجــنــاس، وقـــد ركــزت 
الــروتــاري،  وبــروتــوكــول  أخالقيات  على  الجلسة 
وســـلـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى مـــهـــام وقـــيـــم مــنــطــقــة 

الروتاري 2452 والروتاري العالمي بشكل عام.
وفي السياق ذاته، أقيم حفل خاص بمناسبة 
إعادة إطالق الوحدة المتنقلة للتوعية بمرض 
والتي  المنامة،  روتــاري  لـنادي  التابعة  السكري 
للسكري  الــبــحــريــن  لجمعية  الــنــادي  بــهــا  تــبــرع 
والــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن فـــي أيـــرلـــنـــدا - 
قبل  من  جماعية  صــور  التقاط  وتــم  البحرين، 

الحضور والوفد الزائر.

»روت���������اري ال���م���ن���ام���ة« ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 

2452 ال����روت����اري  م��ن��ط��ق��ة  م��ح��اف��ظ 

احـــتـــفـــلـــت مـــرســـيـــدس-بـــيـــنـــز 
انـــطـــالق  عـــلـــى  عـــــام   100 ــرور  ــمــ بــ
ــبـــاخ مــن  ــايـ ــارات مـ ــيــ ــة الــــســ ــونـ ــقـ أيـ
خالل حملة فن سريالي بالتعاون 
ــنـــان اإلســـبـــانـــي الــشــهــيــر  مــــع الـــفـ

إغناسي مونريال.
وتـــتـــبـــنـــى الـــحـــمـــلـــة وتــجــســد 
كالينيوس  ألوال  العظيمة  الرؤية 
وتجمع  مــرســيــدس-بــنــز،  لــشــركــة 
بــيــن الــمــاضــي األنــيــق والــحــاضــر 
الالمحدود  والمستقبل  المتطور 
ــي مــجــمــوعــة  ــاخ فــ ــايـــبـ لـــعـــالمـــة مـ
مــن أربــعــة أعــمــال فنية رائــعــة من 

الطراز الكالسيكي.
وقام إغناسي بتجسيد سيارة 
التي   S-Class مرسيدس-مايباخ 
تـــوصـــف بــأنــهــا »أيـــقـــونـــة ســـيـــارات 
ــورة عــاطــفــيــة  ــ مـــرســـيـــدس« فـــي صـ
شــبــيــهــة بــــــاألحــــــالم. ويــســتــخــدم 
الــفــنــان أســلــوبــًا خــيــالــيــًا يــذكــرنــا 
بروائع عصر النهضة مع لمسات 
كالسيكيات  مــن  مستمدة  خفية 
ــفــــن الـــســـريـــالـــي وكــــنــــوز الــفــن  الــ
الحديث وحمالت األزياء األنيقة، 
إلبــــــداع أعـــمـــال فــنــيــة أســطــوريــة 
مــرســيــدس-مــايــبــاخ  بــســيــارة  تليق 

 .S-Class
بين  الفنية  األعمال  وتجمع 
ــراث والــغــمــوض واألســاطــيــر،  ــتـ الـ
مــايــبــاخ  فيلهلم  طــمــوح  لتجسد 
تــحــفــة  ــى  ــ إلــ اآلن  تــــحــــول  الـــــــذي 
التقنية  نــاحــيــة  مــن  رائــعــة  فــنــيــة 

والتصميم والفخامة.
وقـــال كــريــشــان بــودانــي نائب 
الـــــرئـــــيـــــس ومــــــديــــــر الـــمـــبـــيـــعـــات 
والـــتـــســـويـــق فــــي مــرســيــدس-بــنــز 
الشرق األوسط: »تعد مرسيدس-

أكثر  مــن  واحـــدة   S-Class مايباخ 
ــهـــرًة على  ــيـــارات الــفــخــمــة شـ الـــسـ
أن  الطبيعي  فمن  لــذا  اإلطــــالق، 
الــســيــارة األســطــوريــة  هـــذه  تشكل 
األعمال  هــذه  لمثل  إلهام  مصدر 
وتجمع  والهادفة.  الرائدة  الفنية 
 S-Class مرسيدس-مايباخ  سيارة 

بين الراحة والقوة في وقت واحد، 
وهــي ســمــات ســاعــدت فــي تشكيل 
أســــــــاس هــــــذه األعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
ــداع  ــاإلبـ الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــتــمــيــز بـ

والحيوية«. 
ــلـــى إبــــــــداع هـــذا  وتـــعـــلـــيـــقـــًا عـ
قال  المتميز،  الــســريــالــي  الــعــالــم 
إغـــنـــاســـي: »أردنــــــا تــصــويــر عــالمــة 
ــى أنــهــا  ــلـ ــبــــاخ عـ ــايــ ــيــــدس-مــ مــــرســ
السرد  ويبدأ  أسطورية.  شخصية 
المجموعة  بهذه  للحملة  الفني 
مـــن الــمــلــهــمــيــن الـــذيـــن يـــزرعـــون 

فيلهلم  رأس  فـــي  مــبــتــكــرة  فـــكـــرة 
لــيــجــســدهــا عـــلـــى أرض  ــاخ  ــبـ ــايـ مـ

الواقع ويقدمها إلى العالم«.
وابتكر إغناسي أعماله الفنية 
والخيال  الــقــوة  بين  تجمع  التي 
مــــن خـــــالل الـــحـــرفـــيـــة الــدقــيــقــة 
ــدام أحـــدث  ــتـــخـ ــرة مـــع اسـ ــبـ والـــخـ
التقنيات بكل دقة وتميز. وسيرى 
الفنية  إغــنــاســي  أعـــمـــال  مــراقــبــو 
الــجــمــال بــــأدق تــفــاصــيــلــه، تــمــامــًا 
كما يشعر كل من يدخل إلى عالم 
 S-Class مرسيدس-مايباخ  سيارة 

ــبـــيـــرة والـــــذي  الـــمـــبـــنـــي بـــخـــبـــرة كـ
يــجــمــع بــيــن اإلمــكــانــات الــفــريــدة 
مـــن نــوعــهــا والــمــكــونــات الــرائــعــة 

واللمسات النهائية المميزة. 
وســيــتــم اســـتـــخـــدام األعـــمـــال 
الفنية في إطار احتفاالت مايباخ 
بـــالـــذكـــرى الـــمـــئـــويـــة لــتــأســيــســهــا 
عــلــى ســيــارة  الــضــوء  مــع تسليط 
 S-Class مــــرســــيــــدس-مــــايــــبــــاخ 
مــن  عـــــام   100 ذروة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
التألق واإلبــداع في عالم تصنيع 

السيارات.

عام  ب����100  اح��ت��ف��ال  عالمي  ف��ن��ان  م��ع  ت��ت��ع��اون  »م��اي��ب��اخ« 

َمــــَنــــَحــــت الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة 
ــدا -  ــ ــنــ ــ ــرلــ ــ ــن فــــــي أيــ ــيــ ــراحــ ــجــ ــلــ لــ
 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة 
كلية  خــريــجــي  مـــن   4  )Bahrain
التمريض والقبالة التابعين لها 
العليا  لــلــدراســات  دراســيــة  منحا 
في  القيمة  لمساهمتهم  تقديرا 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة خــالل 
إلى  باإلضافة   ,19-COVID وباء 
دعــمــهــم فـــي مــواصــلــة دراســتــهــم 
ــامـــج مــاجــســتــيــر  ــرنـ مــــن خـــــالل بـ
التمريض الذي تقدمه الجامعة.

أطـــلـــقـــت جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
الدراسية  المنح  فرصة  الطبية 
الـــجـــديـــدة خــصــيــصــا لــخــريــجــي 
كلية التمريض والقبالة التابعين 
لها مع تغطية الرسوم الدراسية 
الدراسي. ومن  العام  لهذا  كاملة 
بين 37 متقدًما، تم اختيار أربعة 
خريجين للحصول على المنحة 
)دفعة  عبدالرسول  فاطمة  هــم: 
)دفـــعـــة  الــــصــــرح  ــنــــان  وحــ  )2011
)دفــعــة  الـــصـــاهـــو  ــن  ــمـ وأيـ  )2013
 )2019 )دفعة  دنــار  وملك   )2017
بـــنـــاًء عــلــى الــمــعــايــيــر األســاســيــة 
ــى بــيــان  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ لـــلـــقـــبـــول بــ
شــخــصــي عـــن أهــمــيــة الــبــرنــامــج 
الدراسي في دعم تطوير مهارتهم 

للقيادة السريرية.
ــور ســمــيــر  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ ــال الـ ــ ــ وقـ
الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــس  الــعــتــوم 
ــدا -  ــ ــنــ ــ ــرلــ ــ ــن فــــــي أيــ ــيــ ــراحــ ــجــ ــلــ لــ
الـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
ــئ  ــ ــنـ ــ »أهـ  :)RCSI Bahrain(
ــة بــحــصــولــهــم  ــعــ خــريــجــيــنــا األربــ
عــلــى مــنــحــة جــامــعــة الــبــحــريــن 

الـــطـــبـــيـــة لـــاللـــتـــحـــاق بـــبـــرنـــامـــج 
ــي الــتــمــريــض،  الــمــاجــيــســتــيــر فــ
 19-COVID ــاء  ــ وبـ ســـّلـــط  فــلــقــد 
القّيمة  المساهمات  الضوء على 
الــرعــايــة  قــطــاع  فــي  للممرضين 
 RCSI( الصحية، ولذلك أطلقت 
كفرصة  المنحة  هــذه   )Bahrain

أخرى  مرة  بخريجيها  للترحيب 
دراستهم.  مواصلة  فــي  ودعمهم 
ويـــســـعـــدنـــا دعـــــم طـــمـــوحـــهـــم فــي 
تطوير أنفسهم وتعزيز مهاراتهم، 
باإلضافة إلى زيادة كفاءتهم في 
الممارسة السريرية، ونتطلع في 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة إلــى 

خريجونا  يحدثه  الــذي  التغيير 
كــــقــــادة لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة فــي 

مجتمعاتهم«.
ستيفن  الــبــروفــيــســور  وقــــال 
ــيـــس كــلــيــة الــــدراســــات  أتـــكـــيـــن رئـ
ــي جــامــعــة  الــعــلــيــا واألبـــــحـــــاث فــ
ــة: »يــســعــدنــا  ــيـ ــبـ ــبـــحـــريـــن الـــطـ الـ
لمتابعة  بــخــريــجــيــنــا  الــتــرحــيــب 
البحرين  جامعة  فــي  دراســاتــهــم 
الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث يــــوفــــر بـــرنـــامـــج 
أعلى  التمريض  في  الماجستير 
الــمــســتــوى مـــا يــســمــح لــطــالبــنــا 
بالمساهمة في الرعاية الصحية 

في مملكة البحرين«.

للدرا�شات  ِمَنح  على  يح�شلون  ممر�شين   4

الطبية ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��ع��ل��ي��ا 

أعلنت سكيوريتي 1، الشركة البحرينية الرائدة في 
المنخفضة  والمعدات  والسالمة  أنظمة األمن  توفير 
إبراهيم خليل  شركة  أقسام  وأحد  الكهربائي،  الجهد 
بــاألداء  الخاصة  الشريك  جائزة  على  حصولها  كانو 

من TBS وذلك عن أدائها االستثنائي في عام 2020. 
بمشاريع  الــســنــوات  مــر  على   1 سكيوريتي  قامت 
عمالئها  تـــزويـــد  فـــي  خــاللــهــا  مـــن  ســاهــمــت  مختلفة 
المختلفة  أعــمــالــهــم  احــتــيــاجــات  تلبي  مــرنــة  بــحــلــول 
وتـــوفـــر لــهــم تــجــربــة تــقــنــيــة اســتــثــنــائــيــة وفــــق أعــلــى 

المعايير. 
إبراهيم  شركة  فــي  اإلدارة  مجلس  عضو  اجتمع 
ــام لــقــســم  ــعــ ــو مــــع الـــمـــديـــر الــ ــانـ ــد كـ ــيـ ــو ولـ ــانـ خــلــيــل كـ
سكيوريتي 1 رامغوبال مينون وذلك الستالم الجائزة، 
وفي تعليق بهذه المناسبة قال وليد: »توفر سكيوريتي 
1 حــلــواًل شــامــلــة ذات جــــودة عــالــيــة لــخــدمــات األمــن 
مع  تربطنا  الــتــي  العمل  بــشــراكــات  ونعتز  والــســالمــة، 
أنحاء  مختلف  فــي  العريقة  الشركات  مــن  مجموعة 
من  الــعــديــد   1 سكيوريتي  عمل  فــريــق  حقق  الــعــالــم. 
اإلنجازات وحصدوا العديد من الجوائز المهمة على 
مدى السنين. وال شك أن حصولنا اليوم على جائزة 
التزامنا  يعكس   TBS مــن  بــــاألداء  الــخــاصــة  الــشــريــك 
بــمــعــايــيــر الـــجـــودة الــعــالــيــة تــجــاه عــمــالئــنــا وشــركــائــنــا 

التجاريين على الصعيد العالمي«.
تعتبر Touchless Biometric Systems )TBS( شركة 
بتوفير  متخصصة  وهــي  سويسرا  في  مقرها  عريقة، 

ــة مـــن حـــلـــول الــمــقــايــيــس الــحــيــويــة  ــعـ مــجــمــوعــة واسـ
الــالتــالمــســيــة، ولــديــهــا ســوق عالمي الــنــطــاق وقــاعــدة 

عمالء واسعة في مختلف أنحاء العالم. 

ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ت��ح�����ش��ل   1 ���ش��ك��ي��وري��ت��ي 

 TBS ب�����الأداء م��ن  ال��خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ري��ك 

النائب  زايـــد  أحــمــد  علي  النائب  أشـــاد 
النواب بما تحظى  الثاني لرئيسة مجلس 
البحرين  مملكة  فــي  الكشفية  الحركة  بــه 
لــدن حضرة صاحب  مــن  كبير  اهتمام  مــن 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، ومن صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
مؤكدًا  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
البحرين  مملكة  فــي  الكشفية  الحركة  أن 
أسهمت في تعزيز االنتماء الوطني للشباب 
واســتــثــمــار جــهــودهــم وعطائهم  والــنــاشــئــة، 
لخدمة المجتمع البحريني في المجاالت 

كافة.
فــي مكتبه  ذلــك خــالل استقباله  جــاء 
الحكمة  لجمعية  التابعين  الكشافة  رواد 
للمتقاعدين أحمد الخاجة رئيس مجلس 
عضو  بوقيس  وأحــمــد  الكشافة،  رواد  إدارة 
مجلس إدارة رواد الكشافة، حيث تم مناقشة 
وتبادل وجهات النظر حول تطوير الحركة 
الــتــطــوعــي فـــي مملكة  الــكــشــفــيــة والــعــمــل 
بــيــن مجلس  ــاون  ــعـ ــتـ الـ الـــبـــحـــريـــن، وســـبـــل 
الـــنـــواب وجــمــعــيــة الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
لدعم الشباب البحريني وإعدادهم للقيادة 

والعمل العام في المستقبل.

النائب الزايد ي�شتقبل رواد »الحكمة«
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»ال�شحفيني البحرينية« ت�شارك يف ور�شة »تقارير احلريات«

البحرينية  ال�صحفيني  جمعية  ت�صارك 

لنقابات  احلريات  »تقارير  عمل  ور�صة  يف 

حرية  لتعزيز  كاأداة  ال�صحفيني  وجمعيات 

ال�صحافة وا�صتقالليتها« يف �صوء دعوة من 

قبل الأمني العام لالحتاد الدويل لل�صحفيني 

اأنطوين بيالجني، وذلك يوم الأربعاء القادم 

املوافق 10 نوفمرب 2021.

وحول ذلك، اأكد رئي�س جمعية ال�صحفيني 

التعاون  اأهمية  ال�صايجي  البحرينية عي�صى 

مع الحتاد الدويل لل�صحفيني الذي ميثل اأحد 

بيوت اخلربة املهمة على م�صتوى العامل يف 

جمال العمل النقابي، م�صرًيا اإىل اأن اجلمعية 

حري�صة وال�صتفادة من اخلربات الدولية يف 

خمتلف املجالت املرتبطة بال�صحافة، ويعد 

التعاون والت�صبيك ومد ج�صور التعاون مع 

الحتادات والنقابات ال�صحفية على امل�صتوى 

الإقليمي والعاملي من اأولويات جمل�س اإدارة 

جمعية ال�صحفيني البحرينية.

بدوره، قال رئي�س جلنة احلريات حممد 

الور�صة  يف  امل�صاركة  »اأهمية  اإن  ال�صاعي 

يتناول  الذي  املو�صوع  طبيعية  يف  تتمثل 

وهو  ال�صحفي  للعمل  الرئي�صي  الع�صب 

التقارير  وا�صتخدام  ال�صحفية،  احلريات 

والدفاع  ال�صحافة  كموؤ�صر حلرية  الواقعية 

عن ال�صحفيني، اىل جانب اآليات ومنهجيات 

ال�صحافة،  بحرية  املتعلقة  التقارير  اإعداد 

ف�صاًل عن طبيعة امل�صاركني والتجارب التي 

تعر�س خالل الور�صة، والدرو�س التي ميكن 

ال�صتفادة منها من تلك التجارب«.

الور�صة  يف  �صي�صارك  اأنه  اإىل  واأ�صار 

حرية  عن  واملدافعني  ال�صحفيني  من  نخبة 

ذهبية  فر�صة  لنا  �صيتيح  مما  ال�صحافة، 

لال�صتفادة من تلك التجارب ل �صيما يف الدول 

التي تعاين ال�صحافة فيها من ماآزق حقيقية.

واأ�صاف: »نحر�س يف جمعية ال�صحفيني 

ب�صكل عام، ويف جلنة احلريات ب�صكل خا�س 

هذه  مثل  من  ا�صتفادة  اأق�صى  حتقيق  على 

الفعاليات وور�س العمل«.

الور�صة  ي�صارك يف  اأن  املقرر  ومن  هذا، 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من  كل 

والعالقات  ال�صر  اأمني  املدفع،  عبدالرحمن 

الدولية را�صد احلمر، رئي�س جلنة احلريات 

حممد ال�صاعي ورئي�س جلنة التدريب املهني 

يحيى العمري.

حممد ال�شاعيعي�شى ال�شايجي

رئي�س »الأعلى لل�شحة« ي�ؤكد على دور

 املجتمع املدين يف تعزيز ال�عي ال�شحي العام

ا�صتقبل الفريق طبيب ال�صيخ حممد 

املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

اجلمعية  من  وفًدا  لل�صحة،  الأعلى 

ال�صحة،  اأ�صدقاء  وجمعية  الإ�صالمية 

عبداللطيف  الدكتور  من  كالً  ي�صم 

الإ�صالمية،  اجلمعية  رئي�س  املحمود، 

عام  مدير  املحمود  اأحمد  والأ�صتاذ 

كوثر  والدكتورة  الإ�صالمية،  اجلمعية 

ال�صحة،  اأ�صدقاء  جمعية  رئي�صة  العيد 

جمعية  ع�صو  اأحمد  اأمل  واملمر�صة 

ال�صكر  قدموا  حيث  ال�صحة،  اأ�صدقاء 

للفعالية  الكرمية  رعايته  على  اإليه 

التوعوية مبنا�صبة اليوم العاملي لكبار 

ال�صيف  جممع  يف  اأقيمت  والتي  ال�صن، 

بعراد.

ونوه بدور موؤ�ص�صات املجتمع املدين 

يف تعزيز الوعي ال�صحي العام وت�صجيع 

ي�صهم  مبا  ال�صليمة  ال�صحية  الأمناط 

على  ويحافظ  احلياة  جودة  تعزيز  يف 

م�صيًدا  املجتمع،  �صرائح  خمتلف  �صحة 

والقائمني  املنظمة  اجلمعيات  بجهود 

على الفعالية والتي حققت نتائج طيبة.

وت�صمن الربنامج امل�صي مع امل�صنني 

وا�صتملت  دقيقة   30 ملدة  باملجمع 

توعوية  حمطات  عدة  على  الفعالية 

مثل حمطة فحو�صات لل�صغط وال�صكر 

والبحث  الطبيعي  والعالج  والأ�صنان 

من  تثقيفية  وا�صت�صارات  الجتماعي 

خمتلفة  واأق�صام  امل�صنني  جلــنة  قبل 

جمعية  ومب�صاركة  الأولية  بالرعاية 

املحرق الأهلية.

ال�صيخ  الداخلية  وزارة  وكيل  ا�صتقبل 

العميد  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  نا�صر 

امل�صاعد  الوكيل  حمود  �صعد  حمود 

العقيد  له  قّدم  القانونية، والذي  لل�صوؤون 

مدير  باأعمال  القائم  امل�صلم  عبداهلل  حممد 

اإدارة حماكم وزارة الداخلية والذي اأهدى 

الكتاب  من  ن�صخة  الداخلية،  وزارة  وكيل 

الإدارة ويتناول جمموعة من  اأعّدته  الذي 

بني  ما  املحاكم  هذه  من  ال�صادرة  الأحكام 

وكيل  ت�صلّم  كما  اإىل 2019،  عام 2016 

وزارة الداخلية، ن�صخة من كتاب »املراجع 

اأعّده كل من  الت�صريعية اجلزائية« والذي 

�صعبة  رئي�س  �صيار  عبداهلل  حممد  الرائد 

العقود والتفاقيات والنقيب عبداهلل حممد 

القحطاين من ال�صوؤون القانونية.

واأ�صاد وكيل وزارة الداخلية باجلهود 

وما  الكتابني،  وتوثيق  اإعداد  يف  املبذولة 

يحتويانه من معلومات ومراجع ت�صريعية 

العمل  ونظم  باآليات  �صلة  ذات  وقانونية 

وزارة  حر�س  موؤكًدا  والقانوين،  الأمني 

التي  الدرا�صات  ت�صجيع  على  الداخلية 

والتحديث  التطوير  عملية  يف  ت�صهم 

اأمنية متقدمة، متمنًيا لهم  وتقدمي خدمات 

دوام التوفيق والنجاح.

وكيل الداخلية يت�شّلم ن�شخة من 

كتابيـــن اأعّدتهما »ال�شـــ�ؤون القان�نيــة«

حمافظ ال�شمالية: دعم املراأة يف جمال 

التنمية ال�طنية يحقق روؤية »الأعلى للمراأة«

علي  ال�صمالية  املحافظة  حمافظ  اأكد 

دعم  الع�صفور  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن 

توظيف املراأة يف جمال الهند�صة املعمارية 

 »NJ« مكتب  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

للخدمات وال�صت�صارات الهند�صية ووزارة 

العمل والتنمية الجتماعية، جاء ذلك خالل 

ملتابعة   »NJ« ل�صركة  امليدانية  زيارته 

الأكادميي  والتاأهيل  التدريب  عملية  �صري 

املجال  يف  العمل  عن  للباحثات  وامليداين 

الهند�صي البالغ عددها 28 متدربة.

واأ�صار املحافظ خالل كلمته للخريجات 

اإىل اأن جمال الهند�صة جمال واعد ويتطور 

املجالت  من  العديد  معه  خالًقا  يوم  كل 

ا وظيفيه  الفرعية الأخرى التي ت�صكل فر�صً

واأن  ا�صتغاللها،  للخريجات  ميكن  ثمينة 

عددها  البالغ  الر�صمية  الهند�صية  املكاتب 

بحاجة  البحرين  يف  هند�صًيا  مكتًبا   270

الوظائف  هذه  لإدارة  وطنية  كوادر  اإىل 

تخ�ص�صات  يف  معظمها  ينح�صر  والتي 

�صديقة  املباين  جمال  ويف  الكميات  م�صح 

وحتديد  امل�صاريع  عقود  وكتابة  البيئة 

البناء  وتراخي�س  الأرا�صي  ت�صنيف 

وغريها من املجالت الهند�صية الواعدة يف 

مملكة البحرين.

عن  املحافظ  عرّب  اللقاء  ختام  ويف 

العمل  لوزارة  وتقديره  �صكره  خال�س 

 »NJ« ومكتب  الجتماعية  وال�صوؤون 

وق�صم  الهند�صية  وال�صت�صارات  للخدمات 

باملحافظة  ال�صرتاتيجي  التخطيط 

هذه  اإجناح  يف  جهودهم  على  ال�صمالية 

والتاأهيل  التدريب  من  املتكاملة  العملية 

والتوظيف.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

م�ؤكًدا اأن املحافظة تقف على مقربة يف متابعتها لحتياجات الأهايل

حمافظ اجلن�بية يتفقد م�شاريع البحري الإ�شكانية والتنم�ية 

بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  قام 

اآل خليفة حمافظ  بن خليفة  علي 

بزيارة  اجلنوبية،  املحافظة 

البحري، حيث  اإىل منطقة  ميدانية 

املواقع  من  حزمة  �صموه  تفقد 

�صالح  يف  ت�صب  التي  وامل�صاريع 

يف  والأهايل  املواطنني  ومنفعة 

والتنموية  الإ�صكانية  املجالت 

�صمن  وذلك  والتعليمية، 

امليدانية  الزيارات  من  �صل�صلة 

لتح�صني  املحافظة  جتريها  التي 

كفاءتها  ورفع  اخلدمات  م�صتوى 

املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�صيق 

حمود  بن  خالد  ال�صيخ  بح�صور 

الإ�صكان  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

وزارتي  من  امل�صوؤولني  من  وعدد 

و�صوؤون  والأ�صغال  الإ�صكان 

البلديات والتخطيط العمراين.

اأن  املحافظ  �صمو  واأكد 

م�صتمرة  اجلنوبية  املحافظة 

امليداين  التوا�صل  تعزيز  يف 

احتياجات  لتفقد  املناطق  بكل 

ملقرتحاتهم  وال�صتماع  الأهايل 

للتوجيهات  تنفيًذا  ومتطلباتهم، 

ال�صديدة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

من  ودعم  املفدى،  البالد  عاهل 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

حمافظ  �صمو  وا�صتمع   

ل  مف�صّ �صرح  اإىل  اجلنوبية 

اآل  حمود  بن  خالد  ال�صيخ  من 

الإ�صكان  وزارة  وكيل  خليفة 

م�صروع  م�صتجدات  من  ت�صّ

خدماته  وكافة  الإ�صكاين  البحري 

املحافظة  اإن  �صموه  وقال  العامة، 

اجلنوبية تقف على مقربة ملتابعة 

لالأهايل،  الإ�صكانية  الحتياجات 

الدائم  التوا�صل  خالل  من  وذلك 

مع الأهايل واطالعهم امل�صتمر على 

عرب  القائمة  امل�صاريع  م�صتجدات 

الفرتا�صية،  الدورية  اللقاءات 

البحري  م�صروع  اأهمية  موؤكدا 

الإ�صكاين، الذي يعد من اأهم واأبرز 

النموذجية،  الإ�صكانية  امل�صاريع 

وترية  ي�صهد  امل�صروع  اأن  مبيًنا 

جهود  بف�صل  مت�صارعة  عمل 

وزارة الإ�صكان الرامية اإىل اإجنازه 

اإلية  الو�صول  املراد  الهدف  وفق 

املحافظة  من  حثيثة  مبتابعة 

لتحقيق تطلعات الأهايل.

ثم تفقد �صمو املحافظ م�صروع 

خالد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  كلية 

اإقامة  تطورات  ملتابعة  الإ�صالمية 

املخطط  بح�صب  وذلك  امل�صروع، 

املف�صل واملعايري الواجب توافرها 

باأن  �صموه  منوًها  لإن�صائه، 

اخلدمي  الدور  يعك�س  امل�صروع 

املنطقة  به  تتمتع  وما  البارز، 

�صاملة،  م�صتقبلية  م�صاريع  من 

العمراين  النمو  مع  متا�صًيا 

امل�صهود، موؤكًدا �صموه دور تعزيز 

املحافظة  بني  امل�صرتك  التعاون 

الأ�صغال  ووزارة  اجلنوبية 

والتحقيق  البلديات  و�صوؤون 

باأعلى  امل�صروع  العمراين لتحقيق 

م�صتويات اجلودة والكفاءة.

 »Steinreich« تن�شم لغرفة التجارة الأمريكية يف البحرين

الهاجري: زيادة وترية بناء امل�شاجد واجل�امع يف ال�شن�ات الأخرية

افتتاح جامع ال�شيخ اإبراهيم بن عبداللـه مبنطقة احلنينية

حممد  بن  را�صد  الدكتور  ال�صيخ  افتتح 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن 

بن  عبداهلل  بن  اإبراهيم  ال�صيخ  جامع  ال�صنية 

اإبراهيم اآل خليفة مبنطقة احلنينية.

من  عدد  ح�صره  الذي  الفتتاح  وخالل 

اأع�صاء املجل�س واأفراد عائلة املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل عبداهلل بن اإبراهيم اآل خليفة، اأكد د. 

العبادة  ودور  امل�صاجد  بناء  ف�صل  الهاجري 

خالل  من  امل�صلم  يلقاه  الذي  العظيم  والأجر 

العبادات،  لأداء  وتهيئتها  اعمارها  يف  �صعيه 

اإليه مملكة  ت�صعى  ما  مع  هذا  يتما�صى  حيث 

البحرين يف التو�صع العمراين وتطوير البنية 

التحتية، وتوفري البيئة املنا�صبة.

امل�صاجد  بناء  وترية  زيادة  على  اأكد  كما 

واجلوامع يف ال�صنوات الأخرية ُم�صنًدا الف�صل 

من بعد اهلل عز وجل اإىل الداعم الأول �صاحب 

ملا  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

لالأرا�صي  واإيقاف  وم�صانده  عون  من  يقدمه 

بال�صكر  تقدم  كما  امل�صاجد،  عليها  ت�صيد  التي 

على  اهلل  باإذن  له  املغفور  لأ�صرة  والتقدير 

اهلل،  بيوت  من  بيت  اأعمار  الكرمي يف  تربعهم 

له  الأجر  يجزل  اأن  القدير  العلي  اهلل  �صائالً 

ويكتب عمله يف عليني.

بن  حممد  ال�صيخ  األقى  جانبه،  ومن 

اإبراهيم اآل خليفة كلمة بهذه املنا�صبة حمد اهلل 

فيها على اإمتام هذا امل�صروع املبارك، داعًيا اهلل 

العلي القدير اأن يكتب الأجر للمغفور له باإذن 

اهلل تعاىل وكل من �صعى يف بناء هذا اجلامع، 

مثمًنا دور جاللة ملك البالد املفدى يف رعايته 

اإدارة  اأ�صاد بدور  للم�صاجد والعناية بها، كما 

بناء  بامل�صاجد  الهتمام  يف  ال�صنية  الأوقاف 

و�صيانة وتوفري كل اخلدمات التي ت�صهل على 

امل�صلمني اأداء عبادتهم بي�صر و�صهولة.

متام اأبو�صايف: 

عن  الأمريكية   Steinreich Communications �صركة  اأعلنت 

اأكرب  اإىل غرفة التجارة الأمريكية يف البحرين كواحدة من  ان�صمامها 

50 �صركة عالقات عامة يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

اإن  منه  ن�صخة  على  »الأيام«  لها ح�صلت  بيان  ال�صركة يف  وقالت 

لديها  التي   Steinreich Communications ان�صمام  من  الهدف 

ال�صركات  مع  التعاون  هو  الأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  جميع  يف  مكاتب 

ال�صركات  وكذلك  اململكة  يف  لها  اأعمال  لإقامة  تتطلع  التي  الأمريكية 

تعمل  كما  الأمريكية.   الأ�صواق  اإىل  الدخول  يف  الراغبة  البحرينية 

Steinreich Communications منذ �صنوات عديدة مع عمالء لها يف 
اململكة كواحدة من اأكرب 50 �صركة عالقات عامة يف الوليات املتحدة، 

حيث ُتعترب جزًءا من جمتمع الأعمال الأمريكي املتنامي يف البحرين.

من جانبه اأكد الرئي�س واملدير التنفيذي �صتان �صتايرنيت�س على اأن 

التجارة بني البحرين والوليات املتحدة يف منو م�صتمر. 

فريد  موقع  من  البحرين  به  تتمتع  ملا  »نظًرا  �صتايرنيت�س:  وقال 

تر�صيخ  اإىل  تتطلع  التي  الأمريكية  ال�صركات  اأمام  اخلليج  منطقة  يف 

اإقليمي له تاريخ طويل من ال�صتقرار وال�صراكة، فاإن �صركتنا  وجود 

توؤمن باأن النمو يف التجارة بني البحرين والوليات املتحدة �صي�صتمر 

يف املجموعة عرب الن�صمام اإىل غرفة التجارة الأمريكية«. من جانبها، 

ال�صرق  بق�صم  الت�صالت  رئي�س جمموعة  الأول،  الرئي�س  نائب  اأكدت 

التجارة  غرفة  تبذلها  التي  اجلهود  على  �صتليرتين�س  اأريال  الأو�صط 

البحرينية  ال�صركات  بني  التوا�صل  خللق  البحرين  يف  الأمريكية 

ونظريتها الأمريكية. 

وقالت �صتليرتيت�س: »اأعمل يف اخلليج منذ ما يقارب عقد من الزمن، 

وقد �صاهدت تنامي ال�صوق التجاري بني البحرين والوليات املتحدة«.
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�شكر املوظفني على م�شاركتهم الفاعلة باالنتخابات

رئي�س »بناغاز« ي�شتقبل اأع�شاء النقابة اجلديدة

�شراكة اأكادميية بني اجلامعة 

االأمريكية يف البحرين وجامعة والية كاليفورنيا

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  الدكتور  ا�شتقبل 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( 

الت�شكيل  مبنا�شبة  اجلديدة  العمالية  النقابة  اأع�شاء 

اجلديد الذي اأعقب انتخابات النقابة العمالية يف ال�شركة 

وذلك بح�شور اأع�شاء من الهيئة الإدارية.

ال�شيخ حممد بن  الدكتور   ويف بداية الجتماع، قدم 

خليفة اآل خليفة الرئي�س التنفيذي نيابة عن اإدارة ال�شركة 

مبنا�شبة  اجلدد  لالأع�شاء  والتربيكات  التهاين  خال�س 

اإىل  وتقديره  �شكره  مقدًما  النتخابات،  هذه  يف  فوزهم 

احلظ.  يحالفهم  مل  الذين  واملر�شحني  ال�شابقني  الأع�شاء 

جميع  اإىل  وتقديره  �شكره  التنفيذي  الرئي�س  قدم  كما 

موظفي ال�شركة على م�شاركتهم الفاعلة والتي اأ�شفرت عن 

جناح عملية النتخابات.   كما مت خالل اللقاء بحث اآلية 

التعاون بني اإدارة ال�شركة والنقابة والعمل على كل ما من 

�شاأنه رفعة وازدهار ال�شركة.

باأعمال  القائم  العلي  حممد  حمد  اأعرب  جهته،  من    

رئي�س النقابة العمالية نيابة عن اأع�شاء النقابة عن �شكره 

ال�شيخ  الدكتور  راأ�شها  وعلى  ال�شركة  لإدارة  وتقديره 

حممد بن خليفة اآل خليفة الرئي�س التنفيذي على حفاوة 

ال�شتقبال وعلى التعاون والدعم الكبريين الذين تلقاهما 

التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  من  العمالية  النقابة 

لل�شركة.

اأول جامعة  اأعلنت اجلامعة الأمريكية بالبحرين، 

مملكة  يف  الأمريكي  الطراز  على  م�شممة  �شاملة 

جامعة  مع  الأكادميية  �شراكتها  اإقامة  عن  البحرين، 

وُتعد   .)CSUN( نورثريدج   - كاليفورنيا  ولية 

كاليفورنيا  ولية  جامعة  نظام  من  جزًءا  اجلامعة 

الأكرب  النظام  وهو  جامعًيا،  حرًما   23 ي�شم  الذي 

 500،000 من  يقرب  ما  مع  املتحدة  الوليات  يف 

طالب واأكرث من 50،000 من اأع�شاء هيئة التدري�س 

واملوظفني.

الرئي�س  �شاك�شتون،  اإ.  �شوزان  الدكتورة  وعلقت 

هذه  »ُتعد  بالبحرين:  الأمريكية  للجامعة  املوؤ�ش�س 

امل�شتمرة  جهودها  يف  للبحرين  بارًزا  معلًما  ال�شراكة 

فر�س  وخلق  اململكة  يف  التعليم  بجودة  لالرتقاء 

والدوليني  املحليني  الطالب  من  القادم  للجيل  جديدة 

خلو�س جتربة تعليم عاٍل على م�شتوى عاملي«.

جامعة  رئي�س  بيك،  د.  اإريكا  الدكتورة  وعلّقت 

»تقوم جامعة ولية  نورثريدج:   - كاليفورنيا  ولية 

من  كبرية  اأعداد  بتدري�س  نورثريدج   - كاليفورنيا 

تقدم  التي  باقي اجلامعات  اأكرث من  املاج�شتري  طالب 

الربامج نف�شها تقريًبا. اإن وجود هيئة طالبية دولية 

مميزة  �شمة  وهي  الطالب  جتربة  يرثي  متنوعة 

للتعليم يف جامعة ولية كاليفورنيا - نورثريدج«.

بيت التمويل الكويتي – البحرين 

ينظم مبادرة للتوعية ب�شرطان الثدي

اأعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين 

للتوعية  اجتماعية  مبادرة  تنظيم  عن 

الفعالية  اأقيمت  حيث  الثدي،  ب�شرطان 

يوم اجلمعة املوافق 29 اأكتوبر يف جممع 

ال�شيف، حتت �شعار »كلنا نهتم«. وتاأتي 

و�شعي  التزام  منطلق  من  املبادرة  هذه 

البنك للم�شاهمة يف رفع الوعي املجتمعي 

الوقائي  الفح�س  باأهمية  وللتذكري 

واملنتظم تزامًنا مع �شهر التوعية ب�شرطان 

الثدي.

بيت  من�شة  من  الفعالية  اإطالق  ومت 

جممع  يف  البحرين   - الكويتي  التمويل 

العديد من  اإقامة  ال�شيف، ومت من خاللها 

ذلك  لل�شغار، مبا يف  الرتفيهية  الأن�شطة 

الأن�شطة الفنية واليدوية.

املنا�شبة،  هذه  حول  حديثه  ويف 

التنفيذي،  املدير  حمد،  حممد  �شرح 

املعلومات  وتكنولوجيا  العمليات  رئي�س 

التمويل  بيت  يف  املوؤ�ش�شية  والت�شالت 

اأن  »ي�شعدنا  قائالً:  البحرين   - الكويتي 

ننظم هذه الفعالية التوعوية املميزة، التي 

تهدف للم�شاهمة يف ن�شر الوعي ال�شحي 

للوقاية  املبكر  الك�شف  على  والت�شجيع 

املجتمع  اأو�شع يف  املر�س على نطاق  من 

البحريني«.

زين  �شارة  قالت  جانبها،  ومن 

العابدين، رئي�س اإدارة املوارد الب�شرية يف 

بيت التمويل الكويتي - البحرين: »يويل 

بيت التمويل الكويتي - البحرين اهتماًما 

كبرًيا جتاه املحافظة على �شحة و�شالمة 

منت�شبي البنك واملجتمع املحلي كافة«.

حممد حمد�سارة زين العابدين

من جوائز االإجناز التكنولوجي ملنطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا

»بتلكو« حتتفل بح�شد جائزتني مرموقتني

بح�شد  بتلكو  �شركة  احتفلت 

جوائز  من  مرموقتني  جائزتني 

منطقة  يف  التكنولوجي  الإجناز 

وذلك  واأفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق 

ا�شت�شافتها  مميزة  منا�شبة  خالل 

الرئي�س  مقرها  يف  ال�شركة 

بتلكو  �شركة  نالت  وقد  بالهملة. 

اخلدمات  فئتي:  يف  التقدير  هذا 

ال�شتثنائية،  واحللول  واملنتجات 

والقيادة والنمو املتميز من جوائز 

ملنطقة  التكنولوجي  الإجناز 

والتي  واأفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق 

معر�س  خالل  عنها  الك�شف  مت 

»جيتيك�س 2021«.

الإجناز  جوائز  وتهدف 

باأبرز  لالحتفاء  التكنولوجي 

يف  التقنية  واملنجزات  النجاحات 

املنطقة، وهي تنظم من قبل جملة 

اأبرز  اإحدى   ،»MEA Business«

وهي  املنطقة  يف  الأعمال  جمالت 

لأ�شبوع  ر�شمي  اإعالمي  �شريك 

جيتك�س للتقنية.

»اخلدمات  فئة  جائزة  وُتنح 

ال�شتثنائية«  واحللول  واملنتجات 

املقدمة  املطلوبة  للخدمات  تكرمًيا 

للزبائن. وقد جنحت بتلكو بح�شد 

طرحها  بف�شل  اجلائزة  هذه 

 Customer Value« حلل 

Management«، وهو حل جديد 
لتعزيز م�شتوى جتربة الزبائن.

حتقيق  من  بتلكو  وتّكنت 

الرئي�شة،  الإجنازات  من  العديد 

اإطالق  يف  الأوىل  لكونها  وذلك 

 »5G« اخلام�س  اجليل  �شبكة 

جتارًيا يف مملكة البحرين، والأوىل 

يف التغطية الوطنية ل�شبكة اجليل 

اخلام�س »5G« باململكة، اإىل جانب 

فوزها باأكرب عدد من جوائز �شركة 

البحرين  م�شتوى  على   »Ookla«

خالل الربع الأول والثاين من عام 

2021، مما اأ�شهم بفوزها بجائزة 

فئة »القيادة والنمو املتميز«.

�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان يزور عائلة تركو مبنا�شبة احتفاالت ديوايل
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هل تواكب اأعمال تعبيد الطرق، وتطوير �شبكات 

ال�شرف ال�شحي، وترية التنمية العقارية املت�شارعة؟ 

قنوات  دون  من  �شنوات  مواطنون  ينتظر  وملاذا 

لل�شرف اأو �شوارع معبدة؟

بعد اأن اأ�شبحت القيمة الجتماعية تقا�ص من خالل 

ت�شكل  باتت  التي  املتابعني،  وعدد  والرت�يت  الاليكات 

راأ�شمال رمزي ق�ي جًدا!

خمالف  راأي  اتخاذ  من  البع�ص  يخ�شى  اأن  غرابة  ل 

حتى  الجتماعي،  راأ�شماله  خ�شارة  من  خ�ًفا  اجلمه�ر،  لراأي 

واإن كان غري م�ؤمن يف داخله بهذا الراأي!
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حممد  للنبي  ال�داع(  )حجة  خطبة  اآخر   -  632

األقاها ي�م عرفة على جبل الرحمة.

الحتالل  �شد  امل�شريني  ث�رة  اندلع   -  1919

الربيطاين بقيادة �شعد زغل�ل.

على  هج�ًما  ت�شن  الأمريكية  املقاتالت   -  1945

قنابل  ط�كي�  العا�شمة  على  اأ�شقطت  حيث  اليابان 

تزن ح�ايل 2000 طن، واأدى ذلك اإىل مقتل ما يقارب 

ا من املدنيني اليابانيني. 130000 �شخ�شً

القرب�شي  الزعيم  تنفي  املتحدة  اململكة   -  1956

مكاري��ص الثالث اإىل جزيرة �شي�شيل.

يزور  عرفات  يا�شر  فتح  حركة  رئي�ص   -  1970

م��شك� لأول مرة، وبداأ منذ هذه الزيارة الدعم ال�ش�فيتي 

لن�شال هذه املنظمة التي بداأت ي�شارية.

باأغلبية  ال�شمالية ي�ش�ت  ايرلندا  1973 - �شعب 

�شاحقة على البقاء �شمن اململكة املتحدة.

بكاأ�ص  القدم يف�ز  الك�يت لكرة  1990 - منتخب 

بط�لة اخلليج املقامة يف الك�يت.

 »2 اإمبل�ص  »�ش�لر  الكهربائية  الطائرة   -  2015

تقلع من اأب�ظبي للقيام برحلة ح�ل العامل بدون وق�د.

2016 - وق�ع ك�ش�ف كامل لل�شم�ص يف اإندوني�شيا 

واإقليم �شمال املحيط الهادئ.

�كت�ضاف قطعتني �أثريتني �ضمن �أعمال 

�لتنقيب �لأثرية بالقرب من موقع قلعة �لبحرين

يف  واملتاحف  الآثار  باإدارة  الأثرية  التنقيبات  فريق  اكت�شف 

منطقة بالقرب من م�قع قلعة البحرين )ح�ايل 600 مرت جن�ب 

امل�قع( خالل الأ�شب�ع الفائت قطعتني اأثريتني فريدتني من ن�عهما، 

ونّ�ه الفريق باأن هاتني القطعتني امل�شن�عتني من الطني، عبارة عن 

قطع اأثرية ي�نانية، ُيعرث عليها عادة يف املباين العامة اأو اخلا�شة 

واأحياًنا يتم اإيداعها يف القب�ر كقرابني. كالهما متطابقان وميثالن 

بال�شم  معروف  اإناء  ويعل�هما  جمعد  ب�شعر  مزينة  اأنثى  راأ�ص 

الي�ناين كالث��ص )»�شلة«(. ا�شُتخدم الناء العل�ي ل��شع الفحم 

ال�شكل تدعم هذه  البخ�ر، ولها قاعدة خمروطية  النباتي واحراق 

املباخر. 

ويع�د تاريخ هاتني القطعتني اإىل القرن الثاين قبل امليالد، وهي 

مرحلة مبكرة من ثقافة تايل��ص، ومل يتم متثيلها ب�شكل متكرر يف 

جزيرة البحرين. ولكن مت العث�ر على بع�ص القطع الأثرية املماثلة 

منذ �شن�ات عديدة يف القلعة الهلن�شتية بجزيرة فيلكا يف الك�يت. 

الهلن�شتية  الفرتة  يف  جًدا  م�شه�ر  تقليد  اإىل  القطع  هذه  وتنمي 

القدمية، الي�نانية والرومانية، وتعرف با�شم »راأ�ص امراأة ترتدي 

ه�  الي�نانية،  باللغة  »�شلة«  وتعني   ،»Calathos« كالث��ص«. 

ال�شم الدقيق امل�شتخدم لت�شمية ال�عاء امل�ج�د يف اجلزء العل�ي 

الأبي�ص  البحر  �شرق  من  التقليد  هذا  وينت�شر  الروؤو�ص.  هذه  من 

البطلمية  وم�شر  وقرب�ص  الي�نان  لي�شمل  اإيران،  اإىل  املت��شط 

والعراق واخلليج العربي )فيلكا والبحرين(. ح�شب الأماكن، فاإن 

التمثيالت خمتلفة، والأ�شل�ب خمتلف، لكن التقاليد تبقى كما هي. 

واجلدير بالذكر، باأن فكرة الأيق�نية لـ»املراأة ذات الكالث��ص« 

مت ا�شتخدامها ل�شنع اأن�اع خمتلفة من امل�شن�عات اليدوية: متاثيل 

كاملة، ومتاثيل ن�شفية فقط، واملباخر، ول �شيما عندما ترتكز هذه 

بالن�شبة  احلال  ه�  )وهذا  م�شتقرة  خمروطية  قاعدة  على  القطع 

ي�شتخدم  فكان  للمباخر،  بالن�شبة  اأما  حديًثا(.  املكت�شفة  للقطع 

الكالث��ص نف�شه ل��شع الفحم والبخ�ر.

بداأت النجمة ريهام حجاج التح�شريات املبدئية مل�شل�شلها اجلديد، الذي يكتبه ال�شيناري�شت اأمين �شالمة، وينتجه جمال العدل، 

ويخرجه �شامح عبدالعزيز، حيث بداأت العمل على احللقات الأوىل للم�شل�شل، والتح�شري لل�شخ�شية التي تقدمها �شمن اأحداثه، حيث 

تلعب دوًرا خمتلًفا عليها �شيكون مفاجاأة للجمهور، وخالل الأيام املقبلة �شيتم الإعالن تباًعا عن اأ�شماء الفنانني امل�شاركني يف العمل.

�إطالق �أول در�جة تعمل بالهيدروجني

تعمل  العامل  يف  دراجة  اأول  عن  اأ�شرتاليا  ك�شفت 

خاٍل  عامل  اإىل  ال��ش�ل  بهدف  الهيدروجينية،  بالطاقة 

من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكرب�ن. وتهدف �شركة »لف�« 

با�شتخدام  التي �شنعت  الدراجة،  الأ�شرتالية من خالل 

مادة خفيفة ال�زن، اإىل جعل النقل مل�شافات ط�يلة اأمًرا 

ممكًنا، ح�شب ما ذكر م�قع رو�شيا الي�م. و يتم جتهيز 

دراجة »لف�« بخزانات هيدروجني �شغرية تعمل على 

ت�شغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%، وتتطلب ح�ايل 

ح�ايل  تبلغ  مل�شافة  وتكفي  لل�شحن،  فقط  دقائق  ع�شر 

اخلا�ص  الطاقة  تخزين  نظام  كيل�مرًتا. ويح�ل   150

بالدراجة الكهرباء من الأل�اح ال�شم�شية با�شتخدام حملل 

كهربي يق�شم املاء اإىل مك�نات الهيدروجني والأك�شجني، 

وينقلها اإىل نظام تخزين ط�يل الأمد.

بدًء� من �لثاين و�لع�ضرين من نوفمرب

بريطانيا ت�ضمح بدخول �مللقحني بـ»�ضينوفارم«

اأعلنت احلك�مة الربيطانية عن اعتماد 

وهي:  بريطانيا،  اإىل  لل�شفر  لقاحات   3

وذلك  ك�فاك�شني«،  �شين�فاك،  �شين�فارم، 

املعتمدة  الأربعة  اللقاحات  اإىل  بالإ�شافة 

�شابًقا وهي: اأ�شرتازينيكا، فايزر، م�ديرنا، 

ج�ن�ش�ن.

واأفادت احلك�مة عرب م�قعها الر�شمي 

اأنها �شتبداأ اعتمادات اللقاحات الثالثة بدًءا 

ن�فمرب  �شهر  من  والع�شرين  الثاين  من 

ب�شكل  للملقحني  �شي�شمح  ما  اجلاري، 

البحرين  ومنها  عديدة  دول  من  كامل 

اخل�ش�ع  دون  من  بريطانيا،  اإىل  بال�شفر 

الدخ�ل  �شروط  وت�شمل  �شحي.  حجر  اإىل 

ال�ثائق  اإبراز  الربيطانية  الأرا�شي  اإىل 

قائمة  من  امل�شاد  اللقاح  تلقي  ت�ؤكد  التي 

اللقاحات امل�شرح بها، وذلك قبل 14 ي�ًما 

من دخ�ل الأرا�شي الربيطانية. ويتعني اأن 

ت�شم ال�ثائق اإمتام عملية التطعيم يف حال 

ي�شمل  الذي  اللقاح  ن�ع  امل�شافر  ا�شتخدام 

بها،  امل�شرح  اللقاحات  اأن�اع  من  جرعتني 

حتى  احلالت  كل  يف  اأ�شا�شي  �شرط  وه� 

قريب  وقت  يف  تعافى  قد  امل�شافر  كان  اإذا 

يتمتع بح�شانة طبيعية.  ال�شفر وبات  من 

اأما اإذا كان امل�شافر قد تلقى لقاح ج�ن�ش�ن 

اأند ج�ن�ش�ن امل�ؤلف من جرعة واحدة فاإنه 

يك�ن م�ؤهالً لدخ�ل بريطانيا.

ت�ضجيل 17 �إ�ضابة جديدة

 بكورونا وتعايف 34 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ن�فمرب   8 ي�م  يف   15541

و  وافدة،  لعمالة  حالت   5 منها  جديدة  قائمة  حالة   17

قادمتني  حالتني  و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت   10

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   34 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275363

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت، يف حني اأن 339 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 342 حالة قائمة.



محافظ الجنوبية: مواصلة 
الزيارات الميدانية لتحسين 

مستوى الخدمات ورفع جودتها

أج��رى محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي 
ب��ن خليفة آل خليف��ة، زيارة ميداني��ة إلى منطق��ة البحير، حيث 
تفقد س��موه حزمة من المواقع والمشاريع التي تصب في صالح 
ومنفعة المواطنين واألهالي في المجاالت اإلس��كانية والتنموية 
والتعليمي��ة، وذلك ضمن سلس��لة من الزي��ارات الميدانية التي 
تجريه��ا المحافظة لتحس��ين مس��توى الخدمات ورف��ع جودتها 
بالتنس��يق مع الجهات المعنية، بحضور س��عادة الشيخ خالد بن 
حم��ود آل خليف��ة وكي��ل وزارة اإلس��كان وعدد من المس��ؤولين 
من وزارتي اإلس��كان واألش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي. وخ��ال الزيارة أك��د س��مو المحاف��ظ أن المحافظة 
الجنوبية مس��تمرة في تعزيز التواصل الميداني بكافة المناطق 
لتفقد احتياجات األهالي واالستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم، 
تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، ودعم 
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعدها، استمع سمو محافظ الجنوبية إلى شرح مفّصل من وكيل 
وزارة اإلسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة تّضمن مستجدات 

مشروع البحير اإلسكاني وكافة خدماته العامة.

محمد بن عبداهلل: دور 
لمؤسسات المجتمع المدني 

في تعزيز الوعي الصحي العام

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة وفدًا من الجمعية اإلسامية وجمعية 
أصدقاء الصحة يضم رئيس الجمعية اإلس��امية فضيلة الش��يخ 
الدكتور عبداللطي��ف آل محمود ومدير عام الجمعية اإلس��امية 
أحمد المحمود ورئيس��ة جمعية أصدق��اء الصحة الدكتورة كوثر 
العيد والممرضة أمل أحمد عض��و جمعية أصدقاء الصحة، حيث 
قدموا وافر التقدير واالمتنان إلى رئيس المجلس األعلى للصحة 
عل��ى رعايته للفعالية التوعوية بمناس��بة الي��وم العالمي لكبار 

السن والتي أقيمت في مجمع السيف بعراد.
ون��وه رئيس المجل��س األعلى للصحة بدور مؤسس��ات المجتمع 
المدني في تعزيز الوعي الصحي العام وتشجيع األنماط الصحية 
الس��ليمة بما يس��هم في تعزيز جودة الحياة ويحافظ على صحة 
مختل��ف ش��رائح المجتمع، مش��يدًا بجهود الجمعي��ات المنظمة 

والقائمين على الفعالية والتي حققت نتائج طيبة.
وتضم��ن البرنامج المش��ي مع المس��نين بالمجم��ع لمدة نصف 
س��اعة واشتملت الفعالية على عدة محطات توعوية مثل محطة 
فحوصات للضغط والس��كر واألس��نان والعاج الطبيعي والبحث 
االجتماعي واستش��ارات تثقيفية من قبل لجنة المسنين وأقسام 

مختلفة بالرعاية األولية وبمشاركة جمعية المحرق األهلية.

 »تنسيقي العاصمة« 
يبحث االحتياجات التنموية 
للمنامة وكرباباد وجدحفص

بحث المجل��س التنس��يقي بمحافظة العاصم��ة االحتياجات 
التنموي��ة لمناط��ق المنام��ة وكرباب��اد وجدحف��ص، والتي 
رص��دت خال الزيارات الميدانية الدورية لفرق األحوال العامة 
بالمحافظ��ة، والتي تمثل��ت في صيانة وإع��ادة رصف بعض 
الط��رق، وإنش��اء مرتفع��ات لتخفيف س��رعة المركبات، وحل 
مش��كلة تجم��ع مياه األمط��ار، إضاف��ة إلى تبلي��ط عدد من 
األرصفة، وأوص��ى المجلس برفع توصي��ات للجهات المعنية 
لدراسة تنفيذ االحتياجات تحقيقًا لتطلعات األهالي واالرتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خال ترؤس محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة، اجتماع المجلس التنسيقي العاشر 
في دورت الثالثة، والذي عقد عبر االتصال المرئي بمش��اركة 
األعض��اء ممثلي الجهات الحكومي��ة، إذ تقدم رئيس وأعضاء 
المجل��س بأح��ر التعازي وصادق المواس��اة إل��ى ذوي الفقيد 
المرح��وم عادل حميد عضو المجلس التنس��يقي بالمحافظة، 
مس��تذكرين مناق��ب الفقيد وإس��هاماته الجليل��ة في خدمة 
األهالي من خ��ال عضويته في المجل��س، داعين المولى عز 
وجل أن يغفر له ويس��كنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر الس��لوان. كما استعرض المجلس خطة وزارة األشغال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني لمواجهة موس��م 

األمطار، باإلضافة إلى مشاريع قطاع الصرف الصحي.
وبينت الخطة أن الوزارة عالجت مؤخرًا 107 مواقع لتجمع مياه 
األمطار في المحافظ��ة، وانتهت من تنظيف أكثر من 56 ألف 
فتح��ة تصريف مياه األمط��ار على مدار الع��ام، وعمل صيانة 
دورية لعدد 1800 خزان لتجميع المياه، وصيانة وتنظيف أكثر 
م��ن 70 محطة ض��خ، وتنظيف ما يزيد ع��ن 15 كيلومترًا من 
القن��وات المفتوحة، إضافة إلى صيان��ة وتنظيف ما يزيد عن 

850 كيلومترًا من الشبكات بواسطة الضغط العالي.
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استقبل النواب العموم والمشاركين بمؤتمر مكافحة الجرائم عبر الوطنية

 الرئيس المصري: العدل أسمى القيم 
اإلنسانية وأساس استقرار المجتمعات

أكد الرئي��س المصري، عبدالفتاح السيس��ي، على 
أن س��يادة القانون هي أس��اس الحكم وأن العدل 
هو أس��مى القي��م اإلنس��انية وأس��اس اس��تقرار 
المجتمع��ات. ج��اء ذلك، أثن��اء اس��تقباله أمس، 
األمي��ن الع��ام لجمعي��ة الن��واب العم��وم العرب 
والن��واب العم��وم والمدعي��ن العامي��ن أعض��اء 
الجمعي��ة النائب الع��ام الدكتور عل��ي البوعينين 
والمش��اركين ف��ي المؤتمر الدولي ح��ول مكافحة 
الجرائم عبر الوطنية، والذي تنظمه النيابة العامة 
المصرية، تحت رعاية الرئيس السيس��ي، بحضور 
رئيس��ي مجلس��ي النواب والش��ورى ووزير العدل. 
وت��رأس النائب العام الجلس��ة األول��ى للمؤتمر، 
المتعلقة ببحث اإلطار الدولي واإلقليمي لمكافحة 
الجريمة عب��ر الوطنية وآليات التع��اون القضائي 
وتعزي��ز ه��ذا التعاون ف��ي ضوء اتفاقي��ات األمم 
المتحدة واالتفاقيات اإلقليمية العربية واإلفريقية 

واألوروبية، ودور الش��بكات اإلقليمية المعنية في 
مكافحة هذا النوع من الجرائم. وتم توقيع مذكرة 
تفاهم بين جمعية النواب العموم العرب وجمعية 
الن��واب العم��وم األفارق��ة، والتي ته��دف تكثيف 
الجهود المش��تركة لتنمية ق��درات أجهزة النيابة 
العام��ة واالدعاء الع��ام وتبادل الخب��رات وتعزيز 

التع��اون القضائ��ي الدولي، حيث وق��ع البوعينين 
عل��ى المذك��رة بصفت��ه األمي��ن الع��ام لجمعية 
النواب العموم الع��رب، والذي أعيد انتخابه للمرة 
الثانية باإلجماع لهذا المنصب وذلك في االجتماع 
الس��نوي للجمعية ال��ذي انعقد أم��س األول على 

هامش فعاليات المؤتمر.

 استكمال إجراءات أرض مركز البديع الصحي

 »األشغال«: استكمال إجراءات ترسية
توسعة شارع الجنبية الى 3 مسارات

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي المهن��دس عص��ام ب��ن عب��داهلل خلف، 
النائ��ب النائب عبداهلل إبراهيم الدوس��ري والعضو 
البل��دي محم��د س��عد الدوس��ري ممثل��ي الدائرة 
الثالثة بالمحافظة الشمالية، بحضور وكيل الوزارة 
لشؤون األشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط 
والوكي��ل المس��اعد للخدم��ات البلدية المش��تركة 
المهندس��ة ش��وقية حمي��دان، ومدير ع��ام بلدية 
المنطق��ة الش��مالية باإلنابة المهن��دس إبراهيم 
الجودر، ومدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، 
ومدي��ر إدارة التخطيط وش��ؤون المجالس البلدية 

محمود الشيباني.
وفي بداية اللقاء، أش��اد الوزي��ر بدور أعضاء مجلس 
الن��واب وأعض��اء المجالس البلدي��ة الثاثة وأمانة 
العاصمة وجهوده��م المبذولة ف��ي خدمة الوطن 
والمواطني��ن، مؤك��دًا عل��ى التع��اون المش��ترك 
والمستمر بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية 
في س��بيل تلبية احتياج��ات المواطنين والمقيمين 
وتوفي��ر أفضل الخدمات لهم وبم��ا يحقق المنفعة 

العامة.  
وت��م خال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة 
بتطوي��ر البني��ة التحتي��ة والمراف��ق البلدي��ة في 
الدائ��رة الثالثة، حيث اس��تعرض الوزير المش��اريع 
المقبلة عليها المنطقة في الفترة القادمة، أبرزها 

مش��روع مركز البديع الصحي، مش��يرًا الى أنه يجري 
حاليًا التنسيق بين وزارة اإلسكان وهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني الس��تكمال إجراءات األرض، في 
حين تم التنسيق بين قطاع البناء والصيانة بالوزارة 
مع وزارة الصحة للحصول على المتطلبات األساسية 
للمش��روع وتم البدء ف��ي إعداد التصامي��م األولية 
وأضاف بأنه يتم حاليًا اس��تكمال إجراءات الترسية 
لمش��روع توسعة ش��ارع الجنبية إلى ثاثة مسارات 
في كل اتج��اه تمهيدًا للبدء بتنفيذ المش��روع قبل 

نهاية العام الحالي.
كم��ا بين بأن لدى الوزارة حاليًا مش��روعًا آخر يخدم 
أهالي مدينة س��لمان والبديع والجنبي��ة والمناطق 
المحيطة، ويتمثل هذا المش��روع في تطوير تقاطع 
الجنبية من خال إنشاء جسر علوي لانعطاف يسارًا 

من ش��ارع الجنبية شمااًل إلى شارع الشيخ عيسى بن 
س��لمان ش��رقًا، علمًا بأنه يجري حالي��ًا العمل على 

طرح المشروع للمناقصة.
أما بش��أن تطوير شارع البديع، فقد أشار المهندس 
خلف إل��ى أنه تم االنتهاء من التصاميم التفصيلية 
ال��دوارات  إزال��ة جمي��ع  للمش��روع، حي��ث س��يتم 
واستبدالها بإشارات ضوئية وتوسعة الشارع إلى 3 

مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء طرق خدمات.
أما فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، اس��تعرض 
المهندس خلف آخر مستجدات مشروع إنشاء شبكة 
للصرف الصحي ف��ي مجمع 557 في منطقة البديع، 
حيث أش��ار إلى أنه تمت ترس��ية المشروع من قبل 
مجلس المناقص��ات والمزايدات ومن المؤمل البدء 

في تنفيذه خال شهر ديسمبر القادم.

افتتاح جامع الشيخ إبراهيم بن عبداهلل بالحنينية
افتتح رئيس مجلس األوقاف السنية الشيخ الدكتور 
راش��د بن محمد بن فطيس الهاجري جامع الش��يخ 
إبراهيم بن عب��داهلل بن إبراهيم آل خليفة بمنطقة 
الحنينية. وأكد د. الهاجري خال االفتتاح الذي حضره 
عدد من أعضاء المجل��س وأفراد عائلة المغفور له 
ب��إذن اهلل تعال��ى عبداهلل ب��ن إبراهي��م آل خليفة، 
فضل بناء المس��اجد ودور العب��ادة واألجر العظيم 
الذي يلقاه المس��لم من خال س��عيه ف��ي إعمارها 
وتهيئتها ألداء العبادات، حيث يتماش��ى هذا مع ما 
تس��عى إليه البحرين في التوسع العمراني وتطوير 

البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة.
كما أك��د على زيادة وتيرة بناء المس��اجد والجوامع 
في الس��نوات األخيرة مسندًا الفضل من بعد اهلل عز 
وجل إلى الداع��م األول لصاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل ورع��اه لما يقدمه 
م��ن عون ومس��انده وإيق��اف لألراضي التي تش��يد 
عليها المساجد، كما تقدم بالشكر والتقدير ألسرة 
المغفور له بإذن اهلل على تبرعهم الكريم في إعمار 
بيت من بيوت اهلل، سائًا اهلل العلي القدير أن يجزل 

األجر له ويكتب عمله في عليين.
من جانبه ألقى الش��يخ محمد بن إبراهيم آل خليفة 
كلم��ة بهذه المناس��بة حمد اهلل فيه��ا على إتمام 
هذا المش��روع المبارك، داعي��ًا اهلل العلي القدير أن 
يكت��ب األجر للمغفور له ب��إذن اهلل تعالى وكل من 
س��عى في بناء ه��ذا الجامع، مثمن��ًا دور جالة ملك 
الب��اد المفدى في رعايته للمس��اجد والعناية بها، 
كما أش��اد بدور إدارة األوقاف الس��نية في االهتمام 
بالمس��اجد بن��اء وصيان��ة وتوفير كاف��ة الخدمات 

التي تس��هل على المس��لمين أداء عبادتهم بيس��ر 
وسهولة.

يذكر ب��أن جام��ع الش��يخ إبراهيم بن عب��داهلل بن 
إبراهي��م آل خليف��ة يق��ع في وس��ط منطقة مجمع 
الحنينية اإلس��كاني وتبلغ مساحة بنائه 1212 مترًا 
مربعًا ويحتوي الجامع على مصلى للرجال في الدور 
األرضي يتسع لحوالي 700 مصٍل ومصلى للنساء في 
الميزانين ويتسع لحوالي 230 مصلية باإلضافة إلى 

الخدمات والمرافق التابعة لها. 

 تهيئة البنية التحتية لـ412 قسيمة سكنية

 »المناقصات«: 14 عطاء لألعمال 
اإلنشائية بقرية الشحن السريع

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس مظاريف 
114 عط��اًء لع��دد 16 مناقصة مطروحة من تس��ع 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصة ل��وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، فكانت بشأن مناقصة زمنية 
إلع��ادة الل��ف واإلصاح الش��امل لمضخات محطات 
ش��بكة الري الصحي وقد تم اس��تام ستة عطاءات 
له��ذه المناقص��ة. عاوة على ذل��ك، فتحت اللجنة، 
مناقصتين لوزارة الصحة، المناقصة األولى بش��أن 
المكم��ات الغذائي��ة العاجي��ة، وقد تم اس��تام 
ثماني��ة عطاءات له��ذه المناقصة. أم��ا المناقصة 
الثانية فكانت بش��أن األدوية العامة المخزنة، وقد 

تم استام 16 عطاء لهذه المناقصة.
المواص��ات  ل��وزارة  مناقص��ة  اللجن��ة  وفتح��ت 
واالتصاالت بش��أن ش��راء وتركيب نظ��ام الهواتف 
اإللكتروني للمبنى الرئيسي الجديد للوزارة، وقد تم 

استام ستة عطاءات لهذه المناقصة.
كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة اإلس��كان بش��أن 
األعمال وأعمال البنية التحتية لعدد 412 قس��يمة 

س��كنية في مواق��ع مختلفة من المملك��ة، وقد تم 
استام 11 عطاء لهذه المناقصة.

وفتح��ت اللجن��ة مناقص��ة لبلدي��ة المحرق بش��أن 
صيانة س��احل البس��يتين، وقد تم اس��تام س��تة 

عطاءات لهذه المناقصة.
أم��ا في قط��اع الطي��ران، فتح��ت اللجن��ة مناقصة 
لش��ركة مطار البحرين بش��أن األعمال اإلنش��ائية 
لمشروع قرية الش��حن السريع )المرحلة1-أ( بمطار 
البحري��ن الدول��ي، وقد تم اس��تام 14 عطاء لهذه 
المناقصة. وفتحت اللجن��ة مناقصة لحلبة البحرين 
 ،2022 F1 الدولية بش��أن تأجير المركبات الفاخرة

وقد تم استام عطاء واحد لهذه المناقصة.
كم��ا فتح��ت اللجن��ة مناقص��ة لش��ركة البحري��ن 
لاس��تثمار العقاري )إدامة( بش��أن توفير الخدمات 
االستش��ارية المتعلق��ة بالتصميم واالش��راف على 
مش��روع إنش��اء مباًن س��كنية لموظفي الفندق في 
منطقة باج الجزائر، وقد تم استام 12 عطاء لهذه 

المناقصة.
أم��ا في قط��اع النفط والغ��از، فتحت اللجنة س��بع 

مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة األولى 
فكانت بش��أن اتفاقي��ة زمنية لخدمات استش��اري 
الس��امة لدراس��ات المخاط��ر وس��امة العمليات، 
وقد تم اس��تام س��تة عط��اءات له��ذه المناقصة.  
أما المناقص��ة الثانية فكانت بش��أن توريد صمام 
��ع يدوًي��ا6A API، وقد تم اس��تام  البواب��ة الُمجمَّ
عش��رة عط��اءات له��ذه المناقصة، أم��ا المناقصة 
الثالثة فكانت بش��أن توريد كاب��ات األجهزة، وقد 
تم اس��تام س��تة عطاءات له��ذه المناقص��ة، أما 
المناقصة الرابعة فكانت بش��أن توريد المقسمات 
البخاري��ة، وق��د ت��م اس��تام عط��اء واح��د له��ذه 
المناقصة. أما المناقصة الخامس��ة فكانت بش��أن 
توفير خدم��ات وأجه��زة التحكم ال��دوارة وخدمات 
الحف��ر المحكم��ة بالضغط، وقد تم اس��تام ثاث 
عط��اءات لهذه المناقصة، أما المناقصة السادس��ة 
فكانت بش��أن عق��د لمدة خم��س س��نوات لتوريد 
المحوالت، وقد تم اس��تام خمس��ة عطاءات لهذه 
المناقصة، كما فتحت اللجنة ثاثة عطاءات بش��أن 

توريد مضخات سي في ار.
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وليد صبري «

أكد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين، ستيفانو بيتيناتو، أن »المملكة 
خط��ت خطوات هامة في مجال الصحة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية للنظام الصحي، وكفاءة 
الكادر الطبي، والتغطية الش��املة للس��كان«، منوهًا إلى أن »ذلك تجلى في االس��تجابة الناجحة 
والتص��دي لجائحة كورونا )كوفي��د19( من خالل القيادة الناجحة لصاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأسيس الفريق الوطني الطبي«.

وأض��اف بيتينات��و في حوار خص به »الوطن« م��ع انتهاء فترة عمله ف��ي المملكة أن »البحرين 
تتمتع بنظام تعليمي متين، ضمن أهداف التنمية المس��تدامة، الس��يما وأن التعليم متاح لكل 
م��ن يعيش في المملك��ة«. وقال إن »مكتب األم��م المتحدة اإلنمائي يعمل ف��ي البحرين منذ 
43 عامًا لتحقيق األولويات الوطنية«، مش��يرًا إلى أن »البرنامج اإلنمائي يهدف لتحقيق التنمية 

المستدامة وتحسين حياة السكان والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية«.
ولف��ت إلى أن »البرنامج اإلنمائي يتعاون مع مختلف الجهات البحرينية في الطاقة المس��تدامة 

وتمكين الش��باب وتنمية القدرات وتعزيز التنويع االقتصادي«، مؤكدًا أن »الطاقة المس��تدامة 
مج��ال واع��د في البحرين يجعلها مص��درًا عالميًا للطاقة النظيفة«، متحدث��ًا عن »إطالق جائزة 
جديدة ل�»الطاقة المتجددة« أوائل 2022«. وشدد على أن »األمم المتحدة فخورة بازدهار وحدة 
التحقي��ق الخاص��ة وبناء القدرات التقنية والتبادالت بش��أن معايير العدال��ة الجنائية الدولية«، 
موضح��ًا أن »هناك برنامج متعدد الس��نوات لدعم وحدة التحقيق��ات الخاصة«. وذكر أن »قيادة 
جامع��ة البحرين في مجال التنمية المس��تدامة منص��ة رائعة وفريدة من نوعه��ا«، منوهًا إلى 

»تدشين برنامج دكتوراه جديد في الجامعة يرتكز على »أهداف التنمية المستدامة««.
وأش��ار إل��ى أن »البحرين قادرة على إعادة تدوير النفايات واالس��تفادة م��ن »االقتصاد األزرق«، 
متحدثًا عن »مجاالت عمل جديدة بين األمم المتحدة والمملكة في مجاالت ذوي اإلعاقة والمدن 

الذكية والتحول الرقمي«.
وش��دد على أن »البحرين تزدهر كقائدة في »التنمية المستدامة« بالمنطقة وخارجها«، منوهًا 
إلى أن »البحرينيين أكبر مصدر للثروة في المملكة ومكانة كبيرة للتنمية البشرية في البحرين«. 

وإلى نص الحوار:

فخورون بازدهار وحدة التحقيق الخاصة والقدرات التقنية لمعايير العدالة الدولية

 األمم المتحدة لـ                 : نظام تعليمي 
متين وبنية تحتية صحية في البحرين

م��ا هي أب��رز مج��االت التعاون بي��ن البحرين 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؟

- أنش��ئ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بناًء 
عل��ى رؤية تهدف إل��ى مس��اعدة البلدان على 
القض��اء على الفقر وتحقيق التنمية البش��رية 
المس��تدامة، وه��و نه��ج للنم��و االقتص��ادي 
يش��دد على تحسين نوعية حياة جميع السكان 
م��ع الحفاظ عل��ى البيئة والم��وارد الطبيعية. 
ويعمل مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ف��ي البحري��ن من��ذ ع��ام 1978، ويعم��ل مع 
مختلف الشركاء الوطنيين لضمان إحراز تقدم 
نحو تحقيق األولويات الوطنية. وبذلك يتعاون 
برنام��ج األمم المتحدة اإلنمائي، باالش��تراك 
م��ع وكاالت األمم المتحدة األخ��رى في البالد، 
م��ع مختل��ف الجه��ات البحرينية ف��ي مجاالت 
الطاقة المستدامة، وتمكين الشباب، وتنمية 
الق��درات، وتعزي��ز التنوي��ع االقتص��ادي من 

منظور التنمية المستدامة والبشرية. 
لقد ذكرتم الطاقة المس��تدامة، كيف س��اهم 

برنامج األمم المتحدة في هذا المجال؟ 
- ب��دأ عملن��ا في مج��ال الطاقة المس��تدامة 
بمش��روع وقعناه في أواخر عام 2014 إلنش��اء 
البحري��ن،  وح��دة الطاق��ة المس��تدامة ف��ي 
بالش��راكة مع مكتب وزي��ر الكهرب��اء والماء، 
آن��ذاك. ويهدف المش��روع إلى إيج��اد وتعزيز 
بيئة تمكينية للطاقة الفعالة والمتجددة في 
البحرين، بما في ذلك س��د الفجوات القانونية 
والمؤسس��ية والقدراتية، وزيادة الوعي العام 
بتكنولوجي��ات الطاق��ة الفعال��ة والمتجددة، 
ودعم تطوير معايير ولوائح الطاقة، باإلضافة 
إل��ى تنس��يق وتنفي��ذ االلتزام��ات اإلقليمي��ة 
والدولي��ة للطاق��ة الفعالة والمتج��ددة. وقد 
تم بلوغ أول األه��داف الموضوعة عام 2016، 
عندم��ا واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى الخطط 
 ،»NREAP« المتج��ددة  للطاق��ة  الوطني��ة 
وكف��اءة الطاقة »NEEAP«. ف��ي عام 2019، 
أبرز إنشاء »هيئة الطاقة المستدامة« بوضوح 
التزام مملك��ة البحرين بالعم��ل على الطاقة 
المس��تدامة، وهو الق��رار الذي س��اندناه من 
خالل مواصلة تعاوننا في دعم التقييم البيئي 
االس��تراتيجي الُمنش��أ حديثًا. ويق��دم برنامج 
األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي الموارد البش��رية 
والدعم التشغيلي إلى الهيئة، مما يعزز أجندة 
الطاقة المستدامة في البحرين. وأخيرًا، نعمل 
م��ع هيئة الطاق��ة على إيج��اد وتطوير جائزة 
جديدة للطاقة المتجددة س��يتم إطالقها في 

أوائل عام 2022.
ذكرت��م أن برنام��ج األمم المتح��دة اإلنمائي 
يدعم بناء القدرات. ما هو مثال على إحدى تلك 

المبادرات في البحرين؟
- إن بن��اء الق��درات المحلية ه��و أحد األهداف 
الرئيس��ية لوجودنا في البحري��ن، على غرار ما 
نق��وم به في بل��دان أخرى ح��ول العالم. ومن 
األمثل��ة على ذلك تعاوننا المتعدد الس��نوات 
مع معهد البحرين لإلدارة العامة »بيبا«، وهو 
جهة مكلَّفة بتحس��ين قدرة وكفاءة العاملين 
ف��ي القطاع العام البحريني. بناء على التعاون 
الس��ابق، أطلقنا قبل عامين مش��روع تأسيس 
مختبراالبتكار في الخدمة العامة مع المعهد، 
وه��و برنامج طويل لم��دة 18 ش��هرًا لتعزيز 
الق��درات االبتكاري��ة ف��ي اإلدارة العام��ة في 

البحرين. وانطالقًا من األولويات االستراتيجية 
للحكوم��ة، كانت حداثة ه��ذا البرنامج تتمثل 
في إيجاد حلول أفضل وأكثر فعالية للتحديات 
المشتركة من خالل العلم السلوكي واالبتكار، 
وتحسين تقديم الخدمات العامة. وتم تدريب 
26 من »موظفي االبتكار« الحكوميين، الذين 
عرض��وا حلواًل لبعض التحدي��ات. ونتطلع إلى 
أن تؤتي المش��اريع النموذجي��ة ثمارها داخل 
الجه��ات الحكومي��ة المعني��ة. وم��ن األمثلة 
األخ��رى على ذل��ك برنامجنا متعدد الس��نوات 
لدع��م وح��دة التحقي��ق الخاصة، وه��ي هيئة 
رئيسية زاد وزنها منذ إنشائها في عام 2012، 
للتحقي��ق مع أولئك الذين ارتكب��وا أعمااًل غير 
قانوني��ة أو تتص��ف باإلهم��ال ومحاكمتهم. 
ونحن فخ��ورون برؤية ازدهار وح��دة التحقيق 
الخاصة، والمس��اهمة من خ��الل بناء القدرات 
التقني��ة والتب��ادالت بش��أن معايي��ر العدالة 
الجنائية الدولية. وبشكل عام، ونظرًا للمكانة 
العالي��ة جدًا للتنمية البش��رية ف��ي البحرين، 
أود أن أق��ول إن جميع مش��اريعنا في البحرين 
تتضمن ضمن أهدافها عنصر تنمية القدرات. 
قمتم بدعم تعميم أهداف التنمية المستدامة 
ف��ي البحري��ن بمختل��ف المؤسس��ات، وبينها 

جامعة البحرين. هل من تفاصيل؟
- تعتب��ر جامع��ة البحري��ن واحدة م��ن أقرب 
شركائنا هنا في البحرين، وقد اتفقنا على دعم 
العمل على أهداف التنمية المس��تدامة داخل 
الجامع��ة. وإذا ما فكرت في تج��ارب من أجزاء 
أخ��رى من العال��م، يمكنني الق��ول إن القيادة 
الت��ي أظهرتها الجامع��ة في مج��ال التنمية 
المس��تدامة فريدة من نوعها تمامًا. فمنذ أن 
بدأنا العمل مع الجامعة، قمنا بإجراء سلس��لة 
من الندوات عبر اإلنترنت حول أهداف التنمية 
المس��تدامة وأثر جائحة كورون��ا )كوفيد19(، 
البيئ��ة  م��ع تس��ليط الض��وء عل��ى جوان��ب 
والتعلي��م وغيره��ا م��ن المج��االت - وأعتقد 
ب��أن الجامع��ة ه��ي منص��ة رائعة ومناس��بة 
لمث��ل هذه المناقش��ات. كما قمن��ا بالتعاون 
مع الجامعة بتصميم وتدش��ين برنامج جديد 
عل��ى مس��توى الدكتوراه يرتكز عل��ى »أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة«، ونأم��ل ف��ي تصميم 
دورات أوس��ع لتغطية ه��ذه األهداف على عدة 
مس��تويات، ومن ضمنه��ا دورات للمبتدئين. 
وتشمل األنش��طة الجارية األخرى استراتيجية 
جدي��دة ألهداف التنمية المس��تدامة، ومختبر 

لالبت��كار، ومركز أهداف التنمية المس��تدامة 
الذي سيتم إنش��اؤه داخل الجامعة، مما يرفع 
م��ن مكانة الجامعة الدولي��ة في تعميم هذه 

األهداف وتعزيزها.
إذا نظرن��ا إل��ى األم��م المتح��دة ككل، كي��ف 
تنس��قون عملكم مع الش��ركاء البحرينيين في 

الترويج ألجندة التنمية المستدامة؟ 
- إنن��ا في برنام��ج األمم المتح��دة اإلنمائي، 
وفي إط��ار األم��م المتح��دة ككل، نعمل على 
التعاون مع الجهات الوطنية، بدءًا من نظرائنا 
الحكوميين الذين نعمل معهم بش��كل وثيق 
وعلى أصع��دة مختلفة. ويتمح��ور عملنا حول 
خطة عمل الحكومة، التي تغطي حاليًا الفترة 

من 2022-2019. 
ما أب��رز إنج��ازات البحرين في مج��ال التنمية 

المستدامة؟ وما هي التحديات الرئيسة؟
- س��أحاول اإلجابة من منظور أهداف التنمية 
المس��تدامة، فمن المعروف جيدًا أن البحرين 
ق��د خطت خط��وات هام��ة في مج��ال الصحة 
»اله��دف الثالث«، وخاصة فيما يتعلق بالبنية 
التحتي��ة للنظ��ام الصح��ي، وكف��اءة ال��كادر 
الطب��ي، والتغطي��ة الش��املة للس��كان. وقد 
تجلى ذل��ك في االس��تجابة الناجح��ة لجائحة 
كورون��ا، وتنظي��م الفري��ق الوطن��ي الطب��ي، 
والقي��ادة الناجحة لس��مو ول��ي العهد رئيس 
الوزراء. وتتمتع البحرين بنظام تعليمي متين 
»اله��دف الرابع«، فالتعليم مت��اح للمواطنين 
وكذل��ك للمقيمي��ن اآلخرين الذين يعيش��ون 
في البحرين. ونحن نتطلع إلى رؤية اس��تجابة 
مدارس البحرين بش��كل أكبر لمتطلبات سوق 
العمل الوطني والدولي الي��وم وغدًا، ألن ذلك 
س��يكون المفتاح لدفع البحري��ن إلى أبعد من 
ذل��ك كطرف فاعل في االقتص��اد العالمي في 
المس��تقبل. وفيم��ا يتعلق بالقط��اع الخاص 
وفرص العمل »الهدف الثامن«، فإن البحرين 
لديها قطاع أعمال نِش��ط، يجب أن تؤدي فيه 
الش��ركات الصغيرة والمتوسطة دورًا ملحوظًا 
في تعزيز االبتكار، ال سيما نحو الخدمات التي 
تتمتع بالقدرة التنافسية الدولية، وكذلك في 
خلق فرص عمل جديدة. أما المجال اآلخر الذي 
أود أن أذك��ره، وأرى بأن��ه مجال واعد بش��كل 
خاص ف��ي البحرين فهو الطاقة المس��تدامة 
»الهدف الس��ابع«، حيث شهدنا خطوات كبيرة 
في إدخال التش��ريعات والبني��ة التحتية التي 

تمك��ن م��ن التح��ول التدريجي نح��و مصادر 
الطاق��ة المتج��ددة في الب��الد، عل��ى أمل أن 
نرى في المس��تقبل القريب اس��تخدامًا واس��ع 
النطاق للطاقة الشمسية وكذلك مزارع الرياح 
الس��احلية والبحري��ة، مما قد يجع��ل البحرين 

مصدرًا عالميًا للطاقة النظيفة. 
وكأي بلد آخر ف��ي العالم، هناك أيضًا مجاالت 
يمكن تحس��ينها في رأيي، وأحب أن أش��ير هنا 
إل��ى الحفاظ عل��ى الحي��اة البحري��ة وتنوعها 
البيولوجي »الهدف الرابع عشر«. البحر – ومنه 
أخذت البحرين تس��ميتها – يجب الحفاظ على 
الثروات والحياة الفطرية المتعلقة به بش��كل 
متزايد، ومس��اعدة الفئات الت��ي تعتمد عليه 
في كسب العيش، وإقامة توازن أكثر استدامة، 
وتحويله إل��ى مصدر للنمو في البحرين، وذلك 
باالس��تفادة الكاملة بما نس��ميه »االقتصاد 
األزرق«. وبالمثل، ف��إن البحرين، كونها دولة 
جزري��ة صغيرة -وق��د عملت أنا ش��خصيًا في 
دول أخ��رى مماثل��ة- تواجه تحدي��ًا من حيث 
إدارة النفاي��ات »اله��دف الثاني عش��ر«، حيث 
يتزاي��د تراك��م النفاي��ات بوتيرة متس��ارعة، 
ويمك��ن أن تس��تفيد الجهود الحالي��ة إلعادة 
تدوي��ر وتصنيف النفايات من زيادة التنس��يق 
والتش��ريعات الخاصة بالقطاعات، مما يجعل 

القضية في صدارة جدول األعمال الوطني.
لق��د ذكرت جائحة كورون��ا )كوفيد19(، فكيف 

تقيم طريقة تعامل البحرين مع هذه األزمة؟
- هذا موض��وع تمت تغطيته كثيرًا، الس��يما 
م��ن قبل زمالئنا في منظمة الصحة العالمية. 
بش��كل  البحري��ن  تعامل��ت  ع��ام،  وبش��كل 
جي��د للغاي��ة مع أزم��ة جائحة كورون��ا. ولكن 
التقييم اإليجابي، في رأي��ي، ينبغي أن يتجاوز 
اس��تراتيجية التص��دي للوب��اء لع��ام 2020، 
التي كان��ت جديرة بالثناء. هنا ينبغي أن نركز 
عل��ى التأهب »للظروف الموج��ودة من قبل«، 
أي قبل انتش��ار الوب��اء. فعلى مدى الس��نوات 
العش��رين الماضي��ة أو نحو ذلك، اس��تثمرت 
البحري��ن الكثير على صحته��ا: البنية التحتية 
ورأس الم��ال البش��ري »مثل الك��وادر الصحية 
من األطباء والممرضين والعاملين في المجال 
الصح��ي واإلداري واللوجس��تي«، وإلى حد ما، 

تعزيز ثقافة أوسع للصحة في البالد. 
وقد خدمت هذه االستثمارات المبكرة مملكة 
البحرين على أن تكون أكثر اس��تعدادًا بمجرد 
ب��دء الجائح��ة ف��ي أوائ��ل ع��ام 2020. وبعد 

تفش��ي المرض مباشرة، سارعت الحكومة إلى 
إنشاء الفريق الوطني الطبي، حيث قامت بنشر 
اآلالف م��ن المتطوعي��ن الصحيين، وأنش��أت 
مراف��ق الع��زل والتعق��ب واالختب��ار، واحتواء 
العواق��ب المترتب��ة عل��ى الس��فر، وفرض��ت 
استخدام األقنعة، وإعطاء المعلومات اليومية 
ع��ن الفيروس، وب��دأت في ع��ام 2021 حملة 
تطعيم ش��املة. وكانت ه��ذه اإلجراءات، التي 
تستند إلى حد كبير إلى البحث العلمي واألدلة 
التجريبية، محورية للوصول إلى الوضع الحالي 
للعدوى المحدودة ج��دًا. وباإلضافة إلى ذلك، 
أنشأت السلطات البحرينية آليات للحد من األثر 
االجتماع��ي واالقتصادي للوباء بين الس��كان، 
بما في ذلك برامج إس��ناد القطاعات الهش��ة. 
وفي هذا الشأن، اشترك البرنامج اإلنمائي مع 
مركز »دراس��ات« في تحليل ع��دة مجاالت من 
اآلث��ار االجتماعي��ة واالقتصادي��ة للوباء على 
الش��باب والنس��اء واألعمال التجاري��ة والبيئة 
والصح��ة العقلية، من بين مجاالت أخرى، على 
أم��ل أن تضيف تلك الدراس��ات معارف وأفكارًا 

مفيدة للعمل في المستقبل.  
أين ترى برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي في 

المستقبل، في البحرين؟
- س��يعتمد توجه عمل البرنامج اإلنمائي في 
البحرين في المستقبل على عدد من العوامل. 
أواًل، ضرورة أن تكون أعمالنا ذات صلة وفائدة 
في البحرين، التي س��تحتاج إلى االس��تمرارية 
واستكشاف مجاالت عمل جديدة. ثانيًا، الحاجة 
إلى توطيد الش��راكات القوية القائمة بالفعل 
مع الجهات الفاعلة الرئيسية في البلد مع بناء 
شراكات جديدة. ثالثًا، وهذا أمر أساسي، بيئة 
داعمة توفرها حكومة البحرين، لدعم وجودنا 
واالس��تفادة من برامج عملن��ا التنموية. وقد 
أك��د التوجه العالمي لبرنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائي عب��ر خطته االس��تراتيجية الجديدة 
أن مج��االت عمله الرئيس��ية ستش��تمل على 
مجاالت عمل كالتصدي للفقر وعدم المساواة، 
والبيئة، والطاقة، والمس��اواة بين الجنس��ين. 
وفي البحرين، نأمل أن نواصل متابعة وتعزيز 
عملنا الراس��خ في مجال الطاقة المس��تدامة، 
وتعميم أهداف التنمية المس��تدامة، وسيادة 
القان��ون، وتمكين الش��باب، بينما نش��رع في 
مج��االت عمل جديدة بش��أن األش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة، والمدن الذكي��ة والتح��ول الرقمي، 
والمساواة بين الجنسين، بالتنسيق مع وكاالت 

األمم المتحدة العاملة في البالد.  
ه��ل لديكم ما تقولونه في نهاية لقائنا بكم، 

حول تجربتكم في البحرين؟
- بعد ما يقارب من 5 س��نوات من العمل في 
برنام��ج األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة، 
ومع اقترابي من نهاية فترة عملي، أس��تطيع 
أن أرى بوض��وح أن أكب��ر مص��در للث��روة ف��ي 
البحري��ن هو س��كانها. لقد غمرون��ي باللطف 
والك��رم واالنفت��اح، وما وجدته م��ن فخر لدى 
كل ش��خص قابلت��ه هنا خالل هذه الس��نوات. 
وبمعرفتن��ا ب��أن رأس الم��ال البش��ري الجيد 
ه��و من أندر الموارد لبن��اء البلدان، يجعل من 
وفرته في البحرين مصدرًا كبيرًا لألمل. وأتطلع 
إلى أن أتابع من بعيد كيف س��تزدهر البحرين 
وتب��رز كقائدة في مجال التنمية المس��تدامة 

في المنطقة وخارجها.

قيادة ناجحة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع »كورونا«

إطالق وتطوير جائزة جديدة للطاقة المتجددة أوائل 2022

تدشين برنامج دكتوراه في جامعة البحرين يرتكز على »أهداف التنمية المستدامة«

»الطاقة المستدامة« مجال واعد في البحرين يجعلها مصدرًا عالميًا للطاقة النظيفة

مكتب األمم المتحدة يعمل في البحرين منذ 43 عامًا لتحقيق األولويات الوطنية

إطالق »مختبر االبتكار« مع »بيبا« لتعزيز القدرات في اإلدارة العامة

البحرين قادرة على إعادة تدوير النفايات واالستفادة من »االقتصاد األزرق«

البحرينيون أكبر مصدر للثروة ومكانة كبيرة للتنمية البشرية في المملكة
ستيفانو بيتيناتو

الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«
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 الطالبان أحمد وطاهر ينتصران زاوية مضيئة 
على اإلعاقة الذهنية بصف النجوم

يعتبر صف النجوم بمدرسة أبوصيبع االبتدائية 
للبنين هو الباب الذي انطلق من خالله الطالبان 
أحمد حسن وطاهر علي من فئة اإلعاقة الذهنية 
البس��يطة إلى فضاء التأل��ق والتميز في تنمية 
مهاراتهما المختلفة، ليحق��ق الدمج بالتعليم 

الحكومي نقلة نوعية في حياتهما.
وتتلخص قص��ة نجاح أحمد في مش��اركته في 
العدي��د م��ن البرام��ج األكاديمي��ة والتربوي��ة 
الالزمة باإلضافة إلى تلقيه الدعم والمس��اندة 
التعليمي��ة منذ انضمامه لهذا الصف في العام 
الدراس��ي 2017-2018، والذي انعكس إيجابيًا 
عل��ى تط��وره المعرفي م��ن خ��الل تقدمه في 
المه��ارات اللغوي��ة من حيث تعرفه بس��هولة 
عل��ى الحروف والقراءة بص��ورة صحيحة وكيفية 
العد والحس��اب، كما اكتس��ب الطالب مهارات 
عدي��دة في الجان��ب االجتماع��ي، والتي اتضح 
من خاللها تفاعله الجميل مع أقرانه في الصف 
ومعلميه، فضاًل عن تطوره في الجانب الحركي، 
حي��ث أصبح أكثر اتزانًا عند المش��ي واللعب مع 

أصدقائه.

أم��ا الطالب طاهر فقد س��طع نجم��ه من خالل 
النم��و المعرفي واللغ��وي واالجتماع��ي لديه، 
فتط��ورت قدرت��ه بش��كل واض��ح ف��ي القراءة 
والربط بي��ن اللفظ والمدلول، وبات أكثر قدرة 
على التح��دث بصورة واضحة، أم��ا من الناحية 
االجتماعية فقد أصبح أكثر استقاللية واعتمادًا 
على النفس مع القدرة على التصرف في مختلف 
المواقف االجتماعية، كما س��اهمت األنش��طة 

والخبرات في تطوير مهاراته الحركية.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة التربية والتعليم 
على خلق بيئة تعليمية ناجحة وفعالة من خالل 
الجهود الحثيثة والسعي المستمر لتوفير كافة 
العوام��ل الداعمة إلكس��اب الطلب��ة بفئاتهم 
المختلفة المهارات المتنوعة، وتطوير الجانب 
الش��خصي والتعليمي والس��لوكي واالجتماعي 
لديه��م، ويتض��ح أث��ر ذلك جلي��ًا ف��ي النتائج 
المثم��رة لصف��وف الدم��ج ل��ذوي االحتياجات 

الخاصة بمختلف مدارس المملكة.

دراسة: عالقة إيجابية بين تكوين الصداقات 
واأللعاب الشعبية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية

بحث��ت دراس��ة علمي��ة حديثة في 
جامع��ة الخلي��ج العرب��ي العالق��ة 
بين التفاع��ل االجتماعي واأللعاب 
الشعبية لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

الذهنية.
الوهيدة  الباحثة سوس��ن  وقام��ت 
بدراس��ة عينة م��ن 70 تلميذة من 
ذوات اإلعاق��ة الذهني��ة البس��يطة 
التربي��ة  بم��دارس  الملتحق��ات 

الخاصة في دولة الكويت.
وقدم��ت الباحث��ة الوهي��دة ه��ذه 
متطلب��ات  م��ن  كج��زء  الدراس��ة 
الحص��ول عل��ى درجة الماجس��تير 
من قسم اإلعاقة الذهنية والتوحد 

بجامعة الخليج العربي.
كما أعدت الباحثة مقياس األلعاب 
الش��عبية ال��ذي تكون م��ن أربعة 
الش��عبية  األلع��اب  ه��ي:  أبع��اد 
التمثيلي��ة،  الغنائي��ة،  الحركي��ة، 

التعليمية. 
إلى ذلك وجدت الدراسة أن األلعاب 
الحركي��ة كانت أكث��ر األلعاب التي 
تمارس��ها التلمي��ذات ذوي اإلعاقة 
الغنائية،  األلع��اب  تليها  الذهنية، 
ثم التعليمية، وفي الترتيب األخير 

جاءت األلعاب التمثيلية. 
وقد أظهرت الدراس��ة وجود عالقة 

إيجابية بين بعد تكوين الصداقات 
وبعد األلعاب الحركية من مقياس 

األلعاب الشعبية. 
فيما وجدت عل��ى جانب آخر عالقة 
س��لبية بي��ن األلع��اب التمثيلي��ة 
الش��عبية وبي��ن مه��ارات التفاعل 
أنخف��ض  كلم��ا  أي  االجتماع��ي 
مستوى األلعاب الشعبية التمثيلية 
التفاع��ل  مه��ارات  زادت  كلم��ا 

االجتماعي. 
وف��ي تصريح لها عقب المناقش��ة 

قال��ت الباحث��ة سوس��ن الهوي��دة 
إن ذوي اإلعاق��ة الذهني��ة يعانون 
من قصور ف��ي التكيف االجتماعي، 
ويس��اعد  الس��لوكية.  والمه��ارات 
التلمي��ذة  تنش��ئة  عل��ى  اللع��ب 
اجتماعي��ًا، ويمنحها فرصًا لتكوين 
ش��خصيتها م��ن خ��الل العالق��ات 
والتعاون  والمش��اركة  المتبادل��ة 
والمناقش��ة والتش��اور والح��وار مع 
في  زميالتها  فمشاركتها  اآلخرين، 
اللعب هو الجس��ر الذي يس��اعدها 

على فهم عملية التفاعل، لما للعب 
الجماعي م��ن دور فعال ومهم في 

تنمية المهارات االجتماعية. 
يذك��ر أن الدراس��ة أعدت بإش��راف 
الش��يراوي،  مري��م  الدكت��ورة 
والدكت��ورة ود الداغس��تاني. فيما 
تكونت لجنة االمتحان من األستاذ 
الدكتور حمود القشعان من جامعة 
الكويت ممتحنًا خارجيًا، والدكتورة 
نادي��ة الت��ازي من جامع��ة الخليج 

العربي ممتحنًا داخليًا.

المجتمع الدولي وحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

اهت��م المجتم��ع الدولي 
بحقوق األشخ����اص ذوي 
اإلعاقة، فنادت اإلعالنات 
الدولي������ة  والمعاهدات 
بين  المس��اواة  بمب����دأ 
وحظ��ر  األف��راد  جمي��ع 
بينه��م  فيم��ا  التميي��ز 
اإلعاق��ة  أس��اس  عل��ى 
بالحق��وق  التمت��ع  ف��ي 
والحريات، ومنها اإلعالن 
اإلنسان  لحقوق  العالمي 
الصادر ع��ام 1948 الذي 

ع  ن��ص في مادت��ه الثانية على أن: »لكلِّ إنس��ان ح��قُّ التمتُّ
بجميع الحق��وق والحرِّيات المذكورة في ه��ذا اإلعالن، دونما 
تمييز م��ن أيِّ ن��وع،...«. وكذل��ك األمر بالنس��بة إلى العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 حيث نص 
المادة )2( )1( على أن: »تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد 
باحت��رام الحقوق المعت��رف بها فيه، وبكفال��ة هذه الحقوق 
لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، 
دون أي تميي��ز...«. ويض��اف إلى ذلك العه��د الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 حيث نص 
ف��ي المادة )2( )2( على أن: »تتعه��د الدول األطراف في هذا 
العهد بأن تضمن جعل ممارس��ة الحقوق المنصوص عليها 

في هذا العهد بريئة من أي تمييز...«.
كما صدرت الصكوك الدولية لحقوق اإلنس��ان لتعزز وتحمي 
حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة بش��كل خاص من خالل الحث 
عل��ى تمكينه��م وض��رورة إدماجهم ف��ي المجتم��ع، كما في 
ص��دور إعالن حول التق��دم واإلنماء في المي��دان االجتماعي 
1969 الذي أش��ار إلى ضرورة توفير خدمات رعاية اجتماعية، 
وإنش��اء وتحس��ين نظم الضمان والتأمين االجتماعي لصالح 
جمي��ع األش��خاص الذين يكونون، بس��بب الم��رض أو العجز 
غير القادرين بصورة مؤقتة أو مس��تمرة على االرتزاق وذلك 
لتأمين مستوي معيشي سليم لهم وألسرهم، فضاًل عن صدور 
اإلعالن العالمي لحقوق المعوقين عام 1975، والذي وضع 13 
مبدأ لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ليكون األساس المشترك 
لحماي��ة حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة والمرج��ع الموحد 
لذل��ك. إلى جانب صدور قرار الجمعية العامة بش��أن القواعد 
الموحدة بش��أن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين عام 1993 
والذي وضع القواعد الموحدة بش��أن تحقي��ق تكافؤ الفرص 
لألشخاص ذي اإلعاقة باالستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء 
عقد األمم المتح��دة للمعوقين )1983-1992(، بحيث تكفل 
هذه القواعد لجميع األش��خاص ذوي اإلعاقة إمكانية ممارسة 
ما يمارس��ه غيرهم من حقوق والتزامات. إيمانًا بإس��هامات 
األشخاص ذوي اإلعاقة األساسية في الجهود العامة المبذولة 

على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية. 

 * باحث قانوني أول بمجلس النواب
 باحثة دكتوراه في فلسفة 
القانون العام بجامعة البحرين

شيخة العليوي

فعاليته أكثر ونتائجه أفضل مع األطفال

 الشين: العالج الوظيفي يحسن المهارات 
الحركية للمصابين باضطراب التنسيق التنموي

قال اختصاصي التخاطب والتربية 
الخاصة هاني الش��ين ل�»الوطن« 
إن الع��الج الوظيف��ي ه��و ع��الج 
الحركي��ة  المه��ارات  لتحس��ين 
والتوازن والتنس��يق ويساعد على 
تأهيل األطفال م��ن ذوي الهمم، 
ويس��هم في تحس��ين أداء الطفل 
رغ��م اإلعاق��ة، وتنمي��ة قدرات��ه 
والتغلب على جوانب القصور لديه 
وذلك من خالل إعداد مجموعة من 
البرام��ج واألنش��طة والتي تهدف 
إلى أن يص��ل الطفل إل��ى مراحل 
متطورة تمكنه من االعتماد على 
النفس بش��كل كبير، الفتًا إلى أن 
المصابي��ن باضط��راب التنس��يق 
التنم��وي )DCD( يحتاج��ون غالبًا 
إل��ى الع��الج الوظيف��ي فهو عالج 
والتنس��يق  الحرك��ة  لمش��اكل 
ويساعدهم على تحسين المهارات 
عليه��ا  تنط��وي  الت��ي  الحركي��ة 
المهام اليومية، وتشمل المهارات 
والجس��يمة  الدقيق��ة  الحركي��ة 

والتخطيط الحركي.
وأض��اف أن المعالجي��ن يعمل��ون 
والتوازن  التنس��يق  على مه��ارات 
والتنظيم الذاتي ويمكن لألطفال 
الحص��ول عل��ى الع��الج الوظيفي 
في المدرس��ة فهي عادة جزء من 
الخ��اص ويمكن  التعلي��م  خط��ة 
ف��ي  أو  ف��ردي  بش��كل  تت��م  أن 
مجموعات صغي��رة. ولكن يتعين 

عل��ى البالغي��ن مم��ن ه��م ف��ي 
العثور  الوظيف��ي  للع��الج  حاج��ة 
عل��ى معالج يعمل بش��كل خاص، 
مشيرًا إلى أن البالغين المصابين 
العالج  ب�)DCD( يس��تفيدون من 
الوظيفي، إال أن��ه أكثر فعالية مع 
األطف��ال فكلما بدأ في وقت مبكر 

كان ذلك أفضل.
وأوض��ح أنه ت��م تصمي��م العالج 
الوظيف��ي لتلبي��ة احتياج��ات كل 
ش��خص حي��ث يب��دأ المعالج��ون 
الق��وة  نق��اط  ف��ي  بالنظ��ر 
والتحدي��ات. ثم يقومون بإنش��اء 
برنام��ج من التمارين واألنش��طة 
التي تركز على المهارات الحركية 
التي تحتاج إلى تحسين. فبالنسبة 
إل��ى األش��خاص الذي��ن يعان��ون 

م��ن التخطي��ط الحرك��ي، يعمل 
المعالجون عل��ى الروتين اليومي 
حيث إنه يس��اعد األش��خاص على 
تعلم الخطوات األولية وتسلس��ل 

المهام.
وبي��ن أن التخطي��ط الحركي جزء 
من مجموعة م��ن المهارات التي 
تس��اعدنا عل��ى تحريك أجس��امنا 
بالطريق��ة الت��ي نريده��ا. هناك 
المه��ارات  م��ن  مختلف��ة  أن��واع 
الحركي��ة الت��ي نس��تخدمها مرارًا 

وتكرارا طوال حياتنا إلنجاز األمور. 
المه��ارات  »تس��اعدنا  وتاب��ع: 
الحركي��ة اإلجمالية عل��ى تحريك 
عضالتنا الكبيرة حتى نتمكن من 
أداء ح��ركات مثل المش��ي والقفز 
والت��وازن، وتس��اعدنا المه��ارات 
الحركي��ة الدقيق��ة عل��ى تحري��ك 
العضالت األصغر التي تتحكم في 
أيدينا ومعصمين��ا وأقدامنا. حيث 
إنها مفت��اح ألعم��ال أصغر، مثل 
اإلمس��اك بقل��م رص��اص أو ربط 

أربط��ة الح��ذاء، كما أن التنس��يق 
هو الطريقة التي ننظم بها جميع 
الجس��دية حت��ى نتحرك  أفعالن��ا 

بكفاءة«. 
وواصل قائاًل: »كل هذه المهارات 
مطلوبة لألفعال الجس��دية ولكن 
يج��ب أن يح��دث ش��يء م��ا قب��ل 
أن نتمك��ن م��ن اس��تخدام ه��ذه 
المهارات بش��كل فع��ال، علينا أن 
نفكر ف��ي الطريقة التي س��نحرك 
به��ا أجس��ادنا حت��ى نتمكن من 

إكم��ال المهمة التي ف��ي متناول 
اليد فهي تنطوي على جهد منسق 

بين الدماغ والعضالت«.
وأردف: »إذا كان طفلك يعاني من 
مش��اكل التخطيط الحركي، فمن 
المهم أن تع��رف أن هذه المهارة 
ويمك��ن  تتحس��ن،  أن  يمك��ن 
للمعالج المهني أن يساعد طفلك 
األولي��ة  الخط��وات  تعل��م  عل��ى 
وتسلس��ل المهام. مما يسهم في 
أن تصب��ح المه��ام أكث��ر تلقائية 
ولكن األم��ر يتطلب وقت��ًا وصبرًا 
والكثير  وعروضًا بصرية وجسدية 
ط��رق  فهن��اك  الممارس��ة.  م��ن 
يمكنك من خاللها المس��اعدة في 
المنزل أيضا لذل��ك يتوجب عليك 
أن تتع��رف عل��ى كيفي��ة تعلي��م 
إجراءات الرعاي��ة الذاتية لألطفال 
مش��اكل  م��ن  يعان��ون  الذي��ن 
التخطي��ط الحرك��ي. إن االهتمام 
بالع��الج الوظيف��ي لألطف��ال قد 
يس��اعد بش��كل كبير ف��ي تنمية 
المهارات الحركية للطفل المعاق؛ 
والمش��ي  الوق��وف  يس��تطيع  إذ 
والحف��اظ عل��ى الت��وازن. ويعمل 
الع��الج الوظيف��ي لألطف��ال على 
تطوير المه��ارات الحركية للطفل 
والت��ي تمكن��ه م��ن التعامل مع 
مختل��ف ش��ؤون حياته م��ن حيث 
تن��اول الطع��ام والمالب��س ربط 

الحذاء وغيرها«.

هاني الشين
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إعـداد: أيـمــن شـكــل
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محاكم وقضايا

بين ضياع مستقبل الطبيب وإجحاف حقوق المرضى

 محامون: األخطاء الطبية تحتاج 
تحقيقات فنية للوصول إلى حكم منصف

خلص محامون إلى أن األخطاء الطبية 
تحتاج لمزيد م��ن التحقيقات الفنية 
للوص��ول إل��ى حكم منص��ف ال يظلم 
المري��ض أو الطبي��ب، وال يكفي رأي 
الطبيب الشرعي للوصول إلى حقيقة 
األمر، ب��ل يجب تعزيزه ب��آراء للجان 
طبي��ة متخصصة ومحايدة، وأوضحوا 
أن بعض اللجان التي تتولى التحقيق 
م��ن جهة الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن الصحية، تضم غير مختصين 
بالواقعة محل التحقيق، وبما يمكن 
أن يضيع مس��تقبل األطباء ويعزز من 

إحجام األطباء على العمل بأريحية.
وأك��د المحام��ي فري��د غ��ازي عل��ى 
الحاج��ة للوص��ول إل��ى الحقيقة في 
قضاي��ا الخطأ الطبي بش��كل منصف 
لألط��راف، خاصة وأن بع��ض اللجان 
الطبية التي تحقق ف��ي أخطاء طبية 
معينة تضم غير مختصين بالواقعة، 
وهو م��ا ال يخدم العدال��ة واإلنصاف 
لألطراف، الفتًا إلى أن بعض األخطاء 
س��وى  تحت��اج  وال  بديهي��ة  تك��ون 
لتقدير القاض��ي، وخاصة في القصد 
الجنائ��ي من ارت��كاب الخط��أ، وقال 
إن بع��ض األخطاء تح��دث لكنها لن 
ت��ؤدي إال للنتيج��ة النهائي��ة وه��ي 
وفاة المريض، بس��بب أمراض أخرى 
مرتبط��ة بوفاته، فض��ًا عن حدوث 
مضاعفات أثن��اء إجراء الجراحات وقد 
تحتاج ألدوية عاجلة غير متوفرة في 

المستشفى الذي تجرى فيه الجراحة، 
وه��و ما يعتب��ر تقصيرًا ومس��ؤولية 

المستشفى وليس الطبيب.
ورأى غ��ازي أن��ه ال حاج��ة لتعدي��ل 
التشريعات في مسألة الخطأ الطبي، 
لك��ون المس��ألة مهني��ة أكث��ر م��ن 
قانونية، لكنه أكد على أن المش��كلة 
تكم��ن ف��ي تطبي��ق م��واد القانون 
وق��ال:  الواقع��ة،  عل��ى  وتكييفه��ا 
»نتحدث عن حياة إنس��ان ومستقبل 
طبي��ب يم��ارس مهنة إنس��انية في 

المقام األول«. 
من جانبه، نوه المحامي نبيل القصاب 
إلى القاعدة القانونية التي تفيد بأن 
الطبي��ب مل��زم بب��ذل العناي��ة دون 
تحقي��ق النتيجة مثل��ه مثل المحامي 

الذي يترافع دفاع��ًا عن موكله، لكنه 
ال يضم��ن النتائ��ج النهائي��ة لحكم 
المحكمة، وق��ال إن الطبيب ال يمكن 
أن يضم��ن إنقاذ حي��اة المريض في 
بعض الحاالت، وال يتحمل مس��ؤولية 
المضاعف��ات التي تصل إليها حالته، 

أو وفاته بسبب المرض.
لك��ن القص��اب ألم��ح إل��ى أن ه��ذه 
القاع��دة ال تنطب��ق عل��ى جراح��ات 
التجمي��ل حيث يك��ون الطبيب ملزمًا 
بتحقي��ق النتائج التي وعد بتحقيقها 
وبحسب االتفاق على الشكل النهائي 
المرغوب، وق��ال إن عمليات التجميل 
ش��هدت ارتفاعًا ف��ي أع��داد األطباء 
الطل��ب  وازدي��اد  فيه��ا،  العاملي��ن 
عليه��ا م��ن قب��ل كثيري��ن، وهو ما 

كش��ف عن حدوث إهم��ال أو تقصير، 
وقال: »إحدى الدعاوى التي باشرتها 
ألخصائي عاج طبيعي مارس أسلوب 
عاج خاطئ واستخدم أدوات بطريقة 
غي��ر صحيحة ما تس��بب بكدمات في 

جسم المريضة«.
وأضاف القص��اب: »لم تص��ل الواقعة 
للمحاكم حيث توصل األطراف لتعويض 
بع��د أن ت��م توجيه إن��ذار لألخصائي، 
يحمل��ه المس��ؤولية المدني��ة، فق��ام 
بالتواصل مع المريضة واتفق الطرفان 

على التسوية المرضية«.
م��ن جان��ب آخ��ر، وجه��ت المحامية 
ه��دى المه��زع أصاب��ع االته��ام إلى 
اللجان الطبي��ة التي تقوم بالتحقيق 
ف��ي وقائع األخطاء الطبية، وقالت إن 

»نهرا« توجه االتهامات لألطباء دون 
إجراء تحقيق منصف وعادل، فبعد أن 
أدانت لجنة طبية أحد موكليها، صدر 
بعد فت��رة تعديل للق��رار واالكتفاء 
بلف��ت النظ��ر، وه��و ما يعن��ي خطأ 

اللجنة التي حققت في الواقعة.
كم��ا س��ردت واقع��ة لقضي��ة خط��أ 
طبي خ��اص بمريضة توف��ي جنينها 
لوالدت��ه في أس��ابيع مبك��رة، وأدين 
فيه��ا طبي��ب بالحبس س��نتين، وتم 
تخفي��ض العقوبة لس��نة واحدة، ثم 
اس��تبدالها بعقوبة بديلة، وقالت إن 
لجنة التحقيق التي باش��رت الواقعة، 
ترأس��ها طبيب عظام، وتساءلت: هل 
يمكن االعتماد على قرار لجنة ال تضم 

اختصاصي أمراض نساء ووالدة؟
وتن��ص الم��ادة )27( من المرس��وم 
بقانون رقم )7( لس��نة 1989 بش��أن 
مزاولة مهن��ة الطب البش��ري وطب 

األسنان على اآلتي:
ال يكون الطبيب مس��ؤواًل عن الح�الة 
التي وصل إليه��ا المريض، إذا تبين 
أنه ب��ذل العناي����ة الازم����ة، ولجأ 
إلى جميع الوس��ائل التي يستطيعها 
من كان في مثل ظروفه لتش��خيص 
المرض وعاج المريض، ولكنه يكون 

مسؤواًل في األحوال التالية:
أ - إذا ارتك��ب خط��أ أدى إل��ى اإلض����رار 
بالم�ري��ض نتيج���ة الجهل بأمور فنية أو 
عملية يفترض في كل طبيب اإللمام بها.

ب - إذا لح��ق ض��رر بالمريض نتيجة 
إلهم��ال الطبي��ب أو تقصي��ره ف��ي 

العناية به.
ج - إذا أج��رى عل��ى مرض��اه تج��ارب أو 
أبحاثًا علمية غير معتمدة من قبل وزارة 

الصحة، وترتب على ذلك اإلضرار بهم.
وتخت��ص اللجنة المنص��وص عليها 
بالمادة )5( من ه��ذا القانون والتي 
تش��كل بقرار من وزير الصحة بتقرير 

حدوث األخطاء المشار إليها.
وخصص��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م 
المهن والخدمات الصحية على موقعها 
قسمًا للشكاوى يقوم بالتحقيق ودراسة 
القضائي��ة  والتكليف��ات  الش��كاوى 
المتعلقة باألخطاء الطبية والمس��اءلة 
الطبي��ة  األخط��اء  ع��ن  التأديبي��ة 
والمخالفات الخاصة بأخاقيات وقانون 
ممارسة المهن الصحية في المملكة. 

كم��ا تق��وم الوح��دة أيضًا بدراس��ة 
الحوادث التي يتم إباغ الهيئة عنها 
م��ن قب��ل مراف��ق الرعاي��ة الصحية 
ومقدميها، ويت��م التعامل مع جميع 
الش��كاوى بأقص��ى قدر من الس��رية 
والمساواة في االعتبار ووفقًا لقواعد 
الهيئة، وتعط��ى األولوية  وأنظم��ة 
للش��كاوى التي تدعي حدوث خطأ أو 
إهم��ال ينط��وي على الوف��اة أو ضرر 
جس��يم وتلك الت��ي تش��كل تهديدًا 
مباش��رًا عل��ى الصح��ة أو الس��امة 

العامة.

هدى المهزعفريد غازي نبيل القصاب

 إلزام صاحب فيال برد عربون بيعها 
لعدم موافقة البنك على التمويل

ألزم��ت المحكمة الكبرى المدنية االس��تئنافية، صاحب فيا 
برد عربون اس��تلمه من مش��تٍر للفيا وذل��ك بعد أن رفض 

البنك تمويل عملية الشراء ورفض صاحب الفيا رد المبلغ.
وحول تفاصيل الدعوى أش��ار وكيل المدع��ي المحامي خليل 
إبراهي��م أن موكل��ه اتفق م��ع صاحب الفيا عل��ى أن يقوم  
بش��رائها مقابل 131000 دينار، ودفع 3000 دين�ار كمقدم 
ثمن بموجب إيصال س��داد، واتفقا عل��ى أنه في حالة ع�دم 
موافق��ة البنك على تمويل العقار يحق للمش��تري اس��ترداد 
المبلغ المدفوع، وبالفعل رفض البنك تمويل عملية الشراء، 
وطلب المش��تري رد مبل��غ المقدم، لك��ن البائع رفض ذلك، 
فق��ام برف��ع دعوى أم��ام المحكم��ة المدني��ة والتي قضت 
برفض الدع��وى. وطعن المدع��ي على الحكم باالس��تئناف 
ودف��ع المحامي بن��ص المادة 52 من القان��ون المدني بأن 

»ني��ة المتعاقدين هي المعول عليها في داللة االتفاق على 
دفع العرب��ون وقت إبرام العقد وما إذا كان المقصود به أن 
يكون مقابًا لخيار العدول عن العقد، أم تأكيد بتاته والبدء 
ف��ي تنفيذه بدفع جزء من الثمن«، وأش��ار إلى ما نص عليه 
عقد الش��راء بأنه في ح��ال عدم موافقة البن��ك على تمويل 
القرض فيحق للمش��تري رد مبلغ العربون. وقالت المحكمة 
إن الث�ابت م��ن األوراق هو أن البن�ك لم يواف�ق على تموي�ل 
ش���راء العق�ار لتج�اوز المس��تأنف حد االئتم��ان الخاص به، 
وأنه ق��د قام بإخطار المدع��ى عليهما ب�ذلك مم�ا ينفس��خ 
مع��ه عقد البيع س��ند الدع��وى وي�رد ك�ل ط���رف إلى الحالة 
التي كان�ا عليه�ا قب�ل التعاقد، وانتهت المحكمة إلى فس��خ 
عقد البيع وإل�زام المستأنف ضدهما برد مقدم الثمن وقدرة 

3000 دينار للمستأنف كأثر من آثار فسخ العقد. خليل ابراهيم

 سهام صليبيخ: دعاوى كثيرة 
ومشاكل بين األزواج بسبب عمل المرأة

كش��فت المحامية س��هام صليبخ عن 
إس��اءة بعض النساء استخدام حقهن 
في التقاضي والحص��ول على النفقة، 
مبين��ًة أن بعض الزوجات يس��تغللن 
هذه الحقوق بتقدي��م حجج وادعاءات 
واهي��ة للجوء إل��ى المحاكم للحصول 

على المال من مكافآت ومنح مالية.
إل��ى وج��ود ع��دة قضاي��ا  وأش��ارت 
ومش��اكل بين األزواج أساسها األمور 

المادية، وقضية عمل الزوجة.
وقالت: »إذا كان��ت المرأة تعمل قبل 
عق��د الزواج وتقدم لها الزواج فيمكن 
لها أن تش��ترط على الزوج عدم ترك 
العم��ل وذلك مقابل ع��دم تقصيرها 
في حق��وق ال��زوج«، وأضاف��ت: »في 
ظروفن��ا الحالي��ة يكون هن��اك اتفاق 

لعمل الزوج��ة بإرادتها للمس��اهمة 
في مصروف البيت واألبناء«. وأوضحت 

العاق��ة الزوجي��ة تتضم��ن حقوق��ًا 
متبادلة وه��ي حق المرأة في االعتناء 
به��ا وأن ينف��ق ال��زوج عليه��ا وعدم 
اإلض��رار به��ا ماديًا أو معنوي��ًا وعلى 
الزوجة، في المقابل أن تعتني بالزوج 
وترعاه وأال تمتنع ع��ن اإلنجاب منه، 
باإلضافة إلى باقي الحقوق المتعلقة 
ببن��اء األس��رة، م��ن تأثيث مس��كن 
الزوجي��ة والس��كن المس��تقل اآلمن 
والحق��وق المتعلقة باس��تمرارالحياة 
ف��ي  الم��رأة  ح��ق  مث��ل  األس��رية، 
االس��تقال الم��ادي وع��دم حرمانها 
من العمل النافع والحقوق المرتبطة 
باإلنجاب وتربية األبناء، مش��يرًة إلى 
أن عق��د ال��زواج يرتب كاف��ة الحقوق 
والقانوني��ة. الش��رعية  المش��تركة 

ونوه��ت إل��ى أن القوانين س��اهمت 
ف��ي حفظ حق��وق الم��رأة وأن قانون 
األس��رة يس��تمد أحكامه م��ن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما 
أش��ارت لدور مكاتب اإلرش��اد األسري 
ومنهجيتها في حل المشاكل األسرية 
قب��ل بلوغه��ا المحاكم. فيم��ا أكدت 
أن ق��رار وزير العدل الخ��اص تفعيل 
الوس��اطة الش��رعية من��ح المحامين 
الفرصة للعب دور في تقريب وجهات 
النظر من خ��ال مكاتبهم، واقترحت 
إج��راء تعديل ف��ي قان��ون البدل في 
ش��قه الجعفري بحيث يتيح للمرأة رد 
المه��ر المدف��وع إليها ولي��س البدل 
بما يرض��اه الزوج حتى ال يكون هناك 

استغال وظلم يقع على المرأة.

سهام صليبيخ

 مستأجر محل بمتنزه
  خليفة لم يدفع سوى 
التأمين فقط منذ 2017

ألزمت المحكمة الكبرى اإلدارية مس��تأجر محل في متنزه خليفة 
بدف��ع 7510 دناني��ر قيمة إيج��ارات متأخرة علي��ه لصالح بلدية 
المح��رق، بعد أن دف��ع فقط مبلغ التأمين عند إب��رام العقد ولم 
يدف��ع اإليج��ار منذ أن اس��تأجر المحل ع��ام 2017، كم��ا ألزمته 

المحكمة بمصروفات الدعوى والرسوم.
وكانت بلدية المحرق، أقامت الدعوى أمام المحكمة في 13 يوليو 
الماض��ي، ذكرت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد ترخيص 
لانتفاع بالمحل الكائن بمتنزه األمير خليفة نظير مبلغ ش��هري 
وق��دره 242 دين��ارًا، وعل��ى الرغم م��ن قيامها بتنفي��ذ التزامها 
بتمكي��ن المدعى عليه من العين محل العقد، إال أن األخير امتنع 
عن الوفاء بقيمة مقابل االنتفاع المتفق عليها من مارس 2017 

وحتى يوليو 2020، مما ترصد بذمته مبلغ 8170 دينارًا.
وقال��ت البلدي��ة »إنه��ا قامت بح��ث المدعى عليه على الس��داد 
بموجب اخطار مسجل بعلم الوصول إال أنه لم يحرك ساكنًا، األمر 
الذي ح��دا بها إلى إقام��ة الدعوى وطلب الحكم بإل��زام المدعى 

عليه بأن يؤدي 8170 دينارًا، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف«.
وقال��ت المحكمة في حيثيات الحكم »إنه م��ن المقرر أن العقود 
تخضع ألصل عام من أصول القانون وهو وجوب تنفيذها بطريقة 
تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال 
العقود اإلدارية ش��أنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب 
تنفيذ العقد وفًقا لما اش��تملت عليه ش��روطه التي تحدد حقوق 

والتزامات طرفيه طبًقا للبنود التي تم االتفاق عليها«.
وأش��ارت المحكمة، إل��ى أن بلدية المحرق قام��ت بتأجير المحل 
للمدع��ى علي��ه بداية م��ن تاري��خ 2017/5/1 وت��م تجديد في 
2018/4/22، ب��ذات المقدار ولم يقم المدع��ى عليه بدفع قيمة 
اإليج��ار من بداية التأجير حيث دفع 660 دينارًا فقط على س��بيل 
»تأمين المحل«، وقالت إنه تم خصم 660 دينار »مبلغ التأمين« 
المس��تحق من مبلغ المديوني��ة والبالغ 8170 دين��ار وأن المبلغ 
الواج��ب س��داده ه��و 7510 دنانير، وحكم��ت المحكم��ة بإلزام 
المدع��ى عليه بأن ي��ؤدي للمدعية مبلغًا وق��دره 7510 دنانير، 

وألزمته بالرسوم والمصروفات.

باحثة: قانون التنفيذ يحمي الدائنين ويمنع زيادة المديونيات
أك��دت الباحثة زينب أحمد، أن قان��ون التنفيذ في المواد 
المدني��ة والتجارية الصادر بالمرس��وم رقم )22( لس��نة 
2021، عزز حماية الدائنين المحتملين مس��تقبًا للمنفذ 
ضده، كما أسهم في عدم زيادة مديونيات المنفذ ضده،.
وقال��ت إن »القان��ون ألغ��ى الب��اب الثام��ن م��ن قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرس��وم بقانون 
رقم 12 لس��نة 1971، وتضمن أحكاما لرفع كفاءة قضاء 
التنفيذ وتطوير مستوى منظومة العدالة بما يتواكب مع 
متطلبات التنمية المستدامة، وحرصا على مواكبة أفضل 

الممارسات العالمية.
وفندت الباحثة أبرز األحكام التي اس��تحدثها المشرع في 

قانون التنفيذ، ضمن ثمانية بنود اشتملت على:
 أوال: جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص.

ثاني��ًا: التقدم بطلب وفاء الدي��ن، للمنفذ ضده أن يقوم 
بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاما.

ثالث��ًا: اإلفصاح، حيث يل��زم المنفذ ض��ده باإلفصاح عن 
أموال��ه ف��ي حدود م��ا يغطي قيم��ة الدين محل الس��ند 
التنفي��ذي، وإذا كان��ت أموال��ه ال تغط��ي قيم��ة الس��ند 
التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحًا كامًا عن كافة أمواله 
سواء لديه أو لدى الغير أو األموال التي ترد إليه مستقبًا.
رابع��ًا: التظلم، حيث أتاح القانون الجديد لكل ذي ش��أن 
التظل��م من اإلجراءات المتعلقة بالحجز وقرار رس��و البيع 

وتوزيع المبالغ. 
خامسًا: التأش��ير على السجل االئتماني للمنفذ ضده، إذا 
لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين فيوجب القانون 
عل��ى قاضي محكم��ة التنفي��ذ أن يصدر أمرا بالتأش��يرة 
على سجله االئتماني لفترة س��بع سنوات؛ وذلك لحماية 
الدائنين المحتملين مس��تقبًا ولعدم زي��ادة مديونيات 

المنفذ ضده.
سادس��ًا: الترقب، إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لس��داد 

الدي��ن فيجب على قاضي محكم��ة التنفيذ التعميم على 
جه��از المس��احة والتس��جيل العقاري ومص��رف البحرين 
المركزي واإلدارة العامة للمرور وخفر الس��واحل والسجل 
التجاري والبورص��ة وإدارة التوثيق بإخطاره فورا على أية 
معام��ات تتعلق بأموال المنفذ ضده، ويجوز االتفاق مع 
ه��ذه الجهات بأن تقوم بالحجز مباش��رة عل��ى ما يتوافر 

لديها من أموال. 
س��ابعًا: اإلحالة الى المص��رف المرك��زي إذا كان المنفذ 
ض��ده مرخصا ل��ه من قب��ل مص��رف البحري��ن المركزي 
يح��ال الموضوع إلى األخي��ر التخاذ اإلج��راءات القانونية 

المنصوص عليها في القانون رقم )64( لسنة 2006.
ثامنًا: المس��ؤولية الجنائية لم��ن يتعمد عرقلة إجراءات 
التنفي��ذ حيث يعاق��ب بالحبس مدة ال تزيد عن س��نتين 
وبالغرام��ة التي ال تقل عن 500 دينار وال تجاوز 100 ألف 
دينار أو بإح��دى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو هرب 

عم��دًا كل أمواله أو بعضه��ا أو أنقص في تقدير قيمتها 
عمدًا وذل��ك بقصد االمتناع عن التنفيذ، أفصح عمدًا عن 
وج��ود دائن وهم��ي أو تعمد المغاالة ف��ي تقدير ديونه 
وذل��ك بقصد االمتن��اع عن التنفيذ، عقد م��ع أحد دائنيه 
اتفاقا يكس��به مزايا خاص��ة إضرارًا بالمنف��ذ له مع علم 
المنف��ذ ضده بذلك، تعمد عرقلة إج��راءات التنفيذ، قدم 
للمحكمة بيانات أو سجات أو مستندات كاذبة أو مضللة 
مع علمه بذلك، امتنع عن اإلفصاح عما لديه من أموال أو 
حج��ب عمدًا عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو 

سجات أو مستندات كان يتعين عليها تقديمها. 
وأش��ارت الباحث��ة إل��ى أن إلغ��اء إج��راء حب��س المدين  
يتماش��ى مع المعايي��ر الدولية وباألخ��ص المادة )11( 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 
ال��ذي انضمت إليه البحرين بموج��ب القانون رقم )56( 

لسنة 2006. 
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رأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية. 

فـــي بدايـــة االجتماع، هنـــأ المجلس عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  
وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء باإلنجاز الذي حققه نادي المحرق العريق 
بفـــوزه بـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي للمـــرة الثانيـــة، 
منّوًها المجلـــس بجهود نادي المحرق وما يقدمه 
من مســـتويات تعكس تطور الرياضـــة البحرينية 
ومكانتهـــا المتميـــزة علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 

والدولي.
 بعدهـــا، أكـــد مجلـــس الـــوزراء أهميـــة مضاميـــن 
الكلمـــة التي وّجههـــا صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المؤتمر السادس 
والعشـــرين لألطراف في اتفاقيـــة األمم اإلطارية 
بشأن تغير المناخ )COP26( الذي ُعقد في مدينة 
غالســـكو بالمملكـــة المتحـــدة، ومـــا عكســـته مـــن 
رؤى وتوجهـــات مملكة البحرين في دعم الجهود 
الدولية لتســـخير كافة اإلمكانيات وتبادل أفضل 
الممارســـات للتغلـــب علـــى التحديـــات المناخيـــة 
ووضـــع الحلـــول المتقدمـــة للوصـــول إلـــى األمن 
المناخـــي الـــذي تتطلـــع إليـــه دول العالـــم، مجدًدا 
التأكيـــد علـــى التـــزام مملكـــة البحريـــن بالوصول 
والتزامـــات   ،2060 بحلـــول  الكربونـــي  للحيـــاد 
مملكـــة البحريـــن المعلـــن عنها لتقليـــل االنبعاثات 
والحد مـــن التغير المناخي بحلـــول 2035، ودعم 
المملكـــة للمبـــادرات الدولية الرئيســـية في مجال 
التغيـــر المناخي، وكلـــف المجلس اللجنة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي 

بمتابعة ذلك.
عقب ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن االعتزاز بما 
يوالـــي األطبـــاء وكافة منتســـبي القطاع الصحي 
بذلـــه مـــن جهـــود وعطـــاء إنســـاني للحفـــاظ على 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، ووّجـــه بمناســـبة 
يـــوم الطبيب البحريني تحية شـــكر للكادر الطبي 
البحريني على إســـهاماته النبيلـــة التي لها محلها 

من التقدير واالعتزاز لدى الجميع.
 إلـــى ذلك، فقد أكـــد مجلس الـــوزراء دعم مملكة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة بطلبهـــا فـــي اســـتضافة الـــدورة الثامنة 
والعشـــرين لمؤتمـــر تغيـــر المنـــاخ “COP 28” في 
أبوظبـــي عـــام 2023، منّوًها بمـــا تمتلكه اإلمارات 
من قدرات في تنظيم الفعاليات الدولية وتوحيد 

الجهود للتصدي لمختلف التحديات.  
بعد ذلك، أدان المجلس محاولة االغتيال الفاشلة 
التي استهدفت معالي السيد مصطفى الكاظمي، 
رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، مستنكًرا 
هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يســـتهدف زعزعة 
العـــراق  األمـــن واالســـتقرار وإثـــارة الفتنـــة فـــي 

الشقيق.
ثم نظر المجلـــس في الموضوعات المدرجة على 

جدول أعماله وقّرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشريعية بخصوص مشروع قرار بشأن قواعد 

وأحكام توزيع قطع أراضي مشروع التخطيط أو 
إعـــادة التخطيط الـــذي يتم االســـتمالك من أجله 
علـــى مســـتحقي التعويـــض مـــن مـــالك العقارات 

الواقعة ضمن حدود هذه المشروعات. 
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع مذكـــرة تفاهم بين 
المجلـــس األعلـــى للبيئة بمملكـــة البحرين ووزارة 
البيئـــة بجمهوريـــة كوريا بشـــأن التعـــاون البيئي، 
والتي تهـــدف إلى تعزيز األنشـــطة التعاونية بين 
البلدين في مجاالت التكنولوجيا البيئية وحماية 
التنـــوع البيولوجـــي والمـــوارد الطبيعيـــة وإدارة 

جودة المياه.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بخصـــوص اشـــتراك هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار في مجلس الحرف العالمي، والذي 
يهدف إلى االنتفاع من الدراســـات واإلحصائيات 
الخاصـــة بالحـــرف اليدويـــة والتي ستســـاهم في 
دعـــم الخطـــط واالســـتراتيجيات المتعلقـــة بهـــذا 
المجـــال، كمـــا ســـيدعم تســـجيل عـــدد مـــن القرى 

والمدن البحرينية في مجلس الحرف العالمي.
4. مذكـــرة وزيـــر الخارجيـــة بخصـــوص عـــدد من 
مذكـــرات التفاهـــم مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشقيقة، والتي تستهدف فتح مجاالت 

جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.
5. مذكـــرة وزيـــر الخارجيـــة بخصـــوص عـــدد من 
مذكـــرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
مختلـــف  فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 

المجاالت.
6. مذكـــرة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
االتحاديـــة  البرازيـــل  جمهوريـــة  اعتمـــاد  بشـــأن 
كشـــريك لمركز خدمات الشحن البحرية –الجوية 
العالمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن باإلضافـــة إلى 12 
دولة يســـمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول 
ا لهـــا التقدم للحصول على االعتماد كمشـــغل  مقرًّ

لهذه الخدمات.
7. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.
بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

 1 - مذكرة وزير اإلسكان بخصوص تقرير التقدم 
المحـــرز فـــي تنفيـــذ الخطـــة الحضريـــة الجديدة، 
حيـــث يوّثـــق اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا مملكـــة 
البحرين فيمـــا يتعلق باألجندة الوطنية والدولية 
فـــي ســـعيها لتنفيـــذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
2030، على صعيد مســـتوى دخـــل الفرد والتنمية 
الحكوميـــة  االســـتثمارية  والمبـــادرات  البشـــرية 

وزيادة نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة.
ثم أخذ المجلس علًما من خالل التقارير الوزارية 
ألصحاب الســـعادة الوزراء، بشـــأن المشـــاركة في 
معرض ســـوق الســـفر العالمـــي 2021 الـــذي أقيم 
في لنـــدن، واللقـــاءات مع المســـؤولين عن قطاع 

التعليم بالمملكة المتحدة.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 8 نوفمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

التأكيـــد على دعم مملكـــة البحرين لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بطلبها 
في اســـتضافة الدورة الثامنة والعشرين 
لمؤتمـــر تغيـــر المنـــاخ "COP 28" فـــي 

أبوظبي عام 2023.

إدانـــة محاولـــة االغتيـــال الفاشـــلة التي 
اســـتهدفت معالـــي الســـيد مصطفى 
الكاظمي، رئيـــس وزراء جمهورية العراق 

الشقيق.

تهنئة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه وصاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء حفظه اللـــه باإلنجاز الذي 
حققه نـــادي المحرق العريق بفوزه بكأس 

االتحاد اآلسيوي للمرة الثانية.

التأكيـــد على أهميـــة مضاميـــن الكلمة 
التـــي وجهها صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
الله إلى المؤتمر الســـادس والعشـــرين 
لألطراف فـــي اتفاقية األمـــم اإلطارية 

.(COP26) بشأن تغير المناخ

اإلعـــراب عن االعتزاز بمـــا يوالي األطباء 
وكافة منتسبي القطاع الصحي بذله من 
جهود وعطاء إنساني للحفاظ على صحة 
المواطنين والمقيمين، وذلك بمناسبة 

يوم الطبيب البحريني.

تكليـــف اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتـــوازن المالي بمتابعة 
التزامـــات مملكـــة البحريـــن المعلن عنها 
لتقليـــل االنبعاثـــات والحـــد مـــن التغير 
المناخـــي بحلـــول 2035، ودعم المملكة 
للمبـــادرات الدولية الرئيســـية في مجال 

التغير المناخي.

COP26

يــــــــوم 
الطبيــب
البحـريني

مشروع قرار بشأن قواعد وأحكام توزيع قطع أراضي 
مشـــروع التخطيـــط أو إعـــادة التخطيـــط الـــذي يتـــم 
االســـتمالك من أجله على مستحقي التعويض من 
هـــذه  حـــدود  ضمـــن  الواقعـــة  العقـــارات  مـــالك 

المشروعات.

مشـــروع مذكرة تفاهم بيـــن المجلس األعلـــى للبيئة 
بمملكة البحريـــن ووزارة البيئة بجمهورية كوريا بشـــأن 

التعاون البيئي.

اشـــتراك هيئة البحريـــن للثقافة واآلثـــار في مجلس 
الحـــرف العالمـــي، والذي يهـــدف إلـــى االنتفاع من 

الدراسات واإلحصائيات الخاصة بالحرف اليدوية.

عـــدد مـــن مذكـــرات التفاهـــم مـــع دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشقيقة.

رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

عـــدد مـــن مذكـــرات التفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهورية البرازيل االتحادية.

كشـــريك  االتحاديـــة  البرازيـــل  جمهوريـــة  اعتمـــاد 
لمركز خدمات الشـــحن البحرية –الجوية العالمي في 

مملكة البحرين.

تقريــر التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الخطــة الحضريــة الجديــدة، حيــث يوثــق اإلنجــازات 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن فيمــا يتعلــق باألجنــدة الوطنيــة والدوليــة فــي 

سعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية ألصحاب السعادة الوزراء.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: إسهامات الكادر الطبي النبيلة واإلنسانية محل تقدير واعتزاز لدى الجميع
فوز المحرق باآلسيوية يعكس تطور الرياضة البحرينية ومكانتها المتميزة دوليًّا

محاولة اغتيال الكاظمي هدفها إثارة الفتنة في العراق 
التأكيد على التزام البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060
الموافقة على أحكام لتعويض مالك العقارات عن استمالك توزيع األراضي
دعم تسجيل عدد من القرى والمدن البحرينية في مجلس الحرف العالمي

المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ورئيـــس وزراء جمهورية العراق 

الشقيق مصطفى الكاظمي.
 وخـــالل االتصـــال أدان ســـموه محاولـــة االغتيال 
الفاشـــلة التي تعّرض لها رئيـــس وزراء جمهورية 
العـــراق، مؤكـــًدا أن هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الـــذي 
يســـتهدف أمن العراق الشـــقيق واســـتقراره محل 

اســـتنكار دولـــي، داعًيـــا هللا ســـبحانه وتعالـــى أن 
يحفظ العراق وشعبه من كل سوء.

 وأعرب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق 
الملكـــي  الســـمو  عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء على مشـــاعر 
ســـموه الطيبة، داعًيا المولى عـــّز وجّل أن يحفظ 
مملكة البحرين وشـــعبها ويديم عليها نعمة األمن 

واالستقرار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يدين محاولة اغتيال الكاظمي
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