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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد: 16365
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كتب: جمال جابر

قــبــل تــصــويــت مــجــلــس الــنــواب 
عــلــى بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــيـــوم في 
»أخــبــار  تنشر  االستثنائية  جلسته 
الـــخـــلـــيـــج« نــــص الــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي 
بهيئة  والــتــشــريــع  الـــــرأي  لــمــجــلــس 
الــتــشــريــع والــــــرأي الــقــانــونــي حــول 
على  نــص  الـــذي  الحكومة  بــرنــامــج 
أن »بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة هـــو وثــيــقــة 
الجديدة  الحكومة  تعدها  سياسية 
أداء  تــاريــخ  مــن  خــالل ثالثين يوما 
نيل  أجــل  مــن  الــدســتــوريــة،  اليمين 
ثـــقـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، وتــتــضــمــن 
الخطوط العريضة لرؤية الحكومة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وأولــــويــــاتــــهــــا، 
وسياستها العامة، وأهدافها، بحيث 
تكون كافية لالتفاق حولها دون غلق 
التفاصيل  فــي  النقاش  أمــام  الــبــاب 

قانون  مشروع  مناقشة  حال  الحقا 
أن تتضمن  ودون  العامة،  الميزانية 
تفاصيل دقيقة وجزئيات متشعبة«.

جــاء هــذا الـــرأي الــقــانــونــي في 
مجلس  مــن  طلب  على  بــنــاء   2019
الــنــواب والــحــكــومــة بــاالحــتــكــام إلــى 
ــرأي الــقــانــونــي،  ــ هــيــئــة الــتــشــريــع والـ
يختص  بــأن  الهيئة  قانون  ويقضي 
بالفصل  والتشريع  ــرأي  الـ مجلس 
فــي الــخــالف حــول تفسير نــص في 
بــقــوانــيــن  الــمــراســيــم  أو  الــقــوانــيــن 
فــي مجلس  ممثلة  الــحــكــومــة  بــيــن 
والنواب  الــشــورى  ومجلسي  الـــوزراء 
الــمــجــلــســيــن،  بــيــن  أو  أحـــدهـــمـــا،  أو 
ويكون القرار الصادر مسببًا وملزمًا 
لألطراف إذا كان قد صدر بناًء على 

طلبهم.
ــع رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ ودافــ
الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس 

ــواب مــحــمــد األحـــمـــد عـــن عــدم  ــنـ الـ
برنامج  في  تفصيلية  بيانات  إدراج 
مجلس  على  الــمــعــروض  الحكومة 
اللجنة  أن  مـــؤكـــدا  ــوم،  ــيـ الـ ــنـــواب  الـ
برنامج  بمناقشة  المعنية  النيابية 
الحكومة 2023-2026 حرصت على 
المكتسبات  على  الحفاظ  ضــمــان 
لــلــمــواطــن وعـــــدم تــحــمــيــلــة أعــبــاء 
ــة، مـــع دعــــم الــمــتــقــاعــديــن  ــيـ ــافـ إضـ
وتــطــويــر الــضــمــان االجــتــمــاعــي بما 
فــي ذلـــك عــــالوة الـــغـــالء، وتــوظــيــف 
وأســاســي  أول  كــخــيــار  البحرينيين 
ووضع محور كامل لرفع المستوى 
المعيشي، وهذا يعتبر إنجازا جيدا 
ــذه الـــمـــرحـــلـــة وبـــذلـــك  ــهـ ــنـــوان لـ ــعـ كـ
قوية  قاعدة  النواب  لمجلس  يكون 
الجميع  أن  عــلــى  مـــشـــددا  لــلــعــمــل، 
الــقــانــون، ورأي  أقــســم على احــتــرام 
هــيــئــة الــتــشــريــع والـــــرأي الــقــانــونــي 

حـــول بــرنــامــج الــحــكــومــة هــو ملزم 
قــانــون  بــمــوجــب  األطـــــراف  لجميع 

الهيئة.
وقال األحمد لـ»أخبار الخليج« 
الـــحـــكـــومـــة هــو  ــج  ــامـ ــرنـ بـ إقـــــــرار  إن 
بــدايــة العمل أمـــام كــل نــائــب الــذي 
يستطيع من اليوم استخدام أدواته 
التعامل  في  والقانونية  الدستورية 
ــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي مـــن أجــل  مـ
الحصول على الخطط التفصيلية 
معينة،  أو جهة حكومية  وزارة  ألي 
الــمــالــيــة لن  الــلــجــنــة  أن  مــضــيــفــا 
الحكومة،  برنامج  إقــرار  عند  تقف 
بتشريعات  ذلــك  تتبع  ســوف  لكنها 
وعمل رقابي دقيق لعالج أي ملفات 

وقضايا وموضوعات.
قــدمــت  الـــحـــكـــومـــة  أن  وكـــشـــف 
تــطــمــيــنــات بــإحــالــة مـــشـــروع قــانــون 
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة إلـــى الــبــرلــمــان 

الفرصة  إلتــاحــة  اعــتــيــاديــة  بصفة 
أمـــــام الــلــجــنــة وأعــــضــــاء الــمــجــلــس 
بما  ومتأن  دقيق  بشكل  لمناقشته 
والمواطن،  الوطن  مصلحة  يخدم 
ــنـــاك تـــعـــاون كــبــيــر مع  وســـيـــكـــون هـ
ــاء الــمــنــاقــشــة بــمــا  ــنــ الـــحـــكـــومـــة أثــ
المالي  الــتــوازن  تحقيق  فــي  يسهم 
ــيـــشـــي  ــعـ وتــــحــــســــيــــن الـــــــوضـــــــع الـــمـ
لــلــمــواطــنــيــن، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
الــشــورى  بمجلس  المالية  اللجنة 
الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــســـي  أن  وخــــــاصــــــة 
والشورى شريكان في تنفيذ برنامج 

الحكومة والميزانية.
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»اأخبار الخليج« تن�شر راأي هيئة الت�شريع حول برنامج الحكومة
البرنامج وثيقة �صيا�صية تت�صمن الخطوط العري�صة.. والتفا�صيل في الميزانية الحقا

} رئي�س مجل�س ال�شورى خالل اللقاء.

} محمد األحمد.
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أكد المهندس وائل بن ناصر 
ــؤون الــبــلــديــات  ــر شــ الــمــبــارك وزيــ
مواصلة  على  الحرص  والــزراعــة 
ــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــــدمـ ــــخـ تــــطــــويــــر الـ
ضــمــن مــنــظــومــة الــعــمــل الــبــلــدي 
وخصوصًا فيما يتعلق بالحدائق 
وغيرها  واألســـــواق  والــمــتــنــزهــات 
ــرى،  مـــن الــمــرافــق الــبــلــديــة األخــ
مــنــّوهــًا بــمــا تـــّم تــحــقــيــقــه ضمن 
الــــخــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــشــجــيــر 
ــن أجـــل  ــة مــ ــبـــذولـ ــمـ والــــجــــهــــود الـ
الوصول إلى األهداف المرسومة 

ضمن هذا اإلطار.
جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــاء وزيــر 
شـــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة عــددا 
ــواب  ــ ــنـ ــ مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـ
وأعضاء مجلس بلدي المحافظة 
النائب بدر صالح  الجنوبية، هم 
التميمي، والنائب محمد موسى 
شاجرة  صالح  وخــالــد  البلوشي، 
المحافظة  بــلــدي  مجلس  عضو 
الــجــنــوبــيــة، وعـــلـــي عــبــدالــحــمــيــد 
ــلـــس بـــلـــدي  ــجـ ــيــــخ عــــضــــو مـ الــــشــ

المحافظة الجنوبية.

وفــــي مــســتــهــّل الــلــقــاء رّحـــب 
الــنــواب  بــأعــضــاء مجلس  الــوزيــر 
ــدي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــلـ ــ ــلــــس بـ ــجــ ومــ
المهم  دورهـــم  مــؤّكــدًا  الجنوبية، 
بالعمل  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر  فــي 

ــي تــنــفــيــذ  ــة فــ ــراكــ ــشــ ــلـــدي والــ ــبـ الـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ مــــخــــتــــلــــف االسـ
الموضوعة  الحكومية  والبرامج 
بــاعــتــبــارهــم شــريــكــا أســاســيــا في 
ــاء الــتــي  ــنـ ــبـ عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة والـ

على  مــشــددًا  المملكة،  تشهدها 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــراكــ أهـــمـــيـــة الــــشــ
ــدًا بـــيـــد مــن  ــ ــ وضـــــــــرورة الـــعـــمـــل يـ
المشاريع  مختلف  تنفيذ  أجـــل 
ــة بـــمـــا  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

ــر الـــعـــمـــرانـــي  ــويــ ــطــ ــتــ ــب الــ ــ ــواكــ ــ يــ
الــمــمــلــكــة ويسهم  تــشــهــده  الــــذي 
فـــي تــحــقــيــق األهـــــــداف الــبــلــديــة 
للمواطنين  الــخــدمــات  وتــقــديــم 

والمقيمين.
ــا جـــــــرى خـــــــالل الـــلـــقـــاء  ــمــ كــ
ــدد مــن الــمــوضــوعــات  مــنــاقــشــة عـ
الــمــشــتــركــة الــمــتــعــلــقــة بــالــدائــرة 
الــثــامــنــة والـــدائـــرة الــخــامــســة في 
دعم  منها  الجنوبية،  المحافظة 
ــمـــدن والـــقـــرى  ــروع تــنــمــيــة الـ مـــشـ
خالل  مــن  البحرين،  مملكة  فــي 
وتركيب  المنازل  وصيانة  ترميم 
ــار  وفــــقــــًا لــآلــيــة  ــ ــطـ ــ عــــــــوازل األمـ
وبحسب  الــمــعــتــمــدة،  والــمــعــايــيــر 
األولويات. بدورهم، أعرب أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس بلدي 
المحافظة الجنوبية عن شكرهم 
وتقديرهم لوزير شؤون البلديات 
والزراعة، على ما يوليه من دعم 
المشاريع  إنــجــاز  وتــيــرة  لتسريع 
الــخــدمــيــة الــبــلــديــة وتــطــويــرهــا 
والــغــايــات  التطلعات  يــخــدم  بــمــا 

المنشودة.

الخدمات يوؤكد ال�شتمرار في تطوير وتقديم مختلف  البلديات  وزير 

} وزير البلديات خالل لقاء عدد من النواب.

التوظيف ضمن خطة  مــبــادرة  إطـــار  فــي 
ــزًا لــلــتــعــاون  ــزيــ ــعــ الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، وتــ
الخاص  والقطاع  العمل  وزارة  بين  المشترك 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فــي  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ لـــتـــوظـــيـــف الـ
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات اإلنـــتـــاجـــيـــة، وبــحــضــور 
وزير  بن محمد علي حميدان،  السيد جميل 
بحرينيًا  لــــ28  عمل  عــقــود  توقيع  تــم  الــعــمــل، 
من المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل 
لدى الوزارة مع مجموعة الحاج حسن، وذلك 
ضمن المرحلة األولى من خطة الشركة للعام 
الحالي، لرفع نسب البحرنة لديها من خالل 
فنية  وظــائــف  فــي  مــواطــنــًا   45 توظيف  خطة 
والعمل   ،2023 عام  خالل  متخصصة  وتقنية 
إلكسابهم  مهنيًا  وتــطــويــرهــم  تــدريــبــهــم  عــلــى 
الــمــهــارات الــالزمــة لــمــزاولــة هــذه المهن، كما 
ســتــركــز الــخــطــة فـــي مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة على 
توظيف المواطنين في الوظائف التخصصية 

واإلدارية. 
الموقعين  بــالــمــواطــنــيــن  لــقــائــه  ــالل  وخــ
اعــتــزازه  حميدان  أكــد  التوظيف،  عقود  على 
بالعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص 
الذين يسهمون بشكل فاعل في تطوير وتنمية 
الــبــالد، مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة الــجــد والــمــثــابــرة 
الوظيفي  واالستقرار  العمل  بقيم  وااللــتــزام 

من أجل التطور واالرتقاء في السلم الوظيفي، 
مشيدًا بذات السياق بمجموعة شركات حجي 
وتحقيقها  للمواطنين  توظيفها  فــي  حسن 
الــوظــائــف،  بحرنة  مــجــال  فــي  إيجابية  نسبا 
الوطنية  للشركات  الحكومة  دعم  إلى  مشيرًا 
ــوادر الــوطــنــيــة  ــ ــكـ ــ وبـــرامـــجـــهـــا الســـتـــقـــطـــاب الـ
مبادرات  يدعم  بما  ووظيفيًا  مهنيًا  وتأهيلها 
االقتصادي  التعافي  خطة  ضمن  التوظيف 

وجعل المواطن الخيار األّول في سوق العمل.
من جانبه، أشاد السيد ميثم عمران مدير 
وزارة  بتوفير  المجموعة  البشرية في  الموارد 
المؤهلة،  الــوطــنــيــة  الــعــامــلــة  لــأليــدي  الــعــمــل 
مؤكدًا أن المجموعة تحرص على االستفادة 
مختلف  في  البحرينية  البشرية  الموارد  من 
فــروعــهــا، مــشــيــرًا إلـــى أن الــمــجــمــوعــة قــامــت 
من   2022 عـــام  خـــالل  بحرينيًا   60 بتوظيف 

إجمالي 289 بحرينيًا يعملون في المجموعة، 
تعزيز  هــي  المجموعة  سياسة  أن  إلــى  الفــتــًا 
منوهًا  الوطنية،  بالكوادر  الوظيفي  طاقمها 
ــذي يــحــظــى بـــه الــقــطــاع الــخــاص  بــالــدعــم الــ
يسهم  والـــذي  نــمــوه  لمواصلة  الحكومة  مــن 
في استدامة استقرار سوق العمل في مملكة 

البحرين.

وزير العمل: موا�شلة دعم المن�شاآت التي ت�شتقطب المزيد من العمالة الوطنية

} وزير العمل يلتقي المواطنين الموقعين على عقود التوظيف.

اســـتـــعـــادت شــابــة ثــالثــيــنــيــة قــدرتــهــا على 
الــمــشــي بــعــد عــمــلــيــة جــراحــيــة دقــيــقــة ونــــادرة 
ــا فـــريـــق طــبــي فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك  ــراهــ أجــ
تام  بشلل  الشابة  أصيبت  إذ  الجامعي،  حمد 
الثدي  فــي  ورم  نتيجة  السفلية  أطــرافــهــا  فــي 
والعمود الفقري ممتد إلى الفقرات الصدرية 
بالشلل  إصابتها  فــي  تسبب  والــرئــة  والــضــلــوع 

الكلي.
وتشير التفاصيل بحسب إدارة المستشفى 
المستشفى  إلــــى  تــوجــهــت  الــمــريــضــة  أن  إلــــى 
تم  عليه  وبــنــاء  الــتــام،  الشلل  مــن  تعاني  وهــي 
للمريضة  الالزمة  واألشعة  الفحوصات  إجراء 
الــورم، لتتم  التي كشفت عن وجود  الثالثينية 
الوطني لألورام  المجلس  مناقشة حالتها في 
الذي  لها،  المناسبة  العالجية  الخطة  لوضع 

الــــورم جــراحــيــا  قـــرر إجــــراء عملية اســتــئــصــال 
ــم تــحــويــل  بــشــكــل فـــــــوري. وعـــلـــى أثـــــر ذلـــــك تــ
المريضة إلى قسم جراحة العظام، وبناء عليه 
الــكــواري استشاري  الــمــقــدم طبيب خــالــد  قــام 
له  المساعد  الطبي  والفريق  العظام  جراحة 
بــإجــراء  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
عملية  في  الـــورم،  الستئصال  جراحية  عملية 
ــم تثبيت  ــن ثـ ــن نـــوعـــهـــا، ومــ مــعــقــدة ونـــــــادرة مـ
بدعامات متطورة جدا، حيث  الفقري  العمود 
تحت  ســاعــات   3 يــقــارب  مــا  العملية  استغرقت 

التخدير الكلي.
العملية  أن  الــكــواري  خالد  الدكتور  وذكــر 
الثالثينية  للمريضة  أجريت  التي  الجراحية 
إلى  وصــلــت  المصابة  إن  حيث  ــادرة،  ونــ نوعية 
بأطرافها  اإلحــســاس  فــاقــدة  وهــي  المستشفى 

السفلية، ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، 
وبناء عليه تم استخدام الدعامات وهي تقنية 
حمد  الملك  مستشفى  فــي  متوافرة  متطورة 
والتي  الــنــادرة  الــحــاالت  هــذه  لمثل  الجامعي 
تمت بنجاح وهلل الحمد، مؤكدا استعادة الشابة 
العملية  بــعــد  طبيعي  بشكل  أطــرافــهــا  حــركــة 
مباشرة. وقد تماثلت المريضة للشفاء وغادرت 

المستشفى بعد عدة أيام من إجراء العملية.
بــالــذكــر أن األطــبــاء فــي مستشفى  يــجــدر 
ــز الــبــحــريــن  ــركــ الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي ومــ
ــد لــتــشــخــيــص  ــ لــــــــألورام يــعــمــلــون كـــفـــريـــق واحــ
حالة المريض ومن ثم تحديد العالج األمثل 
متقدمة  بطرق  وذلــك  حــدة  على  مريض  لكل 
ــدث األجــــهــــزة الـــتـــي تــضــاهــي  ــ وبـــاســـتـــخـــدام أحـ

المستويات العالمية في التشخيص والعالج.

بعد عملية جراحية دقيقة ونادرة ا�صتغرقت 3 �صاعات

»حمد الجامعي« ينجح في ا�شتئ�شال ورم اأ�شاب �شابة بال�شلل التام

الصالح  بن صالح  أكــد علي 
الـــــــشـــــــورى أن  ــلــــس  ــجــ رئـــــيـــــس مــ
ــة والـــــروابـــــط  ــداقــ ــصــ عــــالقــــات الــ
الــمــثــمــرة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والجمهورية اإليطالية الصديقة 
وتدعم  الثنائية،  المصالح  تعزز 
تـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف والــــبــــرامــــج 
التنموية المشتركة بين البلدين، 
ــور  ــطـ ــتـ مــــشــــيــــًدا بـــمـــســـتـــويـــات الـ
والتقدم في العالقات البحرينية 
بفضل  تتحقق  التي  اإليطالية، 
دعـــم واهــتــمــام قــيــادتــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
رئــيــس مــجــلــس الــــشــــورى، صــبــاح 
ــادي  ــاوال أمــ ــ أمــــس )األربـــــعـــــاء(، بـ
ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة 

لدى مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
ــاون الــــبــــّنــــاء والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
البحرين  مملكة  بين  المتواصل 
والــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة لــدعــم 
البلدين  بين  القائمة  الشراكات 
فـــي مـــجـــاالت الــتــبــادل الــتــجــاري 

والسياحي والثقافي.
وأعـــــــــــــــرب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

بالجهود  ــتـــزاز  االعـ عــن  الـــشـــورى 
وإيطاليا  البحرين  بين  الثنائية 
لدعم السالم والتعايش والحوار، 
ونـــشـــر الـــتـــســـامـــح واإلخــــــــاء بــيــن 
الـــعـــالـــم،  ودول  ــوب  ــعــ شــ جـــمـــيـــع 
»كـــرســـي  تـــدشـــيـــن  ــى أن  ــ إلـ ــا  ــ ــًت الفــ
ــد لـــــلـــــحـــــوار بـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
في  السلمي«  والتعايش  األديـــان 
قبل  اإليطالية  سابينزا  جامعة 
يــؤكــد متانة  ــوام،  ــ أعــ مـــن 4  أكــثــر 
البلدين  بين  والروابط  العالقات 

الصديقين.
ــاوال  ــّوهــــت بــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــ
أمـــــــــــادي ســــفــــيــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإليـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة بـــــالـــــمـــــنـــــجـــــزات 
والنجاحات التي تحققها مملكة 
التنموية  مسيرتها  في  البحرين 
مشيدة  المستمرة،  والتطويرية 
في  المتجذرة  والــمــبــادئ  بالقيم 
في  والمتمثلة  البحرين،  مملكة 
واالحــتــرام  والتعايش،  التسامح، 

المتبادل بين الجميع.

اإيطاليا مع  المثمرة  ال�شداقة  عالقات  ال�شورى:  رئي�س 
تعزز الم�شالح وتدعم تحقيق الأهداف التنموية الم�شتركة

صـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــؤخـــــــــــــــــًرا عـــــن 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ مـــــركـــــز الــــبــــحــــريــــن لـ
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
»دراسات« تقريًرا تحليليا لنتائج 
ــــول الــتــبــرع  ــنـــي حـ اســـتـــطـــالع وطـ
فـــي مملكة  الــبــشــريــة  بــاألعــضــاء 
البحرين، غطى عينًة بلغ عددها 
1350، بهدف قياس وتقييم ثقافة 
الُمجتمع حول التبرع باألعضاء، 
ــتـــمـــع مـــــن هــــذه  ومـــــوقـــــف الـــمـــجـ
الــرأي  وقياس  اإلنسانية،  الــبــادرة 
ــاء مـــركـــز مــتــخــصــص  ــشــ حـــــول إنــ
وخُلص  األعــضــاء.  وزراعــــة  لنقل 
في  اإلحصائية  البيانات  محللو 
الـــمـــركـــز إلــــى عــــدة اســتــنــتــاجــاٍت 
ــام  ــمــ ــا ارتـــــفـــــاع وعــــــي وإلــ ــادهــ ــفــ مــ
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي بــمــفــهــوم 
ــرع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ودواعـــــــــــــــــــي وأهـــــــمـــــــيـــــــة الـ
بـــاألعـــضـــاء، واعـــتـــقـــاده بـــضـــرورة 
بهدف  الغرض  لهذا  مركٍز  إنشاء 
المرضى  حياة  بإنقاذ  التعجيل 
على الصعيد المحلي، مع تأييد 

ــرار الــتــبــرع بــاألعــضــاء  ــ تــوثــيــق إقـ
المانحين  األشـــخـــاص  قــبــل  مــن 
قبل مفارقتهم الحياة، كما أبدى 
بشكٍل  قلقهم  المبحوثين  بعض 
المتبرعين،  صــحــة  عــلــى  خـــاص 
التبرع  مبدأ  أيـــدوا  نصفهم  لكن 

باألعضاء بشكٍل عام.
وأكــــــد أحـــمـــد عــبــدالــحــمــيــد 

التحليل  قسم  رئــيــس  الــعــمــادي، 
ــإدارة اســتــطــالعــات  ــ اإلحــصــائــي بـ
الـــــرأي فـــي مــركــز »دراســــــــات«، أن 
دوافــــع هـــذا االســتــطــالع ارتــكــزت 
عــلــى اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــيــن 
والــُمــقــيــمــيــن، وازديـــــــاد الــحــاجــة 
ــاٍء بـــذاتـــهـــا مثل  إلــــى نــقــل أعــــضــ
الــكــلــى والــكــبــد والـــرئـــة، وهـــو ما 
المبحوثين،  مــنــظــور  مــن  تــبــّيــن 
ــا  ــ ــادًي وهــــــي عـــمـــلـــيـــات مـــكـــلـــفـــة مــ
جراحيٍة  مهاراٍت  وتطلب  وزمنًيا 
مطّولة  االنتظار  وقوائم  خاصة، 
للعثور على متبّرعين مطابقين 
لــــلــــمــــرضــــى. كـــــذلـــــك أوضــــحــــت 
تفضيل  المستخلصة  البيانات 
 )%87( الـــمـــبـــحـــوثـــيـــن  أغـــلـــبـــيـــة 
ــاة، وقــلــق  ــيــ ــحــ لـــلـــتـــبـــرع أثــــنــــاء الــ
صحة  على   )%33( العينة  ثلث 
مقاربة  نسبة  ورأت  الُمتبرعين، 
دينية  مــوانــع  هناك  بــأن   )%31(

تحول دون التبرع.

م��رك��ز »درا�����ش����ات« ي��ن�����ش��ر ت��ق��ري��ر ا���ش��ت��ط��الع��ه 
ال����وط����ن����ي ح�������ول ال����ت����ب����رع ب����الأع���������ش����اء

} أحمد عبدالحميد.

افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس الــمــؤســس 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة 
ــبـــاح أمــــس األربـــعـــاء  األهـــلـــيـــة صـ
الموافق 11 يناير جناح الجامعة 
في  الظهران  بمجمع  التعريفي 
الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة لــلــتــعــريــف 
العلمية  وإنــجــازاتــهــا  بــالــجــامــعــة 
واألكاديمية، والبرامج والخدمات 
الراغبين  للطلبة  تقدمها  الــتــي 
بـــــالـــــدراســـــة فـــــي الــــجــــامــــعــــة مــن 
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ مــــواطــــنــــي الـ

السعودية الشقيقة.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــد 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــمــــــؤســــــس رئــــيــــس 
األهلية  الجامعة  أمــنــاء  مجلس 
الــبــروفــيــســور عــبــداهلل الــحــواج أن 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تــمــثــل الـــيـــوم 
لتلقي  مــتــمــيــزا  اقــلــيــمــيــا  مـــركـــزا 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ذي الــجــودة 
ــة، ومـــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق  ــيـ ــالـ ــعـ الـ
بمملكة  األهلية  الجامعة  ترحب 
في  الــراغــبــيــن  بجميع  الــبــحــريــن 
اســتــكــمــال دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة 
المملكة  ومقيمي  مــواطــنــي  مــن 
ــة الــشــقــيــقــة  ــوديـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
أو  البكالوريوس  برامج  في  سواء 
بدرجتي  العليا  الدراسات  برامج 
الــمــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه الــتــي 

تقدمها الجامعة.
أن  الحواج  البروفيسور  وأكد 
معتمدة  الجامعة  بــرامــج  جميع 
اشتراطات  وحــائــزة  بها  ومعترف 
ــودة الـــمـــطـــلـــوبـــة ســـــــواء فــي  ــ ــجـ ــ الـ
الــمــمــلــكــة  أو  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
ــة، حـــيـــث  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  أدرجــــــت 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــامـــعـــة األهـــلـــيـــة 
ضــمــن الــجــامــعــات الــمــعــتــرف بها 
لديها،  فيها  بالدراسة  والموصى 
فـــي إطــــار الــتــعــاون الــمــثــمــر بين 
بمملكة  العالي  التعليم  مجلس 
العالي  التعليم  ووزارة  البحرين 

بالمملكة العربية السعودية.
الجامعة  جــنــاح  أن  وأوضــــح 
األهـــــلـــــيـــــة بـــمـــجـــمـــع الــــظــــهــــران 
ــام ويــســتــعــرض  ــ يــســتــمــر أربـــعـــة أيـ
حــزمــة واســعــة مــن الــبــرامــج التي 
تشتمل  والتي  الجامعة  تقدمها 
على برنامجين بدرجة الدكتوراه 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة بــرونــيــل 

بـــرامـــج بــدرجــة  الــبــريــطــانــيــة، و6 
بالشراكة مع  الماجستير أحدها 
جامعة جورج واشنطن االمريكية، 
باإلضافة إلى 12 برنامجا بدرجة 
برامج  وجميعها  الــبــكــالــوريــوس، 
ومتطلبات  احتياجات  من  قريبة 

سوق العمل.
ــد الــبــروفــيــســور الـــحـــواج  ــ وأكـ
تعالى  اهلل  بــفــضــل  الــجــامــعــة  أن 
في  الحكيمة  الــقــيــادة  بــدعــم  ثــم 
مجلس  وجهود  البحرين  مملكة 
ــبـــوأت مــواقــع  الــتــعــلــيــم الــعــالــي تـ
مــتــقــدمــة فــي مــســتــويــات الــجــودة 
ــو مــا  ــ ــا الــتــعــلــيــمــيــة وهـ وكـــفـــاءتـــهـ
ــؤكــــده جــمــيــع نـــتـــائـــج الــتــقــيــيــم  تــ
ــات الـــــتـــــي تــعــلــنــهــا  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــمــ ــ والــ
هــيــئــة جــــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
ــة حـــكـــومـــيـــة مــهــنــيــة  ــئـ ــيـ وهـــــــي هـ
تــقــف عــلــى مسافة  ومــتــخــصــصــة 

واحدة من جميع الجامعات.
ــك تــــؤكــــد  ــ ــ ــذلـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــاف: كـ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـ
حــقــقــت فــيــهــا الــجــامــعــة األهــلــيــة 
على مستوى  ســواء  بــاهــرة  نتائج 
ــي خــدمــة  الــــجــــودة وفــاعــلــيــتــهــا فـ
الــــنــــواحــــي  مــــــن  أو  الـــمـــجـــتـــمـــع 
البحثية والعلمية تميز الجامعة 

مرموقة،  مكانة  وتبوئها  األهلية 
المؤسسات  من  العديد  جعل  ما 
إلى  تنظر  والــخــاصــة  الحكومية 
الـــجـــامـــعـــة وخــريــجــيــهــا بــتــقــديــر 
ــر. ودعـــــــــا الــــــحــــــواج جــمــيــع  ــيــ ــبــ كــ
ــرف عــلــى  ــعــ ــتــ ــن فـــــي الــ ــيــ ــبــ ــراغــ الــ
بـــرامـــج الــجــامــعــة لــلــبــكــالــوريــوس 
ــر والـــــــدكـــــــتـــــــوراه  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاجـ ــ ــمـ ــ والـ
والثقافية  العلمية  وإنــجــازاتــهــا 
من أهالي المنطقة الشرقية إلى 
زيارة الجناح التعريفي بالجامعة 
الـــــذي يــســتــمــر مــــدة أربـــعـــة أيـــام 
بالقرب من البوابة 5 في مجمع 

الظهران.
وأكـــد حـــرص الــجــامــعــة على 
أعلى  عــلــى  يــكــون خــريــجــوهــا  أن 
في  والتقدير  التنافسية  درجــات 
سوق العمل، وأن يواكبوا مختلف 
والتقنية  المهنية  المستجدات 

في مجاالت اختصاصهم.
التعريفي  الــجــنــاح  ويستمر 
فـــي مجمع  بــالــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــــــظــــــهــــــران حـــــتـــــى مــــــســــــاء غـــد 
الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث يــشــكــل مــنــصــة 
حــيــويــة يــتــفــاعــل فــيــهــا عــــدد من 
الجامعة  واختصاصيي  أســاتــذة 

مع الجمهور.

للتعريف بالجامعة واإنجازاتها العلمية واالأكاديمية

بمجمع  ال��ت��ع��ري��ف��ي  م��ع��ر���ش��ه��ا  ت��د���ش��ن  الأه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
ال���ظ���ه���ران ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ب��ال�����ش��ع��ودي��ة
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Link

كتب: جمال جابر

قــبــل تــصــويــت مــجــلــس الــنــواب 
عــلــى بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــيـــوم في 
»أخــبــار  تنشر  االستثنائية  جلسته 
الـــخـــلـــيـــج« نــــص الــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي 
بهيئة  والــتــشــريــع  الـــــرأي  لــمــجــلــس 
الــتــشــريــع والــــــرأي الــقــانــونــي حــول 
على  نــص  الـــذي  الحكومة  بــرنــامــج 
أن »بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة هـــو وثــيــقــة 
الجديدة  الحكومة  تعدها  سياسية 
أداء  تــاريــخ  مــن  خــالل ثالثين يوما 
نيل  أجــل  مــن  الــدســتــوريــة،  اليمين 
ثـــقـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، وتــتــضــمــن 
الخطوط العريضة لرؤية الحكومة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وأولــــويــــاتــــهــــا، 
وسياستها العامة، وأهدافها، بحيث 
تكون كافية لالتفاق حولها دون غلق 
التفاصيل  فــي  النقاش  أمــام  الــبــاب 

قانون  مشروع  مناقشة  حال  الحقا 
أن تتضمن  ودون  العامة،  الميزانية 
تفاصيل دقيقة وجزئيات متشعبة«.

جــاء هــذا الـــرأي الــقــانــونــي في 
مجلس  مــن  طلب  على  بــنــاء   2019
الــنــواب والــحــكــومــة بــاالحــتــكــام إلــى 
ــرأي الــقــانــونــي،  ــ هــيــئــة الــتــشــريــع والـ
يختص  بــأن  الهيئة  قانون  ويقضي 
بالفصل  والتشريع  ــرأي  الـ مجلس 
فــي الــخــالف حــول تفسير نــص في 
بــقــوانــيــن  الــمــراســيــم  أو  الــقــوانــيــن 
فــي مجلس  ممثلة  الــحــكــومــة  بــيــن 
والنواب  الــشــورى  ومجلسي  الـــوزراء 
الــمــجــلــســيــن،  بــيــن  أو  أحـــدهـــمـــا،  أو 
ويكون القرار الصادر مسببًا وملزمًا 
لألطراف إذا كان قد صدر بناًء على 

طلبهم.
ــع رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ ودافــ
الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس 

ــواب مــحــمــد األحـــمـــد عـــن عــدم  ــنـ الـ
برنامج  في  تفصيلية  بيانات  إدراج 
مجلس  على  الــمــعــروض  الحكومة 
اللجنة  أن  مـــؤكـــدا  ــوم،  ــيـ الـ ــنـــواب  الـ
برنامج  بمناقشة  المعنية  النيابية 
الحكومة 2023-2026 حرصت على 
المكتسبات  على  الحفاظ  ضــمــان 
لــلــمــواطــن وعـــــدم تــحــمــيــلــة أعــبــاء 
ــة، مـــع دعــــم الــمــتــقــاعــديــن  ــيـ ــافـ إضـ
وتــطــويــر الــضــمــان االجــتــمــاعــي بما 
فــي ذلـــك عــــالوة الـــغـــالء، وتــوظــيــف 
وأســاســي  أول  كــخــيــار  البحرينيين 
ووضع محور كامل لرفع المستوى 
المعيشي، وهذا يعتبر إنجازا جيدا 
ــذه الـــمـــرحـــلـــة وبـــذلـــك  ــهـ ــنـــوان لـ ــعـ كـ
قوية  قاعدة  النواب  لمجلس  يكون 
الجميع  أن  عــلــى  مـــشـــددا  لــلــعــمــل، 
الــقــانــون، ورأي  أقــســم على احــتــرام 
هــيــئــة الــتــشــريــع والـــــرأي الــقــانــونــي 

حـــول بــرنــامــج الــحــكــومــة هــو ملزم 
قــانــون  بــمــوجــب  األطـــــراف  لجميع 

الهيئة.
وقال األحمد لـ»أخبار الخليج« 
الـــحـــكـــومـــة هــو  ــج  ــامـ ــرنـ بـ إقـــــــرار  إن 
بــدايــة العمل أمـــام كــل نــائــب الــذي 
يستطيع من اليوم استخدام أدواته 
التعامل  في  والقانونية  الدستورية 
مـــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي مـــن أجــل 
الحصول على الخطط التفصيلية 
معينة،  أو جهة حكومية  وزارة  ألي 
الــمــالــيــة لن  الــلــجــنــة  أن  مــضــيــفــا 
الحكومة،  برنامج  إقــرار  عند  تقف 
بتشريعات  ذلــك  تتبع  ســوف  لكنها 
وعمل رقابي دقيق لعالج أي ملفات 

وقضايا وموضوعات.
قــدمــت  الـــحـــكـــومـــة  أن  وكـــشـــف 
تــطــمــيــنــات بــإحــالــة مـــشـــروع قــانــون 
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة إلـــى الــبــرلــمــان 

الفرصة  إلتــاحــة  اعــتــيــاديــة  بصفة 
أمـــــام الــلــجــنــة وأعــــضــــاء الــمــجــلــس 
بما  ومتأن  دقيق  بشكل  لمناقشته 
والمواطن،  الوطن  مصلحة  يخدم 
ــنـــاك تـــعـــاون كــبــيــر مع  وســـيـــكـــون هـ
ــاء الــمــنــاقــشــة بــمــا  ــنــ الـــحـــكـــومـــة أثــ
المالي  الــتــوازن  تحقيق  فــي  يسهم 
ــيـــشـــي  وتــــحــــســــيــــن الـــــــوضـــــــع الـــمـــعـ
لــلــمــواطــنــيــن، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
الــشــورى  بمجلس  المالية  اللجنة 
الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــســـي  أن  وخــــــاصــــــة 
والشورى شريكان في تنفيذ برنامج 

الحكومة والميزانية.
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»اأخبار الخليج« تن�شر راأي هيئة الت�شريع حول برنامج الحكومة
البرنامج وثيقة �صيا�صية تت�صمن الخطوط العري�صة.. والتفا�صيل في الميزانية الحقا

} رئي�س مجل�س ال�شورى خالل اللقاء.

} محمد األحمد.

ملزم الهيئة  راأي  ال��خ��ل��ي��ج«:  ل���»اأخ��ب��ار  ال��ن��واب  م��ال��ي��ة  رئ��ي�����س 
الآن ح��ت��ى  ج���ي���دا  اإن����ج����ازا  وح��ق��ق��ن��ا  الأط���������راف..  ل��ج��م��ي��ع 

أكد المهندس وائل بن ناصر 
ــؤون الــبــلــديــات  ــر شــ الــمــبــارك وزيــ
مواصلة  على  الحرص  والــزراعــة 
ــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــــدمـ ــــخـ تــــطــــويــــر الـ
ضــمــن مــنــظــومــة الــعــمــل الــبــلــدي 
وخصوصًا فيما يتعلق بالحدائق 
وغيرها  واألســـــواق  والــمــتــنــزهــات 
ــرى،  مـــن الــمــرافــق الــبــلــديــة األخــ
مــنــّوهــًا بــمــا تـــّم تــحــقــيــقــه ضمن 
الــــخــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــشــجــيــر 
ــن أجـــل  ــة مــ ــبـــذولـ ــمـ والــــجــــهــــود الـ
الوصول إلى األهداف المرسومة 

ضمن هذا اإلطار.
جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــاء وزيــر 
شـــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة عــددا 
ــواب  ــ ــنـ ــ مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـ
وأعضاء مجلس بلدي المحافظة 
النائب بدر صالح  الجنوبية، هم 
التميمي، والنائب محمد موسى 
شاجرة  صالح  وخــالــد  البلوشي، 
المحافظة  بــلــدي  مجلس  عضو 
الــجــنــوبــيــة، وعـــلـــي عــبــدالــحــمــيــد 
ــلـــس بـــلـــدي  ــجـ ــيــــخ عــــضــــو مـ الــــشــ

المحافظة الجنوبية.

وفــــي مــســتــهــّل الــلــقــاء رّحـــب 
الــنــواب  بــأعــضــاء مجلس  الــوزيــر 
ــدي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــلـ ــ ــلــــس بـ ــجــ ومــ
المهم  دورهـــم  مــؤّكــدًا  الجنوبية، 
بالعمل  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر  فــي 

ــي تــنــفــيــذ  ــة فــ ــراكــ ــشــ ــلـــدي والــ ــبـ الـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ مــــخــــتــــلــــف االسـ
الموضوعة  الحكومية  والبرامج 
بــاعــتــبــارهــم شــريــكــا أســاســيــا في 
ــاء الــتــي  ــنـ ــبـ عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة والـ

على  مــشــددًا  المملكة،  تشهدها 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــراكــ أهـــمـــيـــة الــــشــ
ــدًا بـــيـــد مــن  ــ ــ وضـــــــــرورة الـــعـــمـــل يـ
المشاريع  مختلف  تنفيذ  أجـــل 
ــة بـــمـــا  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

ــر الـــعـــمـــرانـــي  ــويــ ــطــ ــتــ ــب الــ ــ ــواكــ ــ يــ
الــمــمــلــكــة ويسهم  تــشــهــده  الــــذي 
فـــي تــحــقــيــق األهـــــــداف الــبــلــديــة 
للمواطنين  الــخــدمــات  وتــقــديــم 

والمقيمين.
ــا جـــــــرى خـــــــالل الـــلـــقـــاء  ــمــ كــ
ــدد مــن الــمــوضــوعــات  مــنــاقــشــة عـ
الــمــشــتــركــة الــمــتــعــلــقــة بــالــدائــرة 
الــثــامــنــة والـــدائـــرة الــخــامــســة في 
دعم  منها  الجنوبية،  المحافظة 
ــمـــدن والـــقـــرى  ــروع تــنــمــيــة الـ مـــشـ
خالل  مــن  البحرين،  مملكة  فــي 
وتركيب  المنازل  وصيانة  ترميم 
ــار  وفــــقــــًا لــآلــيــة  ــ ــطـ ــ عــــــــوازل األمـ
وبحسب  الــمــعــتــمــدة،  والــمــعــايــيــر 
األولويات. بدورهم، أعرب أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس بلدي 
المحافظة الجنوبية عن شكرهم 
وتقديرهم لوزير شؤون البلديات 
والزراعة، على ما يوليه من دعم 
المشاريع  إنــجــاز  وتــيــرة  لتسريع 
الــخــدمــيــة الــبــلــديــة وتــطــويــرهــا 
والــغــايــات  التطلعات  يــخــدم  بــمــا 

المنشودة.

الخدمات يوؤكد ال�شتمرار في تطوير وتقديم مختلف  البلديات  وزير 

} وزير البلديات خالل لقاء عدد من النواب.

التوظيف ضمن خطة  مــبــادرة  إطـــار  فــي 
ــزًا لــلــتــعــاون  ــزيــ ــعــ الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، وتــ
الخاص  والقطاع  العمل  وزارة  بين  المشترك 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فــي  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ لـــتـــوظـــيـــف الـ
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات اإلنـــتـــاجـــيـــة، وبــحــضــور 
وزير  بن محمد علي حميدان،  السيد جميل 
بحرينيًا  لــــ28  عمل  عــقــود  توقيع  تــم  الــعــمــل، 
من المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل 
لدى الوزارة مع مجموعة الحاج حسن، وذلك 
ضمن المرحلة األولى من خطة الشركة للعام 
الحالي، لرفع نسب البحرنة لديها من خالل 
فنية  وظــائــف  فــي  مــواطــنــًا   45 توظيف  خطة 
والعمل   ،2023 عام  خالل  متخصصة  وتقنية 
إلكسابهم  مهنيًا  وتــطــويــرهــم  تــدريــبــهــم  عــلــى 
الــمــهــارات الــالزمــة لــمــزاولــة هــذه المهن، كما 
ســتــركــز الــخــطــة فـــي مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة على 
توظيف المواطنين في الوظائف التخصصية 

واإلدارية. 
الموقعين  بــالــمــواطــنــيــن  لــقــائــه  ــالل  وخــ
اعــتــزازه  حميدان  أكــد  التوظيف،  عقود  على 
بالعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص 
الذين يسهمون بشكل فاعل في تطوير وتنمية 
الــبــالد، مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة الــجــد والــمــثــابــرة 
الوظيفي  واالستقرار  العمل  بقيم  وااللــتــزام 

من أجل التطور واالرتقاء في السلم الوظيفي، 
مشيدًا بذات السياق بمجموعة شركات حجي 
وتحقيقها  للمواطنين  توظيفها  فــي  حسن 
الــوظــائــف،  بحرنة  مــجــال  فــي  إيجابية  نسبا 
الوطنية  للشركات  الحكومة  دعم  إلى  مشيرًا 
ــوادر الــوطــنــيــة  ــ ــكـ ــ وبـــرامـــجـــهـــا الســـتـــقـــطـــاب الـ
مبادرات  يدعم  بما  ووظيفيًا  مهنيًا  وتأهيلها 
االقتصادي  التعافي  خطة  ضمن  التوظيف 

وجعل المواطن الخيار األّول في سوق العمل.
من جانبه، أشاد السيد ميثم عمران مدير 
وزارة  بتوفير  المجموعة  البشرية في  الموارد 
المؤهلة،  الــوطــنــيــة  الــعــامــلــة  لــأليــدي  الــعــمــل 
مؤكدًا أن المجموعة تحرص على االستفادة 
مختلف  في  البحرينية  البشرية  الموارد  من 
فــروعــهــا، مــشــيــرًا إلـــى أن الــمــجــمــوعــة قــامــت 
من   2022 عـــام  خـــالل  بحرينيًا   60 بتوظيف 

إجمالي 289 بحرينيًا يعملون في المجموعة، 
تعزيز  هــي  المجموعة  سياسة  أن  إلــى  الفــتــًا 
منوهًا  الوطنية،  بالكوادر  الوظيفي  طاقمها 
ــذي يــحــظــى بـــه الــقــطــاع الــخــاص  بــالــدعــم الــ
يسهم  والـــذي  نــمــوه  لمواصلة  الحكومة  مــن 
في استدامة استقرار سوق العمل في مملكة 

البحرين.

وزير العمل: موا�شلة دعم المن�شاآت التي ت�شتقطب المزيد من العمالة الوطنية

} وزير العمل يلتقي المواطنين الموقعين على عقود التوظيف.

اســـتـــعـــادت شــابــة ثــالثــيــنــيــة قــدرتــهــا على 
الــمــشــي بــعــد عــمــلــيــة جــراحــيــة دقــيــقــة ونــــادرة 
ــا فـــريـــق طــبــي فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك  ــراهــ أجــ
تام  بشلل  الشابة  أصيبت  إذ  الجامعي،  حمد 
الثدي  فــي  ورم  نتيجة  السفلية  أطــرافــهــا  فــي 
والعمود الفقري ممتد إلى الفقرات الصدرية 
بالشلل  إصابتها  فــي  تسبب  والــرئــة  والــضــلــوع 

الكلي.
وتشير التفاصيل بحسب إدارة المستشفى 
المستشفى  إلــــى  تــوجــهــت  الــمــريــضــة  أن  إلــــى 
تم  عليه  وبــنــاء  الــتــام،  الشلل  مــن  تعاني  وهــي 
للمريضة  الالزمة  واألشعة  الفحوصات  إجراء 
الــورم، لتتم  التي كشفت عن وجود  الثالثينية 
الوطني لألورام  المجلس  مناقشة حالتها في 
الذي  لها،  المناسبة  العالجية  الخطة  لوضع 

الــــورم جــراحــيــا  قـــرر إجــــراء عملية اســتــئــصــال 
ــم تــحــويــل  بــشــكــل فـــــــوري. وعـــلـــى أثـــــر ذلـــــك تــ
المريضة إلى قسم جراحة العظام، وبناء عليه 
الــكــواري استشاري  الــمــقــدم طبيب خــالــد  قــام 
له  المساعد  الطبي  والفريق  العظام  جراحة 
بــإجــراء  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
عملية  في  الـــورم،  الستئصال  جراحية  عملية 
ــم تثبيت  ــن ثـ ــن نـــوعـــهـــا، ومــ مــعــقــدة ونـــــــادرة مـ
بدعامات متطورة جدا، حيث  الفقري  العمود 
تحت  ســاعــات   3 يــقــارب  مــا  العملية  استغرقت 

التخدير الكلي.
العملية  أن  الــكــواري  خالد  الدكتور  وذكــر 
الثالثينية  للمريضة  أجريت  التي  الجراحية 
إلى  وصــلــت  المصابة  إن  حيث  ــادرة،  ونــ نوعية 
بأطرافها  اإلحــســاس  فــاقــدة  وهــي  المستشفى 

السفلية، ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، 
وبناء عليه تم استخدام الدعامات وهي تقنية 
حمد  الملك  مستشفى  فــي  متوافرة  متطورة 
والتي  الــنــادرة  الــحــاالت  هــذه  لمثل  الجامعي 
تمت بنجاح وهلل الحمد، مؤكدا استعادة الشابة 
العملية  بــعــد  طبيعي  بشكل  أطــرافــهــا  حــركــة 
مباشرة. وقد تماثلت المريضة للشفاء وغادرت 

المستشفى بعد عدة أيام من إجراء العملية.
بــالــذكــر أن األطــبــاء فــي مستشفى  يــجــدر 
ــز الــبــحــريــن  ــركــ الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي ومــ
ــد لــتــشــخــيــص  ــ لــــــــألورام يــعــمــلــون كـــفـــريـــق واحــ
حالة المريض ومن ثم تحديد العالج األمثل 
متقدمة  بطرق  وذلــك  حــدة  على  مريض  لكل 
ــدث األجــــهــــزة الـــتـــي تــضــاهــي  ــ وبـــاســـتـــخـــدام أحـ

المستويات العالمية في التشخيص والعالج.

بعد عملية جراحية دقيقة ونادرة ا�صتغرقت 3 �صاعات

»حمد الجامعي« ينجح في ا�شتئ�شال ورم اأ�شاب �شابة بال�شلل التام

الصالح  بن صالح  أكــد علي 
الـــــــشـــــــورى أن  ــلــــس  ــجــ رئـــــيـــــس مــ
ــة والـــــروابـــــط  ــداقــ ــصــ عــــالقــــات الــ
الــمــثــمــرة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والجمهورية اإليطالية الصديقة 
وتدعم  الثنائية،  المصالح  تعزز 
تـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف والــــبــــرامــــج 
التنموية المشتركة بين البلدين، 
ــور  ــطـ ــتـ مــــشــــيــــًدا بـــمـــســـتـــويـــات الـ
والتقدم في العالقات البحرينية 
بفضل  تتحقق  التي  اإليطالية، 
دعـــم واهــتــمــام قــيــادتــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
رئــيــس مــجــلــس الــــشــــورى، صــبــاح 
ــادي  ــاوال أمــ ــ أمــــس )األربـــــعـــــاء(، بـ
ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة 

لدى مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
ــاون الــــبــــّنــــاء والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
البحرين  مملكة  بين  المتواصل 
والــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة لــدعــم 
البلدين  بين  القائمة  الشراكات 
فـــي مـــجـــاالت الــتــبــادل الــتــجــاري 

والسياحي والثقافي.
وأعـــــــــــــــرب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

بالجهود  ــتـــزاز  االعـ عــن  الـــشـــورى 
وإيطاليا  البحرين  بين  الثنائية 
لدعم السالم والتعايش والحوار، 
ونـــشـــر الـــتـــســـامـــح واإلخــــــــاء بــيــن 
الـــعـــالـــم،  ودول  ــوب  ــعــ شــ جـــمـــيـــع 
»كـــرســـي  تـــدشـــيـــن  ــى أن  ــ إلـ ــا  ــ ــًت الفــ
ــد لـــــلـــــحـــــوار بـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
في  السلمي«  والتعايش  األديـــان 
قبل  اإليطالية  سابينزا  جامعة 
يــؤكــد متانة  ــوام،  ــ أعــ مـــن 4  أكــثــر 
البلدين  بين  والروابط  العالقات 

الصديقين.
ــاوال  ــّوهــــت بــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــ
أمـــــــــــادي ســــفــــيــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإليـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة بـــــالـــــمـــــنـــــجـــــزات 
والنجاحات التي تحققها مملكة 
التنموية  مسيرتها  في  البحرين 
مشيدة  المستمرة،  والتطويرية 
في  المتجذرة  والــمــبــادئ  بالقيم 
في  والمتمثلة  البحرين،  مملكة 
واالحــتــرام  والتعايش،  التسامح، 

المتبادل بين الجميع.

اإيطاليا مع  المثمرة  ال�شداقة  عالقات  ال�شورى:  رئي�س 
تعزز الم�شالح وتدعم تحقيق الأهداف التنموية الم�شتركة

صـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــؤخـــــــــــــــــًرا عـــــن 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ مـــــركـــــز الــــبــــحــــريــــن لـ
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
»دراسات« تقريًرا تحليليا لنتائج 
ــــول الــتــبــرع  ــنـــي حـ اســـتـــطـــالع وطـ
فـــي مملكة  الــبــشــريــة  بــاألعــضــاء 
البحرين، غطى عينًة بلغ عددها 
1350، بهدف قياس وتقييم ثقافة 
الُمجتمع حول التبرع باألعضاء، 
ــتـــمـــع مـــــن هــــذه  ومـــــوقـــــف الـــمـــجـ
الــرأي  وقياس  اإلنسانية،  الــبــادرة 
ــاء مـــركـــز مــتــخــصــص  ــشــ حـــــول إنــ
وخُلص  األعــضــاء.  وزراعــــة  لنقل 
في  اإلحصائية  البيانات  محللو 
الـــمـــركـــز إلــــى عــــدة اســتــنــتــاجــاٍت 
ــام  ــمــ ــا ارتـــــفـــــاع وعــــــي وإلــ ــادهــ ــفــ مــ
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي بــمــفــهــوم 
ــرع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ودواعـــــــــــــــــــي وأهـــــــمـــــــيـــــــة الـ
بـــاألعـــضـــاء، واعـــتـــقـــاده بـــضـــرورة 
بهدف  الغرض  لهذا  مركٍز  إنشاء 
المرضى  حياة  بإنقاذ  التعجيل 
على الصعيد المحلي، مع تأييد 

ــرار الــتــبــرع بــاألعــضــاء  ــ تــوثــيــق إقـ
المانحين  األشـــخـــاص  قــبــل  مــن 
قبل مفارقتهم الحياة، كما أبدى 
بشكٍل  قلقهم  المبحوثين  بعض 
المتبرعين،  صــحــة  عــلــى  خـــاص 
التبرع  مبدأ  أيـــدوا  نصفهم  لكن 

باألعضاء بشكٍل عام.
وأكــــــد أحـــمـــد عــبــدالــحــمــيــد 

التحليل  قسم  رئــيــس  الــعــمــادي، 
ــإدارة اســتــطــالعــات  ــ اإلحــصــائــي بـ
الـــــرأي فـــي مــركــز »دراســــــــات«، أن 
دوافــــع هـــذا االســتــطــالع ارتــكــزت 
عــلــى اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــيــن 
والــُمــقــيــمــيــن، وازديـــــــاد الــحــاجــة 
ــاٍء بـــذاتـــهـــا مثل  إلــــى نــقــل أعــــضــ
الــكــلــى والــكــبــد والـــرئـــة، وهـــو ما 
المبحوثين،  مــنــظــور  مــن  تــبــّيــن 
ــا  ــ ــادًي وهــــــي عـــمـــلـــيـــات مـــكـــلـــفـــة مــ
جراحيٍة  مهاراٍت  وتطلب  وزمنًيا 
مطّولة  االنتظار  وقوائم  خاصة، 
للعثور على متبّرعين مطابقين 
لــــلــــمــــرضــــى. كـــــذلـــــك أوضــــحــــت 
تفضيل  المستخلصة  البيانات 
 )%87( الـــمـــبـــحـــوثـــيـــن  أغـــلـــبـــيـــة 
ــاة، وقــلــق  ــيــ ــحــ لـــلـــتـــبـــرع أثــــنــــاء الــ
صحة  على   )%33( العينة  ثلث 
مقاربة  نسبة  ورأت  الُمتبرعين، 
دينية  مــوانــع  هناك  بــأن   )%31(

تحول دون التبرع.
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} أحمد عبدالحميد.

افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس الــمــؤســس 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة 
ــبـــاح أمــــس األربـــعـــاء  األهـــلـــيـــة صـ
الموافق 11 يناير جناح الجامعة 
في  الظهران  بمجمع  التعريفي 
الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة لــلــتــعــريــف 
العلمية  وإنــجــازاتــهــا  بــالــجــامــعــة 
واألكاديمية، والبرامج والخدمات 
الراغبين  للطلبة  تقدمها  الــتــي 
بـــــالـــــدراســـــة فـــــي الــــجــــامــــعــــة مــن 
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ مــــواطــــنــــي الـ

السعودية الشقيقة.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــد 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــمــــــؤســــــس رئــــيــــس 
األهلية  الجامعة  أمــنــاء  مجلس 
الــبــروفــيــســور عــبــداهلل الــحــواج أن 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تــمــثــل الـــيـــوم 
لتلقي  مــتــمــيــزا  اقــلــيــمــيــا  مـــركـــزا 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ذي الــجــودة 
ــة، ومـــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق  ــيـ ــالـ ــعـ الـ
بمملكة  األهلية  الجامعة  ترحب 
في  الــراغــبــيــن  بجميع  الــبــحــريــن 
اســتــكــمــال دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة 
المملكة  ومقيمي  مــواطــنــي  مــن 
ــة الــشــقــيــقــة  ــوديـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
أو  البكالوريوس  برامج  في  سواء 
بدرجتي  العليا  الدراسات  برامج 
الــمــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه الــتــي 

تقدمها الجامعة.
أن  الحواج  البروفيسور  وأكد 
معتمدة  الجامعة  بــرامــج  جميع 
اشتراطات  وحــائــزة  بها  ومعترف 
ــودة الـــمـــطـــلـــوبـــة ســـــــواء فــي  ــ ــجـ ــ الـ
الــمــمــلــكــة  أو  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
ــة، حـــيـــث  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  أدرجــــــت 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــامـــعـــة األهـــلـــيـــة 
ضــمــن الــجــامــعــات الــمــعــتــرف بها 
لديها،  فيها  بالدراسة  والموصى 
فـــي إطــــار الــتــعــاون الــمــثــمــر بين 
بمملكة  العالي  التعليم  مجلس 
العالي  التعليم  ووزارة  البحرين 

بالمملكة العربية السعودية.
الجامعة  جــنــاح  أن  وأوضــــح 
األهـــــلـــــيـــــة بـــمـــجـــمـــع الــــظــــهــــران 
ــام ويــســتــعــرض  ــ يــســتــمــر أربـــعـــة أيـ
حــزمــة واســعــة مــن الــبــرامــج التي 
تشتمل  والتي  الجامعة  تقدمها 
على برنامجين بدرجة الدكتوراه 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة بــرونــيــل 

بـــرامـــج بــدرجــة  الــبــريــطــانــيــة، و6 
بالشراكة مع  الماجستير أحدها 
جامعة جورج واشنطن االمريكية، 
باإلضافة إلى 12 برنامجا بدرجة 
برامج  وجميعها  الــبــكــالــوريــوس، 
ومتطلبات  احتياجات  من  قريبة 

سوق العمل.
ــد الــبــروفــيــســور الـــحـــواج  ــ وأكـ
تعالى  اهلل  بــفــضــل  الــجــامــعــة  أن 
في  الحكيمة  الــقــيــادة  بــدعــم  ثــم 
مجلس  وجهود  البحرين  مملكة 
ــبـــوأت مــواقــع  الــتــعــلــيــم الــعــالــي تـ
مــتــقــدمــة فــي مــســتــويــات الــجــودة 
ــو مــا  ــ ــا الــتــعــلــيــمــيــة وهـ وكـــفـــاءتـــهـ
ــؤكــــده جــمــيــع نـــتـــائـــج الــتــقــيــيــم  تــ
ــات الـــــتـــــي تــعــلــنــهــا  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــمــ ــ والــ
هــيــئــة جــــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
ــة حـــكـــومـــيـــة مــهــنــيــة  ــئـ ــيـ وهـــــــي هـ
تــقــف عــلــى مسافة  ومــتــخــصــصــة 

واحدة من جميع الجامعات.
ــك تــــؤكــــد  ــ ــ ــذلـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــاف: كـ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـ
حــقــقــت فــيــهــا الــجــامــعــة األهــلــيــة 
على مستوى  ســواء  بــاهــرة  نتائج 
ــي خــدمــة  الــــجــــودة وفــاعــلــيــتــهــا فـ
الــــنــــواحــــي  مــــــن  أو  الـــمـــجـــتـــمـــع 
البحثية والعلمية تميز الجامعة 

مرموقة،  مكانة  وتبوئها  األهلية 
المؤسسات  من  العديد  جعل  ما 
إلى  تنظر  والــخــاصــة  الحكومية 
الـــجـــامـــعـــة وخــريــجــيــهــا بــتــقــديــر 
ــر. ودعـــــــــا الــــــحــــــواج جــمــيــع  ــيــ ــبــ كــ
ــرف عــلــى  ــعــ ــتــ ــن فـــــي الــ ــيــ ــبــ ــراغــ الــ
بـــرامـــج الــجــامــعــة لــلــبــكــالــوريــوس 
ــر والـــــــدكـــــــتـــــــوراه  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاجـ ــ ــمـ ــ والـ
والثقافية  العلمية  وإنــجــازاتــهــا 
من أهالي المنطقة الشرقية إلى 
زيارة الجناح التعريفي بالجامعة 
الـــــذي يــســتــمــر مــــدة أربـــعـــة أيـــام 
بالقرب من البوابة 5 في مجمع 

الظهران.
وأكـــد حـــرص الــجــامــعــة على 
أعلى  عــلــى  يــكــون خــريــجــوهــا  أن 
في  والتقدير  التنافسية  درجــات 
سوق العمل، وأن يواكبوا مختلف 
والتقنية  المهنية  المستجدات 

في مجاالت اختصاصهم.
التعريفي  الــجــنــاح  ويستمر 
فـــي مجمع  بــالــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــــــظــــــهــــــران حـــــتـــــى مــــــســــــاء غـــد 
الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث يــشــكــل مــنــصــة 
حــيــويــة يــتــفــاعــل فــيــهــا عــــدد من 
الجامعة  واختصاصيي  أســاتــذة 

مع الجمهور.

للتعريف بالجامعة واإنجازاتها العلمية واالأكاديمية

بمجمع  ال��ت��ع��ري��ف��ي  م��ع��ر���ش��ه��ا  ت��د���ش��ن  الأه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
ال���ظ���ه���ران ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ب��ال�����ش��ع��ودي��ة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»بي اإف �سي« تطرح بطاقة �سفر م�سبقة الدفع ومتعددة العمالت لل�سفر والت�سوق الدويل

ت�سوير: حميد جعفر

الذراع  اإف �سي بيمنت�س،  اأطلقت �سركة بي 

�سي  اف  بي  ملجموعة  املالية  التكنولوجية 

بطاقة  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  القاب�سة 

 BFC PAY( العمالت املتعددة وامل�سبقة الدفع

TRAVEL BUDDY( املتطورة، والتي توفر 
الأموال  با�ستخدام  كبرية  ت�سهيالت  للم�سافرين 

البالتينية،  فيزا  بطاقة  من  وبدعم  الرقمية. 

اإعادة  عمليات  اجلديدة  ال�سفر  بطاقة  تتيح 

والتحويل  مكان،  اأي  يف  ال�سريعة  التعبئة 

اأنحاء  جميع  يف  والت�سوق  للعمالت،  الفوري 

اأكرث من  العامل، با�ستخدام عمالت متعددة عند 

80 مليون من �سركاء التجارة يف جميع اأنحاء 

حامليها  البالتينية  فيزا  بطاقة  ومتنح  العامل، 

احل�سول على برامج نقاط الولء.

العامل  ال�سفر حول  ارتفاع معدلت  وو�سط 

اأ�سبح  والرتفيه،  العمل  منها  متعددة  لأغرا�س 

ال�ستخدام  اآمنة و�سهلة  اأداة دفع رقمية  وجود 

بطاقة  ومتنح  للم�سافرين.  الأهمية  بالغ  اأمًرا 

)Travel Buddy( حامليها القدرة على اإ�سافة 

فوًرا،  البحريني  بالدينار  املحفظة  اإىل  الأموال 

خمتلفة  عمالت  خم�س  اإىل  حتويلها  ثم  ومن 

قفل  ميزة  وتتيح  تناف�سية.  �سرف  وباأ�سعار 

الأجنبي  ال�سرف  �سعر  حماية  ال�سرف  �سعر 

عند حتويل العملة. وبالنظر اإىل ارتفاع هوام�س 

حت�سيلها  يتم  التي  الأجنبية  العمالت  تداول 

عادًة بوا�سطة حلول الدفع الأخرى، ُتعد بطاقة 

للغاية  اقت�سادية   )Travel Buddy( ال�سفر 

عند ا�ستخدامها لل�سفر الدويل.

ومبنا�سبة اإطالق هذه البطاقة، قال ديفي�س 

باراكال املدير العام ل�سركة بي اإف �سي بيمنت�س: 

 )Travel Buddy( بطاقة  خالل  من  »اأردنا 

التميز  فائقة  رقمية  جتربة  لعمالئنا  نقدم  اأن 

ب�سكل  كل  املعامالت  اأنواع  اإجراء  من  مُتّكنهم 

للهاتف   )BFC Pay( تطبيق  خالل  من  فوري 

احل�سول  بطلب  التقدم  ذلك  يف  مبا  املحمول، 

املحفظة،  اإىل  الأموال  واإ�سافة  البطاقة،  على 

من  ون�سعى  الأجنبية.  العمالت  اإىل  والتحويل 

العمالء  تزويد  اإىل  هذه  اجلديدة  خدمتنا  خالل 

حمل  اإىل  ال�سطرار  دون  ال�سفر  على  بالقدرة 

حيث  من  فعالية  الأكرث  احلل  ومنحهم  النقود 

التكلفة على جميع نفقاتهم الدولية، �سواء كان 

اأو  الإنرتنت  عرب  التذاكر  حجز  لغر�س  ذلك 

الت�سوق يف اأثناء ال�سفر«.

الع�سو  نونو  اإبراهيم  قال  جانبه،  من 

�سي  اف  بي  التنفيذي ملجموعة  واملدير  املنتدب 

الوا�سعة  خربتنا  على  »بالعتماد  القاب�سة: 

والتي  الأجنبية  العمالت  تداول  جمال  يف 

رقمًيا  حاًل  اأن�ساأنا  عام،  مئة  عن  يزيد  ملا  متتد 

لعمالئنا.  ال�سفر  احتياجات  لتلبية  �ساماًل 

وبو�سفها واحدة من ال�سركات الرائدة يف جمال 

التكنولوجيا املالية الرقمية يف البحرين، تركز 

�سركة بي اإف �سي بيمنت�س ب�سكل اأ�سا�سي على 

ت�سهيل جتربة عمالئنا وتعزيزها. وتاأتي بطاقة 

 )BFC Pay Travel Buddy( ال�سفر اجلديدة

لتكون �سهادة جديدة على التزامنا بهذا التحول 

بالعمالء احلاليني  الرتحيب  الرقمي. وي�سعدين 

.»)Travel Buddy( واجلدد لتجربة بطاقة

تعزيز التعاون مع اجلمعيات اخلريية.. وزير التنمية االجتماعية: 

املنظمات االأهلية �سريك اأ�سا�سي يف تنمية املجتمع

احلواج: البحرين ترحب باالأ�سقاء ال�سعوديني الراغبني يف الدرا�سة اجلامعية

اجلامعة االأهلية تد�سن معر�سها التعريفي مبجمع الظهران يف ال�سعودية

الع�سفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة  اأكد 

على  احلر�س  الجتماعية،  التنمية  وزير 

تعزيز التعاون مع جميع اجلمعيات اخلريية 

والإن�سانية التي ت�ساهم يف تطوير مفهوم العمل 

بدور  منوًها  البحرين،  مملكة  يف  التطوعي 

خالل  من  التطوعي  العمل  تعزيز  يف  الوزارة 

التن�سيق بني كل اجلهود واملبادرات التطوعية، 

اإىل جانب �سعيها اإىل حتفيز منظمات املجتمع 

يف  اأ�سا�سي  ك�سريك  بدورها  للقيام  املدين 

ا�ستقبال وزير  تنمية املجتمع. جاء ذلك خالل 

التنمية الجتماعية، عبداهلل ح�سن عبدالوهاب 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية �سلماباد اخلريية، 

بح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة، حيث 

اجلمعية،  عمل  م�ستجدات  على  الطالع  مت 

خدمة  يف  اأع�سائها  وجهود  اإجنازاتها  واأبرز 

بجميع  املنطقة  اأهايل  من  وبالأخ�س  املجتمع 

اجلمعية  م�ساهمة  عن  ف�سالً  العمرية،  فئاتهم 

مبملكة  والإن�ساين  اخلريي  العمل  تعزيز  يف 

املوؤ�س�سات  مع  التعاون  واأوجه  البحرين، 

احلكومية واخلا�سة ذات العالقة. ومن جانبه، 

اأ�ساد عبداهلل ح�سن عبدالوهاب رئي�س جمل�س 

وزارة  بدور  اخلريية  �سلماباد  جمعية  اإدارة 

التنمية الجتماعية يف تعزيز التوا�سل امل�ستمر 

مع اجلمعيات، لفًتا اإىل حر�س اجلمعية على 

البذل والعطاء، ك�سريك فاعل  املزيد من  تقدمي 

وبالأخ�س  الر�سمية  الدولة  موؤ�س�سات  جلميع 

اجلهود  يعزز  مبا  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

امل�سرتكة يف تنمية العمل التطوعي يف اململكة.

جمل�س  رئي�س  املوؤ�س�س  الرئي�س  افتتح 

الأربعاء  اأم�س  �سباح  الأهلية  اجلامعة  اأمناء 

اجلامعة  جناح   2023 يناير   11 املوافق 

التعريفي مبجمع الظهران يف املنطقة ال�سرقية 

باململكة العربية ال�سعودية للتعريف باجلامعة 

والربامج  والأكادميية،  العلمية  واإجنازاتها 

الراغبني  للطلبة  تقدمها  التي  واخلدمات 

اململكة  مواطني  من  من  اجلامعة  بالدرا�سة يف 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

واأكد الرئي�س املوؤ�س�س رئي�س جمل�س اأمناء 

اجلامعة الأهلية اأن مملكة البحرين متثل اليوم 

اجلامعي  التعليم  لتلقي  متميًزا  اإقليمًيا  مركًزا 

ترحب  املنطلق  هذا  ومن  العالية،  اجلودة  ذي 

بجميع  البحرين  مبملكة  الأهلية  اجلامعة 

من  اجلامعية  درا�ستهم  ا�ستكمال  يف  الراغبني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ومقيمي  مواطني 

اأو  البكالوريو�س  برامج  يف  �سواء  ال�سقيقة 

املاج�ستري  بدرجتي  العليا  الدرا�سات  برامج 

والدكتوراه التي تقدمها اجلامعة.

اجلامعة  برامج  جميع  باأن  احلواج  واأكد 

معتمدة ومعرتف بها وحائزة على ا�سرتاطات 

البحرين  مملكة  يف  �سواء  املطلوبة  اجلودة 

اأدرجت  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأو 

اجلامعة  ال�سعودية  العايل  التعليم  وزارة 

الأهلية �سمن اجلامعات املعرتف بها واملو�سى 

بالدرا�سة فيها لديها، يف اإطار التعاون املثمر بني 

جمل�س التعليم العايل مبملكة البحرين ووزارة 

التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.

واأو�سح اأن جناح اجلامعة الأهلية مبجمع 

الظهران ي�ستمر لأربعة اأيام وي�ستعر�س حزمة 

اجلامعة  تقدمها  التي  الربامج  من  وا�سعة 

والتي ت�ستمل على برناجمني بدرجة الدكتوراه 

الربيطانية، و6  برونيل  مع جامعة  بال�سراكة 

مع  بال�سراكة  اأحدها  املاج�ستري  بدرجة  برامج 

جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية، بالإ�سافة اإىل 

وجميعها  البكالوريو�س،  بدرجة  برناجًما   12

�سوق  ومتطلبات  احتياجات  من  قريبة  برامج 

العمل.

اجلامعة  باأن  احلواج  الربوفي�سور  واأكد 

احلكيمة يف  القيادة  بدعم  ثم  تعاىل  اهلل  بف�سل 

مملكة البحرين وجهود جمل�س التعليم العايل 

اجلودة  م�ستويات  يف  متقدمة  مواقع  تبواأت 

وكفاءتها التعليمية.

وزير التنمية االجتماعية يطلع 

على م�ساريع ومبادرات جمعية ب�سمة خري

مركز »درا�سات« ين�سر تقرير

 ا�ستطالعه الوطني حول التربع باالأع�ساء

الع�سفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة  اأكد 

�سرورة  على  الجتماعية،  التنمية  وزير 

وت�سافر  التعاون  تعزيز  يف  ال�ستمرار 

القطاعات احلكومية  اجلهود بني خمتلف 

اأف�سل  اأجل تقدمي  واخلا�سة والأهلية من 

وخمتلف  املجتمع  اأفراد  جلميع  اخلدمات 

من  املزيد  على  احلر�س  مبيًنا  فئاته، 

مبا  املتبعة  الإجراءات  ملختلف  التي�سري 

للمنظمات  والقوانني  الأنظمة  مع  يتوافق 

الأهلية ومبا يحقق اأهداف وغايات العمل 

اخلريي والتطوعي يف مملكة البحرين.

 جاء ذلك خالل ا�ستقبال وزير التنمية 

رئي�س  بوهيلة  عي�سى  عمر  الجتماعية، 

جمل�س اإدارة جمعية ب�سمة خري لالأعمال 

اأع�ساء  من  عدد  بح�سور  الإن�سانية، 

جمل�س اإدارة اجلمعية، حيث اأ�ساد الوزير 

لالأعمال  خري  ب�سمة  جمعية  بجهود 

للم�ساريع  تقديره  عن  معرًبا  الإن�سانية، 

تنّفذها  التي  الجتماعية  والربامج 

اجلمعية لتحقيق الوعي الجتماعي.

اأبرز  ا�ستعرا�س  مت  اللقاء  وخالل   

لالأعمال  خري  ب�سمة  جمعية  اأن�سطة 

م�ساريع  من  تقدمه  وما  الإن�سانية 

مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  البحريني،  للمجتمع 

والرامية  املقبلة  املرحلة  خالل  خططها 

اإىل تر�سيخ وتعزيز قيم الولء والنتماء، 

وتنمية الوعي بالعمل التطوعي يف مملكة 

البحرين.

البحرين  مركز  عن  موؤخًرا  �سدر 

والدولية  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 

والطاقة »درا�سات« تقريًرا حتليلًيا لنتائج 

بالأع�ساء  التربع  حول  وطني  ا�ستطالع 

عينًة  غطى  البحرين،  الب�سرية يف مملكة 

وتقييم  قيا�س  بهدف  عددها 1350،  بلغ 

بالأع�ساء،  التربع  حول  املُجتمع  ثقافة 

البادرة  هذه  من  املجتمع  وموقف 

اإن�ساء  حول  الراأي  وقيا�س  الإن�سانية، 

مركز متخ�س�س لنقل وزراعة الأع�ساء.

الإح�سائية  البيانات  حمللو  وخلُ�س 

مفادها  ا�ستنتاجاٍت  عدة  اإىل  املركز  يف 

البحريني  املجتمع  واإملام  وعي  ارتفاع 

التربع  واأهمية  ودواعي  مبفهوم 

بالأع�ساء، واعتقاده ب�سرورة اإن�ساء مركٍز 

لهذا الغر�س بهدف التعجيل باإنقاذ حياة 

تاأييد  مع  املحلي،  ال�سعيد  على  املر�سى 

قبل  من  بالأع�ساء  التربع  اإقرار  توثيق 

الأ�سخا�س املانحني قبل مفارقتهم احلياة.

العمادي،  عبداحلميد  اأحمد  واأكد 

باإدارة  الإح�سائي  التحليل  ق�سم  رئي�س 

ا�ستطالعات الراأي يف مركز »درا�سات«، اأن 

دوافع هذا ال�ستطالع ارتكزت على اهتمام 

للمواطنني  العامة  بال�سحة  البحرين 

واملُقيمني، وازدياد احلاجة اإىل نقل اأع�ساٍء 

ما  والرئة، وهو  والكبد  الكلى  مثل  بذاتها 

تبنّي من منظور املبحوثني، وهي عمليات 

مهاراٍت  وتطلب  وزمنًيا  مادًيا  مكلفة 

النتظار مطّولة  جراحيٍة خا�سة، وقوائم 

للعثور على مترّبعني مطابقني للمر�سى.

اأحمد عبداحلميد العمادي
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100 ساعة من العمل التطوعي 
لطالبات جدحفص الثانوية

كّرم��ت مدرس��ة جدحفص الثانوي��ة للبنات صفوفها الدراس��ية 
الت��ي تميزت في مبادرة »عرفان« خ��ال الفصل األول من العام 
الدراس��ي الجاري 2022-2023، عبر تقديم طالباتها 100 ساعة 

من العمل التطوعي في خدمة المجتمع.
وت��وزع التكريم على 3 فئات: األولى هي الصف الفائز الذي تقوم 
فيه جمي��ع الطالبات بالمش��اركة في المبادرة، وفئ��ة الطالبات 
المبادرات بالتطوع داخل المدرس��ة، وفئ��ة الطالبات المبادرات 
بالتطوع خارج المدرسة عبر حضور فعاليتين على األقل. وشهدت 
المبادرة مش��اركة جميع الصفوف بالمدرسة، بإشراف التربويات 
المختص��ات بخدم��ة المجتم��ع واإلرش��اد األكاديم��ي والتوجيه 
المهن��ي، وذل��ك بهدف تنمي��ة مه��ارات الطالب��ات ومواهبهن 
اإلبداعية، وغرس روح اإليثار وتقديم يد العون لآلخرين، وتعزيز 
الش��راكة المجتمعي��ة. وس��اهمت الطالبات عبر ه��ذه المبادرة 
في إحياء المناس��بات المحلية والعالمية، والمشاركة في اللجان 
المدرس��ية، وتقدي��م الدع��م المكتب��ي للمعلمات، ومس��اعدة 
زمياته��ن ف��ي معالج��ة الفاق��د التعليمي، وتقدي��م محاضرة 
أو فيدي��و تعليم��ي. ويأتي ذلك ف��ي إطار تش��جيع وزارة التربية 
والتعليم للمدارس الحكومية على تنفيذ المبادرات والمشروعات 

المعززة لنمو الطلبة الشخصي.

الحواج: نرحب بالطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة الجامعية

 »األهلية« تدشن معرضها التعريفي 
بمجمع الظهران في الشرقية

افتت��ح الرئي��س المؤس��س رئيس مجل��س أمناء 
الجامع��ة األهلي��ة عب��داهلل الح��واج أم��س جن��اح 
الجامعة التعريف��ي بمجمع الظهران في المنطقة 
الش��رقية بالمملكة العربية الس��عودية للتعريف 
واألكاديمي��ة،  العلمي��ة  وإنجازاته��ا  بالجامع��ة 
والبرامج والخدم��ات التي تقدمها للطلبة الراغبين 
في الدراس��ة ف��ي الجامعة من مواطن��ي المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وبهذه المناس��بة، أكد الح��واج أن مملكة البحرين 
تمث��ل اليوم مركزًا إقليميًا متمي��زًا لتلقي التعليم 
الجامع��ي ذي الجودة العالية، وم��ن هذا المنطلق 
ترحب الجامع��ة األهلية بمملك��ة البحرين بجميع 
الراغبي��ن في اس��تكمال دراس��تهم الجامعية من 
مواطن��ي المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة 
ومقيميها س��واء في برام��ج البكالوريوس أو برامج 
الدراس��ات العليا بدرجتي الماجس��تير والدكتوراه 

التي تقدمها الجامعة.
وأك��د أن جميع برامج الجامع��ة معتمدة ومعترف 
بها وحائزة على اشتراطات الجودة المطلوبة سواء 
في مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية، 
حي��ث أدرج��ت وزارة التعلي��م العال��ي الس��عودية 
الجامع��ة األهلي��ة ضمن الجامع��ات المعترف بها 
والموصى بالدراسة فيها، في إطار التعاون المثمر 
بين مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين ووزارة 

التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن جن��اح الجامعة األهلية بمجمع الظهران 
يس��تمر أربعة أيام ويس��تعرض حزمة واسعة من 
البرامج التي تقدمها الجامعة والتي تش��تمل على 
برنامجي��ن بدرجة الدكتوراه بالش��راكة مع جامعة 

بروني��ل البريطانية، و6 برامج بدرجة الماجس��تير 
أحده��ا بالش��راكة م��ع جامع��ة ج��ورج واش��نطن 
األمريكي��ة، باإلضاف��ة إل��ى 12 برنامج��ًا بدرج��ة 
البكالوريوس، وجميعها برامج قريبة من احتياجات 

ومتطلبات سوق العمل.
وأك��د أن الجامع��ة بفض��ل اهلل تعالى ث��م بدعم 
القي��ادة الحكيم��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن وجهود 
مجل��س التعلي��م العالي تب��وأت مواق��ع متقدمة 
في مس��تويات الجودة وكفاءته��ا التعليمية، وهو 
م��ا تؤكده جميع نتائج التقيي��م والمراجعات التي 
تعلن عنه��ا هيئة جودة التعلي��م والتدريب، وهي 
هيئة حكومية مهنية ومتخصصة تقف على مسافة 

واحدة من جميع الجامعات.
وأض��اف: كذلك تؤك��د التصنيف��ات العالمية التي 
حقق��ت فيها الجامع��ة األهلية نتائج باهرة س��واء 
على مستوى الجودة وفاعليتها في خدمة المجتمع 
أو من النواحي البحثية والعلمية على تميز الجامعة 

األهلية وتبوئها مكانة مرموق��ة، ما جعل العديد 
من المؤسسات الحكومية والخاصة تنظر للجامعة 

وخريجيها بتقدير كبير.
ودع��ا الحواج جميع الراغبين في التعرف على برامج 
الجامع��ة للبكالوري��وس والماجس��تير والدكتوراه 
وإنجازاتها العلمي��ة والثقافية من أهالي المنطقة 
الشرقية إلى زيارة الجناح التعريفي بالجامعة الذي 
يس��تمر أربعة أيام بالقرب من البوابة 5 في مجمع 

الظهران.
وأكد حرص الجامعة عل��ى أن يكون خريجوها على 
أعلى درجات التنافس��ية والتقدير في سوق العمل، 
وأن يواكبوا مختلف المس��تجدات المهنية والتقنية 

في مجاالت اختصاصهم.
ويس��تمر الجناح التعريفي بالجامع��ة األهلية في 
مجم��ع الظهران حتى مس��اء الجمعة المقبل، حيث 
يشكل منصة حيوية يتفاعل فيها عدد من أساتذة 

الجامعة واختصاصييها مع الجمهور.

 »البيوت المدرسية«
تعزز السلوكيات اإليجابية 

بأسلوب تحفيزي

اس��تطاعت مدرس��ة النزهة االبتدائية للبنات تحقيق نجاح الفت 
في نش��ر وتعزيز الس��لوكيات اإليجابية بي��ن طالباتها، بعد أن 
طبقت مشروعها التربوي »البيوت المدرسية«، الذي يندرج ضمن 
المبادرات النوعية للمدارس الحكومية في مجال التطور الطابي 
الشخصي، وفي إطار مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق 
اإلنس��ان التابع لوزارة التربية والتعليم. وقالت المعلمة األولى 
للغ��ة اإلنجليزية والقائمة على المش��روع فاطم��ة جميل األمير 
إنه تم تقس��يم الطالبات بالتساوي وبش��كل عشوائي على عدد 
من المنازل التي نقصد بها مجموعات تحمل أسماء الزهور مثل 
الكاميليا واللوتس والرازجي والنرجس وعباد الشمس والافندر، 

مع تحديد لون ورمز وشعار كل بيت.
وأضافت األمير أن طريقة عمل المش��روع هي التنافس بين هذه 
البيوت على تجميع نقاط مقابل الس��لوك الجيد أو المس��اهمات 
االيجابية في المجتمع المدرس��ي، وخصم نقاط مقابل أي سلوك 
س��لبي يقوم به أي عضو في البيت، مش��يرًة إلى أن هذه الفكرة 
تعزز روح الفريق الواحد، وتش��جع على المنافس��ة الشريفة بين 
البيوت، ويتم ش��هريًا االحتفاء بإنجازات الطالبات وتش��جيعهن 
على المساهمة في مختلف فعاليات وأنشطة المجتمع المدرسي، 
وتقليل السلوكيات الس��لبية، ويتم التواصل مع أولياء األمور عن 
طريق النش��رات الدورية مرفق��ة بانجازات البي��وت وآخر أخبارها 

وإنجازاتها.

 رنا بنت عيسى تتسّلم 
نسخة من رسالة ماجستير 

للباحثة سهى الخزرجي

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمناء مجلس التعلي��م العالي الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، الباحثة سهى الخزرجي التي 
أهدتها نسخة من رسالة الماجستير بعنوان » دور التلفزيون 
في امداد الجمهور البحريني بمعلومات عن حقوق االنسان«.

وهنأت الش��يخة رن��ا الباحثة بمناس��بة حصوله��ا على درجة 
الماجس��تير ف��ي العاق��ات العام��ة واإلعان م��ن الجامعة 
األهلية، متمنية لها التوفيق والس��داد ف��ي حياتها المهنية 
ومواصل��ة العمل في تحقي��ق الدرج��ات األكاديمية وترجمة 
الخب��رات المهني��ة إلى بحوث علمية يس��تند عليه��ا، لتعزيز 

المعرفة العلمية بشكل أوسع في مجال حقوق االنسان.
من جانبها، تقدمت الباحثة س��هى الخزرجي بالش��كر الجزيل 
للدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة، على 
حس��ن االستقبال والترحيب وتش��جيعها لمواصلة العمل في 

مجال البحث العلمي والدراسات العليا.

نشر تقرير استطالعه الوطني

 »دراسات«: ارتفاع وعي 
البحرينيين بأهمية التبرع باألعضاء

ص��در مؤخرًا عن مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية 
والدولي��ة والطاق��ة »دراس��ات« تقري��رًا تحليلي��ًا لنتائ��ج 
اس��تطاع وطن��ي ح��ول التب��رع باألعض��اء البش��رية في 
المملك��ة، غط��ى عينًة بل��غ عددها 1350، به��دف قياس 
وتقيي��م ثقافة الُمجتمع ح��ول التبرع باألعض��اء، وموقف 
المجتم��ع من هذه البادرة اإلنس��انية، وقي��اس الرأي حول 

إنشاء مركز متخصص لنقل وزراعة األعضاء.
وخُلص محلل��و البيان��ات اإلحصائية في المرك��ز إلى عدة 
استنتاجاٍت مفادها ارتفاع وعي وإلمام المجتمع البحريني 
بمفه��وم ودواع��ي وأهمية التب��رع باألعض��اء، واعتقاده 
بضرورة إنش��اء مركٍز لهذا الغرض بهدف التعجيل بإنقاذ 
حي��اة المرضى عل��ى الصعيد المحل��ي، مع تأيي��د توثيق 
إقرار التب��رع باألعضاء من قبل األش��خاص المانحين قبل 
مفارقته��م الحياة، كما أب��دى بع��ض المبحوثين قلقهم 

بش��كٍل خاص على صحة المتبرعين، لك��ن نصفهم أيدوا 
مبدأ التبرع باألعضاء بشكٍل عام.

وأكد رئيس قس��م التحليل اإلحصائي بإدارة اس��تطاعات 
ال��رأي في مركز »دراس��ات« أحم��د عبدالحمي��د العمادي، 
أن دواف��ع هذا االس��تطاع ارتكزت على اهتم��ام البحرين 
بالصحة العام��ة للمواطنين والُمقيمي��ن، وازدياد الحاجة 
إلى نقل أعضاٍء بذاتها مث��ل الكلى والكبد والرئة، وهو ما 
تبّي��ن من منظور المبحوثين، وه��ي عمليات مكلفة مادًيا 
وزمنًي��ا وتطلب مه��اراٍت جراحيٍة خاص��ة، وقوائم االنتظار 
مطّول��ة للعثور على متبّرعي��ن مطابقين للمرضى. كذلك 
أوضحت البيانات المس��تخلصة تفضيل أغلبية المبحوثين 
»87%« للتب��رع أثناء الحياة، وقلق ثلث العينة »33%« على 
صحة الُمتبرعين، ورأت نس��بة مقارب��ة »31%« بأن هناك 

أحمد العماديموانع دينية تحول دون التبرع.

 رئيس األوقاف السنية: تأهيل األئمة 
والخطباء لالرتقاء برسالة المساجد

اس��تقبل رئي��س مجل��س األوقاف 
عض��و  الهاج��ري،  راش��د  الس��نية 
ف��ي  لإلفت��اء  األعل��ى  المجل��س 
موريتانيا الش��يخ ع��ال باب عال، 
مجموع��ة  حالي��ا  يق��دم  وال��ذي 
م��ن ال��دروس العلمية وال��دورات 
التدريبية في الفقه المالكي واللغة 

العربية.
وأك��د الهاجري على أهمي��ة إقامة 
وال��دورات  العلمي��ة  ال��دروس 
الوظائ��ف  ألصح��اب  التدريبي��ة 
للمس��اهمة  وتأهيله��م  الديني��ة 
ف��ي إث��راء معلوماتهم بم��ا يحقق 
الرسالة واألهداف المنشودة للرقي 

برسالة المسجد.
وق��ال إن ه��ذه البرامج وال��دورات 
المه��ارات،  تنمي��ة  ف��ي  تس��اعد 
المش��اركين  الق��درات لدى  وزيادة 

لنش��ر العلم الش��رعي بين شرائح 
المجتمع، إذ تح��رص إدارة األوقاف 
الس��نية، م��ن خال قس��م ش��ؤون 
المس��اجد والبح��وث، عل��ى إقام��ة 
وتنظيم الدورات الشرعية، والعمل 

على إعداد وتأهيل األئمة والخطباء 
مج��االت  ش��تى  ف��ي  والمؤذني��ن 
الدعوة والعلوم اإلس��امية أهمية 
كبيرة، إيمانًا منها بدورهم الفاعل 
في االرتقاء بقيم وأخاق المجتمع.

وثمن زيارة الشيخ الكريمة لمملكة 
البحري��ن، وما يقوم ب��ه من جهود 
في س��بيل بث العلم الشرعي، كما 
أكد حرص إدارة األوقاف السنية على 
واالستفادة  العلم  أهل  اس��تضافة 

منهم واالحتفاء بهم.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي 
ضمن جه��ود اإلدارة ف��ي تدريس 
)مذهب اإلمام مالك( وسائر العلوم 
الش��رعية. حيث س��يواصل الش��يخ 
ع��ال ب��اب ش��رح مت��ن األخضري 
ف��ي العبادات عل��ى )مذهب اإلمام 
مال��ك(، ومائ��ة المعان��ي والبيان، 
رس��مي  م��ن  العواف��ي  ومج��دد 
الع��روض والقواف��ي، وني��ل المنى 
في نظم قواعد البن��اء في الصرف، 
وحقائ��ب تدريبي��ة للخطب��اء ف��ي 

النحو.

5800 دينار تعويضًا عن حادث لسائق دراجة نارية
سيد حسين القصاب «

ألزم��ت المحكم��ة الكب��رى الثامن��ة 
مدع��ى علي��ه بالتعوي��ض لصاحب 
دراجة نارية إثر وق��وع حادث مروري 
بينهم��ا، وحكمت المحكم��ة الكبرى 
لصال��ح المدع��ي صاح��ب الدراج��ة 
الناري��ة بمبلغ 5800 دين��ار بحريني، 
ب��ه  لم��ا صرح��ت  اس��تنادًا  وذل��ك 

المحامية زينب سعيد.
وقال��ت المحامي��ة زينب س��عيد، إن 
المدع��ى علي��ه ق��د تس��بب بأضرار 
جسدية ونفس��ية للمدعي، حيث إنه 
قد تضرر بنسبة 30% وأصبح غير قادر 
على الحرك��ة بصورة س��ليمة، ومن 
األضرار رضوض ف��ي البطن، وأضرار 
في رجله وتحدي��دًا الركبة، كما قدم 
المدع��ي س��ندًا لدع��واه تتمثل في 

صورة ضوئية لش��هادة طبية صادرة 
ع��ن مستش��فى الس��لمانية الطبي 
ثابت في من��ح المدعي إجازة مدتها 

ثاثون شهرًا.

وأضاف��ت زين��ب س��عيد، أن الحادث 
نت��ج بس��بب إهم��ال المدع��ى عليه 
وخطئه وع��دم احترازه مما أدى ذلك 
إلى إح��داث أضرار مادية بالمدعي إذ 
أصبح غير قادر عل��ى الحركة بصورة 

سليمة.
وجاء ف��ي حيثي��ات المحكم��ة طلب 
حض��ور لجنة طبية لغ��رض الفحص 
الجس��دي عل��ى المدع��ي وتحديد ما 
هي اآلثار الناتجة إث��ر وقوع الحادث 
الم��روري، وباش��رت اللجن��ة الطبية 
مأموريته��ا وال��ذي انته��ت فيه إلى 
أنه بعد مناظرتها للمدعي واالطاع 
على أوراقه وتقاريره الطبية والكشف 
علي��ه تبي��ن للجن��ة بأن��ه عانى من 
إصابة في الس��اق والقدم اليمنى مع 
كس��ر في عظم الظنبوب والش��ظية 
عول��ج جراحيًا، وكس��ر ف��ي الكعبرة 

اإلنس��ي األيم��ن، ونت��ج عن��ه أل��م 
بموض��ع اإلصاب��ة وتحديد بس��يط 
في حركة ثن��ي الركبة اليمنى وندب 
متفرق��ة على الس��اق اليمنى بطول 
12س��م، وقدرت اللجنة الطبية نسبة 
ع��ن  المتخل��ف  المس��تديم  العج��ز 
الحادث بنسبة 12% من العجز الكلي.

وحكم��ت المحكمة لصال��ح المدعي 
بن��اًء على ما ج��اء في تقري��ر اللجنة 
الطبي��ة. وق��د ج��اء ف��ي التقرير أن 
نس��بة العج��ز الت��ي تخلف��ت ل��دى 
المدعي بس��بب الحادث هي 12% إذ 
إن المدعي عاجز ال يس��تطيع الحركة 
مما أدى به إلى فقد عمله الس��ابق، 
وحكم��ت المحكمة الكب��رى الثامنة 
بإل��زام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 
5800 دين��ار تعويض��ًا إث��ر الض��رر 

الجسدي للمدعي.

زينب سعيد

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 نجاح عملية لثالثينية مصابة بشلل 
في األطراف السفلية بـ»حمد الجامعي«

أعلن فريق طبي في مستشفى الملك حمد الجامعي 
نجاحه بإنقاذ شابة ثالثينية مصابة بشلل تام في 
األطراف الس��فلية وعدم قدرتها عل��ى الحركة منذ 

شهر أغسطس الماضي.
حي��ث توجه��ت المريضة إل��ى المستش��فى وهي 
تعاني من الشلل التام، وعليه تم إجراء الفحوصات 
واألشعة الالزمة للمريضة الثالثينية والتي كشفت 
ع��ن ورم ف��ي الثدي والعم��ود الفق��ري ممتدا إلى 
الفق��رات الصدري��ة والضلوع والرئة مم��ا أدى إلى 
الش��لل الكلي. وتمت مناقش��ة حالة المريضة في 
المجلس الوطن��ي لألورام لوض��ع الخطة العالجية 
المناس��بة له، والذي ق��رر إجراء عملية اس��تئصال 
ال��ورم جراحي��ا بش��كل ف��وري. وعلى إث��ر ذلك تم 
تحويل المريضة إلى قس��م جراحة العظام، وعليه 
قام المقدم طبيب خالد الكواري استش��اري جراحة 
العظام، والفريق الطبي المس��اعد له بمستش��فى 
المل��ك حم��د الجامع��ي بإج��راء عملي��ة جراحي��ة 
الس��تئصال ال��ورم، في عملية معق��دة ونادرة من 
نوعها ومن ث��م تثبيت العم��ود الفقري بدعامات 
متطورة جدا، حيث اس��تغرقت العملية ما يقارب 3 

ساعات تحت التخدير الكلي.
وذك��ر الدكتور خالد الك��واري أن العلمية الجراحية 
الت��ي أجري��ت للمريضة الثالثيني��ة نوعية ونادرة،  
حيث أن المصابة وصلت للمستش��فى وهي فاقدة 
اإلحس��اس بأطرافها الس��فلية مم��ا أدى إلى عدم 
قدرتها على الحركة، وعليه تم استخدام الدعامات 
وهي تقنية متطورة متوفرة في مستش��فى الملك 
حم��د الجامعي لمثل ه��ذه الحاالت الن��ادرة والتي 
تمت بنجاح وهلل الحمد، مؤكدا اس��تعادة الش��ابة 

لحرك��ة أطرافه��ا بش��كل طبيع��ي بع��د العملية 
مباشرة.

وتماثلت المريضة للش��فاء وغادرت المستش��فى 
بعد عدة أيام من إجراء العملية.

يذك��ر أن األطب��اء ف��ي مستش��فى المل��ك حم��د 

الجامع��ي ومركز البحري��ن لألورام يعم��ل كفريق 
واحد لتش��خيص حال��ة المري��ض وبالتالي تحديد 
الع��الج األمثل لكل مريض عل��ى حدة وذلك بطرق 
متقدمة وباس��تخدام أحدث األجهزة التي تضاهي 

المستويات العالمية في التشخيص والعالج.

»األرصاد«: ديسمبر ثالث أحر 
أشهر ديسمبر في تاريخ البحرين

ذكرت إدارة األرصاد الجوية ب��وزارة المواصالت واالتصاالت في 
تقريرها الشهري بأن شهر ديسمبر 2022 كان ثالث أحر أشهر 

ديسمبر في تاريخ البحرين منذ عام 1902.
وقد بلغ المتوس��ط الش��هري لدرجات الح��رارة 21.9°م وذلك 
بزيادة قدرها 2.2°م قياس��ًا بالمعدل العام لش��هر ديس��مبر. 
ويعتبر هذا ثالث أعلى معدل لدرجات الحرارة لش��هر ديس��مبر 
منذ عام 1902. علمًا بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة 

لشهر ديسمبر بلغ 22.5°م المسجل في سنة 2001.
كما بلغ المتوسط الش��هري لدرجات الحرارة العظمى 24.4°م 
وذلك بزيادة قدرها 1.5°م قياس��ًا بالمعدل العام. ويعتبر هذا 
خام��س أعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لش��هر ديس��مبر 
منذ عام 1946. وقد تم تس��جيل مثل هذا المعدل في ديسمبر 
1990. علمًا بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة العظمى 

لشهر ديسمبر بلغ 26.3°م المسجل في سنة 2001. 
وبلغت أعلى درجة حرارة 29.1°م والتي سجلت بتاريخ 6 ديسمبر 
في مطار البحرين الدولي. وتعتبر هذه تاس��ع أعلى درجة حرارة 
ألش��هر ديسمبر منذ عام 1946 في مطار البحرين الدولي. علمًا 
بأن أعلى درجة حرارة لش��هر ديسمبر في مطار البحرين الدولي 

بلغت 30.6°م والمسجلة في 15 ديسمبر 2001.
وبلغ��ت أعلى درجة حرارة لش��هر ديس��مبر في حلب��ة البحرين 
الدولية 29.8°م والتي س��جلت بتاريخي 2 و6 ديس��مبر، أما في 

درة البحرين فبلغت 29.4°م والتي سجلت بتاريخ 2 ديسمبر.
أم��ا المتوس��ط الش��هري لدرجات الح��رارة الصغ��رى فقد كان 
19.4°م وذل��ك بزيادة قدره��ا 2.6°م قياس��ًا بالمعدل العام. 
ويعتبر ه��ذا ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر 
ديس��مبر من��ذ ع��ام 1946. علمًا بأن أعلى متوس��ط ش��هري 
لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر ديسمبر بلغ 19.6°م المسجل 

في سنة 2001. 
كما بلغت أدنى درجة حرارة لش��هر ديسمبر 14.7°م بتاريخ 28 
ديس��مبر في مطار البحرين الدولي، ولكن تم تسجيل 13.1°م 

بتاريخ 29 ديسمبر في جسر الملك فهد.

 مركز الشيخ إبراهيم
ينظم محاضرة لألمير آغا خان 

والمصور بيكولي

نّظ��م مرك��ز الش��يخ إبراهيم ب��ن محم��د آل خليف��ة للثقافة 
والبحوث، محاض��رة بعنوان »جمال هش« لألمير حس��ين آغا 
خ��ان والمصور الوثائقي س��يمون بيكولي، ي��وم الثالثاء، في 
مقر المركز، حضرها عدد كبير من المهتمين بالش��أن البيئي 

والبحري.
وشاهد الحاضرون أفالمًا عن عدد من أسماك وحيوانات البحر 
الكبيرة التي تم تصويرها من قبل المحاضَرين، وكيف يمكن 
للم��رء أن يتفاع��ل ويلعب معها في عمق البح��ار. كما تحدثا 
ع��ن كيفّية تصوي��ر هذه المخلوق��ات الكبي��رة والفريدة وما 
عايش��اه خالل عملهما في هذا العم��ل التوثيقي. كما توّقف 
المحاض��ران عند أهمية المحافظة عل��ى تنّوع هذه الحيوانات 
البحرية، وجمال ما شاهداه وصّوراه أثناء جوالتهما في العالم.
كم��ا تّم عرض عدد م��ن الصور التي يمكن مش��اهدة الكثير 
منه��ا حاليا ف��ي مع��رض »البحر الح��ي« المقام ف��ي متحف 
البحرين الوطني، عاكس��ًة بذلك ش��غف األمير حسين آغا خان 
والمص��ور الوثائقي س��يمون بيكولي بالتصوي��ر تحت الماء 

والتقاط أجمل الصور عن الحياة في البحار.

أكبر فعالية ترفيهية بالمملكة لمدة 3 أسابيع

 انطالق مهرجان فستيفال سيتي 
مع stc بحلبة البحرين اليوم

الخمي��س فعالي��ات  الي��وم  تنطل��ق 
الس��نوي  الترفيه��ي  المهرج��ان 
»فس��تيفال س��يتي م��ع stc«، والذي 
يق��ام ف��ي حلب��ة البحري��ن الدولي��ة 
بتنظيم من هيئة البحرين للس��ياحة 
وبالتع��اون مع ش��ركة  والمع��ارض 
stc، ليكون أكبر حدث ترفيهي سنوي 
تحتضن��ه المملك��ة في نس��خة هذا 

العام.
م��ن  ل��زواره  المهرج��ان  ويتي��ح 
والس��ياح  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
فرصة قضاء أمتع األوقات بالعروض 
الحي��ة الش��يقة والس��ينما الخارجية، 
وعروض موس��يقية متنوعة تقدمها 
عدد من الف��رق المحلي��ة واألجنبية. 
إضافة إلى تخصيص ساحة للمطاعم 
المرفق��ة  المتنوع��ة  والمأك��والت 
بالجلس��ات الخارجية العائلية، وسوق 
البحريني��ة  المنتج��ات  ببي��ع  خ��اص 

المتنوعة.
ويس��تمر المهرجان على مدار ثالثة 
المقب��ل،  فبراي��ر   2 حت��ى  أس��ابيع 
بالتزامن مع موسم اإلجازات والعطل 
الدراسية، بما يتناسب مع االحتياجات 
الترفيهي��ة لمختلف العوائل والفئات 
العمرية في هذا التوقيت من السنة، 
وبم��ا يلبي اإلقبال الالفت على حضور 
فعالي��ات المهرجان س��واء من داخل 

المملكة أو خارجها.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان امتدادًا 

لموسم »أعياد البحرين« الذي انطلق 
بمش��اركة  الماض��ي  ديس��مبر  ف��ي 
واس��عة من مختلف الجهات الداعمة 
والش��ركاء وال��ذي اش��تمل على باقة 
ضخمة من البرامج والفعاليات، فضاًل 
عن ع��دد م��ن الع��روض الترويجية 
والمتمثلة في باقات سفر وإقامة في 
فنادق المملكة لجذب الزوار والسياح.

وبه��ذه المناس��بة، ص��ّرح الرئي��س 

البحرين للس��ياحة  التنفي��ذي لهيئة 
والمع��ارض ناص��ر قائ��دي بالقول: 
»يس��رنا اإلع��الن ع��ن انط��الق أكبر 
مهرجان ترفيهي في المملكة والذي 
نأمل من خالله استقطاب أعداد أكبر 
م��ن ال��زوار وطرح باق��ة أكث��ر تنوعًا 
من الفعاليات واألنش��طة الترفيهية 
العائلية التي تناس��ب جميع األعمار، 
وتقديم كل ما ه��و جديد في الجوائز 

والمالهي وألعاب الكرنفال الش��يقة. 
يش��كل هذا المهرجان عنصرًا رئيسيًا 
ف��ي إضاف��ة زخم ق��وي لنم��و قطاع 
الس��ياحة ف��ي المملك��ة م��ع بداي��ة 
الس��نة الجديدة، بما يخ��دم أحد أهم 
جع��ل  ف��ي  اإلس��تراتيجية  أهدافن��ا 
المملكة وجهة سياحية مفضلة على 
مس��توى المنطق��ة من خ��الل تنويع 
المنتج السياحي وتسخير االبتكار في 

المشاريع السياحية الواعدة«.
م��ن جهته، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة stc البحري��ن ن��زار بانبيله: 
الش��راكة  به��ذه  فخ��ورون  »نح��ن 
اإلس��تراتيجية م��ع هيئ��ة البحري��ن 
للس��ياحة والمعارض في تنظيم أحد 
أكب��ر المهرجان��ات الترفيهي��ة على 
مس��توى المنطقة. نس��عى من خالل 
ه��ذه الش��راكة المميزة م��ع الهيئة 
إل��ى إبراز تفرد القطاع الس��ياحي في 
المملكة بمقومات فريدة من نوعها 
تجذب مختلف الزوار والسياح، والتأكيد 
عل��ى تكام��ل األدوار بي��ن قطاع��ي 
االتص��االت وتكنولوجي��ا المعلومات 
والس��ياحة في تقديم منتج س��ياحي 
إبداعي يلقى أصداء إيجابية واس��عة 
م��ن داخ��ل وخ��ارج المملك��ة. ونحن 
بدورن��ا نؤكد التزامنا ف��ي stc بدعم 
ورعاية المبادرات الس��ياحية المميزة 
ف��ي البحرين بم��ا لها م��ن انعكاس 

مباشر على االقتصاد الوطني«.

مركز الشيخ إبراهيم يحتفي 
بذكرى تأسيسه الـ21 اليوم

يحتف��ي مركز الش��يخ إبراهيم ب��ن محمد آل خليف��ة للثقافة 
والبحوث، بذكرى تأسيس��ه الحادية والعش��رين مع األوبرالية 
المصرية فرح ديباني وعازف البيانو جيف كوهين، في أمس��ية 
غنائية عنوانها »عبر المتوس��ط«، عند الساعة الثامنة مساء 
اليوم الخميس، كما س��يطلق المركز »جائزة لغتنا األم« التي 
ُتعنى بتس��ليط الضوء على اللغة العربية وأبنائها من خالل 

أي نشاط مرتبط بها.
وس��تتضمن االحتفالية تدش��ين النس��خة اإلنجليزية لكتاب 
»مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، السنوات األولى 
للتأس��يس« الصادرة عن المركز، والتي عملت على نقله إلى 
اإلنجليزية األس��تاذة رب��اب عبيد، علمًا ب��أن الطبعة العربية 
األصلي��ة من ه��ذا الكتاب كانت قد صدرت س��نة 1999، وقد 
قال��ت عن��ه مؤلفته الش��يخة مي بن��ت محم��د آل خليفة في 
التمهيد »محاولة لتجميع أجزاء مبعثرة من س��جالت التعليم 
النظامي في البحرين، وإنصافًا للمؤسس��ين األوائل واألسماء 

التي طمست وغابت عن المدونات الرسمية«.

في معرضه األول بمركز الفنون

 تقي يستكشف آفاق التجريد 
عبر اللون والشكل والضوء

ش��هد مركز الفن��ون التاب��ع لهيئ��ة البحرين 
للثقاف��ة واآلث��ار افتتاح المعرض الش��خصي 
للفنان محمد تقي بعنوان »همس��ات«، وذلك 
بحضور الش��يخ خليف��ة بن أحمد ب��ن عبداهلل 
آل خليفة رئي��س الهيئة وعدد م��ن الفنانين 
التشكيليين من البحرين والمهتمين بالشأن 

الثقافي في المملكة. 
ويس��تمر المعرض لغاي��ة 24 يناي��ر الجاري، 
وس��تكون أب��واب المركز مفتوحة الس��تقبال 
الجمهور يوميًا من الس��اعة 9:00 صباحًا حتى 

8:00 مساًء. 
ويضم المعرض لوحات متنوعة ومختلفة في 
طبيعتها، إال أنها تش��ترك في الرس��الة التي 
يح��اول الفنان تق��ي أن يوصلها عب��ر أعماله 
وه��ي تحقي��ق نوع م��ن اإلحس��اس التعبيري 
الروحاني، كما أنه��ا ترتبط ببعضها البعض 
بأسلوب تجريدي سمح له بمرونة واستقاللية 

في استخدام الخطوط واألشكال واأللوان. 
ويس��تخدم تقي ف��ي أس��لوبه الفن��ي الضوء 
والظ��ل واألل��وان الزاهي��ة متأث��رًا بالفنانين 
االنطباعيي��ن وطريقتهم في تجس��يد الهدوء 
النابض بالحياة. ويستخدم تقي بشكل أساسي 
خامة األكريليك، ولكن يمكن للزائر أن يشاهد 
أعم��ااًل تتضم��ن خامات الزي��ت والفحم وقلم 

الرصاص. 

يذكر أن محمد تقي هو فنان تشكيلي بحريني 
شاب، حاصل على ليسانس الحقوق في القانون 
من جامعة نورثمبري��ا في المملكة المتحدة. 
ط��ّور مهارات��ه الفنية من خ��الل اّطالعه على 
أعمال ال��رواد من الفنانين البحرينيين األوائل 

الذين س��اهموا في إكس��ابه المهارات الفنية 
في التخطيط والرس��م والتلوين. يحضر حاليًا 
محاضرات وورش عمل فنية للفنان الفرنس��ي 
العالمي والناقد التشكيلي عنايت عطار متابعًا 

دروسه وتدريبه في مدينة أنجيه الفرنسية.
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Link

هدى عبدالحميد  «

قالت مستش��ار أس��ري وترب��وي زينت 
حبيب حاجي إن »متالزمة اليد الغريبة 
ه��ي حالة عصبي��ة ن��ادرة ُتصيب أحد 
األط��راف، بحي��ث تخ��رج عن س��يطرة 
العق��ل«، مضيفة في حوار ل�«الوطن« 
أنه��ا »تتح��رك كما لو أّن له��ا عقلها 
الخ��اص، وقد تؤدي غالب��ًا إلى إصابة 
الشخص بالقلق االجتماعي واالكتئاب 

والبارانويا«، وإلى نص الحوار:
ما هو مرض متالزمة اليد الغريبة؟

- ت��ّم الحديث عن مرض متالزمة اليد 
الغريب��ة ألول م��رة في الع��ام 1908، 
عندما وصف الطبيب العصبي األلماني 
ورت غولدش��تاين اليد اليسرى المرأة 
كان��ت قد ُأصيبت بجلط��ة دماغية في 
جانبه��ا األيس��ر بأّنها كما ل��و كانت 
تنتم��ي إلى ش��خص آخر. فق��د قامت 
يدها بأفعال تبدو كأّنها تحدث بشكل 

مستقل عن إرادتها.
في البداية ش��ّخص غولدشتاين هذه 
الحالة على أّنه��ا جنون العظمة، لكن 
الحظ فيما بعد أّن اإلحساس الجسدي 
على جانبها األيس��ر كان ضعيفًا جّدًا. 
ُيطلق البعض عليها متالزمة األطراف 
الغريب��ة ألّن��ه وعل��ى الرغ��م م��ن أّن 
الحاالت األكثر شيوعًا تظهر في إحدى 
اليدي��ن إاّل أّنه م��ن الممكن أن تتأثر 

ساق واحدة أيضًا. 
ف��ي الواقع الح��ركات الت��ي تقوم بها 
اليد الغريبة طبيعي��ة كخلع المالبس 
أو إغ��الق الب��اب، لكنه��ا خارج��ة عن 
وبالتال��ي  الش��خص  وس��يطرة  إرادة 
ه��ي غير متوقعة وغي��ر مرغوبة. البّد 
من اإلش��ارة بأّن العدي��د من الحاالت 
ُتصيب البالغين، لك��ن تّم اإلبالغ عن 
حالة واح��دة ُأصيبت بها فتاة تبلغ 13 
عامًا. كذلك يمكن أن تستمر متالزمة 
الي��د الغريبة لس��اعات، أي��ام أو حّتى 
سنوات، فال وجود لجدول زمني قياسي.

ما هي أس��باب متالزمة الي��د الغريبة 
وطرق عالجها؟

- أسباب متالزمة اليد الغريبة متعددة 
لكنها تنبع عمومًا من اضطرابات في 
ش��بكات الدماغ المشاركة في الحركة 
التنكس��ية  والتحكم. ُتعتبر األمراض 
العصبي��ة التي تس��بب م��وت الخاليا 
ش��يوعًا.  األس��باب  أكث��ر  العصبي��ة 
باإلضافة إلى اإلصابات التي يتعرض 
لها المخ بس��بب الصدم��ة أو الجراحة 
الدماغي��ة التي تفصل بي��ن نصفيه. 
مع اإلش��ارة إلى أّن��ه نادرًا م��ا تؤدي 

السكتة الدماغية القلبية إلى اإلصابة 
بمتالزمة اليد الغريبة. في هذا اإلطار، 
يؤّكد الدكتور في ط��ب األعصاب في 
مايو كلينك أّن إصابة الفصوص التي 
تقع ف��ي الجهة األمامية م��ن الدماغ 
بحال��ة عصبي��ة ت��ؤدي بدوره��ا إلى 
إصاب��ة الي��د الُيمنى بمتالزم��ة اليد. 
وم��ن عوارضها التلم��س االندفاعي، 
إطالق  باألش��ياء، صعوب��ة  التالع��ب 

األشياء بعد اإلمساك بها. 
أّما إصابة الجس��م الثفني في الدماغ 
بي��ن  متضارب��ة  ح��ركات  فُيظه��ر 
اليدي��ن أثن��اء المه��ام الثنائية. على 
س��بيل المثال، ف��ي حال كن��ت تقوم 
بربط الحذاء فس��تقوم الي��د الغريبة 
بف��ك الرب��اط. ال بّد من اإلش��ارة إلى 
أّن الجس��م الثفني ه��و مجموعة من 
األلياف المسطحة البيضاء التي تقوم 
بنقل الرس��ائل من نص��ف الدماغ إلى 

النصف اآلخر.
كما ت��ؤدي إصاب��ة الف��ص الجداري 
الخاص بك ال��ذي يقع خلف الفصوص 
األمامي��ة إلى التس��بب بح��ركات أقل 
هدف��ًا كرفع الي��د بطريق��ة ال إرادية، 
بحس��ب الطبيب حس��ن. كم��ا يضيف 
بأّن هذه الحالة تؤدي إلى عدم تعرف 
األشخاص على أطرافهم. كذلك تؤدي 
أورام الم��خ التي تضغط على المراكز 
الحركي��ة للدم��اغ إل��ى التس��ّبب في 
حركات ال إرادية في اليد اليس��رى لدى 

الشخص األيمن. 
ف��ي غض��ون ذل��ك، ت��ّم العث��ور في 
أولئ��ك الذي��ن يعانون م��ن متالزمة 
اليد الغريبة على مش��اكل في القشرة 
الجدارية  القش��رة  األمامية،  الحزامية 
الخلفي��ة ومناط��ق القش��رة الحركية 
التكميلية ف��ي الدماغ. كما اكُتش��ف 
أّن الش��بكات العصبي��ة داخ��ل الم��خ 
التي م��ن المفترض أن تنش��ط عند 
القيام بنشاط حركي تكون أكثر عزلة 

ل��دى المصابي��ن به��ذا االضط��راب، 
حيث لوحظ فقط التنش��يط المعزول 

للقشرة الحركية األولية المقابلة.
كذل��ك تبّي��ن ف��ي تصوي��ر بالرنين 
الغريبة  الوظيفي لليد  المغناطيس��ي 
ش��بكة من تنش��يط الدم��اغ بما في 
ذلك القشرة الحركية األولية، القشرة 
المحركة، القش��رة المسبقة، التلفيف 
األمامي السفلي األيمن. وقد تبّين في 
النتائ��ج أّن الح��ركات الطوعية أثارت 
شبكة مماثلة من اس��تجابات الدماغ 
ولكنها افتقرت إلى تنش��يط التلفيف 
الح��ركات  بينم��ا  الس��فلي  األمام��ي 
غي��ر الطوعية تش��اركت في ش��بكات 
دماغي��ة مماثلة للح��ركات الطوعية، 
ولكنها أظهرت اختالفات وظيفية في 
مناطق الفص الجبهي وتنشيط فريد 
للتلفيف األمامي الس��فلي مما يدعم 
دور األخي��ر في هذه االس��تجابات غير 

الطوعية.
ما هو عالج متالزمة اليد الغريبة؟

- ال توج��د طريق��ة م��ن أج��ل ع��الج 
متالزمة اليد الغريبة بش��كل نهائي، 
إّنم��ا تس��اهم بع��ض العالج��ات في 
التخفي��ف م��ن األع��راض م��ن جهة، 
للتعام��ل مع  اس��تراتيجيات  تطوي��ر 
اليد الغريبة من جهة أخرى. لكن، قد 
المصابون بهذه  األش��خاص  يتعافى 
المتالزم��ة بعد مرض ف��ي الدماغ أو 
الس��كتة الدماغية بمجرد مرور بعض 
الوقت. أّما أولئك الذين يعانون منها 
بس��بب أم��راض التنك��س العصب��ي 
فحظوظهم بالش��فاء أق��ل. فيما يلي 
أب��رز ط��رق الع��الج المتبع��ة، وهي: 
عالج متالزمة الي��د الغريبة من خالل 
دواء كلونازيب��ام وه��و مهدئ عصبي 
يس��تخدم للوقاية من نوبات الصرع، 
واضطراب  والقلق  الهلع،  واضطرابات 
الحرك��ة المعروف بالتملم��ل. وعالج 

متالزم��ة الي��د الغريب��ة م��ن خ��الل 
حق��ن توكس��ين البوتولين��وم ع��ادة 
ما ُتس��تخدم ه��ذه الحقن ف��ي عالج 
مجموع��ة متنوعة م��ن االضطرابات 
تح��دث  الت��ي  والعيني��ة  العصبي��ة 
بس��بب تقلصات العضالت الشاذة أو 

المفرطة.
ع��الج متالزم��ة الي��د الغريب��ة م��ن 
خ��الل الع��الج الس��لوكي المعرف��ي 
يساعد األشخاص الذين يعانون من 
متالزم��ة اليد الغريب��ة على التصالح 
م��ع الحقائ��ق العاطفي��ة لحالته��م 
والتفكي��ر بطريقة أخ��رى في يدهم 
الغريبة. على س��بيل المث��ال، اعتمد 
البع��ض عل��ى فك��رة تش��تيت اليد 
الغريب��ة م��ن خ��الل بع��ض المهام 
البسيطة كإمس��اك القلم في اليد أو 
ارتداء قفاز أثناء النوم. كذلك يش��عر 
البع��ض براحة كبيرة عن��د الجلوس 
عل��ى يده��م الغريب��ة ف��ي األماكن 

العامة تجنبًا لإلحراج.
ه��ل هن��اك أمثلة على بع��ض حاالت 

متالزمة اليد الغريبة؟
 2014 ع��ام  ُأجري��ت  دراس��ة  ف��ي   -
اشتكت امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا 
من عدم قدرتها على الس��يطرة على 
يدها الُيس��رى، حيث قام��ت بضربها 
على وجهها وشعرها من دون إرادتها 
أثناء مش��اهدة التلفاز. استمرت هذه 
الحركات نصف س��اعة، لك��ن ذراعها 
كان��ت مخ��درة وضعيف��ة قلي��اًل بعد 
انتهاء ه��ذه الحادثة. وق��د تبّين في 
تقري��ر المش��فى بأّن الم��رأة أصيبت 
بس��كتة دماغي��ة ربما ألّنه��ا توقفت 
ع��ن تناول مض��ادات التخثر للرجفان 
األذين��ي اس��تعدادا لجراح��ة العمود 
الفقري، مشيرًا إلى أّن هذه المدة هي 
أقصر حالة موّثقة م��ن متالزمة اليد 

الغريبة.

كذل��ك ش��ملت دراس��ة أخ��رى حال��ة 
الم��رأة تبل��غ م��ن العم��ر 84 عام��ًا 
كان��ت تتح��رك فيها ذراعها اليس��رى 
محاولة لالس��تيالء على جس��دها مما 
دفعه��ا للذه��اب إلى غرف��ة الطوارئ 
ف��ي المش��فى. كان��ت تحص��ل هذه 
النوبات أثناء األكل ومش��اهدة التلفاز 
والذهاب إلى الحمام، مما جعل المرأة 
تص��رخ على يدها للتوق��ف عن القيام 
بأمور محرج��ة. في هذه الحالة، أظهر 
التصوي��ر المقطع��ي المحوس��ب أّن 
المرأة أصيبت بس��كتة دماغية. لكن، 

بعد شهر هدأت يدها الغريبة.
م��ا أع��راض م��رض متالزم��ة الي��د 

الغريبة؟
- يتمث��ل الع��ارض األول والب��ارز في 
ع��دم الق��درة عل��ى التحك��م بإحدى 
األطراف، حيث تتحرك بشكل مستقل 
ال إرادي. القيام بسلوكيات غير هادفة. 
مثل شد الش��عر وتمزيق المالبس أو 
لم��س أجزاء من الجس��م في المناطق 
تن��اول  اآلخري��ن.  أم��ام  التناس��لية 
الطعام بش��كل غير صحيح، مثل ملء 
الفم بالطعام بش��كل كثي��ف. تصبح 
اليد المتأث��رة غرض تهديد للمصاب 
ولآلخرين، حي��ث تقوم بعض األحيان 
بالض��رب أو الخن��ق. تقمص أس��ماء 
غريبة وشخصيات مختلفة، حيث يصل 
بعض المرضى إلى حد ربط شخصية 
مختلف��ة بنفس��ه ب��ل وأحيان��ًا اس��م 
مختل��ف مثاًل يقول: »أن هذه اليد هي 

لشخص آخر«.
ما هي أع��راض م��رض متالزمة اليد 

الغريبة لحالة الفص الجبهي؟ 
- التماس األشياء بطريقة غير طوعية، 
وصعوبة إطالق األش��ياء الممسوكة، 
وحركات غير هادف��ة مثل ارتفاع اليد 
الغريب��ة في اله��واء تلقائي��ًا، وعدم 
تعّرف الش��خص على ي��ده واعتبارها 
بأّنها ال تنتمي له. وحركات متضاربة 

بين األيدي.
كي��ف يت��م تش��خيص متالزم��ة اليد 

الغريبة؟
- عملي��ة تش��خيص متالزم��ة الي��د 
الغريب��ة ه��ي عملية معق��دة، وذلك 
باعتبار أّن ه��ذه الحالة هي اضطراب 
عصبي يفتقر إلى مكون نفس��ي. في 
بعض األحيان، قد تفّس��ر بش��يء آخر 
ألّن غالب األش��خاص الذي��ن يعانون 
منه��ا هم ف��ي الحقيقة يش��كون من 
اضطراب نفس��ي ومش��اكل سلوكية. 
لكن، ف��ي حال بدأت تفقد الس��يطرة 

على يدك بع��د عملي��ة جراحية، فقد 
يفّكر الطبيب بفرص��ة اإلصابة بهذه 

المتالزمة.
في الس��ياق نفسه، وبمجرد أن تشعر 
به��ذه المتالزم��ة يج��ب أن تلجأ إلى 
الطبي��ب، حيث س��يقوم ف��ي البداية 
بمالحظ��ة تصرفات الي��د الغربية ثّم 
التي  التصويرية  اإلجراءات  س��يعتمد 
تشمل التصوير بالرنين المغناطيسي، 
المغناطيس��ي  بالرني��ن  التصوي��ر 
الم��وّزن بمعام��ل االنتش��ار )تقني��ة 
أكثر تخصص��ًا يمكنها رس��م خريطة 
للمياه في المادة البيضاء في دماغك( 
والتصوير المقطعي المحوسب. بهذه 
الطريقة يتمّكن الطبيب من مالحظة 
أجزاء الدماغ التي يتم تنش��يطها عند 
ممارس��ة الي��د الغربية ح��ركات غير 

طوعية مقابل الحركات الواعية.
م��اذا يجب أن تعرف عن متالزمة اليد 

الغريبة؟ 
- تصيب غالبًا متالزم��ة اليد الغريبة 
الي��د غي��ر المهيمن��ة، تصي��ب عادة 
البالغي��ن، ت��ؤدي غالب��ًا إل��ى إصابة 
الشخص بالقلق االجتماعي واالكتئاب 
والبارانوي��ا، ن��ادرًا م��ا تتس��بب اليد 
الغريب��ة في إيذاء األف��راد، قد تحدث 

نوبات اليد الغريبة أثناء النوم.
م��ا ه��و ع��دد ح��االت متالزم��ة اليد 

الغريبة؟ 
 - يمك��ن اعتبار ح��االت متالزمة اليد 
الغريب��ة نادرة بس��بب قّل��ة الحاالت 

المبّلغ عنها. 
ما هو مصير متالزمة اليد الغريبة في 

المستقبل؟ 
- يواص��ل الباحثون دراس��ة متالزمة 
الي��د الغريب��ة لتحدي��د الفيزيولوجيا 
الكامنة والروابط المعنية التي تؤدي 
إلى ه��ذه الحالة. باإلضافة إلى البحث 
عن طرق لتطوير عالجها، وبخاصة مع 
تطور تكنولوجيا تصوير الدماغ. لكن، 
تكم��ن الصعوب��ة في ن��درة الحاالت 
التي تعاني من متالزمة اليد الغريبة 
مم��ا يطرح ع��دد ح��االت قليل��ة جّدًا 

لدراستها.
ف��ي الخالص��ة، يمك��ن الق��ول ب��أّن 
متالزم��ة الي��د الغريب��ة ه��ي حال��ة 
غي��ر مؤلم��ة إاّل أّنها تس��ّبب اإلحراج 
للمرض��ى مما ي��ؤدي إل��ى إصابتهم 
باضطرابات نفسية خطرة كاالكتئاب. 
أّما م��ن الناحية الس��لوكية، وبالرغم 
م��ن ندرتها إاّل أّنها قد تس��بب األذى 

للشخص المصاب.

المصابون قد يتعافون بعد مرض في الدماغ 

زينت حاجي: متالزمة اليد الغريبة سلوكيات ال إرادية

زينت حاجي 

مؤتمر »نجاحات ذوي الهمم«
لم يكن المؤتمر الذي نظمته جمعية المحفزين البحرينية لذوي 
اإلعاق��ة مؤخ��رًا برعاية وزير التنمية االجتماعية الس��يد أس��امة 
العصفور، وال��ذي حمل عنوان »نجاحات ذوي الهمم«، وتش��ّرفْت 
بحضوره وكيلة الوزارة السيدة سحر راشد المناعي، ورئيس مجلس 
إدارة الجمعية السيد رياض المرزوق، وعدد من المنظمات األهلية 
ذات الصلة، سوى تكريٍم لدور أصحاب ذوي العزيمة، وسدل الستار 
ع��ن ما بجعبته��م، من قصص وتج��ارب مثمرة وأف��كار ملهمة، 
تحكي عن إذابة الصعاب وتحطيم المستحيل، لينهل منهم سائر 

أفراد المجتمع قيم الصبر ومعاني التحدي واإلصرار. 
وتكمن أهمية انعقاد تلك المؤتمرات التي تسنح الفرص لعرض 
المنج��زات والتجارب الش��خصية المثرية بالمعلوم��ات والمعارف 
لجمي��ع فئ��ات ذوي العزيمة، ما يعكس تأثيره��م على المجتمع، 
لكونه��م نماذج يحتذى بهم وقدوة يس��ير على خطى دروبها كل 
مكاف��ح ومثاًل أعلى يتيم��ن بها كل طامح. وكش��ف المؤتمر عن 
مالم��ح اإلصرار والتحدي الذي برهن على أن اإلعاقة ال تش��كل أيًا 
من الحواج��ز المنيعة في طريق التميز والنجاح، وذلك ما تش��هد 
ل��ه اإلنجازات في مختلف المج��االت الرياضية والعلمية والثقافية 
وغيره��ا، حاصدين أثم��ن الجوائز والمراتب المش��ّرفة متقدمين 
أحيان��ًا بعض أقرانهم من األس��وياء، فيجب تمكينهم وإعطاؤهم 
الفرص��ة إلثبات ذاته��م في المجتم��ع. فإن تنظي��م المؤتمرات 
والملتقي��ات وإقام��ة المحاضرات والن��دوات التوعوي��ة والورش، 
بات من أهم الوس��ائل ضرورة لتثقيف أفراد المجتمع بِس��َير ذوي 
الهمم الزاخ��رة بالنجاحات والتميز، خالل عرض تجاربهم وس��رد 
قصص كفاحه��م التي غدت بهم إلى واقع النجاح المش��ّرف الذي 
يعرض في المؤتمرات المنظمة، ليكون مصدرًا الستيحاء اإللهام 
واإلبداع للجميع. فالبد من تقديم جزيل الشكر والتقدير لجمعية 
المحفزين البحرينية لذوي اإلعاقة برئاس��ة السيد رياض المرزوق 
لدع��م وتمكين ه��ذه الفئة ف��ي تقدي��م الخدم��ات االجتماعية 
والرعاية اإلنس��انية، وتنظيم المؤتمرات وإقامة الفعاليات التي 
تب��رز صور النجاح الت��ي حققها هؤالء، ما يؤك��د على حرصها في 

تذليل العقبات وتسخير السبل الكفيلة بدفع عزيمة هذه الفئة.

أول اختبار في العالم لتشخيص إصابة األطفال بالتوحد
ابتك��ر فريق من الباحثين أول اختبار على اإلطالق الكتش��اف اإلصابة بالتوحد عند 
األطفال باس��تخدام خصالت الش��عر، ويعتمد االختبار على تحليل خصلة الش��عر، 
للكش��ف عن مس��تويات المعادن مثل الرصاص واأللمنيوم الت��ي تكون أعلى في 

األطفال المصابين بالتوحد، وفقًا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويتضمن االختبار إرسال عينة من الشعر إلى المختبر لتحليلها، ويتنبأ هذا االختبار 
بالتوحد بدقة تبلغ 81%، ووصف العلماء هذا االختبار بأنه اختراق في الكش��ف عن 
التوحد، وهي حالة يصعب تش��خيصها وتؤث��ر على 5.4 مليون أمريكي و 700 ألف 

بريطاني، وتقوم اآلن إدارة الغذاء والدواء بدراسة االختبار وتتبعه.
وتكم��ن صعوبة تش��خيص التوح��د في عدم وج��ود اختبار معي��اري للحالة، حيث 
 LinusBio يعتمد األطباء على تاريخ وسلوك ونمو الطفل، وقال العلماء في شركة
الناشئة في نيويورك، إن االختبار الجديد يجب أن يستخدم باالقتران مع طرق أخرى 

وليس بمفرده.
من جانبه، قال المؤس��س المش��ارك والرئيس التنفيذي للشركة مانيش أرورا إنه 
»يمكننا اكتشاف اإليقاع الواضح للتوحد بسنتيمتر واحد فقط من الشعر«، ويمكن 
أن يس��اعد هذا االختبار في تقليل فترة التش��خيص، حيث عادة ما يتم تش��خيص 
مرض التوحد بالمتوس��ط في سن الرابعة، وبحلول ذلك الوقت، يحدث الكثير في 

نمو الدماغ بالفعل، لذا فإن التدخل المبكر يكون مهمًا.
وخ��الل االختبار الجديد، يس��تخدم العلماء الليزر أواًل إلزالة الطبقة الس��طحية من 
الش��عر، ثم يتم االعتماد على ليزر ثاٍن أقوى على طول الشعر لتحويل الخصلة إلى 

»بالزم��ا«؛ لفحص المواد المرتبطة بالتوحد، بما في ذلك المعادن مثل الرصاص 
والكادميوم والزرنيخ والزنك والنحاس وغيرها.

وكانت األبحاث الس��ابقة، كشفت عن وجود مستويات أعلى من المعادن في شعر 
األطفال المصابين بالتوحد، ولم يتوصل الباحثون إلى السبب وراء ذلك، على الرغم 
من أنه قد يكون مرتبًطا بالعوامل الوراثية أو البيئية، وعقب ذلك، يتم إدخال هذه 
النتائج على برنامج بواسطة الكمبيوتر للبحث عن األنماط التي تشير إلى التوحد.
وتكم��ن صعوبة تش��خيص التوح��د في عدم وج��ود اختبار معي��اري للحالة، حيث 

يعتمد األطباء على تاريخ وسلوك ونمو الطفل.
يش��ار إلى أنه تم تطوير االختبار اعتمادًا على دراس��ات على مئات األش��خاص في 
السويد والواليات المتحدة، وتمت تجربة هذا االختبار على خيوط شعر تم جمعها 
م��ن 220 طف��اًل ياباني��ًا في عمر الش��هر، ثم تم��ت مقارنة النتائج بالتش��خيص 

السريري للتوحد في عمر أربع سنوات تقريًبا.
ووجد العلم��اء، أن االختبار حدد إصابة بعض األطفال بالتوحد بش��كل صحيح في 
حوال��ي 81% من المش��اركين، ويجري العلماء اآلن دراس��ة موس��عة جديدة تضم 

2000 شخص لتقييم نتائج االختبار الجديد.
ُيذك��ر أن األطفال المصابين بالتوحد يولدون به��ذه الحالة، وتعمل أدمغة هؤالء 
األطفال بشكل مختلف عن دماغ اآلخرين، حيث يكافحون للتواصل ويجدون صعوبة 
ف��ي فهم اآلخرين أو يصابون بالقلق واالنزع��اج من المواقف واألحداث االجتماعية 

غير المألوفة.

يتسلق القمم بساقين اصطناعيتين
بالعزيم��ة واإلصرار يتس��لح الكثير من أصح��اب الهمم في 
العال��م، وبق��وة إراداتهم يواجه��ون الكثير م��ن الصعاب، 
ويم��ارس بعضه��م العديد من الهواي��ات. وقد لقي مقطع 
فيديو لرجل هندي من أصحاب الهمم، وهو يتسلق مرتفعًا 
صخري��ًا عاليًا ش��ديد االنحدار، تفاعاًل كبي��رًا على اإلنترنت، 
مع تهافت المس��تخدمين على إرسال رسائل تشجيع للرجل، 
مظهرين إعجابهم بتصميمه على تحدي الصعاب والتسلق 

نحو األعلى رغم ساقيه االصطناعيتين.
وتفاعل م��ع مقطع الفيديو - الذي حص��د أكثر من 30 ألف 
مش��اهدة - العدي��د م��ن رواد مواقع التواص��ل االجتماعي 

ومنهم ضابط في الش��رطة الهندية، يدعى ديبانشو كابرا، 
كت��ب تعليقًا على الفيديو: »ال ش��يء يمكن أن يمنعك من 

مطاردة أحالمك«.
ونقلت بدورها صحيفة »إنديا توداي«، مقطع الفيديو الذي 
أظهر الرجل مبتور الس��اقين يتس��لق إل��ى األعلى بطرفين 

اصطناعيين، محاواًل الوصول إلى القمة.
وفي رس��ائل اإلعج��اب الت��ي وردت على اإلنترن��ت، تحدث 
كثيرون ع��ن تأثرهم بقوة إرادة الرجل، وعجزهم عن تصور 
أنفسهم يقومون بأنشطة في الهواء الطلق في مثل حالته، 

ناهيك عن تسلق األماكن العالية الخطرة.

إيمان عبد العزيز

إعداد: هدى عبدالحميد
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ذكـــرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصـــات واالتصاالت في تقريرها 
الشـــهري أن شـــهر ديســـمبر 2022 كان ثالث أحر أشـــهر ديســـمبر في تاريخ 

البحرين منذ العام 1902.
وقد بلغ المتوســـط الشـــهري لدرجـــات الحرارة °21.9م بزيـــادة قدرها °2.2م 
قياســـا بالمعدل العام لشهر ديسمبر. ويعتبر هذا ثالث أعلى معدل لدرجات 
الحـــرارة لشـــهر ديســـمبر منـــذ العـــام 1902، علما أن أعلى متوســـط شـــهري 

لدرجات الحرارة لشهر ديسمبر بلغ °22.5م المسجل في سنة 2001.
كما بلغ المتوســـط الشـــهري لدرجات الحرارة العظمى °24.4م وذلك بزيادة 
قدرها °1.5م قياسا بالمعدل العام. ويعتبر هذا خامس أعلى معدل لدرجات 
الحـــرارة العظمى لشـــهر ديســـمبر منذ العـــام 1946. وتم تســـجيل مثل هذا 
المعدل في ديســـمبر 1990. علما أن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة 

العظمى لشهر ديسمبر بلغ °26.3م المسجل في سنة 2001.

آخر شهور 2022 ثالث أحر أشهر ديسمبر بتاريخ البحرين
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ال حلول جذرية لتجمع األمطار في “المنامة المركزي”

القحطاني مغردا: يجب االستعداد والتخطيط للمخاطر المقبلة

خطة مستقبلية لمد شبكات تصريف لألمطار... بوجيري:

“الصحة العالمية” توصي بالكمامات خالل رحالت السفر الطويلة

^ أكـــدت رئيس إدارة األماك واألســـواق في أمانة 
العاصمـــة، ريـــم بوجيـــري فـــي تصريح لــــ “البـــاد”، “عدم 
وجـــود حلول جذريـــة لمعالجة مياه األمطـــار المتجمعة 
في الســـوق المركـــزي”، مردفًة أننا نعتمـــد على صهاريج 
شـــفط الميـــاه، وال توجد شـــبكات تصريف لميـــاه أمطار 
ألن الســـوق منتهي البناء”، جاء ذلك على هامش جلسة 

أمانة العاصمة أمس.
وحول عدد الصهاريج المخصصة للسوق المركزي قالت 

بوجيري: “لقد عاينت المنطقة بنفسي، والعدد كاٍف”. 
وعـــن إمكانيـــة وجود أي خطط مســـتقبلية لحـــل نهائي 
للمشـــكلة القائمـــة أجابـــت الرئيـــس: “لدينـــا خطـــة لمـــد 
شـــبكات تصريف األمطار، لكـــن ذلك يتطلب وقًتا”، وعن 
تفاصيـــل هذه الخطة ومدتهـــا: ردت بوجيري: “ال يوجد 
معالـــم محـــددة ومقـــررة؛ ألن تطويـــر الســـوق المركـــزي 

يتغير بسبب تحديثات رفع مستوى السوق”. 
وأضافـــت بـــأن: “فريق عمـــل األمطار يعمل علـــى إزاحة 
تجمعـــات ميـــاه األمطـــار فـــي كل الســـوق المركـــزي أوالً  
بـــأول، لضمـــان ســـير أنشـــطة الســـوق بصـــور مســـتمرة، 
معتمديـــن علـــى الصهاريـــج المتوفـــرة بصـــورة دائمـــة”، 

وأشارت إلى أنه “يتم توفير العدد الكافي وفقا للمعاينة 
الميدانيه للموقع” .

وأردفـــت أن “مشـــاريع تطويـــر الســـوق قيـــد الدراســـة، 
والســـوق المركـــزي يمثـــل أولويـــة. ونظًرا لكون الســـوق 
قديـــم فـــإن اســـتخدام الصهاريـــج يســـهم فـــي تحفيـــف 

المشـــكلة بشكل أســـرع لضمان نظافة السوق وخلوه من 
تجمعات األمطار”.

وأشـــارت إلـــى “تأثـــر المناطـــق الخارجية للبيـــع بالجملة 
من تجمعات األمطار بشـــكل أكبر من التجار في الســـوق 

الداخلي، الذين يزاولون أعمالهم من دون توقف”. 
واعتبرت أن “انقطاعات الكهرباء في األســـبوع الماضي 
بســـوق المنامـــة المركـــزي كانـــت جزئيـــة”، مضيفـــة: “تم 
توفيـــر مولـــد كهربائـــي في مجمـــع اللولو ممـــا أدى لحل 
المشـــكلة، كمـــا تم توفير عـــازل مائي فـــي المنطقة التي 

تعاني من تسرب األمطار”. 
وأوضحـــت بوجيـــري أن “النقطـــاع الكهربائـــي أثر فقط 
على اإلنارة ولم تضرر باقي المشغات الكهربية كالتبريد 
وغيرها، مؤكدًة: “باقي منشـــآت الســـوق المركزي عملت 
دون توقف خال فترة األمطار، ولم تغلق ساعة واحدة 

خال اإلسبوع الماضي”. 
أما عن سبل مواجهة انقطاعات الكهرباء بسبب األمطار 
مستقبًا فقالت بوجيري: “سنوفر كشافات إنارة بصورة 
مؤقتـــة في المواقع التي تتكرر فيها انقطاعات الكهرباء 

تحسًبا ألي طارئ خال موجة األمطار القادمة”.

قـــال مســـؤولون فـــي منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إنـــه يتعيـــن علـــى الـــدول أن 
تدرس توصيـــة الركاب بوضع كمامات 
ظـــل  فـــي  الطويلـــة  الرحـــات  خـــال 
االنتشـــار الســـريع ألحـــدث متحور من 

فيروس كورونا.
الطـــوارئ  مســـؤولي  كبيـــرة  وأشـــارت 
كاثريـــن  العالميـــة  الصحـــة  بمنظمـــة 
سمولوود إلى أنه ينصح الركاب بوضع 

كمامات في األماكن شـــديدة الخطورة 
مثل الرحات الطويلة.

إلـــى ذلـــك، أشـــار استشـــاري األمـــراض 
بالمستشـــفى  والوبائيـــات  المعديـــة 
الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري 
منـــاف  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
القحطانـــي فـــي تغريـــده نشـــرها عبـــر 
حســـابه الرســـمي بتويتـــر بأنـــه وفـــي 
ظـــل ازدياد معـــدل اإلصابات بفيروس 
كورونا حول العالم، ال يمكننا أن نعيش 
في حالـــة دائمة من الذعـــر والقلق، بل 

يجب االســـتعداد والتخطيـــط، ووضع 
األسس لاستجابة الســـريعة للمخاطر 

الصحية المستقبلية.
وسجلت أرقام منظمة الصحة العالمية 
أخيًرا انتشـــاًرا واسًعا للمتحور الجديد 
فيـــروس  مـــن   ”1.5 بـــي  بـــي  “اكـــس 
كورونا، الذي ينتشـــر بشـــكل واسع في 
الواليات المتحدة األميركية، وأوروبا، 
مـــن  للفيـــروس  الفرعيـــة  وللســـاالت 
المتحـــور “أوميكرون” الـــذي تم رصده 

في 29 دولة.

ريم بوجيري رئيس إدارة األمالك واألسواق في أمانة العاصمة

وجوب انتباه المالك لكيفية استخدام البيوت األثرية... محمد بن خليفة:

االنتهاء من تطوير األفنيوز منتصف 2024
^اســـتعرض مجلـــس أمانـــة العاصمـــة أمـــس 
المرحلة الثانية من تطوير مجمع األفنيوز المتوقع 
االنتهـــاء منـــه فـــي منتصـــف عـــام 2024، وتشـــرف 
شـــركة بريـــق الريتـــاج علـــى أعمـــال التطويرعلـــى 
مســـاحة أرض تبلغ 185768 متًرا مربًعا، ومســـاحة 
بنـــاء 126698 متًرا مربًعا، بعـــدد مواقف يصل إلى 
1295 موقًفا، وعدد وحدات تجارية تصل إلى 244 
وحدة. يذكر أن العمل بالتطوير قد بدأ عام 2020. 
ومدرجـــات  مســـاحات  توفيـــر  التطويـــر  ويشـــمل 
وتوفيـــر  البحـــر،  علـــى  مباشـــرة  مطلـــة  ومطاعـــم 
شاشـــات عـــرض الكترونيـــة فـــي المجمـــع، فضـــاً 
عـــن إنشـــاء ســـوق علـــى النمـــط التراثـــي، وإنشـــاء 
بهـــو جديـــد، باالضافـــة إلـــى التخضيـــر والتجميـــل 
landscape. وُقـــدم عـــرض تفصيلـــي عـــن جهـــود 
إدارة التـــراث الوطنـــي فـــي تطبيـــق االشـــتراطات 

التنظيميـــة للحفاظ على التـــراث العمراني بالمنامة 
القديمة، والتي تشـــمل المباني المنفردة، واألحياء، 
والســـاحات العامـــة، وشـــبكة الشـــوارع، وخدمـــات 

البنية التحتية. 
 وحول موضوع إسكان العمال في البيوت األثرية 
فـــي المنامة، قال مدير إدارة التراث الوطني بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ محمـــد بن خليفة 
آل خليفـــة، فـــي تصريـــح لــــ “البـــاد” علـــى هامـــش 
البحريـــن  بهئيـــة  الهندســـي  “الفريـــق  الجلســـة إن: 
للثقافـــة واآلثـــار يعمل علـــى جميع هذه المشـــاريع 
االســـتراتيجية الثقافيـــة إلعـــادة تأهيلهـــا، وإحياء 
قلـــب المنامـــة، وندعـــو جميـــع أصحـــاب المصلحـــة 
مـــن مـــاك العقـــار أو القاطنين إلى االنتبـــاه لكيفية 
اســـتخدام العقار، وال نتمنى أن تكون قلب عاصمة 

 الشيخ محمد بن خليفة البحرين بهذه الصورة”.

تغطية الجلسة

ريناتا عزمي

تصوير
 خليل إبراهيم

“الصيادلة” تناقش اقتصادات الدواء واالستثمار في القطاع الصيدلي
مؤتمر فبراير يحشد نخبة من الخبراء وصناع القرار

يناقــش مؤتمــر “واقــع ومســتقبل الصيدلة” األول المزمــع انعقاده خالل الفترة من 19 لغايــة 20 فبراير المقبل، والذي 
تنظمــه جمعيــة الصيادلــة البحرينيــة وبالتعــاون مــع برنامج الصيدلــة بجامعة البحريــن، التعاون بين القطــاع المهني 
واألكاديمي، ووضع الصيدلة بمختلف جوانبها وتخصصاتها وما تطمح أن تصل إليه الجمعية أسوة بالدول المتقدمة.

بأنـــه  الصيادلـــة  جمعيـــة  وأعلنـــت 
ومناقشـــة  الخبـــرات  تبـــادل  ســـيتم 
مـــن  واآلراء  األفـــكار  مـــن  العديـــد 
بعـــض  بخبـــرة  “االســـتئناس”  خـــال 
اليابـــان،  مثـــل  المشـــاركة  الـــدول 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

والمملكـــة المتحدة، والمملكة العربية 
الســـعودية، عبـــر اســـتضافة عدد من 
الجانبيـــن  عـــن  للحديـــث  الخبـــراء 
األكاديمية والمهني، إضافة لمناقشة 
العديـــد مـــن التطـــورات فـــي مجـــال 
الصيدلة من قبيل العاجات الحديثة 

لبعض األمراض واقتصاديات الدواء 
واالستثمار في قطاع الصيدلة.

 مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيـــس مجلـــس 
رحـــاب  الصيادلـــة  جمعيـــة  إدارة 
النعيمـــي إن الجمعيـــة ناقشـــت عـــدة 
ملفـــات مع الجهات الرســـمية المعنية 

المملكـــة،  فـــي  الصحـــي  بالقطـــاع 
تخصصـــات  إنشـــاء  أهميـــة  منهـــا 
ســـوق  متطلبـــات  حســـب  جديـــدة 
العمـــل، وبحرنـــة القطـــاع الصيدلـــي، 
وتطوير برامج الدراســـة لتخصصات 
الصيدلة في جامعات المملكة، وذلك 
خـــال سلســـلة اجتماعـــات ولقاءات 
لمجلـــس إدارة جمعيـــة الصيادلـــة مع 
عـــدة جهـــات منهـــا، المجلـــس األعلى 
للصحـــة، والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا”، 

والمستشفيات الحكومية، وقطاعات 
صحية أخرى. 

فـــي تصريحـــات  النعيمـــي   وأكـــدت 
لــــ “البـــاد” أن الجمعيـــة ناقشـــت مـــع 
المســـؤولين ســـابًقا أهميـــة تحســـين 
وتطويـــر واالرتقاء بقطـــاع الصيادلة 
مـــن خـــال البحـــث عن ســـبل تطوير 
القطاع في المستقبل القريب لدراسة 
تخصص الصيدلة في الجامعات من 
خـــال وجـــود تخصصـــات أكاديمية 

جديدة مائمة للتطورات الزمنية.

مناف القحطاني

رحاب النعيمي

المستشار في شركة ريتاج للتطوير خالد الهاشمي

إبراهيم النهام

حسن عبدالرسول
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Link

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ذكـــرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصـــات واالتصاالت في تقريرها 
الشـــهري أن شـــهر ديســـمبر 2022 كان ثالث أحر أشـــهر ديســـمبر في تاريخ 

البحرين منذ العام 1902.
وقد بلغ المتوســـط الشـــهري لدرجـــات الحرارة °21.9م بزيـــادة قدرها °2.2م 
قياســـا بالمعدل العام لشهر ديسمبر. ويعتبر هذا ثالث أعلى معدل لدرجات 
الحـــرارة لشـــهر ديســـمبر منـــذ العـــام 1902، علما أن أعلى متوســـط شـــهري 

لدرجات الحرارة لشهر ديسمبر بلغ °22.5م المسجل في سنة 2001.
كما بلغ المتوســـط الشـــهري لدرجات الحرارة العظمى °24.4م وذلك بزيادة 
قدرها °1.5م قياسا بالمعدل العام. ويعتبر هذا خامس أعلى معدل لدرجات 
الحـــرارة العظمى لشـــهر ديســـمبر منذ العـــام 1946. وتم تســـجيل مثل هذا 
المعدل في ديســـمبر 1990. علما أن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة 

العظمى لشهر ديسمبر بلغ °26.3م المسجل في سنة 2001.

آخر شهور 2022 ثالث أحر أشهر ديسمبر بتاريخ البحرين
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ال حلول جذرية لتجمع األمطار في “المنامة المركزي”

القحطاني مغردا: يجب االستعداد والتخطيط للمخاطر المقبلة

خطة مستقبلية لمد شبكات تصريف لألمطار... بوجيري:

“الصحة العالمية” توصي بالكمامات خالل رحالت السفر الطويلة

^ أكـــدت رئيس إدارة األماك واألســـواق في أمانة 
العاصمـــة، ريـــم بوجيـــري فـــي تصريح لــــ “البـــاد”، “عدم 
وجـــود حلول جذريـــة لمعالجة مياه األمطـــار المتجمعة 
في الســـوق المركـــزي”، مردفًة أننا نعتمـــد على صهاريج 
شـــفط الميـــاه، وال توجد شـــبكات تصريف لميـــاه أمطار 
ألن الســـوق منتهي البناء”، جاء ذلك على هامش جلسة 

أمانة العاصمة أمس.
وحول عدد الصهاريج المخصصة للسوق المركزي قالت 

بوجيري: “لقد عاينت المنطقة بنفسي، والعدد كاٍف”. 
وعـــن إمكانيـــة وجود أي خطط مســـتقبلية لحـــل نهائي 
للمشـــكلة القائمـــة أجابـــت الرئيـــس: “لدينـــا خطـــة لمـــد 
شـــبكات تصريف األمطار، لكـــن ذلك يتطلب وقًتا”، وعن 
تفاصيـــل هذه الخطة ومدتهـــا: ردت بوجيري: “ال يوجد 
معالـــم محـــددة ومقـــررة؛ ألن تطويـــر الســـوق المركـــزي 

يتغير بسبب تحديثات رفع مستوى السوق”. 
وأضافـــت بـــأن: “فريق عمـــل األمطار يعمل علـــى إزاحة 
تجمعـــات ميـــاه األمطـــار فـــي كل الســـوق المركـــزي أوالً  
بـــأول، لضمـــان ســـير أنشـــطة الســـوق بصـــور مســـتمرة، 
معتمديـــن علـــى الصهاريـــج المتوفـــرة بصـــورة دائمـــة”، 

وأشارت إلى أنه “يتم توفير العدد الكافي وفقا للمعاينة 
الميدانيه للموقع” .

وأردفـــت أن “مشـــاريع تطويـــر الســـوق قيـــد الدراســـة، 
والســـوق المركـــزي يمثـــل أولويـــة. ونظًرا لكون الســـوق 
قديـــم فـــإن اســـتخدام الصهاريـــج يســـهم فـــي تحفيـــف 

المشـــكلة بشكل أســـرع لضمان نظافة السوق وخلوه من 
تجمعات األمطار”.

وأشـــارت إلـــى “تأثـــر المناطـــق الخارجية للبيـــع بالجملة 
من تجمعات األمطار بشـــكل أكبر من التجار في الســـوق 

الداخلي، الذين يزاولون أعمالهم من دون توقف”. 
واعتبرت أن “انقطاعات الكهرباء في األســـبوع الماضي 
بســـوق المنامـــة المركـــزي كانـــت جزئيـــة”، مضيفـــة: “تم 
توفيـــر مولـــد كهربائـــي في مجمـــع اللولو ممـــا أدى لحل 
المشـــكلة، كمـــا تم توفير عـــازل مائي فـــي المنطقة التي 

تعاني من تسرب األمطار”. 
وأوضحـــت بوجيـــري أن “النقطـــاع الكهربائـــي أثر فقط 
على اإلنارة ولم تضرر باقي المشغات الكهربية كالتبريد 
وغيرها، مؤكدًة: “باقي منشـــآت الســـوق المركزي عملت 
دون توقف خال فترة األمطار، ولم تغلق ساعة واحدة 

خال اإلسبوع الماضي”. 
أما عن سبل مواجهة انقطاعات الكهرباء بسبب األمطار 
مستقبًا فقالت بوجيري: “سنوفر كشافات إنارة بصورة 
مؤقتـــة في المواقع التي تتكرر فيها انقطاعات الكهرباء 

تحسًبا ألي طارئ خال موجة األمطار القادمة”.

قـــال مســـؤولون فـــي منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إنـــه يتعيـــن علـــى الـــدول أن 
تدرس توصيـــة الركاب بوضع كمامات 
ظـــل  فـــي  الطويلـــة  الرحـــات  خـــال 
االنتشـــار الســـريع ألحـــدث متحور من 

فيروس كورونا.
الطـــوارئ  مســـؤولي  كبيـــرة  وأشـــارت 
كاثريـــن  العالميـــة  الصحـــة  بمنظمـــة 
سمولوود إلى أنه ينصح الركاب بوضع 

كمامات في األماكن شـــديدة الخطورة 
مثل الرحات الطويلة.

إلـــى ذلـــك، أشـــار استشـــاري األمـــراض 
بالمستشـــفى  والوبائيـــات  المعديـــة 
الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري 
منـــاف  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
القحطانـــي فـــي تغريـــده نشـــرها عبـــر 
حســـابه الرســـمي بتويتـــر بأنـــه وفـــي 
ظـــل ازدياد معـــدل اإلصابات بفيروس 
كورونا حول العالم، ال يمكننا أن نعيش 
في حالـــة دائمة من الذعـــر والقلق، بل 

يجب االســـتعداد والتخطيـــط، ووضع 
األسس لاستجابة الســـريعة للمخاطر 

الصحية المستقبلية.
وسجلت أرقام منظمة الصحة العالمية 
أخيًرا انتشـــاًرا واسًعا للمتحور الجديد 
فيـــروس  مـــن   ”1.5 بـــي  بـــي  “اكـــس 
كورونا، الذي ينتشـــر بشـــكل واسع في 
الواليات المتحدة األميركية، وأوروبا، 
مـــن  للفيـــروس  الفرعيـــة  وللســـاالت 
المتحـــور “أوميكرون” الـــذي تم رصده 

في 29 دولة.

ريم بوجيري رئيس إدارة األمالك واألسواق في أمانة العاصمة

وجوب انتباه المالك لكيفية استخدام البيوت األثرية... محمد بن خليفة:

االنتهاء من تطوير األفنيوز منتصف 2024
^اســـتعرض مجلـــس أمانـــة العاصمـــة أمـــس 
المرحلة الثانية من تطوير مجمع األفنيوز المتوقع 
االنتهـــاء منـــه فـــي منتصـــف عـــام 2024، وتشـــرف 
شـــركة بريـــق الريتـــاج علـــى أعمـــال التطويرعلـــى 
مســـاحة أرض تبلغ 185768 متًرا مربًعا، ومســـاحة 
بنـــاء 126698 متًرا مربًعا، بعـــدد مواقف يصل إلى 
1295 موقًفا، وعدد وحدات تجارية تصل إلى 244 
وحدة. يذكر أن العمل بالتطوير قد بدأ عام 2020. 
ومدرجـــات  مســـاحات  توفيـــر  التطويـــر  ويشـــمل 
وتوفيـــر  البحـــر،  علـــى  مباشـــرة  مطلـــة  ومطاعـــم 
شاشـــات عـــرض الكترونيـــة فـــي المجمـــع، فضـــاً 
عـــن إنشـــاء ســـوق علـــى النمـــط التراثـــي، وإنشـــاء 
بهـــو جديـــد، باالضافـــة إلـــى التخضيـــر والتجميـــل 
landscape. وُقـــدم عـــرض تفصيلـــي عـــن جهـــود 
إدارة التـــراث الوطنـــي فـــي تطبيـــق االشـــتراطات 

التنظيميـــة للحفاظ على التـــراث العمراني بالمنامة 
القديمة، والتي تشـــمل المباني المنفردة، واألحياء، 
والســـاحات العامـــة، وشـــبكة الشـــوارع، وخدمـــات 

البنية التحتية. 
 وحول موضوع إسكان العمال في البيوت األثرية 
فـــي المنامة، قال مدير إدارة التراث الوطني بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ محمـــد بن خليفة 
آل خليفـــة، فـــي تصريـــح لــــ “البـــاد” علـــى هامـــش 
البحريـــن  بهئيـــة  الهندســـي  “الفريـــق  الجلســـة إن: 
للثقافـــة واآلثـــار يعمل علـــى جميع هذه المشـــاريع 
االســـتراتيجية الثقافيـــة إلعـــادة تأهيلهـــا، وإحياء 
قلـــب المنامـــة، وندعـــو جميـــع أصحـــاب المصلحـــة 
مـــن مـــاك العقـــار أو القاطنين إلى االنتبـــاه لكيفية 
اســـتخدام العقار، وال نتمنى أن تكون قلب عاصمة 

 الشيخ محمد بن خليفة البحرين بهذه الصورة”.

تغطية الجلسة

ريناتا عزمي

تصوير
 خليل إبراهيم

“الصيادلة” تناقش اقتصادات الدواء واالستثمار في القطاع الصيدلي
مؤتمر فبراير يحشد نخبة من الخبراء وصناع القرار

يناقــش مؤتمــر “واقــع ومســتقبل الصيدلة” األول المزمــع انعقاده خالل الفترة من 19 لغايــة 20 فبراير المقبل، والذي 
تنظمــه جمعيــة الصيادلــة البحرينيــة وبالتعــاون مــع برنامج الصيدلــة بجامعة البحريــن، التعاون بين القطــاع المهني 
واألكاديمي، ووضع الصيدلة بمختلف جوانبها وتخصصاتها وما تطمح أن تصل إليه الجمعية أسوة بالدول المتقدمة.

بأنـــه  الصيادلـــة  جمعيـــة  وأعلنـــت 
ومناقشـــة  الخبـــرات  تبـــادل  ســـيتم 
مـــن  واآلراء  األفـــكار  مـــن  العديـــد 
بعـــض  بخبـــرة  “االســـتئناس”  خـــال 
اليابـــان،  مثـــل  المشـــاركة  الـــدول 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

والمملكـــة المتحدة، والمملكة العربية 
الســـعودية، عبـــر اســـتضافة عدد من 
الجانبيـــن  عـــن  للحديـــث  الخبـــراء 
األكاديمية والمهني، إضافة لمناقشة 
العديـــد مـــن التطـــورات فـــي مجـــال 
الصيدلة من قبيل العاجات الحديثة 

لبعض األمراض واقتصاديات الدواء 
واالستثمار في قطاع الصيدلة.

 مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيـــس مجلـــس 
رحـــاب  الصيادلـــة  جمعيـــة  إدارة 
النعيمـــي إن الجمعيـــة ناقشـــت عـــدة 
ملفـــات مع الجهات الرســـمية المعنية 

المملكـــة،  فـــي  الصحـــي  بالقطـــاع 
تخصصـــات  إنشـــاء  أهميـــة  منهـــا 
ســـوق  متطلبـــات  حســـب  جديـــدة 
العمـــل، وبحرنـــة القطـــاع الصيدلـــي، 
وتطوير برامج الدراســـة لتخصصات 
الصيدلة في جامعات المملكة، وذلك 
خـــال سلســـلة اجتماعـــات ولقاءات 
لمجلـــس إدارة جمعيـــة الصيادلـــة مع 
عـــدة جهـــات منهـــا، المجلـــس األعلى 
للصحـــة، والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا”، 

والمستشفيات الحكومية، وقطاعات 
صحية أخرى. 

فـــي تصريحـــات  النعيمـــي   وأكـــدت 
لــــ “البـــاد” أن الجمعيـــة ناقشـــت مـــع 
المســـؤولين ســـابًقا أهميـــة تحســـين 
وتطويـــر واالرتقاء بقطـــاع الصيادلة 
مـــن خـــال البحـــث عن ســـبل تطوير 
القطاع في المستقبل القريب لدراسة 
تخصص الصيدلة في الجامعات من 
خـــال وجـــود تخصصـــات أكاديمية 

جديدة مائمة للتطورات الزمنية.

مناف القحطاني

رحاب النعيمي

المستشار في شركة ريتاج للتطوير خالد الهاشمي

إبراهيم النهام

حسن عبدالرسول
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Link

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

إن المعامـــات التجارية بصفة عامة يفضل فيها إبرام العقود قبل 
التنفيـــذ، وذلـــك حتـــى يكـــون بيد كل طـــرف عقد يثبـــت حقه، كما 
يجب أن تتضمن هذه العقود البنود المتفق عليها تفصيًا، ونشـــير 
إلـــى أن مهنـــة السمســـار من المهن التـــي نظمها القانـــون بموجب 
تشـــريعات عديدة وآخرها قانون 27 لسنة 2017 بإصدار قانون 
تنظيم القطاع العقاري، حيث أشارت المادة إلى شروط حصول 
الوســـيط العقاري على عمولته، وبينت أنه يجب على من يزاول 
المهنـــة أن يكـــون مرخصـــا لـــه مبدئيـــا، ويجـــب إبـــرام عقـــد بينه 
ليضمـــن حقوقه، ويجـــب أن تتم الصفقة كي يســـتحق 
عمولتـــه، حيـــث نصت المـــادة )38( من قانـــون عمولة 

الوسطاء العقاريين على:

 أ. يجـــوز لمجلـــس اإلدارة أن ُيصـــِدر قـــراًرا بتحديـــد نســـبة العمـــوالت التـــي 
ص له بمزاولة الوســـاطة العقارية تقاضيها عن أعمال الوســـاطة  يجوز للمرخَّ
ص له مع العميل  العقارية أو بعضها، وذلك دون اإلخال بما يتفق عليه المرخَّ

من أتعاب أو أجور.
ـــص لـــه بمزاولة الوســـاطة العقارية عمولتـــه مناصفة من   ب. يتقاضـــى المرخَّ
ـــط فـــي إبرامه، ويكون كل من المتعاقدين مســـؤواًل  طرفـــي العقد الذي توسَّ
تجاه الوســـيط العقاري بغير تضامن بينهم عن دْفع العمولة المستَحقة عليه، 

ما لم يتم االتفاق على خاف ذلك.
ـــص لـــه بمزاولة الوســـاطة العقارية اســـترداد المصروفات   ج. ال يجـــوز للمرخَّ
التي أنفقها على أعمال الوساطة العقارية ما لم يتم االتفاق على ذلك كتابة.

ـــص لـــه بمزاولة الوســـاطة العقارية عمولتـــه إال إذا أدت   د. ال يســـتحق المرخَّ

وســـاطته إلى إبـــرام العقد، ويســـتحق العمولة بمجرد إبرام العقـــد ما لم يتم 
االتفـــاق علـــى خـــاف ذلك. فـــإذا كان وجود العقـــد معلًَّقا على شـــْرط واقف، 
ق الشـــرط. وذلك كله ما لم يتم  ص له عمولته إال إذا تحقَّ فا يســـتحق المرخَّ

االتفاق على خاف ذلك.
 هــــ. مـــع عدم اإلخال بالتدابير التي يجوز للمؤسســـة اتخاذهـــا طبًقا ألحكام 
ـــص لـــه بمزاولـــة  المادتيـــن )11( و)12( مـــن هـــذا القانـــون، ال يســـتحق المرخَّ
الوســـاطة العقارية عمولته أو اســـترداد المصروفات التي أنفقها على أعمال 
ت بأحد المتعاقدين، أو أدلى  الوســـاطة العقاريـــة إذا صدرت منه أفعاٌل أضـــرَّ
بمعلومـــات أو وقائـــع عن العقار غير صحيحة، أو ســـكت عْمـــًدا عن بيانها، أو 
حصـــل علـــى منفعـــة أو وْعد بمنفعـــة خاًفا لمقتضيات ُحْســـن النية وشـــرف 

التعامل.

أعمل وسيطا عقاريا... كيف أضمن حقي من عمالئي؟
السؤال: أعمل وسيطا عقاريا، كيف أضمن حقي من عمالئي؟ «

المحامية فاطمة طالب

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  نّفـــذت 
حملتين تفتيشـــيتين فـــي محافظتي 
العاصمـــة والمحرق شـــملت عدًدا من 
العمـــل  ومواقـــع  التجاريـــة  المحـــال 

وأماكن تجمع العمالة.
 وأشـــارت الهيئـــة إلـــى تنفيـــذ حملـــة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  تفتيشـــية 
الداخلية ممثلة في شـــؤون الجنسية 
ومديريـــة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
الشرطة، وذلك في محافظة العاصمة، 
فيما تم تنفيذ الحملة الثانية من قبل 
قطـــاع الضبـــط القانونـــي بالهيئة في 

محافظة المحرق.
 وقد أسفرت الحملتان عن رصد عدد 
مـــن المخالفـــات التي تتعلـــق بأحكام 
العمـــل  تنظيـــم ســـوق  هيئـــة  قانـــون 

وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
 وجـــّددت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 

دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم 
جهـــود الجهـــات الحكوميـــة للتصدي 
للممارســـات غير القانونية في ســـوق 
العمـــل والعمالة غيـــر النظامية حماية 
الجمهـــور  داعيـــة  ككل،  للمجتمـــع 
تتعلـــق  شـــكاوى  أيـــة  عـــن  لإلبـــاغ 

بمخالفات ســـوق العمـــل والعمالة غير 
النظاميـــة من خال ملء االســـتمارة 
اإللكترونية المخصصـــة لإلباغ على 
www.lmra. الموقع الرســـمي للهيئـــة

bh أو االتصـــال علـــى مركـــز اتصـــال 
الهيئة 17506055.

رصد مخالفات عمالية في العاصمة والمحرق
ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نّفـــذت هيئة تنظيم ســـوق العمل حمات 
تفتيشـــية بالتنســـيق مـــع وزارة الداخلية 
فـــي المحافظتيـــن الشـــمالية والجنوبية، 
الجهـــود  اســـتمرار  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
غيـــر  للممارســـات  للتصـــدي  الحكوميـــة 
القانونية والحفاظ على سوق عمل يتمّتع 
بالتنافســـية والعدالـــة، مؤكـــدة الحـــرص 
تعزيـــز الرقابة والتنظيم والتشـــديد على 

المخالفين.
 وأشارت الهيئة إلى تنفيذ حملة تفتيشية 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة بالشـــراكة مع 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة، 
إلـــى  المحافظـــة،  شـــرطة  ومديريـــة 
جانـــب حملة أخـــرى فـــي ذات المحافظة 
بالتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلـــة الجنائية، فيما تـــم تنفيذ الحملة 
الثالثـــة من قبـــل قطاع الضبـــط القانوني 

بالهيئة في المحافظة الشمالية.

وأســـفرت الحمـــات عـــن رصـــد عـــدد من 
المخالفـــات التـــي تتعلـــق بأحـــكام قانون 
هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة 

بمملكة البحرين.
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  وجـــّددت   
دعوتهـــا جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلى دعم 
للتصـــدي  الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود 
فـــي ســـوق  القانونيـــة  للممارســـات غيـــر 

العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة حمايـــة 
للمجتمـــع ككل، داعيـــة الجمهـــور لإلباغ 
عـــن أية شـــكاوى تتعلق بمخالفات ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظامية من خال 
ملء االســـتمارة اإللكترونيـــة المخصصة 
للهيئـــة  الرســـمي  الموقـــع  علـــى  لإلبـــاغ 
www.lmra.bh أو االتصـــال علـــى مركـــز 

اتصال الهيئة 17506055.
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الرفاع - مركز دراسات

البحريـــن  مركـــز  عـــن  مؤخـــًرا  صـــدر 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراسات” تقريًرا تحليلًيا لنتائج 
اســـتطاع وطني عـــن التبـــرع باألعضاء 
البشـــرية في مملكة البحرين، غطى عينًة 
بلـــغ عددها 1350، بهـــدف قياس وتقييم 
ثقافـــة الُمجتمـــع عـــن التبـــرع باألعضـــاء، 
البـــادرة  هـــذه  مـــن  المجتمـــع  وموقـــف 
اإلنســـانية، وقيـــاس الـــرأي حـــول إنشـــاء 
مركـــز متخصص لنقـــل وزراعة األعضاء. 
المســـتخلصة  البيانـــات  وأوضحـــت 
تفضيـــل أغلبيـــة المبحوثيـــن )87 %( 
للتبرع أثناء الحياة، وقلق ثلث العينة 
)33 %( على صحة الُمتبرعين، ورأت 
نسبة مقاربة )31 %( بأن هناك موانع 
التبرع.وخُلـــص  دون  تحـــول  دينيـــة 
محللـــو البيانـــات اإلحصائيـــة فـــي المركز 
إلى استنتاجاٍت منها ارتفاع وعي وإلمام 
ودواعـــي  بمفهـــوم  البحرينـــي  المجتمـــع 

واعتقـــاده  باألعضـــاء،  التبـــرع  وأهميـــة 
بضرورة إنشـــاء مركٍز لهـــذا الغرض. وأكد 
رئيـــس قســـم التحليل اإلحصائـــي بإدارة 
اســـتطاعات الـــرأي في مركز “دراســـات” 
العمـــادي، أن دوافـــع االســـتطاع  أحمـــد 
ارتكـــزت علـــى اهتمـــام مملكـــة البحريـــن 
بالصحـــة العامـــة للمواطنيـــن والُمقيمين، 
وازديـــاد الحاجة إلى نقل أعضـــاٍء بذاتها 
مثـــل الكلـــى والكبد والرئة، وهـــو ما تبّين 

من منظور المبحوثين.

87 % يؤيدون التبرع باألعضاء أثناء الحياة

“التظلمات” تتلقى 8 آالف تظلم منذ إنشائها
مرور 10 أعوام على تدشين األمانة

شــاركت األميــن العام للتظلمات غــادة حبيب في المؤتمر الدولي الذي 
تنظمــه مؤسســة أميــن المظالم في جمهوريــة تركيا بعنوان “مســتقبل 
حقــوق اإلنســان فــي القرن الحــادي والعشــرين”، وذلك بمناســبة مرور 
عشر سنوات على بدء المؤسسة في تلقي الشكاوى في مارس 2013م.

وخال كلمتها في المؤتمر أشـــارت 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  حبيـــب 
تشـــهد أيًضا هذا العـــام ذكرى مرور 
األمانـــة  تدشـــين  علـــى  أعـــوام   10
العامة للتظلمـــات، وهي األولى من 
نوعها فـــي منطقة الخليـــج العربي 
مـــن حيـــث االختصـــاص النوعـــي، 
قائلًة إنه ال توجد مؤسســـة شبيهة 
لهـــا علـــى المســـتوى اإلقليمي، وقد 
تلقـــت منـــذ تدشـــينها وحتـــى اآلن 

أكثـــر مـــن 8 آالف تظلـــم، مـــا بيـــن 
شـــكوى وطلـــب مســـاعدة مما يدل 
وســـعيها  عملهـــا  مصداقيـــة  علـــى 
المســـتمر لكســـب ثقة الجمهور، كما 
أكدت أن إنشـــاء األمانة هو مدعاة 
للفخـــر واالعتـــزاز ألنـــه يأتـــي فـــي 
ســـياق المكتســـبات المحققـــة فـــي 
مجـــاالت حقـــوق اإلنســـان بمملكـــة 

البحرين.
 ُيذكـــر أن المؤتمـــر الدولـــي حـــول 

فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  “مســـتقبل 
القـــرن الحادي والعشـــرين” تنظمه 
فـــي  المظالـــم  أميـــن  مؤسســـة 
جمهوريـــة تركيـــا، باالشـــتراك مـــع 

االتحـــاد األوروبي، ويســـتمر على 
مدى يومي 11 و12 يناير 2023م، 
ويحضره أكثر من 50 أمين مظالم 
مـــن الفلبين إلـــى بيرو ومن آســـيا 
إلـــى إفريقيا ومن الـــدول الناطقة 
وتمثـــل  أوروبـــا،  إلـــى  بالتركيـــة 
مشـــاركة مملكـــة البحرين في هذا 
المؤتمـــر الدولي ممثلًة في األمانة 
العامـــة للتظلمـــات فرصـــة كبيـــرة 
لعـــرض المنجـــزات الحقوقيـــة في 
التعـــاون  جســـور  ولمـــد  المملكـــة 
وتبـــادل الخبـــرات مـــع المنظمـــات 
ألمانـــة  المماثلـــة  والمؤسســـات 
التظلمـــات فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

الصديقة.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

غادة حبيب

إدانة متهَمين من جنسيتين عربيتين 
بغسل أكثر من 3 ماليين دينار

من خالل شراء عقارات وتحويالت مالية للخارج

صّرح رئيس نيابـــة الجرائم المالية 
وغسل األموال بأن المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها 
أمس بإدانة متهمة هاربة وشريكها 
فـــي مملكة البحرين بالســـجن لمدة 
ثـــاث ســـنوات وتغريـــم كل منهمـــا 
مبلغ 100 ألف دينار ومصادرة مبلغ 
الغســـل والبالـــغ مقـــداره 3 ماييـــن 
و418 ألًفا و724 ديناًرا من أموالهما 
وأماكهمـــا؛ وذلـــك لما نســـب إليهما 

من تهمة غسل األموال.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلّقـــت 
باًغا مـــن إدارة التحريـــات المالية 
وعقـــب  المتهمـــة  قيـــام  تضّمـــن 
اختاســـها أموال أحـــد البنوك لدى 
بإجـــراء  العربيـــة  الـــدول  إحـــدى 
عمليـــات ماليـــة على تلـــك األموال 
تمّثلت في شراء ثاثة عقارات في 
مملكـــة البحرين وإتمـــام تحويات 
باتفـــاق  وذلـــك  خارجيـــة،  ماليـــة 
ومساعدة المتهم الثاني الذي تولى 
عمليـــه إدارة تلك األمـــوال فيما تم 

من عمليات شراء باستخدامها.
 وفـــور ورود البـــاغ أجـــرت النيابة 
العامـــة تحقيقاتهـــا بســـؤال مجري 
التحريـــات وآخريـــن مـــن الشـــهود 
وتتّبـــع  بالكشـــف  اإلذن  وكذلـــك 
األمـــوال  تلـــك  وتحـــركات  مصـــدر 
التي تلقتها المتهمة وإجراء تحليل 
مالـــي لكافة العمليـــات المالية التي 
أجريـــت علـــى تلك األمـــوال، فضًا 
عن اتخاذ إجراءات التحفظ عليها 
الجنائيـــة  األدلـــة  كافـــة  وتحليـــل 

للجريمـــة  المتهمـــة  ارتـــكاب  علـــى 
األوليـــة في الخـــارج علـــى نحو ما 
ثبـــت بمســـتندات طلب المســـاعدة 
بشـــأن  أجريـــت  التـــي  القضائيـــة 
تلـــك الواقعـــة، ومـــن ثـــم أعقبتهـــا 
نســـب  فيمـــا  المتهـــم  باســـتجواب 
إليـــه من اشـــتراكه مـــع المتهمة في 
األمـــوال،  غســـل  جريمـــة  ارتـــكاب 
وقـــّررت إحالـــة القضيـــة للمحكمـــة 
الجنائيـــة المختصة والتي أصدرت 

حكمها المتقدم. 

المنامة - النيابة العامة

أحمد العمادي

المحامية فاطمة طالب
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