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ــن مــحــمــد  ــ ــي بــ ــلــ  أكـــــــد عــ
الرميحي، وزير اإلعالم رئيس 
مجلس أمناء معهد البحرين 
يوليه  ما  السياسية،  للتنمية 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، 
ــام بــفــئــة  ــمــ ــتــ ــة واهــ ــايـ ــنـ مــــن عـ
وتــوجــيــهــات جاللته  الــشــبــاب، 
الــســامــيــة بـــضـــرورة تــزويــدهــم 
الالزمة  والخبرات  بالمهارات 
لــيــكــونــوا شــركــاء فــاعــلــيــن في 
الشاملة  التنموية  المسيرة 
المباركة التي تعيشها مملكة 

البحرين.
ــا إلـــــــى مـــــا تـــولـــيـــه  ــنــــوهــ مــ
ــادة صــاحــب  ــيـ ــقـ الـــحـــكـــومـــة، بـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــو الــــمــــلــــكــــي األمـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ولـ
ما  عبر  الفئة  لــهــذه  الـــــوزراء، 
ــتـــم تـــنـــفـــيـــذه مــــن مــــبــــادرات  يـ
وبرامج تدريبية وتوعوية، يتم 
قــبــل مختلف  مـــن  تــنــفــيــذهــا 

مؤسسات الدولة. 
جاء ذلك في كلمة الوزير 
ــاء في  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس األمــ
أقـــامـــه معهد  الـــــذي  الــحــفــل 

السياسية،  للتنمية  البحرين 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، فــــي مــقــر 
الوطني،  العمل  ميثاق  صرح 
تكريًما للفائزين والمشاركين 
»رهان  برنامج  بالمبادرات في 
الــمــســتــقــبــل«، والــــــذي أقــامــه 
الــمــعــهــد فـــي الــفــتــرة مـــن 20 
ســبــتــمــبــر   11 ــتــــى  وحــ ــيـــو  ــونـ يـ
شــاًبــا   64 بــمــشــاركــة  2021م، 
وشـــــابـــــة، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
أعضاء مجلس أمناء المعهد 
للمعهد  التنفيذي  والــمــديــر 
األســـــــــتـــــــــاذة إيـــــــمـــــــان فـــيـــصـــل 

جناحي.
وفي كلمته؛ أكد الرميحي 
اهتمام  المعهد من  يوليه  ما 
بفئة  األهــمــيــة  بالغة  وعــنــايــة 
بالخبرات  وتزويدهم  الشباب 
والمهارات الالزمة، وفق أعلى 
مــعــايــيــر الــتــدريــب والــتــأهــيــل، 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج 
والـــفـــعـــالـــيـــات االحــــتــــرافــــيــــة، 
وبــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مــتــمــيــزة 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة في 
مختلف التخصصات، وصواًل 

إلى خلق جيل متميز يتمتع 
بـــمـــســـتـــوى عـــــــاٍل مــــن الـــوعـــي 
ــلـــى حــمــل  ــي، قـــــــادر عـ ــنــ ــوطــ الــ
ــلـــى هـــذا  أمــــانــــة الـــحـــفـــاظ عـ
الــــوطــــن وتـــعـــزيـــز مــكــتــســبــاتــه 

ا وعالميا. محلًيا وإقليمّيً
ــــرض الـــرمـــيـــحـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
»رهــان  برنامج  تنفيذ  مراحل 
من  يعد  والـــذي  المستقبل«، 
أكــبــر بـــرامـــج تــأهــيــل الــشــبــاب 
الــبــحــريــنــي ســيــاســًيــا، مــشــيــًرا 
 326 للبرنامج  تقدم  أنــه  إلــى 
شاًبا وشابة من الفئة العمرية 
قبول  تــم  عــاًمــا،  و29   18 بــيــن 
64 منهم، ممن تنطبق عليهم 
بالبرنامج  الخاصة  الشروط 
اجتيازه  52 منهم من  وتمّكن 

وبنسبة تزيد عن الـ %80.
ــي إلــــى  ــيــــحــ ــرمــ وأشـــــــــــار الــ
ــج، والـــتـــي  ــامــ ــرنــ ــبــ أهـــــــــداف الــ
وتثقيف  تــمــكــيــن  فـــي  تــمــثــلــت 
ــيــــرة  ــالــــمــــســ الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن بــ
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لــجــاللــة 
ــدى ودســــتــــور  ــفــ ــمــ ــلــــك الــ الــــمــ
وتعريفهم  البحرين،  مملكة 

المستدامة  التنمية  بأهداف 
وعالقتها بالرؤية االقتصادية 
إلى   .2030 البحرين  لمملكة 
ــهـــارات  ــالـــمـ ــهـــم بـ ــانــــب دعـــمـ جــ
ليكونوا  الالزمة  والمعلومات 
قادرين على تحمل المسؤولية 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى 
تقديم  عبر  الجماعي  العمل 
الــــــمــــــبــــــادرات واالقـــــتـــــراحـــــات 
التي  واإلبــداعــيــة  التطويرية 
تــــســــهــــم فــــــي رفـــــعـــــة ونـــهـــضـــة 
الـــــــوطـــــــن، وأخــــــــيــــــــًرا تــنــمــيــة 
الـــمـــهـــارات الـــقـــيـــاديـــة لــديــهــم 
وتبادل  الحوار  ثقافة  وتعزيز 
لــالنــخــراط  وتأهيلهم  الــــرأي 

في العمل الوطني.
وأكــــــد الـــرمـــيـــحـــي حـــرص 
الـــــمـــــعـــــهـــــد عــــــلــــــى اعـــــتـــــمـــــاد 
ــب  ــدريــ ــتــ ــل مـــعـــايـــيـــر الــ ــ ــضـ ــ أفـ
الـــســـيـــاســـي، حيث  والـــتـــأهـــيـــل 
الــبــرنــامــج ليشمل  إعــــداد  تــم 
ــيــــة،  ــبــ ثــــــــالث مـــــــراحـــــــل، تــــدريــ
وعــمــلــيــة، تضمنت  ونــقــاشــيــة، 
الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــى فــعــالــيــات 
تـــدريـــبـــيـــة شــمــلــت مــجــمــوعــة 

والـــــــدورات  الــعــمــل  ورش  مـــن 
أما  المتخصصة،  التدريبية 
)الحلقات  الثانية  المرحلة 
عــددا  استضافت  النقاشية(، 
مـــن الــمــســؤولــيــن فـــي الــدولــة 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــاقــــشــــة مــ ــنــ لــــمــ
الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــشــبــاب 
البحريني، فيما تم تخصيص 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة لــتــقــديــم 
الــــمــــقــــتــــرحــــات والـــــمـــــبـــــادرات 
والتي  للمشاركين  اإلبداعية 
هــــدفــــت إلــــــى تـــعـــزيـــز الــقــيــم 
ورفـــع  المجتمعية  الــوطــنــيــة 

الوعي السياسي.
ــر  ــ ــوزيــ ــ ــادة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وقـــــــــــدم سـ
الـــرمـــيـــحـــي الـــشـــكـــر الــجــزيــل 
الــوزراء  السعادة  أصحاب  إلى 
تم  الــذيــن  المسؤولين  وكــبــار 
اســتــضــافــتــهــم فـــي الــبــرنــامــج، 
وعــلــى مــا قــدمــوه مــن خبرات 
ومعلومات مهمة للمشاركين، 
مــؤكــًدا الــشــراكــة الــتــي تجمع 
ــن لــلــتــنــمــيــة  ــريـ ــحـ ــبـ مـــعـــهـــد الـ
الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــع مـــخـــتـــلـــف 
الـــمـــؤســـســـات والــشــخــصــيــات 

إلى تحقيق  الوطنية، وصواًل 
لتحقيق  الــفــعــلــيــة  الـــشـــراكـــة 
أهــــــداف الـــمـــشـــروع الــتــنــمــوي 
ــل لـــحـــضـــرة صـــاحـــب  ــامــ ــشــ الــ
ــلـــك الـــمـــفـــدى  ــمـ الــــجــــاللــــة الـ

حفظه اهلل ورعاه.
كلمته  الرميحي  واختتم 
تنفيذه  تــم  مــا  على  بالتأكيد 
مـــن فــعــالــيــات وبـــرامـــج خــالل 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، مـــشـــيـــًرا 
ــتـــطـــاع  اسـ ــد  ــهـ ــعـ ــمـ الـ أن  إلــــــى 
بــكــل جــــــدارة االســـتـــفـــادة من 
اإلمـــكـــانـــيـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــمـــتـــاحـــة، ومـــواصـــلـــة عــمــلــه 
تــــنــــفــــيــــًذا ألهـــــــدافـــــــه حــســب 
إنــشــائــه،  فـــي مـــرســـوم  مـــا ورد 
الــبــرامــج عبر  تــواصــلــت  حيث 
االتـــصـــال الــمــرئــي عـــن ُبــعــد، 
بــل وارتــفــعــت نــســبــة الــبــرامــج 
الــُمــنــفــذة بشكل  والــفــعــالــيــات 

واضـــــــح، وشـــــــارك فــيــهــا آالف 
فئات  من مختلف  المهتمين 
الــمــجــتــمــع، مــعــتــبــًرا أن ذلــك 

إنجاز مهم والفت.
وفــــي خــتــام الــحــفــل؛ كــرم 
عـــلـــي بــــن مــحــمــد الــرمــيــحــي 
ــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم  أعــــــضــــــاء لــــجــ
في  المساهمين  والــمــدربــيــن 
ــا تــم  ــبــــرنــــامــــج، كـــمـ إنــــجــــاح الــ
ــادرات  ــبـ ــمـ تــكــريــم أصـــحـــاب الـ
الـــفـــائـــزة فـــي بـــرنـــامـــج »رهــــان 
ــادرة  ــبــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل« وهـــــــم، مــ
ــر«،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــ ــطــ ــ ــة عــ ــ ــــصـ ــنـ ــ »مـ
الخامسة«،  »السلطة  ومبادرة 
ومبادرة »منصة دائمة وطنية 
لــدعــم االبــتــكــار واالســتــثــمــار«، 
ــازت بــجــائــزة االبــتــكــار،  كــمــا فــ
ــدام الـــذكـــاء  ــخــ ــتــ مــــبــــادرة »اســ
ــي مـــحـــاكـــاة  ــ ــاعــــي فـ ــنــ االصــــطــ

تدريب السياقة«.
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مبنا�سبة اليوم العاملي للمدن.. وزير الإ�سكان:

العتماد على الطاقة الخ�سراء في المدن الجديدة والم�ساريع الإ�سكانية
ــد الــمــهــنــدس بـــاســـم بـــن يــعــقــوب  أكــ
الــحــمــر، وزيـــر اإلســكــان، حــرص الـــوزارة 
الــحــالــيــة  مـــشـــاريـــعـــهـــا  تــــكــــون  أن  عـــلـــى 
والــمــســتــقــبــلــيــة قــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 
ــيــــاجــــات الــمــســتــفــيــديــن  ــتــ ــر احــ ــيــ ــوفــ وتــ
والمتمثلة في الخدمات والمرافق التي 
تــوفــر مــقــومــات وجــــودة الــحــيــاة لتسير 
»استدامة«  تحقيق  نحو  ثابتة  بخطى 
ــى أن  ــًا إلــ ــتـ الـــخـــدمـــات اإلســـكـــانـــيـــة، الفـ
الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالنواحي 
ومــســارات  مــواقــع  بتخصيص  الــبــيــئــيــة 
خــــضــــراء بــجــمــيــع مـــدنـــهـــا الـــحـــديـــثـــة، 
والشواطئ  البحرية  الواجهات  بجانب 
المختلفة،  الــهــوايــات  ممارسة  ومــواقــع 
مستدامة  تنمية  تــأمــيــن  إلـــى  وســعــيــهــا 
سلمان،  بمدينة  مشاريعها  خــالل  مــن 
الطاقة  على  مــرة  وألول  تعتمد  والــتــي 

الخضراء.
ــع الــمــهــنــدس بــاســم بــن يعقوب  ورفـ
الحمر أسمى آيات التهاني إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الـــمـــفـــدى،  ــبــــالد  الــ عـــاهـــل  آل خــلــيــفــة، 
وإلـــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
اليوم  بمناسبة  ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس 
من   31 يصادف  الــذي  للمدن  العالمي 
شــهــر أكــتــوبــر، ويـــقـــام هـــذا الـــعـــام تحت 
المرونة  أجــل  مــن  الــمــدن  »تكيف  شعار 

المناخية«.
الحمر في تصريح  المهندس  وأكد 

خــــاص لـــــوكــالــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن )بــنــا( 
كبيرة  بــجــهــود  تــقــوم  اإلســكــان  وزارة  أن 
الجاللة  رؤيــة حضرة صاحب  لتحقيق 
مـــلـــك الــــبــــالد الـــمـــفـــدى لــتــأمــيــن مـــدن 
للمواطنين  متقدمة  بخدمات  حديثة 
من خالل مشاريعها اإلسكانية بجميع 
ــة شــامــلــة  ــ ــ ــات، وضــــمــــن رؤيـ ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ الـ
ــى مــع  ــمـــاشـ ــتـ ــلـــتـــطـــويـــر الــــحــــضــــري تـ لـ
تحديات التنمية المستقبلية ومعدالت 

النمو السكاني بمملكة البحرين.
وأكد الوزير الحمر على أن النهضة 
الــتــي تشهدها  والــعــمــرانــيــة  الــحــضــريــة 
الــمــمــلــكــة تــرتــكــز عــلــى مــجــمــوعــة من 

لــهــا االســتــدامــة،  الــتــي تضمن  األســـس 
ــي ذلـــــك اســـتـــجـــابـــة لــلــتــوجــيــهــات  ــأتــ ويــ
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  الحثيثة 
الــوزراء، من أجل  العهد رئيس مجلس 
التنمية  أهــداف  مع  االنسجام  تحقيق 
الــمــســتــدامــة 2030 الــتــي أقــرتــهــا األمــم 
المتحدة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج 

الحكومة.
وأشاد وزير اإلسكان بإعالن مجلس 
ــوزراء مــؤخــرًا عــن اســتــهــداف مملكة  ــ الـ
البحرين للوصول للحياد الصفري في 
تحديات  مواجهة  بهدف  2060م،  العام 
التغير المناخي، وهي مبادرة لها آثارها 
البناء  عمليات  جميع  على  اإليجابية 

والتطوير بالمملكة.
المناسبة  هـــذه  أن  الــحــمــر  وأوضــــح 
التجربة  الستذكار  مواتية  فرصة  تعد 
اإلسكانية  الــمــدن  بناء  فــي  البحرينية 
التي شهدت تطورًا كبيرًا منذ بداياتها، 
بـــمـــا يـــعـــكـــس حـــجـــم اإلنـــــجـــــاز وتـــطـــور 
الفترة  تلك  منذ  اإلسكانية  السياسات 

وحتى اليوم.
ــا نــمــر  ــنــ وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــحـــمـــر أنــ
بــتــحــديــات كــبــيــرة عــلــى كــافــة األصــعــدة، 
األمـــــر الـــــذي يــســتــلــزم مـــواكـــبـــة الــنــمــو 
الــمــتــســارع لــلــتــوســع الــســكــانــي بخطط 
وتحقق  الحياة  من جودة  تعزز  مبتكرة 
توسعة  أهمية  على  مؤكدًا  االستدامة، 
شــــراكــــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي جــمــيــع 
المشاريع لتكون يدًا مساندة في نهضة 

الوطن.
وزيـــــر  أكــــــد  ــد  ــيـ ــعـ الـــصـ ذات  وعــــلــــى 
اإلســـكـــان عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــشــراكــة 
الــمــتــحــدة لتنفيذ  الــدولــيــة مــع األمــــم 
أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى 
أنــهــت حاليا  قـــد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني، 
والذي يرصد تطور السياسات وخطط 
تــنــفــيــذ األهــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة، وســيــتــم 
في  المتحدة  األمــم  أمــام  قريبًا  عرضه 

اجتماعاتها المقبلة.
وأشــاد وزيــر اإلســكــان بجهود األمم 
ــم  ــامـــج األمــ ــرنـ ــدًا بـ ــديــ الـــمـــتـــحـــدة وتــــحــ
ــدة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الــبــشــريــة  ــتـــحـ ــمـ الـ
لـــالرتـــقـــاء بــالــمــدن ومـــســـانـــدة الــجــهــود 
الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  أهــــداف  لتنفيذ 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــمــــزيــــد مـــــن االنــــــجــــــازات 
الحياة  جـــودة  تحقيق  فــي  تسهم  الــتــي 

واستدامتها.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة 
لــأمــم الــمــتــحــدة اعــتــمــدت بــتــاريــخ 27 
ديسمبر 2013 تعيين يوم 31 أكتوبر من 
للمدن  العالمي  اليوم  بوصفه  عــام  كل 
الــدولــي  المجتمع  رغــبــة  تعزيز  بــهــدف 
في نشر الحضرية على مستوى العالم، 
ــاون بــيــن الــبــلــدان  ــعـ ــتـ ــع نــحــو الـ ــدفــ والــ
والتصدي  المتاحة  الفرص  الستغالل 
لــلــتــحــديــات الـــحـــضـــريـــة، والــمــســاهــمــة 
بــالــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 

العالم.

} وزير اإلسكان.

} خالل تسليم الجوائز للفائزين.} وزير اإلعالم.

الرئي�س التنفيذي للتخطيط العمراين:

الرت�������ق�������اء ب���م�������س���ت���وى ال��ت��خ��ط��ي��ط 

المملكة م���دن  ف���ي  ال��ع��م��ران��ي  وال��ت��ط��وي��ر 

الم�ستقبل« »رهان  برنامج  بمبادرات  الفائزين  يعلن  ال�سيا�سية«  »التنمية 
الـــرميحــي: نــوؤمــن بقـــدرة ال�سبــاب البحــرينــي على �سيــاغـــة م�ستقبـــل اأكـثـــر تطـــوًرا

البح��ري��ن  م�س���رف  م���ن  رد 

ال����م����رك����زي ع���ل���ى م��ق��ال 

ج���ري��دة »اخب�����ار الخلي��ج«
بـــاإلشـــارة إلـــى الــمــقــال الــمــنــشــور فــي جــريــدة »أخــبــار 
الخليج« بتاريخ 29 أكتوبر 2021 تحت عنوان »أرباح تأجيل 
القروض.. من نصدق؟؟« للكاتب محميد المحميد، يود 
المصرف التوضيح أنه نتيجة قرار وقف األقساط بدون 
مــا بين مــارس وأغسطس  الفترة  أو رســوم خــالل  فــوائــد 
2020 تكبدت البنوك خسائر إجمالية تقدر بـ215 مليون 
دينار نظرًا إلى إلغاء الفوائد عن تأجيل األقساط. أما 
تــأجــيــل األقــســاط لــلــفــتــرات الــالحــقــة فــقــد تــم احتساب 
األرباح مع تأجيل السداد إلى نهاية عام 2021 وبالتالي 
هو  كما  البنوك,  ربحية  على  الترتيبات  هــذه  انعكست 
واضـــح مــن الــتــقــاريــر الــالحــقــة الــتــي أصــدرهــا المصرف 
النشاطات  عــودة  العام على ضوء  لهذا  البنوك  أداء  عن 
االقتصادية التي نتجت عن التراجع في إصابات كورونا 
الماضية  الفترة  خــالل  الحكومة  مــن  المقدم  والــدعــم 

للتخفيف من اآلثار المترتبة على الجائحة. 

مكتبي  عمل  تمدد  »الجوازات« 

والمح���رق عي���س�ى  م��دين��ة 
أعــلــنــت شـــــؤون الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات واإلقـــامـــة 
عيسى  مدينة  بفرعي  الرسمي  الـــدوام  أوقـــات  تمديد 
والــمــجــمــع األمـــنـــي فـــي الــمــحــرق وذلــــك مـــن الــســاعــة 
السادسة  الــســاعــة  وحــتــى  صــبــاًحــا  والــنــصــف  السابعة 
مساًء اعتباًرا من يوم األحد الموافق 31 أكتوبر 2021.
إنـــجـــاز  بــإمــكــانــهــم  الــــكــــرام أن  ــوه لــعــمــالئــهــا  ــنــ وتــ
ــارة  ــى زيـ مــعــامــالتــهــم إلــكــتــرونــيــا مــن دون الــحــاجــة إلـ
للحكومة  الوطنية  البوابة  وذلك عبر  الخدمة  مراكز 

.bahrain.bh اإللكترونية
ــارة مــراكــز  ــزيـ ــرام بـ ــكـ وفــــي حــــال رغــبــة عــمــالئــهــا الـ
الخدمة يرجى أخذ موعد مسبق عبر تطبيق سكيب 

الينو. 

بمناسبة اليوم العالمي 
أقرته منظمة  الذي  للمدن 
األمم المتحدة في الحادي 
والثالثين من أكتوبر من كل 
عام، والذي يهدف إلى تعزيز 
الحضرية  التنمية  مــبــادئ 
الــمــســتــدامــة بــجــمــيــع مــدن 
الـــعـــالـــم، صـــرحـــت الــســيــدة 
جمشير  عبدالرحمن  نــوف 
لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ ــيــــط والــ ــتــــخــــطــ الــ
ــأن الـــنـــهـــوض  ــ الـــعـــمـــرانـــي بــ
واالرتــــــــــــــقــــــــــــــاء بــــمــــســــتــــوى 
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ ــيــــط والــ ــتــــخــــطــ الــ
العمراني في مدن المملكة 
ــم الـــركـــائـــز  ــ ــد أهـ ــ يــعــتــبــر أحـ
األساسية لتحقيق التنمية 
ــالد، وإن  ــبــ الــ الــشــامــلــة فـــي 
اليوم العالمي للمدن يعتبر 
فــــرصــــة مـــواتـــيـــة لــتــســلــيــط 
الجهود  كــل  عــلــى  ــواء  ــ األضـ
المدن  تنمية  في  المبذولة 
ــا، وبـــمـــا  ــ ـ ــّيً ــ ــمـ ــ ــالـ ــ مـــحـــلـــيـــا وعـ
يسهم في توفير ركائز حياة 
مــعــيــشــيــة أفـــضـــل لــأجــيــال 
القادمة وتعزيز كل مفاهيم 
وجودة  الحضري  التصميم 

الحياة.

ــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــــــــــــــــدت جـ
ــة  ــريـ ــحـــضـ الـ ــهــــضــــة  ــنــ الــ أن 
تشهدها  الــتــي  والــعــمــرانــيــة 
المسيرة  ظــل  فــي  المملكة 
لحضرة  الشاملة  التنموية 
ــة الــمــلــك  ــجـــاللـ صـــاحـــب الـ
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
عاهل البالد المفدى ودعم 
بــرئــاســة صاحب  الــحــكــومــة 
ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ الــــســ
آل خليفة  سلمان بن حمد 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة العليا 
للتخطيط العمراني ترتكز 
األسس  من  مجموعة  على 
والـــــقـــــواعـــــد الــــتــــي تــضــمــن 
لــلــمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 

االستدامة والتطور. 
الــهــيــئــة  أن  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ
ــل بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــلـــى  ــمــ ــعــ تــ
السياسات  ومراجعة  إعــداد 
الـــعـــامـــة لــتــنــظــيــم وتــوجــيــه 
الـــعـــمـــران بــالــمــمــلــكــة، وفــق 
مــــــعــــــطــــــيــــــات الــــمــــخــــطــــط 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ الـــهـــيـــكـــلـــي االسـ
الــمــعــتــمــد   2030 ــنـــي  الـــوطـ
رؤيــــة مملكة  وفــــق  وكـــذلـــك 
الــــبــــحــــريــــن االقــــتــــصــــاديــــة 

مـــبـــادرات  إن  حــيــث   .2030
ــمــــخــــطــــط  وتــــــــوجــــــــهــــــــات الــ
الــهــيــكــلــي تــدعــو إلـــى وجـــود 
متقاربة  محلية  مجتمعات 
وذلك  االستخدام  ومتعددة 
ــتــــوافــــق مــــع أهــــــداف  ــا يــ ــمـ بـ
 2030 المستدامة  التنمية 
التي أقرتها األمم المتحدة 
العمرانية،  الحياة  لتنظيم 
ــبـــادرات  الـــمـ نــتــائــج  أن  كــمــا 
األمثل  االنــتــفــاع  فــي  تصب 
لـــأراضـــي، والــحــفــاظ على 
نــمــط الـــحـــيـــاة الــبــحــريــنــيــة 
المواقع  وصــون  التقليدية، 

التاريخية البارزة.
وأكـــــــــــــــــــــــدت الـــــــرئـــــــيـــــــس 
ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي لـ
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ ــيــــط والــ ــتــــخــــطــ الــ
العمراني أهمية استمرارية 
الــــتــــعــــاون والــــتــــكــــامــــل بــيــن 
لضمان  الــجــهــات  مــخــتــلــف 
وتطوير  تنفيذ  اســتــمــراريــة 
والدراسات  االستراتيجيات 
والـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــنـــمـــويـــة 
اإلنــمــاء  لتحقيق  الــهــادفــة 
الحضري الوطني المتوازن 
وفي  المملكة  مستوى  على 

مختلف القطاعات.
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في  واالجتماعي  االقــتــصــادي  المجلس  منح   2019 سبتمبر  وفــي 
استشاري« خاص،  »مركز  »بيرل« صفة  مبادرة  المتحدة  األمم  منظمة 
الصفة  هـــذه  ُتــمــنــح  ربــحــيــة  غــيــر  أول مــؤســســة خــاصــة  بــذلــك  لتصبح 
ممثلين  وتعيين  تسمية  مــن  الــمــبــادرة  يمكن  الـــذي  األمـــر  الــمــرمــوقــة، 
جنيف  في  ومكاتبها  نيويورك  في  المتحدة  األمــم  مقر  في  مفوضين 
وفيينا، ما يمكنها من تعزيز أنشطتها في مجال الحوكمة المؤسسية 

لدى صناع القرار على أعلى المستويات.
الــمــبــادرة، بمناسبة مـــرور 10 أعـــوام  الــمــاضــي أطــلــقــت  يــنــايــر  وفـــي 
على تأسيسها، استراتيجيتها المحدثة بعنوان رؤية 2025، التي ركزت 
لممارسات حوكمة  االقتصادية  الجدوى  إثبات  في  قدمًا  المضي  على 

الشركات الرشيدة في منطقة الخليج.
المنطقة؟ وما  فــي  إنجازاتها  أبــرز  ومــا  الــمــبــادرة؟  أهـــداف  مــا هــي 
المجتمعية  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  سيما  وال  مــبــادراتــهــا  أبـــرز  هــي 
واإلشــراف  والمؤسسية؛  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة  المؤسسية؛ 
على  االســتــدامــة  جــانــب  إلــى  المنطقة،  دول  مستوى  على  المؤسسي 

صعيد الحوكمة المؤسسية؟
أم. جي  بي.  »كي.  اإلداري لشركة  الشريك  بشأنها  يحدثنا  محاور 

البحرين«، رئيس مجلس محافظي »مبادرة بيرل« جمال فخرو.

شراكات استراتيجية
{ ما هي أبرز أهداف »مبادرة بيرل«؟ وما الذي حققته من إنجازات 

في دول مجلس التعاون الخليجي؟
قبل مجموعة  من   2010 عــام  في  بيرل«  »مــبــادرة  تأسيس  تم   } }

المتحدة  األمــم  »مكتب  مــع  بالشراكة  اإلقليميين،  األعــمــال  قــادة  مــن 
تعمل  ربحية،  وغير  مستقلة  منظمًة  بيرل«  »مبادرة  وتعد  للشراكات«. 
على تلبية الحاجة المتنامية إلى نشر أفضل الممارسات العالمية في 
مجال الحوكمة الرشيدة للشركات، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية 
ضمن القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي، مدعومًة بكفاءات 

وخبرات عالمية وإقليمية رائدة. 
وتمضي المبادرة في تحقيق رؤيتها الطموحة التي تتمحور حول 
إرساء دعائم الحوكمة المؤسسية، وغرس ثقافة االبتكار وتعزيز القيمة 
وإيجاد  واالستثمار،  األعمال  وجاذبية  بتنافسية  واالرتــقــاء  التجارية، 
فرص وظيفية مجزية لدفع عجلة النمو االقتصادي. وتجمعنا شراكة 

اســتــراتــيــجــيــة مـــع »االتـــفـــاق الــعــالــمــي لــأمــم 
المتحدة«، إلى جانب أكثر من 40 شريكًا من 
المنظمات اإلقليمية والدولية، ونعمل معهم 

على تنفيذ برامج ومبادرات نوعية.
في  شركائنا،  مــع  بالتعاون  نجحنا،  وقــد 
األعــمــال وصانعي  رجـــال  نخبة  بــيــن  الــجــمــع 
االجتماعية  بالتنمية  والمعنيين  السياسات 
وأنــجــح  الــمــمــارســات  أفــضــل  تــبــادل  لتشجيع 
التجارب والخبرات سعيًا للوصول إلى أقصى 
قدر من النمو الشامل والمستدام على امتداد 

الخليج العربي. 
ونعتز في »مبادرة بيرل« بما حققناه طوال 
المؤسسية  للتنمية  خــدمــًة  الــمــاضــي  العقد 
والــمــجــتــمــعــيــة فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ودعــمــا 
في  نجحنا  وقــد  وإشراكهم.  الشباب  لتمكين 
رفيع  مشارك   12.000 من  أكثر  إلــى  الوصول 
المستوى، وتنظيم ما يزيد على 200 فعالية 
الخليج  امـــتـــداد  عــلــى  تفاعلية  عــمــل  ــة  وورشــ
الــطــاب،  آالف  مــع  خالها  تواصلنا  الــعــربــي 
األكاديمية.  المؤسسات  عشرات  مع  بالتعاون 
جــــت نــجــاحــاتــنــا بــنــيــل تـــكـــريـــمـــاٍت دولــيــة  ــوِّ وتــ

مرموقة، أبرزها اختيارنا كـ»مركز استشاري خاص« من قبل »المجلس 
غير  إنجاٍز  في  المتحدة«،  األمم  منظمة  في  واالجتماعي  االقتصادي 
مسبوق على صعيد المؤسسات الخاصة غير الربحية القائمة في دولة 

اإلمارات. 
»مبادرة  في  ُقمنا  المجتمعية  بمسؤوليتنا  التزامنا  من  وانطاقا 
بيرل« بمضاعفة جهودنا خال ذروة انتشار جائحة )كوفيد-19(، حيث 
بادرنا بتنظيم العديد من األنشطة والفعاليات والملتقيات الحوارية 
ديسمبر  إلــى  أبريل  من  الممتدة  الفترة  خــال  االفتراضية  والــنــدوات 
»مــبــادرة  أنشطة  وشــهــدت  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي   2020
بيرل« في دولة اإلمارات مشاركة حوالي 1300 من الخبراء والمختصين 
وأصحاب المصلحة، وُقرابة 850 شركًة ومؤسسة ومنظمة. وقد أسهمت 

هـــذه الـــمـــبـــادرات فــي تــعــزيــز الــتــوعــيــة بــُســُبــل الــتــعــامــل مــع الــتــداعــيــات 
بين  والــرؤى  الخبرات  لتبادل  منصاٍت  وشكلت  للجائحة،  االقتصادية 

المختصين ومشاركتها مع أفراد الُمجتمع.
ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة كــانــت سباقًة  ــ وقـــد الحــظــنــا أن دولـــة اإلمـ
االقتصادية  التداعيات  مــن  والــحــد  الجائحة  لمواجهة  التحرك  فــي 

ــزم الـــدعـــم والــمــحــفــزات  ــ ــــاق ُحـ لـــأزمـــة عــبــر إطـ
الواسعة النطاق التي شملت ُمختلف القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وال ســيــمــا الـــفـــئـــات األشـــــد تـــأثـــرًا 
أسهمت  وقــد  والمتوسطة.  الصغيرة  والــشــركــات 
تأثير  وطـــأة  تخفيف  فــي  بفعالية  الــجــهــود  هــذه 
األزمة على الشركات ومجتمع األعمال، وتسريع 

وتيرة التعافي االقتصادي.

 إشراك الشباب
{ أشــرت إلى موضوع إشــراك الشباب بشكل 
خاص.. كيف يؤثر هذا النوع من اإلشراك فيما 

يتعلق بالحوكمة المؤسسية؟ 
{ { يــتــمــتــع الــشــبــاب بــالــحــيــويــة والــطــمــوح 

ــانـــب قـــدرتـــهـــم على  واالبـــتـــكـــار والــــوعــــي، إلــــى جـ
ــرز الــقــضــايــا  طـــرح وجـــهـــات نــظــر فـــريـــدة حـــول أبــ
الملّحة، ولذا فإّن الجمع بين الطلبة والمديرين 
حوكمة  لدراسة  معًا  األعمال  وقــادة  التنفيذيين 
والفهم  المعّمقة  المعرفة  وإكسابهم  الــشــركــات 
سيسهم  والــمــســاءلــة  الشفافية  ألهمية  الــدقــيــق 
الحوكمة  مستقبل  صــيــاغــة  ــادة  إعــ فــي  شــك  بــا 
المؤسسية، فضًا عن تمكين الشباب من الوصول 

إلى األدوات الازمة لتحقيق التقدم والتميز في مسيرتهم المهنية.
القيام  الشباب من  بالغة لتمكين  أهميًة  بيرل«  »مبادرة  ونولي في 
بدور محوري في إرساء دعائم الحوكمة المؤسسية، وكان ذلك ما دفعنا 
إلى تشكيل »المجلس االستشاري الطابي« ليكون منبرًا للتعبير عن 
آراء الشباب حول مواضيع الحوكمة، فضًا عن تعزيز جسور التواصل 
داعمين  الشباب  القادة  من  المجلس  أعضاء  ونعتبر  معهم.  المباشر 
الطابية،  المجتمعات  ضمن  ومبادئنا  قيمنا  نشر  فــي  لنا  رئيسيين 
فضًا عن كونهم سفراء حقيقيين يعملون على 

تعزيز حضورنا في منطقة الخليج العربي.
قــدمــًا فــي جهودنا إلشــراك  والــيــوم نمضي 
الــشــبــاب على نــطــاق واســـع فــي إطـــار الحوكمة 
المؤسسية، وذلك من خال تشجيع الجامعات 
عــلــى  الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ــي دول  فــ
النزاهة ضمن  لتعزيز  عملية  تطبيقات  إدمــاج 
المقّررات األكاديمية لتخّصصات األعمال، كما 
بمشاركة  نوعية  مسابقات  إطــاق  على  نعمل 
الخليج،  دول  في  الجامعات  طلبة  من  واسعة 
شاملة  وأبحاث  دراســـاٍت  إعــداد  على  للتشجيع 
حول أفضل الممارسات في مجاالت الشفافية 
والـــمـــســـاءلـــة، تــمــاشــيــًا مـــع الــتــزامــنــا بــتــرســيــخ 
الــمــمــارســات الــمــســؤولــة فــي مـــزاولـــة األعــمــال، 
المستقبل  لدى جيل  اإليجابية  القيم  وتعزيز 
مــن قـــادة األعــمــال. ونفخر فــي »مــبــادرة بيرل« 
بنجاحنا، على مدى 5 سنوات، بإشراك أكثر من 
وتعزيز  خليجية  جامعًة   40 طاب  من   4.000
كبار  مــن   163 مــن خــبــرات  بــاالســتــفــادة  وعيهم 

مسؤولي الشركات.

اإلشراف املؤسسي
{ هــنــاك مــصــطــلــحــات مــهــمــة تـــركـــزون عــلــيــهــا عــنــد الــحــديــث عن 

البيئية  والحوكمة  المؤسسية  المجتمعية  المسؤولية  مثل  المبادرة 
واالجــتــمــاعــيــة والــمــؤســســيــة واإلشـــــراف الــمــؤســســي عــلــى مــســتــوى دول 
بينها  الفرق  ومــا  المصطلحات  هــذه  مدلوالت  أبــرز  هي  ما  المنطقة. 

بشكل عام؟ 
{ { تعتبر »الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية« )ESG( أحد 

»المسؤولية االجتماعية للشركات«،  األنماط األكثر تطورًا من مفهوم 
حيث توفر إطارًا متكامًا لتحسين آليات الشفافية والمساءلة وتفعيل 

المشاركة بشكل أكبر إلحداث تغيير جذري وإيجابي.
ويمكن القول إّن مفهوم »المسؤولية االجتماعية للشركات« يستند 

في  والبيئية،  المجتمعية  الناحية  مــن  مسؤولة  الــشــركــات  جعل  إلــى 
حين أّن معايير »الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية« تستهدف 
ويوجد حاليًا  للقياس.  قابلة  الشركات  ومبادرات وخطط  جعل جهود 
إلى  بالنظر  وذلــك  الحالية،  المعيارية  المقارنة  مــؤشــرات  فــي  نقص 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  نشاطات  في  الشاسعة  االختافات 
ناحية  ومــن  والــقــطــاعــات.  المنظمات  بين 
»الحوكمة  إجـــراءات  تكون  ما  غالبًا  أخــرى، 
أكثر  والــمــؤســســيــة«  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 

قابلية للقياس الكمي.
وبــالــمــقــابــل، يــشــيــر مــفــهــوم »اإلشـــــراف 
ــادة  ــيـ ــقـ ــى الـــمـــنـــهـــجـــيـــات الـ ــ الـــمـــؤســـســـي« إلــ
مع  بفعالية،  القرارات  لصنع  المستخدمة 
المصلحة،  أصحاب  مراعاة مصالح جميع 
مـــن الـــعـــمـــال والــمــســاهــمــيــن، األمـــــر الـــذي 
»الحوكمة  لمعايير  الفعال  التنفيذ  يضمن 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية« وأنشطة 

المسؤولية االجتماعية للشركات.

اجلائحة
{ مــا هــي أبــرز االتــجــاهــات التي ترسم 
في  الــمــؤســســي  اإلشــــراف  مــامــح مستقبل 

ظل استمرار إفرازات الجائحة؟ 
تأثيرات  فــي  »كــورونــا«  وبـــاء  تسبب   }}

في  دور  شك  با  لها  سيكون  المدى  بعيدة 
رسم مامح مستقبل »اإلشراف المؤسسي«، 
الـــــذي بـــــاَت مــفــهــومــًا وغـــايـــة فـــي األهــمــيــة 
بالنسبة إلى الشركات التي يجب عليها اليوم أكثر من أي وقٍت مضى 
تطوير أهداف محددة في هذا المجال من أجل االرتقاء بقدرتها على 
المنافسة وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات الناشئة والمتغّيرات 
المتسارعة، ولذا نتوقع أن يصبح »اإلشراف المؤسسي« جزءًا مهمًا من 

العمليات اليومية للشركات في جميع أنحاء الخليج العربي.
مواجهة  على  الــشــركــات  »كــوفــيــد-19«  جائحة  أجــبــرت  وبالمقابل، 
ــاج مــمــارســات  تــحــديــات جــديــدة ومــواكــبــة اتــجــاهــات رئــيــســيــة، مــثــل إدمــ

االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة ضــمــن ســلــســلــة الــتــوريــد 
الخاصة باألعمال، فضًا عن إشراك وتثقيف 
القوى  وتأهيل  الناشئة  القضايا  الشباب حول 
الــعــامــلــة الــمــســتــقــبــلــيــة، مـــع إعـــطـــاء األولـــويـــة 
الــبــدنــيــة  بـــالـــصـــحـــة  ــة  ــلـ الـــصـ ذات  ــوانـــب  ــلـــجـ لـ
دفــع  كــمــا  وعــائــاتــهــم.  للموظفين  والــنــفــســيــة 
الوباء العالمي قطاع األعمال إلى التوّجه نحو 
إنشاء قنوات مبتكرة إلعداد التقارير والتواصل 
الفعال، بغض النظر عن طبيعة عمل الشركات 

أو القطاعات التي تعمل ضمنها.
ــا«، رّكـــــزت  ــ ــ ــورونـ ــ ــ وفـــــي مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل »كـ
الشركات جهودها على تعزيز التدابير البيئية 
ــعــــدات صــديــقــة  ــتـــحـــول نـــحـــو تـــبـــّنـــي مــ مـــثـــل الـ
للحد  صارمة  توجيهية  مبادئ  ووضــع  للبيئة، 
وتخفيض  الطبيعية  الـــمـــوارد  اســتــخــدام  مــن 
يتزايد  الوعي  بدأ  واليوم،  الكربونية.  البصمة 
الحفاظ  بين  الترابطية  العاقة  حول طبيعة 
التخطيط  أنظمة  وتطوير  البيئي  األمن  على 

الحضري والصحة العامة في المستقبل.

 احلوكمة املؤسسية
في  للشركات  المؤسسية  الحوكمة  نهج  يختلف  مــدى  أي  إلــى   }
الشركات  تتبعه  الــذي  بالنهج  مقارنة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

حول العالم؟ 
باعتباره  الــراهــن  الــوقــت  فــي  المؤسسية  الحوكمة  نهج  ُيــبــرز   } }

أمرًا بالغ األهمية لبقاء الشركات، بكل أنواعها وأحجامها، ضمن غمار 
مجتمع  وبــدأ  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول  أســـواق  فــي  المنافسة 
ما  وهو  كبيرًا،  اهتمامًا  المؤسسية  الحوكمة  يولي  اإلقليمي  األعمال 
وقت  المؤسسي  اإلشــراف  عن  التنفيذيين  الرؤساء  »آراء  تقرير  يؤكده 
إقليميًا،  تنفيذيًا  رئيسًا   35 بمشاركة  مؤخرًا  أطلقناه  الــذي  األزمـــات« 
الــذيــن عـــّبـــروا عــن وجــهــات نــظــرهــم حـــول واقــــع ومستقبل »اإلشــــراف 
المؤسسي« في منطقة الخليج العربي. واعتبر 62% منهم أن اإلشراف 

المؤسسي هو المبدأ التوجيهي الذي يؤثر على عملية صنع قراراتهم 
البيئية  و»الحوكمة  للشركات«  االجتماعية  بـ»المسؤولية  يتعلق  فيما 
الافت  الحضور  ويمثل  شركاتهم.  ضمن  والمؤسسية«  واالجتماعية 
والعالم  المنطقة  بين  االخــتــاف  أوجــه  أبــرز  أحــد  العائلية  للشركات 
من حيث تركيبة الشركات، األمر الذي يتطلب تبني نهٍج في الحكومة 
االختافات  ويراعي  الخليجية،  الشركات  متطلبات  يلبي  المؤسسية 

التي تميزها عن الشركات األخرى حول العالم.
وأكد غالبية قادة األعمال الُمشاركين في التقرير أّنه من الضروري 
تنفيذ اإلشراف المؤسسي اعتبارًا من أعلى الهرم التنظيمي، ليصبح 
العليا  اإلدارة  قبل  من  واســع  نطاق  على  ومعتمدًا  فعااًل  نهجًا  بذلك 
والموظفين على السواء. كما كشفت نتائج التقرير أّنه، على الرغم من 
أّن »اإلشراف المؤسسي« يندرج بالدرجة األولى تحت إدارة المسؤولين 
ــإن أصــحــاب المصلحة  ــوارد الــبــشــريــة، فـ ــمـ الــتــنــفــيــذيــيــن ومــســؤولــي الـ
على  كبير  تــأثــيــٌر  لديهم  والمستثمرين  الموظفين  مثل  الداخليين 

المسؤوليات االجتماعية لشركاتهم.
أمام  الفرصة  يفتح  المؤسسي«  »اإلشـــراف  أّن  أيضًا  التقرير  وأّكــد 
المصلحة  وأصحاب  الشركات  إلى  بالنسبة  القصوى  الفائدة  تحقيق 
فيه  المشاركين  التنفيذيين  الــرؤســاء  مــن   %76 ووافـــق  الــســواء.  على 
التقارير أمر ضــروري لتعزيز كفاءة  على أن وجــود معيار قوي إلعــداد 
التقارير  مقاييس  مع  مواءمتها  أهمية  مؤكدين  التجارية،  عملياتهم 
في   ،)GRI( العالمية إلعداد التقارير المبادرة  مقدمتها  في  الدولية، 

سبيل تعزيز نهج اإلشراف المؤسسي.

االستدامة
{ ماذا عن االستدامة على صعيد الحوكمة المؤسسية؟ 

وهيكلية  متكاملة  مــنــظــومــة  الــمــؤســســيــة  الــحــوكــمــة  تعتبر   }  }

من  يتم  التي  والعمليات  والممارسات  القواعد  من  لمجموعة  شاملة 
متابعة  عن  فضًا  الشركة،  وغايات  وأهــداف  توجهات  تحديد  خالها 
وقياس األداء المؤسسي. وتشمل مبادئ الحوكمة المؤسسية المساءلة 
والمسؤولية والشفافية واإلنصاف، التي تعتبر بمجملها الركائز األربع 
الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار في جميع جوانب العمليات 
التجارية، في سبيل تحقيق غايات المسؤولية االجتماعية للشركات.

ارتباطًا  االجتماعية  والمسؤولية  المؤسسية  الحوكمة  وترتبط 
جوهريًا، حيث تساعد كلتاهما الشركات على 
الرقابة،  آليات  وتطوير  األعمال  تــوازن  تعزيز 
المصلحة،  أصــحــاب  رضــا  مستويات  وتعزيز 
المساهمين.  إلـــى  بــالــنــســبــة  الــقــيــمــة  وزيـــــادة 
المؤسسية  الحوكمة  بين  العاقة  تعتبر  لذا 
واالستدامة عميقة ومتينة للغاية، ما يحتم 
أرادت  إذا  عــلــيــهــا  الـــحـــفـــاظ  الـــشـــركـــات  عــلــى 

المنافسة ضمن عالم األعمال.
في  المؤسسية  الحوكمة  دور  هو  ومــا   }

إنجاح الشركات واألعمال؟ 
{ { يمكن القول إّن العديد من الشركات 

الــخــاصــة الــمــحــدودة مــمــلــوكــة مــن قــبــل فــرد 
ــدة. وعــلــى الــرغــم مــن أن  واحـــد أو أســـرة واحــ
هذا النمط من الشركات الصغيرة والناشئة 
والعائلية قد ال يواجه التحديات والمشكات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــحــفــاظ عــلــى الـــعـــاقـــات بين 
مثل  والــمــســاهــمــيــن  اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء 
البورصات  فــي  والــُمــدرجــة  الكبيرة  الشركات 
تبقى  المؤسسية  الــحــوكــمــة  ــإّن  فـ الــعــالــمــيــة، 
مهمة  ومنصة  إلينا  بالنسبة  ملّحة  ضـــرورة 
وأســاســيــة لــضــمــان اســتــمــراريــة نــمــو ونــجــاح 

األعمال.
لــلــقــواعــد  الـــرشـــيـــدة عــلــى االمـــتـــثـــال  الــحــوكــمــة  يــقــتــصــر دور  وال 
والــلــوائــح الــرســمــيــة، وإنــمــا تسهم بــصــورة مــبــاشــرة فــي تــعــزيــز كــفــاءة 
المؤسسية،  السمعة  وتعزيز  والتشغيلية  اإلداريــة  العمليات  وفعالية 
المستثمرين  إلـــى  بالنسبة  الــشــركــات  بــجــاذبــيــة  االرتـــقـــاء  عــن  فــضــًا 
والمقرضين الخارجيين وضمان نجاح األعمال على المدى الطويل. 
الفعالة  واإلدارة  الرشيدة  المؤسسية  الحوكمة  إّن أطر  القول  ويمكن 
والمسؤولة والشفافية في تشغيل العمليات، إلى جانب آليات تحديد 
المصلحة،  أصحاب  مع  للعاقات  الفعالة  واإلدارة  المخاطر  وإدارة 
آفــاق جديدة  إلى  الوصول  من  الشركات  لتمكين  متينة  دعائم  تمثل 

من التميز والنمو.

رئيــ�س جمــل�س حمـافظــي املبــادرة لـ»اأخبــار اخلليــج«:

الحوكمة 

الموؤ�ض�ضية �ضرورة 

ملحة ل�ضمان 

ا�ضتمرارية نمو 

ال�ضركات

المبادرة ما�ضية 

في اإر�ضاء دعائم 

الحوكمة الموؤ�ض�ضية 

واالرتقاء بتناف�ضية 

االأعمال واال�ضتثمار

تركيز خا�ص على 

برامج تمكين 

ال�ضباب في اإر�ضاء 

دعائم الحوكمة 

الموؤ�ض�ضية

�ضراكات ا�ضتراتيجية مع »االأمم المتحدة« واأكثر من 40 منظمة لتنفيذ مبادرات نوعية بالخليج

جنحنا يف اجلمع بني نخبة رجال االأعمال و�سانعي ال�سيا�سات و»االجتماعيني« لتعزيز ممار�سات النمو امل�ستدام باملنطقة

»مبادرة بيرل«.. تعزيز لممار�ضات الحوكمة 

وال�ضفافيــة في القطـاع الخـا�ص بالخليــج
إعداد: محمد الساعي

ــع مكتب  مـ بــالــتــعــاون  ــيــــرل«  »بــ ــبــــادرة  مــ تــأســســت  ــام 2010  عــ ــي  فـ
-غير  المنظمة  عمدت  تدشينها،  ومنذ  للشراكات.  المتحدة  األمــم 
الربحية- إلى تحقيق أهداف حيوية من أبرزها تحسين وتعزيز أعلى 
رئيسية  كمحركات  والشفافية  والمساءلة  الشركات  حوكمة  معايير 
للقدرة التنافسية والنمو االقتصادي المستدام عبر القطاع الخاص 
كمؤسسة  مهما  دورا  أيــًضــا  المنظمة  لعبت  كما  الخليج.  بمنطقة 

فكرية تعمل على نشر التقارير في مجاالت حوكمة الشركات 
للقطاع  التنافسية  والقدرة  المستدامة  األعمال  وممارسات 

الخاص.
وتــمــثــل »بـــيـــرل« حــلــقــة وصــــل مــهــمــة مـــن خــــال تنظيم 
المنتديات والمؤتمرات التي تجمع قادة األعمال العالميين 
األعمال  وقادة  المحلية  الحكومية  والهيئات  واإلقليميين 
ــرز الــقــضــايــا الــحــيــويــة الــمــتــعــلــقــة بــحــوكــمــة  ــ لــمــنــاقــشــة أبـ

الشركات واالستدامة والنمو االقتصادي.
} جمال فخرو.
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الملك  مستشفى  صــيــدلــيــة  أنــجــزت 
وصفة  ماليين   4 صــرف  الجامعي  حمد 
دوائـــيـــة لــلــمــرضــى خـــالل الـــثـــالث ســنــوات 
األخيرة، من ضمنها 600 دواء فقط كان 
تــداركــه  تــم  ولــكــن  بالخطأ  صرفها  سيتم 
يعادل  بما  أي  للمريض،  وصوله  وتجنب 
الــصــرفــيــات  مــجــمــل  مـــن  نــســبــة %0.02  
قياسيا  رقما  يعتبر  بذلك  وهــو  الدوائية 
ونــســبــة ضــئــيــلــة جــــدا ألخـــطـــاء الــوصــف 
الدوائي بالمقارنة مع المستوى العالمي  

التي تتراوح بين %2 - %33..
صــــرح بـــذلـــك الـــلـــواء طــبــيــب الــشــيــخ 
بـــن عــطــيــة اهلل آل خــلــيــفــة قــائــد  ســلــمــان 
الجامعي، مؤكدا  الملك حمد  مستشفى 
بأنه ال يتم صرف أي دواء في المستشفى 
استخدامه  أنه سيتم  من  التأكد  بعد  إال 
ــمـــحـــددة لــلــمــريــض وأن  خــــالل الـــمـــدة الـ
أخطاء  حــدوث  تجنب  استطاعت  اإلدارة 
نسبته  وخفض  للمرضى  األدويـــة  صــرف 

بشكل ملفت في كل عام  منذ 2019.
الــدوائــيــة تحدث  ــاد أن األخــطــاء  وأفــ
بعد أن يتوجه المريض بالوصفة الطبية 
إلـــى الــصــيــدلــي، ســـواء فــي صـــرف الـــدواء 
الـــعـــالج  أو  الـــجـــرعـــة  ــقــــدار  مــ أو  الـــخـــطـــأ 
صالحية  أو  المريض  اســم  أو  الموصوف 
تختلف  األخـــطـــاء  نــســبــة  أن  إال  الــــــدواء، 
دقــة  بحسب  وذلـــك  آلخـــر  مستشفى  مــن 
وخبرة  المستخدمة  والتقنيات  األنظمة 

ــرف تـــلـــك الـــوصـــفـــات  ــ ــيـــادلـــة فــــي صـ الـــصـ
الدوائية.

الــمــســتــشــفــى  أن صــيــدلــيــة  وأضـــــــاف 
القياسي  الرقم  لهذا  الوصول  استطاعت 
لــعــدة أســبــاب أهــمــهــا، تــحــري الصيدالني 
ــة عـــنـــد قــــــــراءة الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة،  ــدقــ الــ
وتحضيره األدوية بعناية، ومراجعة الملف 
ــي  لــلــمــريــض  ــ ــدوائـ ــ ــتـــاريـــخ الــطــبــي والـ والـ
المحضرة  واألدويــة  الوصفة  من  والتأكد 
أنه في حالة عدم  إلى  ثانية، مشيرًا  مرة 
تـــوافـــر صــنــف دوائــــــي مـــذكـــور بــالــوصــفــة 
لــه، ففي  البديل  وجـــود  عــدم  مــع  الطبية 
ــذه الــحــالــة، يــتــواصــل الــصــيــدالنــي مع  هـ
الوصفة  له  الذي حرر  المشرف  الطبيب 
وطلب البديل للوصفة، حيث يجب على 
بعد  لــلــدواء  البديل  يقرر  أن  الصيدالني 
واســتــشــارتــه،  الــمــعــالــج  الطبيب  مــراجــعــة 
مفيدا أن عملية التواصل بين أفراد فريق 
الرعاية الصحية جيدة جدا وهي تساهم 
فــي منع حــدوث األخــطــاء الــدوائــيــة. وقد 
الطبيب   بين  المهني  التواصل  هــذا  أدى 
و الــصــيــدلــي إلـــى خــفــض مــعــدل أخــطــاء 

الوصفة الطبية بالمستشفى.
وذكر أن السبب اآلخر النخفاض نسبة 
الدوائية في مستشفى  الوصفات  أخطاء 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي وهـــو اســتــخــدام 
HOPE والذي يعد ثورة  الكتروني  نظام 
تقنية، حيث يتيح للطبيب طلب الوصفة 

الطبية وإرسالها ضمن شبكة داخلية إلى 
ليراجعها  الصيدلي  لدى  الحاسب  جهاز 
الصيدلي ويطابقها بملف المريض قبل 
األخطاء  نسبة  تقليل  عن  فضاًل  صرفه، 
فــي صــرف األدويــــة، مــشــيــرًا إلــى أن دليل 
األدوية مفهرس حسب الترتيب األبجدي 
الوصول  لتسهيل  للدواء،  العلمي  لالسم 
أو البديل له خالل  إلى الدواء المطلوب 
النظام يضمن  وهــذا  زمنية قصيرة،  مدة 
ــان الــمــريــض حيث أنــه يمكن  ســالمــة وأمـ
الــدوائــي  الــتــاريــخ  على  اإلطـــالع  للطبيب 
واألصــنــاف  والــكــمــيــات  للمريض  الــكــامــل 

ــــذي يسهل  ــر الـ ــ الـــتـــي تـــم وصــفــهــا، واألمــ
مـــراجـــعـــة ســـجـــل الـــمـــريـــض وتــــفــــادي أي 
الكفاءة،  معدالت  أعلى  يحقق  بما  خطا 
التعامل  في  والصيدلي  للطبيب  والدقة 

مع األدوية.
ــح الـــدكـــتـــور هــانــي  ــ ــن جــانــبــه أوضـ ومــ
تــدشــيــن  أن  الــمــســتــشــفــى  مـــديـــر  فــــــارس 
مستشفى  فــي  اآللــيــة  الــذكــيــة  الصيدلية 
الملك حمد الجامعي كان له دور حيوي 
ونــتــائــج إيــجــابــيــة مهمة فــي دقـــة وســرعــة 
صرف األدوية وذلك بإشراف الصيدالني، 
حـــيـــث أنـــهـــا تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا لــلــمــرضــى 

العيادات الطبية  والمراجعين من جميع 
واألجـــــنـــــحـــــة، فــــضــــال عـــــن تـــقـــلـــيـــل وقــــت 
دقائق  سبع  إلــى  دقيقة   45 مــن  االنتظار 
احتمالية  خــفــض  إلـــى  بــاإلضــافــة  فــقــط 
وقوع األخطاء الدوائية إلى درجة الصفر 

عند صرف األدوية منها.
عبدالغني  لمياء  الصيدالنية  وذكرت 
مــــديــــرة الـــصـــيـــدلـــيـــة بــالــمــســتــشــفــى أنـــه 
المنتهية  األدويــــة  هـــدر  نسبة  تقليل  تــم 
من  أقــل  لنسبة  بالمستشفى  الصالحية 
1% من مجموع مشتريات األدوية خالل 
الثالثة أعوام األخيرة مقارنة بالمستوى 
ــــذي قـــد يــصــل إلــــى 5% من  الــعــالــمــي الـ
نتيجة  وذلــك  األدويـــة  مشتريات  مجموع 
ــن كـــمـــيـــات األدويــــــة  لـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات عــ
المتوفرة في المخازن، تاريخ صالحيتها 
وانتهائها، واستالم إشعارات خاصة الذي 
يــســهــل عــمــلــيــة الــتــحــكــم فــــي اســـتـــخـــدام 
تـــواريـــخ صالحيتها.  عــلــى  بــنــاءا  ــة  ــ األدويـ
مــديــرة  الليثي  الــصــيــدالنــيــة مــي  ونــوهــت 
أنــه  الـــى  المستشفى  بصيدلية  الـــجـــودة 
الخاص  اإلرشــــادي  الــدلــيــل  يــطــور حاليا 
باستخدامات األدوية وهو يتضمن االسم 
العلمي لكل دواء واستخداماته وتركيبته، 
مستخدمي  لــكــل  علميا  مــرجــعــا  لــيــكــون 

العالج الدوائي.

واقعة مفبركة.. 

ك�شفتها يقظة الداخلية 

والكاميرات الأمنية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

يــومــيــا تــســتــمــر الــجــهــود الــوطــنــيــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة، لــتــؤكــد 
ــدوام الــيــقــظــة األمــنــيــة الــمــتــطــورة، والـــحـــرص عــلــى األمــن  ــ عــلــى الـ
إن  فما  الــجــمــيــع..  ومــصــالــح  الــبــالد،  سمعة  وحــمــايــة  المجتمعي، 
تــحــصــل واقـــعـــة وحـــادثـــة إال وســـــارع )اإلعــــــالم األمـــنـــي( مــشــكــورا، 
واتخاذ  الــعــام،  لــلــرأي  تفاصيلها  بكشف  المختصة،  الجهات  عبر 
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة، وقــطــع الــطــريــق عــلــى مــن تــســول لــه نفسه 

اإلساءة للوطن.
منذ أسبوع تداول الناس مقطع فيديو لشاب عربي مقيم في 
البالد، وهو ملطخ بالدماء، ويدعي االعتداء عليه، ويناشد الدولة 
مساعدته، ويستغيث بالمسؤولين، ويهدد ويتوعد مؤسسة سياحية 
ألن  وعديدة،  كبيرة  البعض  وتعليقات  تعاطف  وكــان  بفضحها..!! 

الجميع شاهد واستمع إلى جانب واحد من الواقعة فقط.
إال أن اليقظة الرفيعة لوزارة الداخلية، والتحريات القانونية، 
والكاميرات األمنية للمؤسسة السياحية، كشفت مالبسات الواقعة 
المفبركة، وتبين للجميع أن الوافد العربي هو من قام باالعتداء 
على مرافق المكان وتكسير الزجاج، ما تسبب بجرح يده، ومن ثم 
عمد إلى مسح الدماء على وجهه، لتصوير مقطع الفيديو ونشره، 
كما كشفت مقاطع الكاميرات األمنية حالة الفبركة واالدعاء الذي 

تم نشره في الفيديو األول. 
أمثالها،  استغالل  في  البعض  دأب  مفبركة،  واقعة  أمــام  نحن 
في اإلساءة للوطن، وتشويه سمعة المؤسسات واألشخاص، ونتائج 
والمنظمات  والجماعات  الجهات  لدى  وخاصة  جــدا،  سلبية  ذلك 
أمر  التي تعمل ليل نهار لإلساءة للوطن ومؤسساته، وتلتقط أي 
كي  الحقيقة،  وكــل  الحكاية  كــامــل  ســمــاع  انتظار  دون  مــن  مــســيء 

تصدر بياناتها، وتحريضها ضد الوطن.
الواقعة المفبركة درس جديد ومتكرر، ينبغي علينا أال نسارع 
في إطالق األحكام والتعليقات، وحتى المساهمة في نشر المقاطع 
والصور والرسائل الصوتية، فلطالما تكررت مثل هذه الواقعة، وتم 
ثم  واألشــخــاص،  والمؤسسات  للوطن  يسيء  كبير  بشكل  تداولها 
يتبين للجميع أن كل ما شاهدوه وسمعوه ورأوه كان كذبا وخداعا 
»فزعة«  تساوي  ال  الحقيقة  نشر  »فزعة«  أن  والمؤسف  وتضليال.. 

وتداول نشر »األكاذيب«..!!
كــمــا أن الـــواقـــعـــة الــمــفــبــركــة كــشــفــت أهــمــيــة وضــــــرورة الـــتـــزام 
على  حفاظا  األمنية،  الكاميرات  بتركيب  والمنشآت،  المؤسسات 
سمعتها، وسمعة العاملين فيها، وأمنها وأمن الناس جميعا.. فال 
تهاون أمام أي أمر يسيء للوطن، وهذا بالتمام ما رفضته وترفضه 
كاذب من  وهي غطاء  اإلنسان،  المسيئة بحجة حقوق  الجماعات 
أجل تحقيق أهدافها وغاياتها المسيئة، فحقوق اإلنسان ال تشمل 
كل  حقوق  تشمل  واألكــبــر  األوســع  بمفهومها  ولكنها  فقط،  الفرد 

األفراد والمؤسسات، والدولة كذلك.
بجانب أن الواقعة المفبركة أكدت أن في مملكة البحرين، دولة 
القانون والمؤسسات، والعدالة والحقوق، يقظة أمنية ذات مهنية 

رفيعة ومتطورة.. فشكرا لرجال الداخلية.

دوائي���ة  و�شف���ة  ماليي���ن   4 ينج���ز  حم���د  المل���ك  م�شت�ش���فى 

ال��م��ه��ن��ي وال��ت��وج��ي��ه  الإر�����ش����اد  م��ل��ت��ق��ى  ت��ن��ظ��م  ال��ع��م��ل  وزارة 

} صيدلية مستشفى الملك حمد.

وأوضح خلف في تصريح له 
بالمقترحات  تعنى  الــجــائــزة  أن 
ــتــــقــــدم بــهــا  اإلبـــــداعـــــيـــــة الــــتــــي يــ
موظفو الوزارة والتي تفضي إلى 
بما يسهم  البلدي  العمل  تطوير 
الخدمات، وتقليل  في رفع جودة 
الكلفة والوقت المستغرق إلنجاز 
ــا الـــعـــمـــالء،  ــ الـــعـــمـــل، وزيــــــــادة رضـ
وتعزيز  الــتــواصــل،  مستوى  ورفــع 
الــــســــالمــــة والــــصــــحــــة الــمــهــنــيــة، 
وآلــيــة اإلجـــراءات  كــفــاءة  وتطوير 

والعمليات.
وأشار خلف إلى أن »الجائزة 
مؤسسية  بيئة  بناء  فــي  ستسهم 
محفزة ومشجعة لتنفيذ األفكار 
على  ينعكس  والـــذي  التطويرية 
ــعــــمــــل ورفـــــع  اإلنــــتــــاجــــيــــة فـــــي الــ

الموظفين  وتمكين  المعنويات 
من تنمية اإلبداع لديهم«. 

تشكيل  »تــــم  خــلــف  وأضــــــاف 
الوكيل  برئاسة  الــوزارة  في  لجنة 
ــد لــــلــــثــــروة الــــزراعــــيــــة  ــاعــ ــســ ــمــ الــ
الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــحــمــد 
لهذه  معايير  لوضع  عبدالكريم 
ــزة إضــــافــــة إلـــــى مــعــايــيــر  ــائــ الــــجــ
الــتــحــكــيــم لــلــجــائــزة مــمــثــلــة من 
الــعــالقــة،  ذات  الــجــهــات  مختلف 
كـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، وجــمــعــيــة 
ومعهد  البحرينية،  المهندسين 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  الـــعـــامـــة،  اإلدارة 

بعض القطاعات بالوزارة«.
ــزة أكــد  ــائـ وعــــن أهــــــداف الـــجـ
خــلــف أن الــجــائــزة »ســتــســهــم في 
بـــنـــاء بــيــئــة مـــؤســـســـيـــة مــشــجــعــة 

االرتقاء  وتدعم  لإلبداع،  وداعمة 
بــجــودة الــخــدمــات الــبــلــديــة، كما 
بين  المنافسة  روح  ســتــعــزز  أنــهــا 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــن، واالسـ ــفـ ــمـــوظـ الـ
إلى  وإيصالها  الموظفين  أفــكــار 
مــدى  لــدراســة  المعنية  الــجــهــات 
في  تطبيقها  وإمكانية  مالءمتها 

المشاريع المقدمة من الوزارة«.
الــجــائــزة من  إلـــى أن  ــار  ــ وأشـ
على  الــمــوظــفــيــن  تحفيز  شــأنــهــا 
ــار وتـــطـــويـــر نــظــم الــعــمــل  ــكـ ــتـ االبـ
الصعوبات  والتغلب على  البلدي 
ــي دعــــــم الـــجـــهـــود  ــ بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
ــة إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة  ــيـ ــرامـ الـ
الـــعـــمـــل انـــطـــالقـــا مــــن ابـــتـــكـــارات 
الممزوجة  الموظفين  وإبــداعــات 
بــالــخــبــرة الــعــمــل بــالــشــكــل الـــذي 
ــاء اقـــتـــصـــاد قــائــم  ــنـ يــســهــم فــــي بـ
األجيال  وتشجيع  المعرفة  على 
الــقــادمــة بــمــا لــديــهــا مــن مــواهــب 

من المشاركة في هذه الجهود.
وأكـــد خــلــف اهــتــمــام حكومة 
مملكة البحرين بتطبيق األفكار 
ــعـــمـــل،  ــة الـ ــئـ ــيـ اإلبـــــداعـــــيـــــة فـــــي بـ

للقطاعين  يمكن  الــذي  وبــالــدور 
ــه في  لــلــعــام والــــخــــاص الـــقـــيـــام بـ
تنمية قطاعات اإلنتاج والنهوض 
باالقتصاد الوطني تنفيذا لرؤية 
في  تــأتــي  الــتــي   2030 الــبــحــريــن 
ــة الــثــاقــبــة لــحــضــرة  ــرؤيــ إطـــــار الــ
وبرامج  الملك  الجاللة  صاحب 

الحكومة. 
ــه  ــى أنـ ــلـ ــلـــف عـ ــا شــــــدد خـ ــمـ كـ
واإلبداع  االبتكار  لثقافة  وتعزيزا 
فــقــد أخـــــذت الــحــكــومــة بــأهــمــيــة 
وتطوير  البشري  العنصر  تأهيل 
مهاراته وتسليحه بأدوات التقنية 
من  المعلومات  وشبكة  الحديثة 
بنية  إيجاد  على  الحرص  خــالل 
ــدة اتــصــاالت  ــاعـ تــحــتــيــة قــويــة وقـ
واألجيال  الناشئة  مواهب  تدعم 
القادمة ورواد األعمال وتحفزهم 
الفاعلة  والمشاركة  االبتكار  على 
تحقق  الــتــي  التنمية  بــرامــج  فــي 
الـــحـــيـــاة األفــــضــــل لــلــمــواطــنــيــن 
فـــي ظـــل مـــا يــشــهــده عــالــم الــيــوم 
االبتكار  على  تــقــوم  منافسة  مــن 
ــر فــــــي كــــــل مــــجــــاالت  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ

اإلنتاج. 
رئــيــس لجنة  قــال  مــن جهته 
الدكتور  البلدي«  اإلبــداع  »جائزة 
عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد عــبــدالــكــريــم 
للجائزة  التقدم  شــروط  مــن  »أن 
مـــوظـــًفـــا  ــدم  ــقــ ــتــ ــمــ الــ يـــــكـــــون  أن 
يـــكـــون  وأن  ــلــــديــــات  ــبــ الــ ــؤون  ــ ــشـ ــ بـ
ويمكن  العربية  باللغة  المقترح 
باللغة  إضافية  مستندات  إرفـــاق 
كما  األمــر  تطلب  إن  اإلنجليزية 
ينبغي للمتقدم أن يحترم حقوق 

للمقترحات،  الــفــكــريــة  الملكية 
واألمانة العلمية«.

وأضــــــــاف »كــــذلــــك يـــجـــب أال 
يكون الموظف قد فاز بجائزة أو 
تزيد  أال  للمقترح نفسه.  مكافأة 
 1700 عــن  المقترح  كلمات  عــدد 
كــلــمــة« مــشــيــًرا إلـــى أن الــتــقــديــم 
الموقع  طريق  عن  يتم  للجائزة 
اإللكتروني للوزارة، علًما بأن آخر 
بتاريخ  المشاركات  لتسلم  موعد 

31 ديسمبر المقبل.

اإط���������الق »ج�����ائ�����زة الإب�����������داع ال����ب����ل����دي« ف�����ي ����ش���ه���ر ن��وف��م��ب��ر

العمراني  والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال  وزيـــر  أعــلــن 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف إطالق »جائزة اإلبداع في العمل 
البلدي« الموجهة إلى موظفي شؤون البلديات خالل شهر نوفمبر 

القادم. 

} د. عبدالعزيز محمد.} وزير األشغال.

ــة وزيـــــــر الــعــمــل  ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة جــمــيــل 
نظمت  حميدان  علي  محمد  بــن 
الــوزارة ملتقى اإلرشــاد والتوجيه 
ــال  الـــمـــهـــنـــي، عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـ
المرئي، بحضور عدد من الخبراء 
هذا  يأتي  حيث  والمتخصصين، 
سلسلة  ضــمــن  الــنــوعــي  الملتقى 
ــتـــي تــعــقــدهــا  مــــن الـــمـــنـــتـــديـــات الـ
الــوزارة في مجال تعزيز التوجيه 
واإلرشاد المهني وتطوير الموارد 
البشرية الوطنية وإعدادها مهنيًا 

للحياة العملية.
ــقــــى بــــهــــدف  ــتــ ــلــ ــمــ ــام الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
ــلــــى واقـــــــــع اإلرشـــــــــاد  الــــتــــعــــرف عــ
مملكة  فـــي  الــمــهــنــي  والـــتـــوجـــيـــه 
ــالل  الــــبــــحــــريــــن، وذلـــــــــك مــــــن خــ
ــة  ــدراســ االطـــــــالع عـــلـــى نـــتـــائـــج الــ
بهذا  إعدادها  تم  التي  المسحية 
الشأن، باإلضافة إلى التعرف على 
في  العالمية  الــمــمــارســات  أفــضــل 
الفني  والــتــدريــب  التعليم  مجال 
والــمــهــنــي، وكــذلــك الــتــعــرف على 
مــقــايــيــس غــاتــســبــي الــبــريــطــانــيــة 

للتوجيه المهني.
الوكيل  أكد  المناسبة،  وبهذه 
الــمــســاعــد لــشــؤون الــعــمــل رئيس 
اللجنة الوطنية لإلرشاد والتوجيه 
الحايكي  جــعــفــر  أحــمــد  الــمــهــنــي 
احتياجات  عــلــى  الــتــعــرف  أهــمــيــة 
ــهــــدف مـــســـاعـــدة  ــل بــ ــمـ ــعـ ســــــوق الـ
ــاذ الــــقــــرارات  ــخــ األفــــــــراد عـــلـــى اتــ

والتوجهات السليمة فيما يخص 
الــــمــــســــارات الــمــهــنــيــة والــتــطــويــر 
ــي الـــســـلـــم الـــوظـــيـــفـــي وغــيــرهــا  فــ
مـــن الــمــوضــوعــات الــمــهــنــيــة ذات 
الصلة، منوهًا بضرورة االستفادة 
ــاد والــتــوجــيــه  ــ مـــن جــلــســات اإلرشــ
ــنـــي الــــتــــي تــــقــــدم خـــدمـــات  ــهـ ــمـ الـ
للفئات  احــتــرافــي  بــشــكــل  مهنية 
وزارة  مقر  فــي  ســواء  المستهدفة 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
والمدارس والجامعات وكذلك في 
والمؤسسات  التدريبية  الــمــراكــز 
ذات الصلة، مشيرًا إلى ما تهدف 
إلــيــه الــخــطــة الــوطــنــيــة لــإلرشــاد 
ــيـــه الــمــهــنــي مــــن إنـــشـــاء  ــتـــوجـ والـ
والتوجيه  لــإلرشــاد  مــوحــد  نــظــام 
المملكة،  مــســتــوى  عــلــى  المهني 
ــة تــــوافــــق الــخــطــة  ــيـ ــمـ مــــؤكــــدا أهـ
ــارات  ــهــ ــع مـــنـــصـــة مــ ــ الـــوطـــنـــيـــة مـ
الــتــوظــيــف، الــتــي هـــي عـــبـــارة عن 
على  تعمل  الــكــتــرونــيــة  مــنــظــومــة 
ومتكاملة  شاملة  بيانات  تقديم 
ألهــم الــمــهــارات والــوظــائــف التي 
لتساعد  الــعــمــل،  ســـوق  يتطلبها 
المستقبلية  السياسات  رســم  في 
للمؤسسات الحكومية ومؤسسات 
تطوير  وكــذلــك  الــعــالــي،  التعليم 
مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم بـــمـــا يــخــدم 
المؤمل  العمل،  ســوق  احتياجات 
إطــالقــهــا نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
مهمة،  مــحــاور  الملتقى  وتـــنـــاول 
حيث تحدث مستشار أول للتعليم 

بــمــؤســســة غــاتــســبــي الــبــريــطــانــيــة 
ــون هـــولـــمـــان عــن  ــ ــور جـ ــسـ ــروفـ ــبـ الـ
مـــنـــهـــج مـــقـــايـــيـــس غـــاتـــســـبـــي فــي 
بينما  الــجــيــد،  المهني  الــتــوجــيــه 
تناول مدير إدارة التدريب وتطوير 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة بــــــــوزارة الــعــمــل 
الــدكــتــور  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية 
مبادئ  الــعــلــوي  إسماعيل  عــصــام 
ــي لـــــدى الــمــجــتــمــع  ــوعــ تـــعـــزيـــز الــ

البحريني بشأن اإلرشاد والتوجيه 
ــراز  الــمــهــنــي، وذلــــك مــن خـــالل ابـ
ــة الــمــســحــيــة التي  نــتــائــج الـــدراسـ
أعـــدت بــهــذا الــخــصــوص، وعــرض 
االستنتاجات والتوصيات التي تم 
التوصل إليها بهذا الشأن، والتي 
ــع رؤيــــــة ومـــخـــرجـــات  تــتــمــاشــى مــ
ــدم  ــة الـــوطـــنـــيـــة. فـــيـــمـــا قـ الـــخـــطـ
ــام مــحــمــد الــحــمــد  ــسـ الـــدكـــتـــور بـ

ــــن جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن شـــرحـــًا  مـ
الممارسات  أفضل  حــول  مفصاًل 
والتدريب  التعليم  فــي  العالمية 
الــفــنــي والــمــهــنــي، وأهــمــيــة األخــذ 
بــالــتــجــارب الــنــاجــحــة فـــي مــجــال 
وتطوير  البشرية  الكفاءات  إعداد 
قـــدراتـــهـــا الــشــخــصــيــة ومــهــاراتــهــا 
الــمــهــنــيــة تــمــهــيــدًا إلدمــاجــهــا في 

سوق العمل. 

} المشاركون في ملتقى اإلرشاد والتوجيه المهني.

ــد آل  اســتــضــاف الــشــيــخ عــبــداهلل بــن راشـ
خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
مـــن منظمة  وفــــــًدا  ــيـــة،  ــكـ األمـــريـ الــمــتــحــدة 
ــيـــة،  ــنـــطـــن الــمــهــنــيــة الــحــكــومــيــة الـــدولـ واشـ
بــرئــاســة الــســيــد نــيــلــســون جــارســيــا، فــي مقر 
الــســفــارة بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن، ضــمــن لقاء 
يهدف إلى تعزيز العالقات بين سفارة مملكة 
البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، وضم 
الــبــارزة ورجــال  الوفد عــدًدا من الشخصيات 

األعمال.  
ــواًرا مـــع السيد  ــ وقـــد أجــــرى الــســفــيــر حــ
مشيًدا  المنظمة،  رئــيــس  جــارســيــا،  نيلسون 
والــحــفــاظ على  المنظمة  نــجــاح  فــي  بــــدوره 
الــطــرفــيــن، مستعرًضا  بــيــن  الــعــالقــة  مــتــانــة 
أهمية مملكة البحرين كحليف استراتيجي 

بارز للواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة 
إلــــى أبـــــرز مــعــالــم الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين الصديقين. 
ــورات  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــرق الــــســــفــــيــــر ألهـــــــم الـ ــ ــطــ ــ وتــ
البحرين  مملكة  شهدتها  التي  االقتصادية 
ــى دعــائــمــهــا الــنــهــج اإلصـــالحـــي  ــ ــتـــي أرسـ والـ
بن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــع رؤيـــــــــة مـ ــ وتـــــتـــــواكـــــب مــ
المجاالت  عــرض  كما  2030م.  االقــتــصــاديــة 
تــــطــــوراٍت ملحوظة  تــشــهــد  الــتــي  الــتــنــمــويــة 
اآلونة األخيرة كاستهداف مملكة  مهمة في 
عام  في  الصفري  الحياد  تحقيق  البحرين 
تــم اإلعـــالن عنه مــؤخــًرا من  والـــذي  2060م 
السمو  برئاسة صاحب  الــوزراء  قبل مجلس 

خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

البحرين  مملكة  سفير  استعرض   كما 
في واشنطن جهود مملكة البحرين السّباقة 
العالمي في  التطور  والتي تكرست لمحاكاة 
الــقــطــاع المصرفي  الــمــجــاالت ومــنــهــا  شــتــى 
والــمــالــي والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة والــقــطــاع 
ــاعـــي، مــــؤكــــًدا فــــي خــتــام  ــنـ الـــســـيـــاحـــي والـــصـ
األمريكية  البحرينية  الشراكة  متانة  اللقاء 
التعاون  دفع عجلة  في  الملموس  وإسهامها 
التجاري واالقتصادي بين البلدين، واستدل 
على ذلك بإنشاء منطقة تجارية أمريكية في 
مملكة البحرين لتعزيز التعاون االقتصادي 
والـــتـــجـــاري والـــصـــنـــاعـــي فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــة 

التجارة الحرة المبرمة بين البلدين.

�ش���فير البحرين لدى اأمريكا يلتقي وفد منظمة وا�ش���نطن المهني���ة الحكومية الدولية 

} سفير البحرين لدى واشنطن خالل اللقاء.

أكـــد الــنــائــب عـــبـــداهلل إبــراهــيــم الـــدوســـري عــضــو مجلس 
النواب أن التنسيق جار في الوقت الراهن بين هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني ووزارة اإلسكان من أجل استكمال إجراءات 
تخصيص األرض المزمع إقامة مشروع مركز البديع الصحي 
الحكومة على  موافقة  بعد  وذلك  عليها،  البديع  في منطقة 
إنشاء هذا المشروع الحيوي والهام لمنطقة البديع والمناطق 
ــرة  بــالــحــصــول عــلــى الــمــركــز الصحي،  ــدائـ الــمــجــاورة لــهــا والـ
الخاصة  األرض  االنتهاء من تخصيص  المتوقع  من  والــذي 
أن تقدمنا باقتراح  القادمة والذي جاء بعد  الفترة  به خالل 
برغبة بصفة االستعجال في مجلس النواب واستخدام أدواتنا 
الــصــحــي ضــمــن خطط  الــمــركــز  الــدســتــوريــة مــن أجـــل إدراج 

الوزارة.
الجهات  مــع  مستمر  التنسيق  أن  إلـــى  الـــدوســـري  ــار  وأشــ
والتطوير  التخطيط  وهيئة  األشغال  وزارة  بين  العالقة  ذات 
العمراني ووزارة اإلسكان من أجل االنتهاء مع األرض الخاصة 
ــــت، كــمــا يــتــم الــتــنــســيــق بــيــن قــطــاع  ــرع وقـ ــ بــالــمــشــروع فـــي أسـ
البناء والصيانة بوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
الــمــتــطــلــبــات  لــلــحــصــول عــلــى  الــصــحــة  الــعــمــرانــي مـــع وزارة 
األساسية للمشروع، وقد تم البدء في إعداد التصاميم األولية 
التصاميم في أسرع وقت ممكن  وذلك من أجل االنتهاء من 
مما يسهل عملية الحصول على التراخيص الالزمة للبدء في 

المشروع الذي سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع.

النائب عبداهلل الدو�شري: م�شتمرون في 

متابعة تنفيذ م�شروع مركز البديع ال�شحي

وزارة  ــن  ــ مــ وفـــــــد  شـــــــــارك 
الداخلية في المؤتمر الدولي 
ــع لـــتـــحـــديـــات اإلدمــــــان  ــ ــرابـ ــ الـ
وإعــــــادة الــتــأهــيــل فـــي الــشــرق 
ــــذي  ــا، والـ ــيـ ــقـ ــريـ األوســـــــط وأفـ
ــبــــوع الـــمـــاضـــي في  عــقــد االســ
جمهورية  عاصمة  الــخــرطــوم 

السودان الشقيقة.
وخـــــــــالل الــــمــــؤتــــمــــر أكــــد 
المهيزع  راشــــد  حــمــد  الـــرائـــد 
رئيس شعبة اإلعالم الجنائي 
ــامـــة لــلــمــبــاحــث  ــعـ بـــــــــاإلدارة الـ
ــة حـــرص  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ واألدلـــــــــــة الـ
مملكة البحرين على مواصلة 
آليات التعاون األمني الدولي 
واإلســـهـــام الــفــعــال فــي إيــجــاد 
وسائل أكثر نجاحًا للحد من 
مــشــكــلــة الـــمـــخـــدرات وتــالفــي 
آثارها، مستعرضًا للمشاركين 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  تــجــربــة 
االصطناعي  الــذكــاء  مــشــروع 
نوعه  مــن  األول  يــعــد  والــــذي 
األوسط  الشرق  على مستوى 
والمتوقع تطبيقه بداية العام 
المقبل، وذلك في إطار العمل 
الــبــرامــج  أفــضــل  عــلــى تطبيق 
في المجاالت األمنية تنفيذًا 
لــتــوجــيــهــات وزيـــــر الــداخــلــيــة 

ــاء بــالــخــدمــات الــتــي  ــقـ ــاالرتـ بـ
ــوزارة تــمــاشــيــًا مع  ــ تــقــدمــهــا الــ
مشيرًا   ،2030 المملكة  رؤيـــة 
الــمــشــروع يــســهــم في  إلـــى أن 
تعزيز مكانة مملكة البحرين 
وجهودها الكبيرة في مكافحة 
الصعيدين  عــلــى  الــمــخــدرات 
ــــك  الـــمـــحـــلـــي والـــــــدولـــــــي، وذلـ
مــن خــالل التعاون مــع األمــم 
الصليب  ومنظمة  الــمــتــحــدة 
إيجاد  في  يسهم  بما  األحمر 
ــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة لــعــالج  الــــحــ

اإلدمان.

ــارك  ــ ــانــــب آخــــــر شـ ــــن جــ مـ
الـــــوفـــــد بــــمــــعــــرض مـــصـــاحـــب 
الدكتور  خالله  قدم  للمؤتمر 
مــــــحــــــمــــــد ســـــــعـــــــد عـــــــبـــــــداهلل 
الداخلية  وزارة  المستشار في 
مــحــاضــرة أوضـــح مــن خاللها 
أبـــــــرز الـــتـــقـــنـــيـــات والــــوســــائــــل 
التي  الحديثة  التكنولوجية 
الــداخــلــيــة  وزارة  تستخدمها 
ــال تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون  ــجـ فــــي مـ
وبالتحديد  الــنــظــام،  وحــفــظ 
الذكاء االصطناعي في عالج 

اإلدمان.

ف���ي  ي��ش����ارك  ال�داخ����لية  وزارة  م����ن  وف����د 

موؤتم���ر دول���ي لتحدي���ات الإدم���ان بال�خرط����وم

} الوفد البحريني المشارك في المؤتمر.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.
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الكتب  و�صول  عدم  م�صكلة  ت�صتمر  متى  اإىل 

احلكومية اإىل املدار�س اخلا�صة؟

اأ�صيب  ثم  اعتذر،  ثم  قرداحي،  جورج  اأ�صاء 

االمالءات  يقبل  ال  بلده  اأن  م�صيئاً  ليخرج  باالنف�صام 

لي�س  هو  اخلليجية.  االحتجاج  مذكرات  بها  ويق�صد 

وزير اإعالم، بل موظف عند حزب اهلل �صمن وزراء حكومة 

حزب اهلل. �صحب ال�صفراء اإجراء طبيعي، واحلل بيد ال�صعب اللبناين 

ال�صقيق اأن يرف�س حكم طهران و�صبيانها.
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1956 - فرن�شا واململكة املتحدة تبداآن حملة ق�شف 

وم�شر  ال�ش�ي�ص،  قناة  فتح  على  لإرغامها  م�شر  على 

تقطع عالقاتها الدبل�ما�شية معهما اإثر العدوان الثالثي، 

كما اأعلنت اإلغاء اتفاقية اجلالء امل�قعة عام 1954.

1962 - �شدور اأول د�شت�ر يف اجلمه�رية العربية 

اليمنية، وانتخاب عبداهلل ال�شالل رئي�ًشا للجمه�رية.

1984 - اغتيال رئي�شة وزراء الهند اأنديرا غاندي.

وزراء  رئا�شة  يت�ىل  احلريري  رفيق   -  1992

لبنان للمرة الأوىل.

ال�ليات  من  م�شافرة  م�شرية  طائرة   -  1999

املتحدة اإىل القاهرة ت�شقط قبالة �شاطئ ولية ك�نيتيكت.

2003 - رئي�ص وزراء ماليزيا مهاتري حممد يتخلى 

عن من�شبه بعد 22 عاًما يف احلكم.

ب�تفليقة  عبدالعزيز  اجلزائر  رئي�ص   -  2011

يد�شن مرتو اجلزائر.

2014 - حتطم طائرة ال�شياحة الف�شائية �شبي�ص 

�شيب ت� اأثناء رحلة جتريببة م�شببة وفاة اأحد اأع�شاء 

الطاقم وجرح اآخر.

هندية تفاجاأ باإجنابها خلم�سة »توائم« حلظة والدتها!
تتخّيل كل اأم خالل فرتة حملها مالمح 

وتتعلم  رحمها،  يف  يعي�ص  الذي  طفلها 

اأ�شاليب علمية �شحيحة لرتبيته، وكيف 

التعليمات  من  وغريها  لإجنابه،  ت�شتعد 

للحظة  ت�شتعد  حتى  اإليها  تتعرف  التي 

ال�لدة، لكن ما حدث مع �شيدة تدعى »اأم 

املقايي�ص،  بكل  مفاجاأة  كان  جهان«  ف�ل 

م�شت�شفى  يف  ولدتها  حلظة  ف�جئت  اإذ 

�شادار يف بيهار ب�شرق الهند باأنها اأجنبت 

خم�شة ت�ائم، بعد اأن كانت معتقدة ط�ال 

واحد،  ب�لد  حامل  باأنها  احلمل  فرتة 

»مرتو«  �شحيفة  م�قع  ذكره  ملا  وفًقا 

الربيطانية.

تبلغ  لطفلة  اأًما  الهندية  املراأة  وُتعد 

تاأمل  وكانت  �شن�ات  اأربع  العمر  من 

باإجنابها  ف�جئت  لكنها  ولد،  اإجناب  يف 

خلم�شة اأطفال، هم ثالث بنات وولدان.

�شينها،  ريتا  الدكت�رة  وو�شفت 

التي �شاعدت يف ولدة الأطفال اخلم�شة، 

ن�عها«،  من  »فريدة  باأنها  احلالة 

التي  ال�حيدة  احلالة  لي�شت  هذه  وُتعد 

من  للعديد  باإجنابها  امراأة  فيها  ف�جئت 

امراأة  دمت  �شُ اإذ  ولدتها،  الأطفال حلظة 

العام  هذا  من  �شابق  وقت  يف  فنلندا  يف 

باأنها حامل، عندما اكت�شفت اإنها كانت يف 

حالة خما�ص بعد اأن اعتقدت اأنها م�شابة 

دمت امراأة اأخرى  بت�شمم غذائي، وكذلك �شُ

ال�لدة  و�شك  على  اأنها  اأدركت  عندما 

اأ�شيبت باملخا�ص واأجنبت فتاة،  اأن  بعد 

وت�شابهت احلالتني باإجنابهن طفل واحد 

ف�جئت  التي  الهندية  املراأة  عك�ص  فقط، 

باإجنابها خلم�شة ت�ائم.

مروة خليل تعود للم�سرح

 من خالل »انتو حمل النف�س«

تع�د الفنانة البحرينية مروة خليل خل�شبة امل�شرح 

»انت� حمل  الك�ميدية  الجتماعية  امل�شرحية  من خالل 

النف�ص«، وهي من تاأليف ل�ل�ة عبداهلل واإخراج الفنان 

ح�شني الع�يناتي.

م�شاركتها  مبنا�شبة  �شعادتها  عن  خمي�ص  واأعربت 

يف هذا العمل امل�شرحي بعد انقطاع ط�يل ب�شبب تف�شي 

فايرو�ص ك�رونا.

اجلمه�ر  �شتلتقي  لأنها  جًدا  �شعيدة  اإنها  وقالت 

لأن  ونتطلع  تع�د،  بداأت  احلياة  اأن  واحلمدهلل   ، اأخرًيا 

تع�د البهجة للجمه�ر واأن يك�ن العمل �شبًبا يف اإ�شعاد 

النا�ص، م�شرية اإىل اأن امل�شرحية تتناول عدًدا من ق�شايا 

وي�شارك  هادف،  ك�ميدي  اإطار  يف  البحريني  ال�شارع 

فيها نخبة من الفنانني البحرينيني.

و�صفت الفنانة 

اللبنانية نوال 

الزغبي حفلها 

الغنائي الذي 

اأحيته يف العا�صمة 

العراقية بغداد 

باأنه ليلة من العمر 

ووقفة تاريخية، 

وقالت: »�صكًرا 

العراق، �صكًرا 

اجلمهور العراقي 

الرائع. فعالً اأنتم 

جمهور عك�س 

الطبيعة«.

ون�صرت نوال 

�صوًرا من 

حفلها الفني عرب 

ح�صابها الر�صمي 

بـ»تويرت«، وعلّقت: 

»ليلة من العمر 

ووقفة تاريخية 

مر�ّصخة مب�صريتي 

الفنية. �صكًرا 

العراق، �صكًرا 

اجلمهور العراقي 

الرائع. فعالً اأنتم 

جمهور عك�س 

الطبيعة«.

على احلجار: اأغاين املهرجانات تت�سمن مفردات غري موؤدبة اكت�ساف مقربة اأثرية لرئي�س اخلزانة يف عهد امللك رم�سي�س

علي  امل�شري  الفنان  اعترب 

ال�شعبية مبثابة  احلجار املهرجانات 

اأمر واقع اأ�شبح له حمب�ن وجمه�ر، 

اأنه   - ذاته  ال�قت  - يف  نف�شه  لكنه 

واأذنه ل حتتمل  قدمي  زمن  من  فنان 

غري  لأنها  املهرجانات،  اأغاين  �شماع 

�شعرية  باأ�ش�ل  مكت�بة  ول  ملحنة 

قدمية وتت�شمن مفردات غري م�ؤدبة، 

على حد ق�له.

مل�قع  ح�ار  يف  احلجار  وتابع 

يجب  الفن  اأن  عربية«  ني�ز  »�شكاي 

اأن يرتقي بالذوق العام ل اأن ينحدر 

لبع�ص  ا�شتنكاره  عن  معرًبا  به، 

الأغاين التي تت�شمن عبارات واألفاظ 

كان�ا  املطربني  فكبار  خاد�شة، 

فئات  جميع  تخاطب  اأغاين  يقدم�ن 

لكنها  الب�شطاء  والنا�ص  املجتمع 

كما  خارجة  األفاًظا  اأبًدا  تت�شمن  مل 

يحدث الآن.

ي�شمع  اأنه  اإىل  احلجار  ولفت 

العلم  باب  من  املهرجانات  اأغاين 

ب�شلة  متت  ل  اأنها  م�ؤكًدا  بال�شيء، 

املعيب  ومن  عليه،  تربى  الذي  للفن 

اأن تندرج حتت و�شف »الفن«.

نقابة  دور  اأن  اإىل  واأ�شار 

امل�ه�بني  انتقاء  ه�  امل��شيقيني 

اإجراء  ويتم  امل�هبة،  عدميي  واإبعاد 

لفًتا  املهرجانات،  ملطربي  اختبارات 

الكلمات  �شاحب  منهم  اجليد  اأن  اإىل 

م�شكلة  هناك  لي�ص  املحرتم  واللحن 

النقابة ل متنع  اأن  م�ؤكًدا  يف غنائه، 

يندرج  اأنه  ملجرد  الغناء  من  اأحًدا 

�شمن مطربي املهرجانات.

اأعلنت م�شر جناحها يف الك�شف 

الذي كان  عن مقربة »بتاح-م-ويا« 

يف  اخلزانة  رئي�ص  من�شب  ي�شغل 

وذلك يف  الثاين،  رم�شي�ص  امللك  عهد 

جتريها  التي  احلفائر  اأعمال  اأثناء 

جامعة  الآثار  كلية  بعثة  البعثة 

جن�ب  �شقارة  منطقة  يف  القاهرة 

الطريق ال�شاعد للملك اأونا�ص.

يف  الآثار  م�ش�ؤويل  وبح�شب 

م�شر، فاإن م�قع الك�شف ي�شم مقابر 

كبار رجال الدولة احلديثة من ع�شر 

الأ�شرة التا�شعة ع�شرة واملكمل مل�قع 

مقابر الأ�شرة الثامنة ع�شرة، التي من 

ح�ر  الع�شكري  القائد  م�قع  اأهمها 

حمب.

هذه  اكت�شاف  اأهمية  وترجع 

�شغلها  التي  املنا�شب  اإىل  املقربة 

امللكي  »الكاتب  ب��شفه  �شاحبها 

امل�شرفني  وكبري  اخلزانة  ورئي�ص 

على امل�ا�شي، وامل�ش�ؤول عن القرابني 

الثاين  رم�شي�ص  معبد  يف  الإلهية 

بطيبة«.

الكتل  من  العديد  على  وُعرث 

الرمال،  حتت  املنق��شة  احلجرية 

وكذلك العديد من الأعمدة الأوزيرية 

بع�شها ملقى يف الرمال وبع�ص اآخر 

قائم يف مكانه الأ�شلي.

ال�سحة: ت�سجيل 45 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 74 حالة

بلغ  التي  الفحو�صات  اأن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت   ،2021 اأكتوبر   30 يوم  يف   15833 عددها 

لعمالة  حالة   15 منها  جديدة  قائمة  حالة   45 ت�صجيل 

قائمة، و6 حاالت  وافدة، و24 حالة ملخالطني حلاالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 74 حالة اإ�صافية لي�صل 

العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 274937.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلاالت  عدد  وبلغ 

واحلاالت التي يتطلب و�صعها ال�صحي تلقي العالج 5 

حاالت، يف حني اأن 462 حالة و�صعها م�صتقر من العدد 

االإجمايل للحاالت القائمة الذي بلغ 464 حالة قائمة.
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 »المباحث«: ضبط 39 ألف حبة 
كبتاغون بالتعاون مع السعودية

 »المرور«: فحص 
318 ألف مركبة خالل 10 أشهر

 تجار: وقف السعودية االستيراد
 من لبنان لن يؤثر على سوق البحرين
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 الملك يعود الى أرض 
الوطن بعد زيارة لإلمارات

عاد حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى إل��ى أرض الوطن بحف��ظ اهلل ورعايته 
أمس، قادمًا م��ن دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، 
بعد زيارة التقى خاللها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.

 فتح باب الترشح لجائزة 
األميرة سبيكة لألسر المنتجة

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، عن فتح باب الترشح 
 لجائ��زة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم
آل خليفة لتش��جيع األسر المنتجة 2022 في نسختها المحلية 
ال�15 ونس��ختها العربية السادسة تحت رعاية صاحبة السمو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، قرينة جاللة 

الملك المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة.

عباس المغني «

رغ��م  تجارت��ه  مواصل��ة  عل��ى  أص��ر 
الت��ي  التحدي��ات 
واجهته منذ نعومة 
أظاف��ره، حي��ث لجأ 
فن  اكتس��اب  إل��ى 
التعامل والمهارات 
أن  منذ  االجتماعية 
كان عمره 5 أعوام، 
واضعًا أمامه شعار 
بالش��يء  »التفكير 

قبل حدوثه«، لتحقيق النجاح في الحياة 
التجارية وخصوصًا فئة الشباب.

رجل األعمال عبدالحميد الكوهجي يقول 
عن مس��يرته ف��ي لقاء م��ع »الوطن«: 
»إنه تعل��م فن التعام��ل التجاري من 
وال��ده - رحم��ه اهلل - عل��ى الرغم من 
تردده في بداية مش��واره، بعد أن كان 
يصطحبه معه إلى المكتب بعد انتهاء 
اليوم الدراس��ي لتعلم أس��س التجارة 
ف��كان يجم��ع بي��ن الدراس��ة صباح��ًا 

والعمل الميداني مساًء«.

 »حمد الجامعي«: صرف 
4 ماليين دواء للمرضى خالل 3 أعوام

أك��د قائ��د مستش��فى الملك حم��د الجامع��ي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل آل خليفة، أن 
إحصائي��ات ص��رف األدوية من صيدلية المستش��فى 
بلغت 4 ماليين صرفية خالل األعوام ال�3 األخيرة، من 
ضمنها 600 دواء فقط كان سيتم صرفه بالخطأ وتم 
تداركه، أي بما يع��ادل 0.02% من مجمل الصرفيات 
الدوائية، حيث يعتبر ذلك رقمًا قياسيًا ونسبة ضئيلة 
جدًا ألخطاء الوصف الدوائي بالمقارنة مع المس��توى 

العالمي التي تتراوح بين %33-2.
وأض��اف أن األخط��اء الدوائية تحدث بع��د أن يتوجه 
المري��ض بالوصف��ة الطبي��ة إل��ى الصيدلي، س��واء 
ف��ي صرف ال��دواء الخطأ أو مق��دار الجرع��ة أو العالج 
الموصوف أو اس��م المري��ض أو صالحية الدواء، إال أن 
نسبة األخطاء تختلف من مستشفى آلخر، بحسب دقة 
األنظمة والتقنيات المس��تخدمة وخبرة الصيادلة في 

صرف تلك الوصفات الدوائية.

 الكويت تطلب من القائم بأعمال سفارة 
لبنان المغادرة واإلمارات تسحب دبلوماسييها

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أمس، أن الكويت قررت 
استدعاء س��فيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، 
ومغ��ادرة القائم بأعمال س��فارة لبنان ل��دى الكويت 

خالل 48 ساعة.
وقال��ت عل��ى حس��ابها ف��ي تويت��ر »إن ه��ذا اإلجراء 
ج��اء نظرًا إلمع��ان الجمهورية اللبنانية واس��تمرارها 
ف��ي التصريح��ات الس��لبية وع��دم معالج��ة المواقف 
المرفوض��ة والمس��تهجنة ض��د المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية وباق��ي دول مجل��س التع��اون الخليجي، 

إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان اإلجراءات الكفيلة 
ل��ردع عملي��ات التهريب المس��تمرة والمتزايدة آلفة 

المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون«.
كم��ا أعلنت دولة اإلمارات،  س��حب دبلوماس��ييها من 
الجمهوري��ة اللبناني��ة. وق��ال خليفة ش��اهين المرر، 
وزير دولة »إن قرار س��حب الدبلوماسيين جاء تضامنًا 
م��ع المملكة العربية الس��عودية، في ظ��ل النهج غير 
المقبول من قبل بعض المس��ؤولين اللبنانيين تجاه 

المملكة«. 

 استغالل أسطح 20 مدرسة لتوليد الطاقة بالمرحلة الثانية 

 ميرزا لـ                  : الكهرباء المنزلية مجانًا 
بعد 8 سنوات من تركيب الخاليا الشمسية

محمد رشاد  «

الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  كش��ف 
المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين 
ميرزا أن الحكومة س��تقوم بش��راء 
الطاق��ة الكهربائي��ة المنتجة من 
المواطني��ن، وم��ن ثم اس��تبدالها 
بالوح��دات المس��تهلكة من قيمة 
الفاتورة العادية، وباألسعار األعلى 
ضمن الشرائح الثالث، وذلك بهدف 
وتش��جيعهم  المواطني��ن  تحفي��ز 
على الدخول في تلك المش��روعات 

الوطنية الهامة.
وأوض��ح ميرزا ف��ي تصري��ح خاص 
ل�»الوط��ن« أن��ه ت��م وض��ع آلي��ة 
الكهربائية  الطاقة  احتساب  لطرق 
المنتج��ة من المحطات الشمس��ية 

أعل��ى أس��طح المن��ازل م��ن خالل 
للش��بكة  األول  عدادي��ن،  تركي��ب 
والثان��ي  التقليدي��ة  الكهربائي��ة 
االس��تهالك  عملي��ة  لتنظي��م 

واحتس��اب ما ت��م اس��تهالكه من 
الت��ي  الكمي��ة  وكذل��ك  األل��واح، 
اس��تخدمت م��ن الش��بكة، وعلي��ه 
يحتس��ب له نهاية كل عام من قبل 
مزود الخدمة بحسب سعر التعرفة.

الشمس��ية  اللوح��ة  أن  وأض��اف 
الواح��دة تحت��اج مس��احة 2.5 متر 
ليك��ون  وات،   500 وتنت��ج  مرب��ع، 
بذل��ك اإلنتاج الس��نوي للوح 1650 
كيلووات، فيما تبلغ س��عر التعرفة 
ل��كل وات 29 فلس��ًا، ويكون العمر 
االفتراضي للنظ��ام 20 عامًا فعلى 
سبيل المثال، عند تركيب 40 لوحًا 
شمس��يًا عل��ى مس��احة 200 مت��ر 
مربع، باستثمار قدره 16 ألف دينار 
يمكنه أن يولد 20 ألف وات شهريًا، 
من الطاق��ة الكهربائية، بإجمالي 

يمك��ن  لذل��ك  كيل��ووات   66.000
الحص��ول عل��ى عائد ق��دره 1914 
دينارًا ف��ي العام الواحد، ويتوقع أن 
تتم استعادة رأس المال المستثمر 
 8 ف��ي الطاق��ة الشمس��ية خ��الل 
سنوات، بعدها يحصل المنتج لتلك 
الطاقة ف��ي الحصول على الكهرباء 
مجان��ًا للمدة المتبقي��ة من العمر 
االفتراض��ي للنظ��ام والبالغ��ة 16 

عامًا. 
وبي��ن أن مش��روع تركي��ب الطاق��ة 
الشمسية على أس��طح المدارس، في 
مرحلته الثانية يستهدف 20 مدرسة، 
بعد أن ش��مل 8 مدارس في مرحلته 
األولى وذلك لخفض ما تقدر نس��بته 
ب� 20% إلى 30% م��ن كلفة الكهرباء 

التقليدية.

 »صفقات« تطلق أول منصة استثمار 
وتمويل جماعي في البحرين والمنطقة

أعلنت ش��ركة صفقات، عن إطالق منصتها اإللكترونية 
لالس��تثمار والتموي��ل الجماع��ي Crowdfunding في 
البيئ��ة الرقابية التجريبية لمص��رف البحرين المركزي. 
وتعتب��ر ه��ذه المنص��ة أول منصة اس��تثمار وتمويل 

جماعي تجزيئي في البحرين والشرق األوسط.  
ومن��ح مص��رف البحرين المرك��زي الموافقة للش��ركة 
للعم��ل ف��ي البيئ��ة الرقابي��ة التجريبي��ة للمص��رف 
المطلوب��ة لب��دء العم��ل التجريبي في المش��روع، مع 
وضع الضوابط الالزمة بش��أنه. ويعتبر النظام المالي 

ف��ي البحرين تحت مظلة بنك البحرين المركزي حاضنًا 
ومس��اندًا للتكنلوجيا الرقمية وس��باقًا الحتواء األفكار 

االستباقية.

 »ماني الدولية«: طرح 
برامج حديثة لتحصيل الديون

كش��فت الرئيس��ة التنفيذي لش��ركة »ماني الدولية« فرع البحرين، زهراء 
حن��وان، عن أن الش��ركة تطل��ق برامج واعدة للس��وق المحل��ي والخليجي 
تتحدث عن التأثير االقتصادي على المشاريع التنموية إثر جائحة كورونا، 
باإلضافة إلى أهم عوامل النجاح التي س��اعدت ف��ي تخطي تلك الجائحة، 
موضح��ة أن طموحاتن��ا تتمث��ل في طرح عدد م��ن البرام��ج الحديثة في 

تحصيل الديون والعمل على تذليل كافة الصعاب لدى العمالء.
وتحدث��ت في حوار ل�»الوطن« عن »تكوين ش��راكة قائمة على حفظ حق 
العمي��ل في تحصي��ل تلك المبال��غ المتطلب تس��ديدها والمتعثرة لدى 

زبائن العمالء«.

 رباعي الدول الكبري: 
سنمنع إيران من السالح نووي

أعربت الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس عن 
»قلقها الكبير والمتنامي« حيال النشاطات النووية المستفزة 
إليران، ودعت طهران إلى »تغيير موقفها« إثر اجتماع لقادة 

هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.
وقال��ت ال��دول األربع في بي��ان »نحن مقتنع��ون بأنه ال يزال 
ممكن��ًا التوصُل س��ريعًا وتنفيذ اتفاق حول مع��اودة احترام 
خطة العمل الش��املة المش��تركة التي وقعت في 2015 من 
جانب إيران وس��ت قوى كبرى«. وأضاف »لن يكون هذا ممكنًا 
إال إذا غيرت إيران مسارها«. وشددوا على ضرورة »ضمان عدم 

تمكن إيران من تطوير أو امتالك سالح نووي«. 
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د. عبد الحسين ميرزا
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قائد مستشفى حمد الجامعي

 زهراء حنوان

جاللة الملك المفدى

البحرين أول المستوردين لمكائن ياماها قبل انطالقها للعالمية 

 الكوهجي: تعلمت التجارة 
من والدي و»وكالة ال جي« جاءت بالقراءة 
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افتتاح ملعب »البادل« 
بالجامعة العربية المفتوحة

أقامت الجامع��ة العربية المفتوحة حفل افتت��اح ملعب البادل، 
تحت رعاي��ة األمين الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي الدكتورة 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى ال خليفة، وبحض��ور مدير عام الجامعة 

الدكتور غرم اهلل الغامدي وعدد من المسؤولين في المملكة.
وأوضحت الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى، أنه ف��ي إطار دعم 
وتطوي��ر التعليم العالي ف��ي البحرين بما يضمن رفع مس��توى 
المحت��وى والمضمون والبرامج األكاديمية وانماط التعليم، فإن 
مجل��س التعليم العالي يولي اهتمام��ا باالرتقاء بالجامعات في 
البحرين بما يتوافق مع توجيه��ات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، التي تؤكد دائما 
أهمية تعاظم الجهود وتكاملها في سبيل دعم الشباب البحريني 
ف��ي عملي��ة التنمية الت��ي تش��هدها المملكة متس��لحا بالعلم 

والمعرفة والخبرات التي تعينه على ذلك.
وأش��ادت بجهود الجامع��ة في مجال تقدي��م البرامج األكاديمية 
والثقافي��ة والرياضية لطلبة الجامعة، حيث إن تش��ييد »البادل« 
يس��هم في احتضان الطلبة وتوجيه مهاراته��م وهوياتهم بما 

يفيدهم لتنمية قدراتهم واكسابها خبرات ومهارات واسعة.
وأكدت توفير الرعاية للطلبة والدعم الالزم لهم إلطالق طاقاتهم 
وتمكينهم الستكشاف فرص جديدة، بما يسهم في إعداد أجيال 
مؤهل��ة لديها القدرة على االبت��كار واإلبداع والري��ادة، لتحقيق 

طموحات المملكة بمزيد من الرقي والتقدم.
بينم��ا أع��رب رئي��س االتح��اد الرياض��ي البحرين��ي للم��دارس 
والجامعات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان ال خليفة، عن  شكره 
للمؤسس��ات التعليمية والجامعات على تعاونها مع االتحاد وما 
توليه م��ن اهتمام ورعاية بالنش��اط الرياض��ي، مؤكدا أن دعم 
الشباب بالجانب األكاديمي والصحي والرياضي والنفسي يساهم 

في بناء جيل قادر على بناء الوطن واالرتقاء به.
ونوه بتوجيهات س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب والرياضة رئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة التي س��اهمت في تحقيق 
القطاع الرياض��ي في البحرين للعديد م��ن النجاحات واإلنجازات 

على الصعيدين المحلي والدولي.

النظام تدارك صرف 600 دواء عن طريق الخطأ

»حمد الجامعي«: 4 ماليين صرفية دوائية للمرضى خالل 3 سنوات
قال قائ��د مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
بن عطي��ة اهلل آل خليف��ة إن اإلدارة 
أخط��اء  اس��تطاعت تجن��ب ح��دوث 
ص��رف األدوي��ة للمرض��ى وخف��ض 
نس��بته بش��كل ملفت ف��ي كل عام  
منذ 2019، مش��يرًا إل��ى إحصائيات 
صرف األدوية من صيدلية مستشفى 
الملك حم��د الجامعي هي 4 ماليين 
صرفية دوائية للمرضى خالل الثالث 
أع��وام األخيرة، كان من ضمنها عدد  
600 دواء فق��ط كان س��يتم صرفه 
بالخط��أ ولكن ت��م تدارك��ه وتجنب 
وصول��ه للمري��ض، أي بم��ا يعادل 
نس��بة  0.02% من مجمل الصرفيات 
الدوائي��ة وه��و بذل��ك يعتب��ر رقمًا 
قياس��يًا ونس��بة ضئيلة جدًا ألخطاء 
م��ع  بالمقارن��ة  الدوائ��ي  الوص��ف 
المس��توى العالمي التي تتراوح بين 
2-33%. وأضاف الش��يخ س��لمان بن 
عطية اهلل أن األخطاء الدوائية تحدث 
بع��د أن يتوجه المري��ض بالوصفة 

الطبية إلى الصيدلي، سواء في صرف 
ال��دواء الخط��أ أو مق��دار الجرع��ة أو 
العالج الموصوف أو اسم المريض أو 
صالحية الدواء، إال أن نس��بة األخطاء 
تختل��ف من مستش��فى آلخ��ر وذلك 
بحس��ب دق��ة األنظم��ة والتقين��ات 
المس��تخدمة وخب��رة الصيادل��ة في 

صرف تلك الوصفات الدوائية.
وأش��ار إلى أن صيدلية المستش��فى 
الرق��م  له��ذا  الوص��ول  اس��تطاعت 
القياس��ي لعدة أسباب أهمها، تحري 
الصيدالني الدقة عند قراءة الوصفة 
الطبي��ة، وتحضيره األدوي��ة بعناية،  
ومراجع��ة المل��ف و التاري��خ الطبي 
والدوائ��ي  للمري��ض  والتأك��د من 
الوصف��ة واألدوي��ة المحض��رة م��رة 
ثانية، مش��يرًا إلى أنه في حالة عدم 
توافر صنف دوائ��ي مذكور بالوصفة 
الطبي��ة مع ع��دم وج��ود البديل له، 
ففي هذه الحالة، يتواصل الصيدالني 
م��ع الطبيب المش��رف ال��ذي حرر له 
الوصفة وطلب البديل للوصفة، حيث 

يجب على الصيدالني أن يقرر البديل 
للدواء بعد مراجعة الطبيب المعالج 
واستش��ارته، الفت��ًا إل��ى أن عملي��ة 
التواص��ل بين أف��راد فري��ق الرعاية 
الصحي��ة جي��دة ج��دا وهي تس��اهم 
فى من��ع ح��دوث األخط��اء الدوائية. 
وقد أدى هذا التواص��ل المهني بين 
الطبيب  والصيدلي إلى خفض معدل 

أخطاء الوصفة الطبية بالمستش��فى 
وذك��ر أن الس��بب اآلخ��ر النخف��اض 
نس��بة أخطاء الوصفات الدوائية في 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي 
إلكترون��ي  نظ��ام  اس��تخدام  وه��و 
HOPE وال��ذي يع��د ث��ورة تقني��ة، 
حي��ث يتي��ح للطبيب طل��ب الوصفة 
الطبية وإرسالها ضمن شبكة داخلية 
إلى جه��از الحاس��ب ل��دى الصيدلي 
ويطابقه��ا  الصيدل��ي  ليراجعه��ا 
بمل��ف المري��ض قبل صرف��ه، فضاًل 
عن تقليل نس��بة األخط��اء في صرف 
األدوية، مش��يرًا إلى أن دليل األدوية 
مفه��رس حس��ب الترتي��ب األبجدي 
لالس��م العلم��ي لل��دواء، لتس��هيل 
الوص��ول إل��ى ال��دواء المطل��وب أو 
البدي��ل له خالل م��دة زمنية قصيرة، 
وه��ذا النظام يضمن س��المة وأمان 
المري��ض حي��ث أنه يمك��ن للطبيب 
اإلطالع عل��ى التاريخ الدوائي الكامل 
للمري��ض والكمي��ات واألصناف التي 
ت��م وصفه��ا، واألم��ر الذي يس��هل 

مراجع��ة س��جل المري��ض وتف��ادي 
أي خط��ا بما يحق��ق أعل��ى معدالت 
الكفاءة، والدق��ة للطبيب والصيدلي 
في التعامل مع األدوية، مؤكدًا أنه ال 
يتم صرف أي دواء في المستشفى إال 
بعد التأكد من أنه سيتم استخدامه 

خالل المدة المحددة للمريض.
من جانب��ه، قال مدير المستش��فى 
الدكت��ور هاني ف��ارس إن تدش��ين 
ف��ي  اآللي��ة  الذكي��ة  الصيدلي��ة 
مستشفى الملك حمد الجامعي، كان 
له دورا حيويا ونتائج إيجابية مهمة 
في دقة وسرعة صرف األدوية ووذلك 
بإشراف الصيدالني، حيث أنها تقدم 
خدماتها للمرض��ى والمراجعين من 
جمي��ع العي��ادات الطبي��ة واألجنحة، 
فض��ال عن تقليل وق��ت االنتظار من 
45 دقيق��ة إلى س��بع دقائ��ق فقط 
باإلضافة إلى خفض احتمالية وقوع 
األخط��اء الدوائية إل��ى درجة الصفر 

عند صرف األدوية منها.
من جهتها، ذك��رت مديرة الصيدلية 

لمي��اء  الصيدالني��ة  بالمستش��فى 
عبدالغن��ي أن��ه ت��م تقلي��ل نس��بة 
ه��در األدوي��ة المنتهي��ة الصالحية 
بالمستش��فى لنس��بة أق��ل م��ن %1 
األدوي��ة  مش��تريات  مجم��وع  م��ن 
خالل الث��الث أعوام األخي��رة مقارنة 
بالمس��توى العالمى ال��ذى قد يصل 
إلى 5% من مجموع مشتريات االدوية 
و ذلك نتيج��ة لتوف��ر معلومات عن 
كميات االدوية المتوفرة في المخازن، 
تاريخ صالحيتها وانتهائها، واستالم 
إش��عارات خاصة الذي يسهل عملية 
التحك��م فى اس��تخدام األدوي��ة بناء 

على تواريخ صالحيتها.
فيما نوه��ت مديرة الجودة بصيدلية 
المستش��فى الصيدالني��ة مي الليثي 
أن��ه يط��ور حالي��ًا الدليل اإلرش��ادي 
الخ��اص باس��تخدامات األدوية وهو 
يتضم��ن االس��م العلمي ل��كل دواء 
ليك��ون  وتركيبت��ه،  واس��تخداماته 
مرجعًا علميًا لكل مستخدمي العالج 

الدوائي.

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

بالتعاون مع »الجمارك« و»مكافحة المخدرات« السعودية

»المباحث«: إحباط تهريب 39 ألف حبة كبتاغون
أعلن��ت ش��رطة إدارة مكافحة المخ��درات باإلدارة 
العام��ة للمباحث واألدلة الجنائي��ة، عن تمكنها، 
بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية 
العام��ة لمكافح��ة المخدرات بالمملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، من ضبط تهريب طردين 

يحتويان على 39,070 حب��ة من مادة الكبتاجون 
المخ��درة، وذل��ك في إط��ار دعم التع��اون األمني 

الدولي لمكافحة االتجار بالمخدرات. 
وأوضح��ت اإلدارة أنه إث��ر تلقي معلوم��ات بهذا 
الشأن وبعد إبالغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم 

ضبط الطردين الواردي��ن بمطار البحرين الدولي 
وتم الس��ماح إلرس��الهما إل��ى المملك��ة العربية 
السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، حيث 
ت��م القبض على الش��خصين المعنيين باس��تالم 

الطردين في الرياض.

لمياء بنت محمد: الجمعية تكفل 300 يتيم من مختلف المراحل العمرية

 للعام الثالث على التوالي..
»النور للبر« تكّرم أيتام الثانوي المتفوقين

أيمن شكل «

 نظم��ت لجنة األيت��ام بجمعية النور للبر، للعام الثال��ث على التوالي، حفل 
تكري��م للطلبة المتفوقين م��ن األيتام خريج��ي المرحل��ة الثانوية للعام 
2020-2021، والتي اشتملت هذا العام على 37 طالبًا وطالبة حصلوا على 

أعلى درجات.
وأك��دت رئيس��ة جمعية النور للبر الش��يخة لمياء بنت محم��د بن خليفة آل 
خليف��ة أن االحتف��ال يأتي ترجمة لرؤي��ة الجمعية للعم��ل الخيري بصفة 
عام��ة، وكفالة األيتام على وجه الخصوص، الفتة إل��ى أن متطلبات الحياة 
قد تعدت المأكل والمشرب والملبس، إلى التركيز على الجوانب التعليمية 

والفكرية والتربوية.
وقال��ت إن لجنة كفالة األيتام من اللجان الرئيس��ة في الجمعية حيث بدأت 
منذ ع��ام 2005 بكفالة 50 يتيم، واليوم بعد م��رور 16 عامًا، تجاوز العدد 
300 يتي��م، منوهة بجهود رئيس��ة لجنة األيتام والعض��وات العامالت في 
اللجنة، فيما أعربت عن س��عادتها بتكريم 37 متفوقًا ومتوفقة، مش��ددة 
عل��ى أن اله��دف من التكريم هو تعزي��ز األمن والمثابرة وتش��جيع الطلبة 

لالستمرار في التفوق والتميز بالمرحلة الجامعية القادمة.
وأك��دت الش��يخة لمياء بنت محمد ب��ن خليفة آل خليف��ة أن الجمعية تقف 
خل��ف أبنائها من األيتام المتفوقين بالدعم والمس��اعدة وصوال لبر األمان 
ولمواصلة مس��يرة العمل الدؤوب ليصبحوا من السواعد البناءة في مملكة 

البحرين الغالية، فيما أشادت بالمحسنين الذين حضروا المناسبة.   
وحول تفاصيل الفعالية، أوضحت رئيس��ة لجنة األيتام في جمعية النور للبر 
رح��اب حمزة، أن الجمعية تحتض��ن 300 يتيم من جميع المراحل العمرية، 
م��ن األطفال قبل المرحلة االبتدائية وحتى الثانوي، وقد دأبت لجنة األيتام 

على تنظيم حفل تخرج للطلبة المتفوقين سنويا.
وكش��فت رئيس��ة اللجنة عن كفالة الجمعية لمصروفات عشرة من الطلبة 
المتفوقين الذين تم قبولهم هذا العام في جامعة البحرين، مشيرة إلى أن 
الجمعية قامت العام الماضي أيضًا بكفالة 10 أيتام من المتفوقين الذين 

دخلوا الجامعة.
م��ن جانبها، قالت حمزة إن جمعية البر للنور تحرص على دعم فئة األيتام 
الذين ينتسبون أيضا للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، وأكدت أن هذا 
الدعم يأتي متسقا مع أهداف المؤسسة ومعاونا لبرامجها على مدار العام، 
حيث نهتم بدراس��ة الطلبة األيتام ونقدم لهم دعما ماديا ولوجس��تيا، بما 
يضمن وص��ول المتفوقين منهم إلى ما يطمح��ون إليه، مؤكدة أن اللجنة 
تق��وم بأنش��طة متنوع��ة وال تقتص��ر أعمالها عل��ى األيت��ام، ولكن أيضا 
مس��اعدة أمهاتهم األرامل س��واء بالدعم المالي في المناس��بات واألعياد، 
وكذلك تأثيث المن��زل وتوفير أجهزة كهربائية ومكيف��ات لغير القادرين، 
الفتة إلى أن اللجنة ال تغفل عن األس��ر التي يكون عائلها ذو دخل محدود، 
حيث يتم تقديم كافة سبل العون لألسرة البحرينية بهدف تعزيز االستقرار 

المجتمعي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية األخرى.

 آسيويان يستوليان 
على 2970 دينارًا من بحريني برسالة نصية

أيمن شكل «

تمكن آس��يويان من االستيالء على 
2970 دين��ارًا م��ن بحرين��ي، ع��ن 
طريق إرسال رسالة نصية احتيالية، 
وحكم��ت المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابع��ة بالس��جن 5 س��نوات على 
اآلس��يويين وتغري��م كل منهم��ا 5 
آالف دينار وأمرت بإبعادهما نهائيًا 
ع��ن الب��الد بع��د نف��اذ العقوبة. 
أن  إل��ى  القضي��ة  أوراق  وأش��ارت 
المتهم األول قام باستعمال توقيع 
عليه  بالمجن��ي  خ��اص  إلكترون��ي 
لغ��رض احتيالي غير مش��روع، وهو 
االستيالء على المبلغ المالي 2970 

دين��ارًا، ب��أن اتف��ق ه��و والمتهم 
الثان��ي م��ع المجهول عل��ى تحويل 
المبالغ التي تم االستيالء عليها إلى 

حسابهما.
 وأش��ارت األوراق إل��ى أن الواقع��ة 
 ،2021 ماي��و   18 بتاري��خ  حدث��ت 
حي��ن تلق��ى مواطن رس��الة نصية 
من رقم يدعي صلته بشركة بنفت 
باي تتضمن طلبًا لتحديث بياناته 
والدخ��ول عل��ى رابط موج��ود في 
الرس��الة، فقام بفت��ح الرابط وتم 
تحويله إلى موق��ع طلب منه إدخال 

رقم هاتفه والرقم الشخص. 
وفي الي��وم التالي تلق��ى المواطن 
اتصااًل هاتفيًا من ش��خص آس��يوي 

أوهم��ه بأن��ه م��ن ش��ركة بنف��ت 
وأبلغه بأنه سيقوم بتفعيل حسابه 
عبر رس��الة نصية ستصله فيها رمز 
otp، وبالفعل تلقى الرس��الة وقام 
بإب��الغ المتص��ل بالرم��ز، وبعدها 
بدقائق تلقى رس��الة تفيد س��حب 
مبلغ 990 دينارًا من حسابه البنكي 
وتكرر س��حب نفس المبلغ 3 مرات، 
بإجمالي 2970 دينارًا، فتقدم ببالغ 
بالواقعة. وتم إج��راء تحريات حول 
المتصل والحسابات التي تم تحويل 
المبال��غ إليها، وص��واًل إلى المتهم 
األول، والذي قرر في التحقيقات بأن 
صديق��ه »المتهم الثان��ي« يعمل 
في تج��ارة اإللكترونيات وطلب منه 

مساعدته للعمل في نفس المجال 
فواف��ق، وبع��د فت��رة أخب��ره بأنه 
غير النش��اط إلى تجارة الس��يارات، 
وطلب منه تس��ليمه حسابه البنكي 
لكي يتم تحويل مبال��غ عليه كونه 
ال يملك حس��ابًا بنكيًا وذلك مقابل 

عمولة.
أن��ه س��اعد  األول  المته��م  وأك��د 
صديق��ه المته��م الثان��ي دون أن 
يعلم بالجريمة، حيث كان يس��حب 
المبال��غ ويس��لمها إليه، فأس��ندت 
النياب��ة العام��ة للمتهمين تهمة 
االس��تيالء على مبالغ م��ن المجني 
علي��ه بط��رق احتيالية واس��تعمال 

توقيع إلكتروني خاص بالمجني.

 القبض على أفريقي يهرب 
خادمات يعلمن لحسابه  

صرحت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أنه في إطار تنفيذ 
القانون ومكافحة الجريمة، قامت شرطة المباحث باتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال ش��خص يحمل جنسية أفريقية )31 عاما( إثر قيامه 

بتهريب عامالت منازل واستقطابهن للعمل لحسابه الخاص.
وأوضح��ت اإلدارة، أن��ه ف��ور ورود معلومات بهذا الش��أن تم إجراء 
عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوية المذكور 
والقب��ض عليه، حي��ث تم ضب��ط 4 عامالت هاربات من جنس��يات 
أفريقي��ة تتراوح أعمارهن بين 28 و 34 عامًا، مش��يرة إلى أنه جاٍر 
اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدًا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

»الجوازات«: تمديد ساعات 
العمل في مدينة عيسى 
والمجمع األمني بالمحرق

أعلنت ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، عن تمديد أوقات 
الدوام الرسمي بفرعي مدينة عيسى والمجمع األمني بالمحرق 
من السابعة والنصف صباحًا وحتى السادسة مساًء اعتبارًا من 
اليوم. ونوهت أنه بإمكان العمالء إنجاز معامالتهم إلكترونيًا 
دون الحاج��ة لزيارة مراكز الخدم��ة وذلك عبر البوابة الوطنية 
للحكومة اإللكتروني��ة bahrain.bh. وفي حال رغبة عمالئها 
بزي��ارة مراك��ز الخدمة يرجى أخ��ذ موعد مس��بق عبر تطبيق 

سكيب الينو.
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 اكتشاف جمجمة يفجر 
مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا

ف��ي اكتش��اف قد يعي��د تصني��ف أنواع البش��ر في 
العصور المختلفة، اكتش��ف العلم��اء جمجمة لنوع 
جدي��د من البش��ر القدامى في إفريقي��ا، يعتقد أنه 

سلف مباشر لإلنسان الحديث. 
اس��م  حديث��ًا  المكتش��فة  األن��واع  عل��ى  وأطل��ق 
»إنس��ان بودينس��يس« الذي عاش خ��ال »العصر 

البليستوسيني األوسط« منذ حوالي 500 ألف عام.
ويأمل باحث��ون من جامعة وينيبي��غ الكندية، وفق 
م��ا أوردت، »ديلي ميل« أن يس��اعد االكتش��اف في 

تسليط الضوء على هذه الحقبة السحيقة.
إلى ه��ذا، قال��ت الدكت��ورة ميريانا روكس��انديك، 
إن »الحدي��ث ع��ن التط��ور البش��ري خ��ال ه��ذه 
الفت��رة الزمني��ة أصبح مس��تحيًا بس��بب االفتقار 
إلى المصطلحات المناس��بة، الت��ي تعترف بالتنوع 
الجغراف��ي البش��ري«. وأعاد الباحثون في الدراس��ة 
تقيي��م الحفري��ات الموجودة من إفريقيا وأوراس��يا 
الت��ي تعود إل��ى فترة العص��ر الجليدي األوس��ط، 
وت��م تحديد ه��ذه الحفريات إما على أنها »إنس��ان 

هايدلبيرغ« أو »إنسان روديسيا«.
وعل��ى الرغم من ذلك، أظهرت أدلة الحمض النووي 

الحديث��ة أن بع��ض الحفريات في أوروب��ا التي تم 
تحديده��ا على أنها »إنس��ان هايدلبي��رغ« هي في 

الواقع »إنسان نياندرتال المبكر«.
ف��ي هذه األثناء، تم تحديد الحفريات اإلفريقية من 
هذه الفترة على أنها تعود إلى »إنسان هايدلبيرغ« 
و»إنس��ان روديس��يا«، مم��ا أدى إلى إرب��اك األمور 

بش��كل أكبر. ويعتقد الباحثون في تحليلهم الجديد 
أن الجمجمة التي عثر عليه��ا في بودو دار بإثيوبيا 
ال تنتمي إلى إنس��ان هايدلبيرغ أو إنسان روديسيا، 
لكنها نوع جدي��د تمامًا. واحتفااًل بالموقع الذي تم 
اكتش��اف الجمجمة فيه، أطل��ق الباحثون على النوع 

اسم إنسان بودينسيس.

 الفنانة المغربية معن تحيي 
الموروث األندلسي بمركز الشيخ إبراهيم

تحيي الفنانة المغربية نبيلة معن مس��اء غد االثنين، أمس��ية موس��يقية غنائية، في مركز الش��يخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، تقدم فيها روائع  من الموروث الموسيقي األندلسي، 
ومختارات غنائية مختلفة اإليقاعات واأللحان، ضمن الموس��م الثقافي » أروم من األيام«. وسيكون 
متاح��ًا حض��ور 50% من الطاقة االس��تيعابية لقاع��ة المركز، م��ع األخذ بعين االعتب��ار لإلجراءات 
االحترازية، وقواعد التباعد االجتماعي، ولبس الكمامات. كما س��يتم أيضًا بث المحاضرة عبر رابط 
صفحة المركز على اليوتيوب. يذكر أن نبيلة معن، مغنية وملحنة وش��اعرة مغربية، مواليد مدينة 
فاس، درس��ت الموس��يقى والتلحين في المعهد العالي للموس��يقى وتعلمت العزف على القيثارة. 
واهتمت منذ صغرها بالموسيقى التقليدية وقد دفعها هذا الشغف إلى تعميق دراستها وأبحاثها 
في الموس��يقى األندلس��ية، الطرب الغرناطي والملحون. وكموسيقية معاصرة، تّقدم نبيلة تصورًا 
جدي��دًا للموس��يقى التقليدية المغربي��ة، ذُا بعد عالمي، حيث تمتزج فيه الموس��يقى األندلس��ية 

والملحون بالجاز وموسيقى العالم.

 »الصحة العالمية« تحذر 
من ظهور فيروس جديد 

التستطيع البشرية احتواءه
أعل��ن المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة، تيدروس 
أدهانوم جيبريسوس أن فيروسًا جديدًا سيظهر في المستقبل، 

لن تكون البشرية قادرة على احتوائه.
وقال جيبريسوس، خال اجتماع مع وزراء المالية والصحة للدول 
األعضاء في مجموعة »العش��رين« بروم��ا،: »إنني على قناعة 
بأن��ه عندما ج��رى التخطيط لهذا االجتماع، كن��ا نأمل جميعًا 
بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد، وبسبب المتحور )دلتا( 
ع��ادت اإلصابات والوفي��ات لارتفاع عالمي��ًا، بما في ذلك في 

الكثير من بلدانكم«.
وأش��ار إلى أنه »على الرغم من أن اللقاح��ات تنقذ أرواحًا، هي 
ال توق��ف انتقال الفي��روس، ولذلك على كل دول��ة أن تواصل 
استخدام كل األدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية واإلجراءات 

االجتماعية مع االختبارات والعاج واللقاحات«.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها نشروا،، خطة 
استراتيجية وميزانية جديدة، تتطلب 23.4 مليار دوالر لضمان 

وصول االختبارات والعاج واللقاحات إلى من يحتاجون إليها.
وقال إن 36% من س��كان العالم مطعمون ف��ي الوقت الحالي 
بش��كل كامل، لك��ن في أفريقي��ا تبلغ هذه النس��بة 6% فقط، 
مضيفًا أن تحقيق الهدف المحدد، وهو تطعيم 40% من سكان 
العالم مع نهاية 2021، يتطلب 550 مليون جرعة إضافية من 

اللقاحات، وهذا الحجم يمكن إنتاجه خال 10 أيام.
وأك��د أن هن��اك حاجة لتنف��ذ ال��دول التي تعه��دت بتقديم 
اللقاح��ات، التزاماتها بس��رعة.وتابع: »حتى ف��ي الوقت الذي 
نحارب فيه هذا الوباء، علينا أن نتخذ العبر، وهذا الوباء يعلمنا 
بأن نحض��ر لوباء آخر، وم��ن المؤكد من الناحي��ة البيولوجية 
أنه عند نقطة معينة س��يظهر في��روس جديد ونحن لن نكون 
قادرين على احتوائه. وبإمكاننا أن نتخذ خطوات اآلن للتحضير 
لهذا الفيروس ورصده والتعامل معه بسرعة عندما سيظهر«.

حكم قضائي بإعدام 20 حذاء رياضيًا مقلدًا
أيمن شكل «

قض��ت المحكمة الكب��رى المدنية بإع��دام 20 حذاء رياضيًا مقل��دًا لماركة 
عالمي��ة حاول 3 من التجار إدخالها إلى البحرين، كما أمرت المحكمة بإلزام 
المدعى عليهم بأن يؤدوا للش��ركة المدعية مبلغ 700 دينار مقابل االضرار 
المادية التي لحقته��ا، وإلزام المدعى عليهم برس��وم ومصروفات الدعوى 
ومقاب��ل أتع��اب المحاماة. وكان أصحاب ش��ركة تجارية قد اس��توردوا 20 
ح��ذاء رياضيًا مقل��دًا لماركة عالمية، وذلك عبر المناف��ذ الجمركية، فقامت 
الش��ركة صاحب��ة الوكال��ة بتقدي��م دعوى أم��ام المحكمة أك��دت فيها أن 
البضاع��ة المقل��دة تحمل عام��ة تجاري��ة مملوكة لها، وته��دف لتضليل 
الجمهور واإلضرار بالمدعية، وطلبت وقف اإلفراج الجمركي وإتاف البضاعة 
المس��توردة موضوع الدعوى وإلزام المدع��ى عليهم من األول وحتى الثالث 
متضامنين بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 700 دينار مع الفائدة القانونية 
مقاب��ل األضرار المادية التي لحقت بالمدعية، ورس��وم ومصروفات الدعوى 

ومقابل أتعاب المحاماة.
وأش��ارت أوراق الدع��وى إل��ى أن المدعى عليهم م��ن األول وحتى الثالث قد 
قاموا باس��تيراد بضائع مقلدة عبارة عن أحذي��ة رياضية عددها 20 منتجة 
خ��ارج البحري��ن تحمل عام��ة تجارية مملوك��ة للمدعية بغ��رض تضليل 
الجمه��ور واإلض��رار بالمدعية وحاولوا إدخ��ال هذه البضاع��ة المقلدة عبر 

المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية إلقامة الدعوى الماثلة للحكم.
وقدمت المدعية سندا لدعواها: نسخة من شهادة تسجيل العامة التجارية 
المس��جلة باس��م المدعية في مملكة البحرين، ونس��خة م��ن خطاب إدارة 

جمارك المنافذ الجوية بشأن البضاعة محل التداعي.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهما األول والثاني قد حضرا بش��خصهما 
وأقرا بأن البضاعة مقلدة، مش��يرة إلى نص المادة )38( من قانون )نظام( 

العام��ات التجاري��ة لدول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربي��ة الصادر 
بالقانون رقم )6( لس��نة 2014  بأنه »لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب 
س��ائغة تحمله على االعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل 
عامة مشابهة لعامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس 
ل��دى الجمهور، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة باإلفراج الجمركي 
لوق��ف اإلفراج الجمركي عن هذه الس��لع وعدم الس��ماح بتداولها، ومن ثم 
تقضي المحكمة بإتاف هذه البضاعة على نفقة المدعى عليهم، وإلزامهم 

بدفع 700 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وبرسوم ومصروفات الدعوى«.

 إليسا  ترد على قرداحي:
 »اذهب إلى األسد والحوثيين«

دع��ت المغنية اللبنانية، إليس��ا 
اللبناني  اإلع��ام  خ��وري، وزي��ر 
جورج قرداحي إل��ى التوجه نحو 
كان  إذا  والحوثيي��ن«  »األس��د 
يحبهما، مشيرة إلى أنه يتحمل 
مس��ؤولية بلد بأكمل��ه، في رد 
فعل غاضب بعد قرار السعودية 
والبحري��ن بس��حب س��فيريهما 
ف��ي بي��روت وط��رد الس��فيرين 

اللبنانيين لديهما. 
وقالت إليس��ا عبر صفحتها الرس��مية على موق��ع تويتر: »جورج 
قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل 
سياس��ة لبنان وال خطو وال انتماءو. بتحب األسد والحوثيين؟ روح 
لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو«، حس��ب 

قولها.
وأضافت المغنية اللبنانية المعروفة بموقفها السياسي المضاد 
لموق��ف قرداحي: »الش��عب ع��ن يدفع تمن ناس با مس��ؤولية 
نّصبو حالن مس��ؤولين علين��ا. خربوا بيوت الن��اس وخربوا لبنان 
وس��معتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن 

إيران. إنتو با كرامة وبا ضمير. الزم اليوم تستقيلو«.



(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
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الكويت، أبوظبي

حذت الكويت أمس حذو السعودية والبحرين وقررت الطلب من القائم بأعمال 
الســـفارة اللبنانية مغادرة أراضيها واستدعاء ســـفيرها في بيروت؛ على خلفية 
تصريحـــات لوزيـــر لبنانـــي بشـــأن الحـــرب فـــي اليمـــن. وقالـــت وزارة الخارجية 
الكويتيـــة فـــي بيـــان “دولة الكويت قررت اســـتدعاء ســـفيرها لـــدى الجمهورية 
اللبنانية للتشـــاور ومغادرة القائم بأعمال ســـفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة 

الكويت خالل 48 ساعة”.
مـــن جانبهـــا، أعلنت دولة اإلمارات، أمس، ســـحب دبلوماســـييها من الجمهورية 
اللبنانية. وقال خليفة شـــاهين المرر، وزير دولة، إن قرار ســـحب الدبلوماسيين 
جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل 

بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

الكويت واإلمارات تستدعيان سفيريهما من لبنان

)12(

حققت حملة صحيفة “البالد” )أنا بحريني 
وأحـــب المحـــرق(، لدعـــم فريـــق المحـــرق 
االتحـــاد  كأس  نهائـــي  فـــي  القـــدم  لكـــرة 

اآلســـيوي أمام ناساف األوزبكي 5 نوفمبر 
المقبل، أصداء إيجابية كبيرة في الوسط 

المحلي.
وتفاعل العديد من الشـــخصيات والنخب 
والسياســـية  الرياضيـــة  المجتمعيـــة 

واالقتصادية والفنية والثقافية مع مبادرة 
“البالد” عبر وســـائل التواصل االجتماعي، 
إذ أطلقت الصحيفة إعالنا خاصا بالحملة 

لقي رواجا كبيرا وردود فعل إيجابية.

تفاعل كبير مع حملة ^ “أنا بحريني وأحب المحرق”
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سفيرة أنقرة بالمنامة: 832 بحرينيا 
زاروا مستشفيات تركيا بـ 2020

قالـــت ســـفيرة الجمهوريـــة التركيـــة لدى مملكة البحرين أســـن جـــكل لصحيفة 
“البالد” إن أكثر من 832 بحرينيا زاروا المستشفيات التركية بالعام 2020.

وأوضحت، في حوار يعتبر األول مع صحيفة محلية، أن المستشـــفيات 
التركيـــة تقـــدم معاييـــر عاليـــة مـــن العـــالج والرعايـــة الفعالة وبأســـعار 

معقولة.
ولفتـــت إلى أن أكثر الفئات التي تم إرســـال المرضـــى إليها هي: قصور 

القلب الخلقي لدى األطفال، وأمراض األوعية الدموية الدماغية واألورام 
التي تتطلب نخاع العظام. 

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-1 1443 2525 ربيع األول 
OCT 2021 3131 أكتوبر

Year: 14السنة
No: 4765العدد
SUNاألحد

المنامة - بنا

عـــاد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
إلـــى أرض الوطن أمـــس، قادما من دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، بعد زيارة التقى خاللها نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة رئيـــس مجلـــس الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم، وولي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، 
حيـــث أجرى جاللتـــه مباحثات تناولـــت العالقات األخويـــة المتميزة 
بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على 

)02(الصعيدين اإلقليمي والدولي.

جاللته أجرى مباحثات بشأن 
العالقات المتميزة مع اإلمارات

جاللة الملك يعود ألرض الوطن
بدور المالكي   |   تصوير: خليل إبراهيم

)04(

جاللة الملك

حسن علي

ء
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أكثر من 30 
اتفاقية بين 

المنامة وأنقرة

نخطط حاليا لعقد 
الجولة الثالثة 

من المشاورات 
السياسية بالبحرين

شركات ومقاولون أتراك نفذوا توسعة مطار البحرين وخط “البا”

الروابط التاريخية 

ما أوجه التعاون االقتصادي  «
والدبلوماسي والتعليمي 

والثقافي بين البلدين؟ وما 
حجم التبادل التجاري بين 

المنامة وأنقرة؟

بنـــاًء علـــى األرضيـــة التـــي أرســـتها 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  الروابـــط 
التركيـــة  فالعالقـــات  المشـــتركة، 
تتطـــور  المشـــتركة  البحرينيـــة 
وتتنامـــى بمـــا يتماشـــى مـــع مبـــادئ 
والتاريـــخ  المشـــتركة  المصلحـــة 
والـــرؤى المشـــتركة لما فيـــه مصلحة 

البلدين في كل المجاالت.
لقـــد افتتحـــت تركيـــا ســـفارتها فـــي 
البحريـــن العـــام 1990، بينمـــا بـــدأت 
ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي أنقـــرة 
وكانـــت   ،2008 العـــام  منـــذ  العمـــل 
الزيارات المتبادلة بين الرئيس رجب 
طيب أردوغان وعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، فـــي العاميـــن 2016 و2017 
مثمـــرة للغايـــة، وقـــد اختتمـــت هذه 
الزيـــارات بتوقيع عدد مـــن مذكرات 
التفاهم التـــي تعزز تعاوننـــا الثنائي، 
فلدينا أكثر من 30 اتفاقية، ومذكرة 
مملكـــة  مـــع  وبروتوكـــوالت  تفاهـــم 
البحرين، وكل هذا بدعم ســـخي من 
قادتنـــا، ولدينـــا تعـــاون قـــوي ومثمر 
في المجـــاالت الصحية والســـياحية 
والتجاريـــة والتعليميـــة والمقـــاوالت 
والدفـــاع والتنســـيق فـــي المنظمات 
الدوليـــة واإلقليميـــة، وبالتأكيد نحن 

حريصون على زيادة تعزيزها. 
ونحـــن نخطـــط حاليـــا لعقـــد الجولة 
الثالثـــة مـــن المشـــاورات السياســـية 
خالل األشـــهر المقبلة فـــي البحرين، 
ونعتقد أن توثيق التعاون بين بلدينا 
ســـيلقي بظالل إيجابيـــة مثمرة على 
منطقتنـــا والعالم أيًضـــا، فتركيا جزء 
نشـــط مـــن فرقـــة العمـــل المشـــتركة 
للحفاظ على األمـــن البحري للخليج 
CTF- قيـــادة  أخذنـــا  لقـــد  العربـــي، 

151 ســـت مـــرات وقدمنـــا فرقاطـــة 
إلـــى CTF-151 مرات عدة كشـــريك 
التعـــاون  لمجلـــس  إســـتراتيجي 
إعطـــاء  وســـنواصل  الخليجـــي، 
الخليـــج  منطقـــة  لوحـــدة  األولويـــة 
مجموعـــة  ولدينـــا  واســـتقرارها، 
صداقة برلمانية دولية تم تأسيســـها 
في مارس 2019، وأنا متأكدة من أن 
التعاون في التشـــريع ســـيقربنا أكثر، 
ولدينـــا أيضا تعاون قوي في المجال 
الصحي من خالل التعاون المشـــترك 
بين جامعة إرجييس التركية ومركز 
األورام في مستشفى حمد الجامعي 
في مجـــاالت أمراض الـــدم واألورام 
المكونـــة  الجذعيـــة  الخاليـــا  وزرع 
للـــدم وكل مـــا يخص الكشـــف المبكر 
والعـــالج فـــي مجـــال أمـــراض الـــدم 

واألورام والسرطانات.
وكذلـــك يقـــدم مركـــز يونـــس إمـــري 
الثقافـــي دورات فـــي اللغـــة التركيـــة 
في جامعة البحرين منذ العام 2017. 
ولحـــد اآلن قام المركز بتدريس أكثر 

من 100 طالب وطالبة.

أما مـــن جانب المنظـــور االقتصادي، 
قيمـــة  بلغـــت   2020 العـــام  فمنـــذ 
صـــادرات تركيـــا إلـــى البحريـــن 202 
مليـــون دوالر، وبلغـــت قيمة واردات 
مليـــون   178 البحريـــن  مـــن  تركيـــا 
دوالر، وبلـــغ حجـــم التجـــارة الثنائية 
380 مليـــون دوالر، وهـــو أقـــل بكثير 
من إمكانات بلداننا. وتولت شـــركات 
تركيـــة ومقاولون أتراك مشـــروعات 
مرموقـــة في البحرين مثل مشـــروع 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  توســـعة 
بواســـطة تي.أ.فـــي، وتوســـعة خـــط 
البـــا عـــن طريـــق جـــي. أ.أم .أ، ونحن 
فـــي  المشـــروع  بنجـــاح  فخـــورون 
الوقـــت المحدد والمناســـب؛ لمواكبة 
رؤيـــة المملكـــة 2030، ونحـــن علـــى 
اســـتعداد للعمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع 
البحرين في العديد من المشروعات 

المستقبلية.

أجندة العمل

ما خططكم لتطوير العالقات  «
الثنائية بين البحرين وتركيا في 

مختلف المجاالت؟

أهميـــة  لهـــا  البحريـــن  مـــع  عالقاتنـــا 
أيًضـــا أن  كبيـــرة وخاصـــة، ونعتقـــد 

توثيـــق التعاون بيـــن بلدينا ســـيفيد 
منطقتنـــا أيًضـــا، ومـــن وجهـــة النظر 
هذه، فإن العمل على زيادة وتوطيد 
وخلـــق  المشـــتركة  العالقـــات  هـــذه 
مجـــاالت تعـــاون جديـــدة هـــي علـــى 
رأس أولويـــات األهداف التي أضعها 
فـــي أجنـــدة عملـــي والتـــي يجب أن 
أحققهـــا خـــالل فترة عملي كســـفيرة 

لجمهورية تركيا بمملكة البحرين.
فـــي  الـــدول  أكبـــر  مـــن  تعـــد  تركيـــا 
منطقتها، وهي من أكبر االقتصادات 
عالميـــا، ولديها ناتـــج إجمالي محلي 
يبلـــغ 717 مليـــار دوالر، و83 مليـــون 
نســـمة، ومليونـــا شـــركة، وألجـــل كل 
هـــذه المعطيات، فإمكانـــات التعاون 
بيـــن  مذهلـــة  الثنائـــي  االقتصـــادي 

البلدين.
تركيا لديها خبرة كبيرة في المجاالت 
الزراعية، وهي أكبر منتج للمنتجات 
الزراعيـــة فـــي أوروبـــا وعاشـــر أكبـــر 
منتـــج فـــي العالـــم، وتنفـــذ البحريـــن 
جهـــودا كبيـــرة وناجحـــة فـــي مجال 
الزراعـــة وزيـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة 
الزراعيـــة بفضـــل “المبـــادرة الوطنية 
وقـــد  الزراعـــي”،  القطـــاع  لتطويـــر 
حققت البحرين مخزوًنا إستراتيجًيا 
مـــن األمـــن الغذائـــي، ونـــود تشـــجيع 

التجـــار األتـــراك والبحرينييـــن علـــى 
تعزيـــز التعـــاون الثنائي فيمـــا يتعلق 

بسالسل التوريد.
الوطنيـــة  العمـــل  فـــي ضـــوء خطـــة 
األولى لكفـــاءة الطاقة فـــي المملكة، 
تعطي المملكة األولوية لالســـتخدام 
الفعـــال للطاقـــة مـــن منظـــور أخضر، 
عالمًيـــا   13 المرتبـــة  تركيـــا  وتحتـــل 
بقدرتهـــا  أوروبـــا  فـــي  والســـابعة 
الشمسية، ولقد كان إنتاجنا للكهرباء 
من الطاقـــة المتجـــددة أعلى من 40 
% خالل الســـنوات الثالث الماضية. 
لذلك، أعتقد أن هناك إمكانات هائلة 
للتعـــاون، وتمتلـــك المملكـــة قاعـــدة 
صناعية قوية في قطاعات األلمنيوم 
والبتروكيماويات والحديد والصلب 

والبالستيك والكابالت. 
فـــي بعض هذه القطاعات، تعد تركيا 

مستوردا صافيا.
بموقـــع  أيًضـــا  البحريـــن  وتتمتـــع 
إســـتراتيجي مهـــم كمركز لوجســـتي 
إقليمي، وبســـبب موقعنا الجغرافي، 
لدينـــا إمكان الوصول ليس فقط إلى 
األســـواق الرئيســـة، ولكـــن بالمعنـــى 
الحرفي للكلمة لكل مكان في العالم.

أعتقـــد أن اقتصـــادي البلدين قادران 
على تحقيق مزيد في كل من التجارة 

الثنائية والتعـــاون اإلقليمي ويمكننا 
زيـــادة  خـــالل  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 
التعـــاون فـــي جميع هـــذه المجاالت، 
والسيما بعد اآلثار السلبية لـ “كوفيد 
19”، كمـــا نســـعى لتفعيـــل المشـــاركة 
فـــي اللجنـــة االقتصادية المشـــتركة 
بين تركيا والبحرين التي عقدت في 
العام 2017 برئاســـة وزيـــر االقتصاد 
الماليـــة  ووزيـــر  التركـــي  والماليـــة 
واالقتصاد الوطني البحريني، فهذه 
اآللية رفيعة المستوى، وهي المكون 
الرئيـــس لزيادة تعزيز االســـتثمارات 

التجارية الثنائية.

إلغاء التأشيرات

هل هنالك توجه إللغاء رسوم  «
التأشيرات بين البلدين؟

منصبـــي  لتولـــي  األول  اليـــوم  منـــذ 
ســـفيرة لتركيـــا بالبحريـــن، فأنا أبذل 
قصـــارى جهدي لزيـــادة التفاعل بين 
بلدينا وشعبينا، وأعتز بحب الشعب 
البحرينـــي وعالقتهـــم الوطيـــدة مع 
تركيا، وأيًضا يشرفني أن أرى مزيدا 
من مســـاهمات الجاليـــة التركية في 

المملكة.

اإلنفاق الصحي

ما حجم اإلنفاق الصحي  «
للمواطنين البحرينيين في 

تركيا؟

عالمًيـــا  مركـــًزا  تركيـــا  أصبحـــت 
للسياحة والرعاية الصحية، إذ تقدم 
خدمـــات مطـــورة بأحـــدث التقنيات 
وذات خبـــرة عالية وأســـعار معقولة، 
مدينـــة  المرضـــى  بعـــض  ويفضـــل 
أنطاليـــا التركيـــة المطلة علـــى البحر 
المتوســـط، حيث تجمع بين اإلجازة 
الصيفيـــة والخدمـــات الصحيـــة في 
الوقت نفسه، وتحظى المستشفيات 
التركيـــة بإعجـــاب لتقديمهـــا معايير 
عاليـــة من العـــالج والرعايـــة الفعالة 

وبأسعار معقولة. 
أكثر الفئات التي تم إرسال المرضى 
إليهـــا هي: قصور القلب الخلقي لدى 
األطفـــال، وأمراض األوعية الدموية 
تتطلـــب  التـــي  واألورام  الدماغيـــة 
نخاع العظام، وبلـــغ عدد المواطنين 
فـــي  للعـــالج  تركيـــا  زاروا  الذيـــن 
العـــام 2020، أكثـــر مـــن 832 مواطًنا 
علـــى  حريصـــون  ونحـــن  بحرينيـــا، 

زيادة هذه األرقام. 
اآلن، وتعمـــل وزارات الصحـــة لدينـــا 
على مذكرة تفاهم تتماشـــى مع هذه 

اإلستراتيجية.

شركات البناء 

هل هنالك توجه لتحفيز رجال  «
األعمال األتراك على االستثمار 

في البحرين؟

اقتصـــادي  نظـــام  لديهـــا  البحريـــن 
متطور للغاية، واإلجراءات بسيطة، 
وال توجـــد ضرائـــب علـــى الدخـــل أو 
األربـــاح أو الثـــروة، والبحرين عضو 
باالتحـــاد الجمركي مـــع دول مجلس 
التعاون الخليجي، وبما أن ممارســـة 
األعمال التجارية هنا سهلة وأرخص 
من العديد مـــن البلدان األخرى، فإن 
العديـــد من الشـــركات تفضـــل إقامة 
عملياتها فـــي البحرين والبيع لجميع 
دول الخليج، لدينا قطاع بناء تركي 
نشـــط جـــدا، حيـــث ورغـــم جائحـــة 
كورونـــا، اســـتمر بتنفيذ مشـــروعات 
البناء وفتح العديـــد من المناقصات 
الجديـــدة، وفـــي الواقـــع فـــكل هـــذه 
الخصائـــص للبحريـــن تجعلها وجهة 
جذابة لرجال األعمال األتراك.
البنـــاء  شـــركات  وتتابـــع 
التركية خصوصا التطورات 
فـــي قطـــاع البنـــاء فـــي البـــالد 
بعنايـــة. هـــم فـــي الغالـــب مهتمون 
الكبيـــرة والمرموقـــة،  بالمشـــروعات 
قطـــاع  فـــي  جـــدا  ناجحـــة  وتركيـــا 
البنـــاء. هنـــاك 44 شـــركة تركيـــة في 
قائمة أكبر 250 شـــركة مقاوالت في 
العالم. وفي هذا الصدد، تحتل تركيا 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الصيـــن، وقـــد 
اســـتكملت شـــركاتنا المرموقـــة مثل 
TAV وGAMA مشـــروعاتها بنجـــاح 
فـــي المملكة، وأطمـــح أن أرى مزيدا 

من الشركات التركية في البحرين.

سفيرة الجمهورية التركية لدى البحرين في حوار مع “البالد”

سفيرة أنقرة بالمنامة: أكثر من 832 بحرينيا زاروا مستشفيات تركيا العام الماضي

الــــــواردات مــلــيــونــا  و178  لــلــبــحــريــن  ــا  ــركــي ت صــــــادرات  دوالر  ــيــون  مــل  202

تدريس أكثر من 
100 طالب اللغة 

التركية

تركيا مركز 
عالمي للسياحة 
والرعاية الصحية  

قالــت ســفيرة الجمهوريــة التركيــة لــدى مملكــة البحريــن 
أســن جــكل لصحيفــة “البــاد” إن أكثــر مــن 832 بحرينيــا 

زاروا المستشفيات التركية بالعام 2020.

وأوضحــت، فــي حــوار يعتبــر األول مــع صحيفــة محلية، 
أن المستشــفيات التركيــة تقدم معاييــر عالية من العاج 

والرعاية الفعالة وبأسعار معقولة. 

ولفتــت إلــى أن أكثــر الفئــات التــي تــم إرســال المرضــى 
إليهــا هــي: قصور القلــب الخلقي لدى األطفــال، وأمراض 
األوعيــة الدمويــة الدماغيــة واألورام التي تتطلب نخاع 

العظام. وفيما يلي نص الحوار:

local@albiladpress.com 04 بدور المالكي  | تصوير: خليل إبراهيم

أطمح أن أرى 
مزيدا من 

الشركات التركية 
في البحرين

البحرين لديها نظام اقتصادي متطور للغاية واإلجراءات بسيطة

ممارسة األعمال 
التجارية بالمنامة 

سهلة وأرخص من 
العديد من البلدان
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  أصـــدرت 
توضيًحـــا رًدا علـــى رســـالة أحد 
فـــي  التـــي نشـــرت  المواطنيـــن 
صحيفـــة “البـــاد” يـــوم الســـبت 
 ،2021 أكتوبـــر   30 الموافـــق 
فـــي  مناشـــدته  والمتضمنـــة 
تســـريع عودته إلى المملكة بعد 
ســـفره  جـــواز  لســـرقة  تعرضـــه 
أثنـــاء وجـــوده فـــي الجمهورية 
التركيـــة لمرافقـــة والدتـــه التي 
تتلقـــى العـــاج في المستشـــفى 

حسب إفادته للسفارة.
أنـــه صـــدرت  الـــوزارة  وذكـــرت 
موافقـــة الجهـــة المختصـــة في 
مملكة البحرين بتاريخ 27 مايو 
2021 بمنـــح المواطـــن المذكور 
ورقة مرور للعودة إلى المملكة، 
فـــي  المملكـــة  ســـفارة  وقامـــت 

أنقرة بإباغ المواطن بالحضور 
للســـفارة الســـتام ورقة المرور 
مـــن  ســـيتمكن  بموجبهـــا  التـــي 
التركيـــة  األراضـــي  مغـــادرة 
والعـــودة إلـــى مملكـــة البحرين، 
إال أن المواطـــن المذكـــور رفض 

استام ورقة المرور. 
بإمكانـــه  زال  مـــا  وأضافـــت: 
مـــن  المـــرور  ورقـــة  اســـتام 
الســـفارة إذا رغـــب فـــي مغادرة 
والعـــودة  التركيـــة  الجمهوريـــة 
إلى المملكة، وفي حال ما أبدى 
المواطـــن رغبتـــه بالعـــودة إلـــى 
المملكـــة فإن الســـفارة على أتم 
االســـتعداد لتقديـــم المســـاعدة 
إجـــراءات  وتســـهيل  الممكنـــة 
التركيـــة  األراضـــي  مغادرتـــه 

بأسرع وقت ممكن.

“الخارجية”: أصدرنا موافقة للمواطن 
المسروق جوازه بتركيا للعودة منذ 27 

مايو لكنه رفض استالم ورقة المرور

“قوة اإلرادة”... تسعف شابة بحرينية في التشافي من سرطان الثدي
بعــــد أن خطــــف منهــــــا أمهـــــا قبــــــل 18 عامـــــــا

لـــم يخطـــر علـــى بالهـــا يوًمـــا أنهـــا ســـتصاب بـــذات 
المرض الذي تســـبب في وفاة والدتها قبل 18 عاًما، 
لكنهـــا كانت تحمل فـــي داخلها قـــوة كافية للصمود 
والتعاطي مع فكرة اإلصابة بمرض ســـرطان الثدي، 

ورغبتها الشديدة في االنتصار عليه.
المواطنة ندى الشتي، المتعافية من سرطان الثدي، 
حلـــت ضيفـــة علـــى سلســـلة برامـــج لجنـــة الشـــباب 
الـــوردي؛  للمـــرأة لشـــهر أكتوبـــر  بالمجلـــس األعلـــى 

للحديث عن تجربتها مع المرض والتعافي منه.
تقـــول الشـــتي، التـــي تعمـــل مدربـــة ومدققـــة مالية 
بالجـــودة والتميز في وزارة الداخلية منذ 11 ســـنة، 
إنهـــا اكتشـــفت المـــرض فـــي بدايـــات 2020، عندما 
كانـــت فـــي عمر الثامنـــة والثاثين، حيث اكتشـــفت 
وجود كتلة صغيرة تشـــعر باأللـــم عند الضغط عليها 

ومن خالها قررت الخضوع للفحص.
وأشـــارت إلـــى أن الفحـــص أظهر وجـــود ورم حميد 
والحاجة العاجلة إلى القيام بعملية استئصال للورم 
احتياًطـــا؛ نظـــًرا لوجـــود نســـبة 5 % لتحـــول الورم 
إلـــى ورم خبيـــث باإلضافـــة إلـــى وجـــود إلى ســـجل 
عائلـــي من المرض، حيث توفيت والدة ندى نتيجة 

لإلصابة بالمرض.
وذكـــرت أنه عند إزالة الورم من الثـــدي عبر العملية 
وفحصـــه فـــي المختبـــر تبيـــن أنـــه تحول إلـــى ورم 
خبيـــث، وأن هنـــاك ضـــرورة للقيـــام بعمليـــة ثانيـــة 
الســـتئصال أنســـجة الثدي والغـــدد اللمفاويـــة؛ لمنع 

انتشار المرض في بقية أجزاء الجسم.
ولفتـــت إلـــى أن اتخـــاذ قـــرار الموافقة لعمـــل عملية 
ثانية في غضون أســـبوع كان قراًرا ســـريًعا وصعبا؛ 
لكونه سيجنبها الكثير من القرارات األخرى الناتجة 

عن التأخير في التعامل مع اإلصابة بمرض سرطان 
الثدي. 

الغدد اللمفاوية

تقول الشـــتي إن فتـــرة العملية كانت صعبة نفســـًيا 
وجســـدية، حيث إن إزالة الغدد اللمفاوية يؤثر على 

حركة اليد ويســـتدعي الحاجة إلـــى التدخل الطبي 
الذي يســـتمر ألشـــهر عـــدة حتى تعود اليـــد لحركتها 
الطبيعية، ليبدأ من بعدها العاج الهرموني كوقاية.
وبينـــت أن العـــاج الهرموني يختلف مـــن حالة إلى 
أخـــرى، بعضهم يســـتخدمه لــــ 5 ســـنوات والبعض لـ 
10 ســـنوات، إذ تـــم إعطاؤها العـــاج الهرموني لـ 10 
ســـنوات احتياًطـــا، كمـــا أنهـــا لـــم تحتج إلـــى العاج 
المـــرض  كشـــف  لســـرعة  اإلشـــعاعي؛  أو  الكيمـــاوي 

واستئصال الورم.
وأشارت ندى إلى أنها لم تنته من العاج الهرموني، 
لكنها تعدت المرحلة األصعب، وأنها مســـتمرة بعمل 
المراجعات الدورية كل 3 شـــهور عبر “األلتراساوند” 
لمدة ســـنتين، وبعدها تصبح المراجعات مرتين في 

السنة.
ولفتت الشـــتي إلى أن ســـرطان الثـــدي ال يفرق بين 
صغيـــرة وكبيرة، بل يصيـــب حتى أولئك الاتي في 
العشـــرينات، لذلـــك ال بد مـــن الكشـــف المبكر وعمل 
الفحوصـــات الذاتيـــة والفحوصـــات الدوريـــة التـــي 

تجنب كل امرأة المعاناة لها ولمن هم حولها.
وأكـــدت أهميـــة الفحـــص الطبـــي العاجـــل فـــي حال 
الكشـــف عـــن وجـــود كتـــل فـــي الصـــدر، إلـــى جانب 
االهتمـــام بالصحـــة النفســـية؛ لكونهـــا تشـــكل عامًا 
أساســـا فـــي كل مراحـــل المـــرض، ولكـــون الصحـــة 
النفســـية هـــي المؤشـــر األســـاس لصحـــة وســـامة 

الجسد.
وأشـــارت إلى أن العاجات اليوم أصبحت متطورة، 
وزادت مـــن نســـبة فـــرص التشـــافي والتنعـــم بحياة 
صحيـــة طبيعيـــة خاليـــة مـــن المـــرض، لـــذا ال بد من 
االبتعاد عن التردد والســـلبية والتعامل مع هذا األمر 

بإيجابية وتفاؤل.

الشتي في لقائها مع “شبابية األعلى للمرأة”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك وفـــد مـــن وزارة الداخلية 
الرابـــع  الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي 
وإعـــادة  اإلدمـــان  لتحديـــات 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  التأهيـــل 
الـــذي عقـــد األســـبوع  وإفريقيـــا، 
الماضـــي فـــي عاصمـــة جمهورية 

السودان الشقيقة )الخرطوم(.
وفـــي المؤتمـــر، أكد رئيس شـــعبة 
اإلعـــام الجنائي بـــاإلدارة العامة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية الرائد 
مملكـــة  حـــرص  المهيـــزع  حمـــد 
آليـــات  مواصلـــة  علـــى  البحريـــن 
التعاون األمني الدولي واإلسهام 
وســـائل  إيجـــاد  فـــي  الفعـــال 
أكثـــر نجاًحـــا للحـــد مـــن مشـــكلة 
آثارهـــا،  وتافـــي  المخـــدرات 
تجربـــة  للمشـــاركين  مســـتعرًضا 
مشـــروع  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
الـــذكاء االصطناعـــي، الـــذي يعـــد 
األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
والمتوقـــع  األوســـط  الشـــرق 
تطبيقـــه بداية العـــام المقبل، في 
إطـــار العمـــل على تطبيـــق أفضل 

البرامـــج فـــي المجـــاالت األمنيـــة 
تنفيـــًذا لتوجيهات وزير الداخلية 
باالرتقاء بالخدمات التي تقدمها 
الوزارة تماشـــًيا مع رؤية المملكة 
2030، مشـــيًرا إلـــى أن المشـــروع 
يســـهم فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكة 
الكبيـــرة  وجهودهـــا  البحريـــن 
علـــى  المخـــدرات  مكافحـــة  فـــي 
الصعيديـــن المحلي والدولي، من 
خـــال التعاون مع األمم المتحدة 
بمـــا  األحمـــر  الصليـــب  ومنظمـــة 
الحلـــول  إيجـــاد  فـــي  يســـهم 
مـــن  اإلدمـــان.  لعـــاج  المناســـبة 
جانب آخر، شـــارك الوفد بمعرض 
قـــدم خالـــه  للمؤتمـــر  مصاحـــب 
الداخليـــة  فـــي وزارة  المستشـــار 
محمـــد ســـعد عبـــدهللا محاضـــرة 
أوضـــح من خالها أبـــرز التقنيات 
والوســـائل التكنولوجية الحديثة 
التي تســـتخدمها وزارة الداخلية 
في مجال تنفيـــذ القانون وحفظ 
الـــذكاء  وبالتحديـــد  النظـــام، 

االصطناعي في عاج اإلدمان.

فـــي إطـــار دعـــم التعـــاون األمنـــي 
االتجـــار  لمكافحـــة  الدولـــي 
بالمخدرات، تمكنت شـــرطة إدارة 
بـــاإلدارة  المخـــدرات  مكافحـــة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع شـــؤون 
العامـــة  والمديريـــة  الجمـــارك 
بالمملكـــة  المخـــدرات  لمكافحـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة مـــن 
ضبـــط تهريـــب طرديـــن يحتويان 
مـــادة  مـــن  حبـــة   39070 علـــى 

الكبتاجون المخدرة.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه إثـــر تلقـــي 
معلومـــات بهذا الشـــأن وبعد إباغ 
النيابـــة العامة بالواقعة،  تم ضبط 
الطردين الواردين بمطار البحرين 
الدولـــي وتـــم الســـماح بإرســـالهما 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
في إطار عملية التسليم المراقب، 
الشـــخصين  علـــى  القبـــض  تـــم  إذ 
المعنييـــن باســـتام الطرديـــن في 

الرياض.

وفد “الداخلية” يشارك في المؤتمر 
الدولي لتحديات اإلدمان

بالتعاون مع السعودية... ضبط واقعتي 
تهريب 39 ألف حبة كبتاجون

وزيرة الصحة تشتري دواء لمريض باأليدزعلى نفقتها الخاصة
300 مصاب بنقص المناعة في البحرين يتلقون الرعاية بسرية تامة

600 دينـــــار قيمــــــة األدويــــــة بالخــــارج للمصـــــاب الواحــــــــد

تحديــــــث آليـــــات العــــالج واألدويــــــة الخــاصـــــــــة باستمـــــرار

مــن كثــرة اآلالم واألوجــاع والخــوف من القــادم النعــدام المناعة، 
قــرر “أ.م” المصــاب بنقــص المناعــة المكتســبة )األيــدز( أن يتشــجع 
ويرفــع هاتفه الخــاص )الموبايل( ويتصل إلى أحد أعضاء مجلس 

النواب. وجاء نص المكالمة:

مرحًبا أنـــا المواطن “أ.م” مصاب 
بمرض نقص المناعة المكتسبة، 
أتعالـــج لـــدى مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، ولـــم نعـــان قط مـــن أي 
مشـــكلة لحـــد انقطـــاع األدويـــة 
الازمـــة لنـــا، وأنتـــم تعلمـــون أن 
االنقطـــاع عـــن األدويـــة يســـبب 
مســـتوى  علـــى  شـــديًدا  نقًصـــا 
المنامـــة، مـــا ينـــذر بمضاعفـــات 

خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.
إثـــارة  هـــو  أريـــده  مـــا  وتابـــع: 
قضيتنـــا علـــى مســـتوى مجلس 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  النـــواب؛ 
لحـــد يتمثل في إيجـــاد األدوية 
تؤخـــذ  التـــي  لعاجنـــا  الازمـــة 
فقـــد  وللعلـــم  يومـــي،  بشـــكل 
تواصلـــت مع جميـــع الصيدليات 
فـــي البحريـــن ولـــم أجـــد الدواء 

وأخبرونـــي بـــأن الـــدواء الـــازم 
غيـــر متوافر فـــي البحرين على 
ويمكـــن  الصيدليـــات  مســـتوى 
أخذه من خارج البحرين، ولكنه 

مرتفع السعر.
عـــن  االستفســـار  وعنـــد  وزاد: 
أســـعار الـــدواء خـــارج البحرين، 
تصل قيمـــة األدوية الازمة إلى 
نحو 600 دينار للمصاب الواحد، 
مـــا يشـــكل أعبـــاء ماديـــة كبيرة 
المرضـــى، إذ ال يســـتطيع  علـــى 
هـــذه  مثـــل  توفيـــر  المرضـــى 

األدوية.
وكإجـــراء أول، قام النائب، الذي 
فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه، برفـــع 
هـــؤالء  مشـــكلة  لنقـــل  الهاتـــف 
الصحـــة  وزيـــرة  إلـــى  المرضـــى 
فائقة الصالح؛ للبحث عن حلول 

عاجلـــة، فتفاعلـــت الوزيـــرة مـــع 
هنـــاك  بـــأن  وأفـــادت  المشـــكلة 
مســـعى متواصـــا لتوفير جميع 
األدوية ال سيما الخاصة بمرضى 
نقص المناعة المتكسبة )األيدز(، 
واتفقت الوزيـــرة مع النائب أنها 
ســـتقوم شخصًيا بشراء األدوية 
للمصـــاب علـــى نفقتهـــا الخاصة، 

وهو ما جرى فعا.
المواطن أبدى احترامه وتقديره 
والنائـــب،  الوزيـــرة  إلـــى  الكبيـــر 
مؤكـــًدا أن الحكومـــة ومجلـــس 

النـــواب يقفان فعا مع المواطن 
ويســـعون فـــي تذليـــل مختلـــف 

الصعاب التي تواجهه.
وعلـــى الصعيد ذاته، أفاد مصدر 
طبـــي بـــأن عـــدد مصابـــي نقص 
)األيـــدز(  المكتســـبة  المناعـــة 
فـــي البحريـــن يصـــل إلـــى 300 
يتلقـــون  وجميعهـــم  مريـــض، 
الرعايـــة الكاملـــة وال يعانون من 
أي مضاعفـــات، ويتلقون العاج 
الـــازم مـــن وزارة الصحة ويتم 
التعامـــل معهم وفًقـــا ألعلى قيم 

ومبادئ الخصوصية والسرية.
وبيـــن أن الوزارة تقوم بتحديث 
آليات العـــاج واألدوية الخاصة 
تقديـــم  لضمـــان  باســـتمرار  بـــه 
أفضـــل وأجود أنـــواع العاجات 
لهـــؤالء المرضى، وتخصص لهم 
المتخصصـــة،  الطبيـــة  الكـــوادر 
مشـــيًرا إلـــى أن عمليـــة العـــاج 
الخاصـــة بمرضى نقـــص المناعة 
الحكومـــة  ولكـــن  جـــًدا،  مكلفـــة 

ملتزمة بتوفيرها.

علوي الموسوي

سيدعلي المحافظة

وزيرة الصحة 

“التخليص الجمركي”: التوسع بمبدأ القائمة البيضاء
الـــدوري  عقـــدت لجنـــة التخليـــص الجمركـــي اجتماعهـــا 
برئاســـة المدير العام لإلدارة العامة للتخليص والخدمات 
الجمركيـــة وليد الصبـــاغ، عبر االتصال المرئي، بمشـــاركة 

ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية.
وتـــم في االجتماع تقديم عروض مرئية عن دور الجهات 
الرقابية في برنامج المشـــغل االقتصادي المعتمد وأهمية 
وجودهـــا فـــي المنافـــذ الجمركيـــة، مع التوســـع فـــي مبدأ 
القائمـــة البيضـــاء؛ بهـــدف توثيـــق التعـــاون بيـــن شـــؤون 
الجمـــارك والجهات الرقابية في ســـبيل تســـهيل وتيســـير 
التجـــارة لخفـــض الكلفـــة والوقـــت علـــى جميـــع الجهـــات 
المعنيـــة بعملية التخليـــص الجمركي من سلســـلة االمداد 

والتزويد.
وفـــي الختام أكـــد المدير العـــام لإلدارة العامـــة للتخليص 
والخدمـــات الجمركيـــة أهميـــة وجـــود اتفاقـــات مســـتوى 
الخدمـــة إضافة إلى توجه شـــؤون الجمارك لتطوير نظام 
التخليـــص الجمركـــي االلكترونـــي، الـــذي يتطلـــب معرفة 
رغبات وتوجهات الجهات الرقابية في االستفادة من عقد 

تطوير نظام التخليص الجمركي اإللكتروني.
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