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م��وا���ص��ل��ة ����ص���رف م��ك���ف���آت 

كورون� ج�ئحة  خالل  المتطوعين 
الــصــحــة عـــن مــواصــلــة صــــرف مــكــافــآت  كــشــفــت وزارة 
الذين تطوعوا خالل جائحة  المتطوعين  لمجموعة من 
ــا فـــي دعــــم الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي  ــورونــ فـــيـــروس كــ
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  أن  موضحة  للفيروس، 
قد أودعت مبالغ االستحقاق لمجموعات من المتطوعين 
لت على حساباتهم  والتي تم صرفها اليوم على دفعات، وُحوِّ

البنكية.
بأبناء  وفخرها  ــوزارة  الــ تقدير  الصحة  وزارة  وأكـــدت   
الوطن من المتطوعين وخصوًصا العاملين في الصفوف 
األمامية الذين سطروا أروع أمثلة العطاء لخدمة الوطن 
والــمــواطــن خـــالل جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، مــشــيــدة بــدور 
جميع من أسهم خالل الجائحة للتصدي لفيروس كورونا 
كل  وسالمة  على صحة  الحفاظ  في سبيل  »كــوفــيــد-19«، 

المواطنين والمقيمين.

الأ�ص�رية«  »التربي�ة  كت���ب  ال�ت�رب�ي��ة: 

وم�رت�ب��ط   ..2007 م��ن��ذ  ي���در�س 

والإ�ص�المية العربي�ة  والأخ�الق  ب�لقي�م 

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كتاب التربية األسرية )أسر 
مقررات  كتب  2007م ضمن  عام  منذ  المدارس  في  يطبق   )101
التربية األسرية، وأن المناهج الدراسية تقوم على أسس ومبادئ 
الشخصية  التنمية  بــهــدف  الــحــوار  مــن  تــعــزز  وتــربــويــة،  علمية 
الشاملة للمتعلم، وترسخ ثوابت العقيدة والقيم واألخالق وال 
تحيد عنها، يقودها معلمون داخل الصفوف، فهم من يوجهون 
المتعلمين بأساليب تربوية تتضمن استراتيجيات وطرق تعليم 

وتعلم محفزة للتفكير ترتكز على علم النفس التربوي.. 
صرحت بذلك أحالم أحمد العامر الوكيل المساعد للمناهج 
التواصل  وسائل  في  أثير  ما  على  تعقيبًا  التربوي،  واإلشـــراف 
االجتماعي بشأن الوحدة التعليمّية المعنونة بـ)مفهوم الذات( 

في كتاب التربية األسرية للصف األول الثانوي.

احــتــفــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن أمــــس بــيــوم 
يوم  أول  ُيــصــادف  والـــذي  البحريني  الطبيب 
وقالت  عــام،  كل  نوفمبر من  أربــعــاء من شهر 
إن  الصالح،  وزيــرة الصحة فائقة بنت سعيد 
تخصيص يوم للطبيب البحريني، يؤكد مدى 
مملكة  في  الرشيدة  القيادة  واهتمام  حرص 
د  البحرين بدعم مسيرة األطباء؛ والتي ُتجسِّ
المثمر  ودورهــم  المخلص  الوطني  عطاءهم 
وإنـــجـــازاتـــهـــم الــمــشــرفــة فـــي خـــدمـــة الــقــطــاع 
الــصــحــي بــشــكــل عـــام وفـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
أنــه قــد مــر على العالم فــي العام  إلــى  الفــتــًة 
مواجهة  في  كبير  تحٍد  العام  وهــذا  الماضي 
فــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، ولــكــن بفضل 
الحكيمة وجهود  القيادة  وبدعم من  اهلل  من 
من  البحرين  مملكة  تمكنت  الطبية  الكوادر 
تــجــاوز هـــذه الــتــحــديــات بــنــجــاح وُيــشــار إليها 

ا. ا ودولّيً ا وإقليمّيً بالبنان محلّيً
وعـــّبـــرت عـــن عــمــيــق فــخــرهــا واعـــتـــزازهـــا 
بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الطبي، 
ــاء فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــبــ ــدت أن األطــ ــ ــ وأكـ

الــكــفــاءة واإلنــجــاز، لما  نــمــوذًجــا فــي  يمثلون 
ومهنية  علمية  مــســتــويــات  مــن  بــه  يتمتعون 
التي  الحقيقية  الــثــروة  ويــعــتــبــرون  متميزة، 
القطاعات،  تنمية مختلف  ُيعتمد عليها في 
البحرين  فــي مملكة  األطــبــاء  أن  إلــى  الفــتــًة 
الــتــفــانــي  قـــد ســـّطـــروا وســجــلــوا أروع قــصــص 
كورونا  فيروس  من  الناس  لحماية  والعطاء 

»كوفيد – 19« والحد من انتشاره.
بـــــــدورهـــــــا احــــتــــفــــت جـــمـــعـــيـــة األطـــــبـــــاء 
البحرينية بيوم الطبيب البحريني هذا العام 
تحت شعار »سعادتنا في العطاء.. وشرفنا في 
خدمة الوطن«، مؤكدة أن هذا الشعار ينطلق 
البحرين  األطباء في مملكة  لسان حال  من 
بأعلى  تحليهم  الـــــدوام  عــلــى  أثــبــتــوا  الــذيــن 
فـــي حملهم  ــتــــزام والــمــســؤولــيــة  درجـــــات االلــ
للبذل  الــدائــم  واســتــعــدادهــم  مهنتهم،  شــرف 
في  ووطنهم  قيادتهم  خدمة  في  والتضحية 

مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

أكـــد تــقــريــر قــانــونــي نــشــرتــه صحيفة »لــو 
بوان« الفرنسية تحت عنوان »هل سلبت قطر 
البحرين مليارات األمتار المكعبة من الغاز؟« 
ــى مـــجـــريـــات الــــخــــالف الــبــحــريــنــي  ــ ــرق إلـ ــطـ تـ
ــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، أن  الــقــطــري أمــ
لـــدى الــبــحــريــن أســبــابــا مــتــعــددة لــلــطــعــن في 
 82 اكتشاف  مــن  بـــدءًا  القانونية،  اإلجــــراءات 
وثائق  أي  قطر،  قدمتها  أصلية«  غير  »وثيقة 

مزيفة.
يكون  أن  ينبغي  كـــان  ــه  إنـ الــتــقــريــر  وقــــال 
لهذا الخداع الجسيم أمام المحكمة الدولية 
عواقب وخيمة على المحتال، ولكن لم يحدث 
ذلك، واكتفى رئيس المحكمة بمطالبة قطر 

بـ»التخلي الفعلي عن الوثائق المتهمة بها«.
أحد  فورتيير،  إيف  الكندي  إلى  بالنسبة 
الــقــضــاة فــي الــمــحــكــمــة، فــإنــه مــا كـــان ينبغي 

للمحكمة أن تقتصر على تجاهل هذا الحادث 
»هــذه  فــإن  أيــًضــا  ولــكــن  فــقــط،  المسبوق  غير 

الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها«.
الـــوصـــول  ــر  ــ ــى أن أمـ ــ إلـ الـــتـــقـــريـــر  وأشـــــــار 
جــدا  صعبة  تحقيقات  تطلب  الــحــقــائــق  إلـــى 
اســتــغــرقــت وقـــتـــا طـــويـــال لــلــكــشــف عـــن شبكة 
النشط  النفوذ  واستغالل  الفساد  من  واسعة 
في القانون الدولي، مشيرا إلى أن االتهامات 
ــاءل: هل  ــســ الـــتـــي تـــوجـــه خــطــيــرة لــلــغــايــة، وتــ
الدولية في عام 2001  العدل  حرمت محكمة 
واحــد من  إلــى  الوصول  البحرين من  داع  بال 
أكبر حقول الغاز في العالم في فشت الديبل؟

البحرين  بين  إن ما حدث  التقرير  وقال 
يــتــكــرر مــرة  أن  يــرجــح  عـــام 2001  فـــي  وقــطــر 
الحالي  البحري  بالنزاع  يتعلق  فيما  أخــرى 
بين كينيا والصومال، فالصومال ترعاه »قطر 

وتركيا«.
ويضيف التقرير أن األمر األكثر انحرافا 
ــم تنشئ  لـ الـــدولـــيـــة  ــدل  ــعـ الـ أن مــحــكــمــة  ــو  هـ
خـــط تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بــاخــتــيــارهــا 
ــي هـــذه الــحــالــة أحـــدث  خــريــطــة واحـــــدة، )وفــ
خريطة تقدم أحدث البيانات(، وإنما اختارت 
أمريكية  خــريــطــة  متناقضتين،  خــريــطــتــيــن 
للقطاع الجنوبي، وخريطة بريطانية للقطاع 
الخريطة  اخــتــيــار  فـــإن  وبــالــتــالــي  الــشــمــالــي، 
جدية  شكوًكا  يترك  للجنوب  مــالءمــة  األقــل 
ليس فقط بشأن اإلنصاف، ولكن أيًضا بشأن 
الحصول  تــم  الـــذي  للخط  البسيطة  الــدقــة 

عليه من اإلجراءات القانونية.

كتب علي عبداخلالق:

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة الـ
مملكة  أن  اإللكترونية  والحكومة 
ــلـــى مــرحــلــة  ــريـــن مــقــبــلــة عـ ــبـــحـ الـ
ــاد الــرقــمــي،  ــتـــصـ جـــديـــدة مـــن االقـ
وذلـــك عــبــر وضـــع ســيــاســات رقمية 
جديدة تعطي أريحية للمستثمرين 
للحصول على المعلومات وتعطي 
ــول عــلــى  ــق الــــحــــصــ ــ الــــمــــواطــــن حـ
الحكومة  عمل  ويــتــابــع  المعلومة 
بكل شفافية، مشيرة إلى أنها تعمل 
على إطالق منصة موحدة لحجز 
للخدمات  اإللكترونية  المواعيد 
الــحــكــومــيــة قـــريـــبـــا، وذلـــــك ضمن 

حزمة من السياسات الرقمية. 
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة عــبــر مــؤتــمــر 
صـــحـــفـــي نـــظـــمـــه مــــركــــز االتــــصــــال 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــي أمــــــــس، مـ ـــنــ ــوطـ الــ
ــات الـــمـــســـتـــحـــدثـــة، وهـــي  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

ــانــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة،  ــيــ ــبــ ســـيـــاســـة الــ
المجتمعية،  الــمــشــاركــة  وســيــاســة 
وســيــاســة  أواًل،  الــرقــمــنــة  وســيــاســة 
باإلضافة  كحق  الرقمية  الحوكمة 
إلــــى ســيــاســة طــلــب الــبــيــانــات مــرة 
ــدة ضـــــــرورة تــضــافــر  ــؤكــ واحـــــــــدة، مــ
فــي ســبــيــل وضـــع وتنفيذ  الــجــهــود 
للتحول  وطــنــيــة طــمــوحــة  خــطــط 

الرقمي في القطاع الحكومي.
تعمل  أنها  إلــى  الهيئة  ولفتت 
100 خــدمــة  تـــوفـــيـــر  عـــلـــى  ــًا  ــيـ ــالـ حـ
تسعى  كــأولــويــة  إضــافــيــة  حكومية 
الــهــيــئــة مـــن خــاللــهــا لــتــحــويــل كل 
خدمات  إلــى  الحكومية  الخدمات 
هــــذه  أن  ــلــــى  عــ مـــــشـــــددة  رقــــمــــيــــة، 
الخدمات قامت بخفض التكاليف 
الــخــدمــة  بــحــســب   ،%90  -  70 مـــن 

المقدمة.
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وزي�رة ال�سح�ة: اأطباوؤن�ا �س�طروا اأروع �س�ور التفان�ي والعط�اء

} وزيرة الصحة تكرم األطباء  في يوم الطبيب البحريني.
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تبدأ وزارة اإلسكان يوم األحد الموافق 
7 نوفمبر الجاري طرح المرحلتين الثالثة 
ــرة الـــعـــيـــون لــلــبــيــع  ــ والــــرابــــعــــة بـــمـــشـــروع ديــ
لــلــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن تــمــويــالت 
الشراء التي تقدمها الوزارة وبرنامج مزايا، 
السكنية  الــوحــدات  أن مجموع  إلــى  مشيرة 
وحــــدة  يــبــلــغ 1061  ــتـــي ســيــتــم طـــرحـــهـــا  الـ
دينار  آالف   108 من  تبدأ  وبأسعار  سكنية، 

بحريني.
اإلســــكــــان  بـــنـــك  إن  الــــــــــــوزارة  وقـــــالـــــت 
قـــام بــتــجــهــيــز فــيــال عـــرض جـــديـــدة مؤثثة 
ديرة  مبيعات  مكتب  من  بالقرب  بالكامل، 
الــعــيــون، إلتــاحــة الــفــرصــة لــلــزوار لالطالع 
عـــلـــى الـــمـــكـــونـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 

للوحدات من ُقرب.
مــن جــانــبــه قـــال وزيــــر اإلســـكـــان رئيس 
مجلس إدارة بنك اإلسكان المهندس باسم 
المرحلتين  طـــرح  إن  الــحــمــر  يــعــقــوب  بـــن 
يوفر  العيون  ديــرة  وحــدات  من  األخيرتين 
السكن  لحلول  والتنوع  المرونة  مزيدا من 
ضمن  المدرجين  للمواطنين  االجتماعي 
من  التمويلية  والخدمات  »مــزايــا«  برنامج 

مساعي  مــواصــلــة  مـــؤكـــدا  اإلســـكـــان،  وزارة 
ــلـــول إســكــانــيــة فـــوريـــة ومــبــتــكــرة  تــوفــيــر حـ

بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن مبادرة توفير وحدات سكنية 
الــخــاص وتقديمها  الــقــطــاع  بــالــتــعــاون مــع 
الــخــدمــات  مــن  المستفيدين  للمواطنين 
تنافسية  بأسعار  مزايا  وبرنامج  التمويلية 

في  المتمثلة  الـــوزارة  إطــار جهود  في  تأتي 
الوحدات  المعروض من  زيــادة  على  العمل 
ــار تـــنـــاســـب الـــتـــمـــويـــالت  ــعــ ــأســ الـــســـكـــنـــيـــة بــ
البنكية  والــعــروض  للمواطنين  الممنوحة 

التنافسية المخصصة لهم.

وف��د البرلم��ن الأوروب��ي: �ص�ن�نق��ل ال��ص��ورة ال��ص�ح�ي�ح��ة 

ال�ع���م ال��راأي  اإل��ى  ال�ب�ح�ري�ن�ي��ة  ال�م��راأة  ت��ق���دم  ع���ن 

ص٣ أخبار البحرين

} مشروع »ديرة العيون«.

ص10 مال وأعمال

طرح 1061 وحدة �صكنية ب�»ديرة العيون« للبيع الأحد المقبل

دول خ����ل���ي���ج���ي�������ة ت��در�س 

وق����ف ال�ط���ي��ران اإلى ل�ب�ن����ن 
أنه في ظل تصاعد حدة  الكويتية«  »القبس  ذكرت صحيفة 
األزمة بين الدول الخليجية ولبنان واعتكاف القوى السياسية 
الخارجية،  للوساطات  المعالجة  وترك  المبادرة،  عن  اللبنانية 
بحق  جــديــدة ستتخذ  إجـــراءات خليجية  بــأن  معلومات  أفـــادت 
لبنان. وفي هذا السياق علمت القبس أن هناك توجها لبعض 
الدول التي سحبت سفراءها من بيروت، إلى حظر الطيران إلى 

لبنان في األيام المقبلة. 
وفــــي تــصــريــح يـــؤشـــر إلــــى انـــســـداد أبـــــواب الـــحـــل قــــال وزيـــر 
الخارجية اللبناني عبداهلل بو حبيب: »نحن أمام مشكلة كبيرة، 
أن  نستطيع  ال  فنحن  اهلل  حــزب  رأس  فقط  يــريــدون  كــانــوا  إذا 
نعطيهم إياه«. وقال وزير خارجية لبنان: إن الحكومة غير قادرة 

على تحجيم حزب اهلل، مشيرا إلى أن المسألة إقليمية. 
ص٣ أخبار البحرين
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كتب علي عبدالخالق:
تصوير- محمود بابا

كــشــفــت هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
مقبلة  الــبــحــريــن  مملكة  أن  اإللــكــتــرونــيــة، 
الرقمي  االقتصاد  من  على مرحلة جديدة 
وذلـــك عــبــر وضـــع ســيــاســات رقــمــيــة جــديــدة 
تعطي أريحية للمستثمرين للحصول على 
المعلومات ويعطي المواطن حق الحصول 
بكل  الحكومة  عمل  ويتابع  المعلومة  على 

شفافية.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة عــبــر مــؤتــمــر صحفي 
ــز االتـــــصـــــال الــــوطــــنــــي أمــــس،  ــركــ نـــظـــمـــه مــ
مــجــمــوعــة مــــن الـــســـيـــاســـات الــمــســتــحــدثــة 
لــتــحــســيــن مــرتــبــة الــمــمــلــكــة، وهــــي ســيــاســة 
الــبــيــانــات الــمــفــتــوحــة، وســيــاســة الــمــشــاركــة 
المجتمعية، وسياسة الرقمنة أواًل، وسياسة 
الــحــوكــمــة الــرقــمــيــة كــحــق بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مؤكدة  واحـــدة،  مــرة  البيانات  طلب  سياسة 
ضـــــرورة تــضــافــر الــجــهــود فـــي ســبــيــل وضــع 
وتــنــفــيــذ خــطــط وطــنــيــة طــمــوحــة للتحول 

الرقمي في القطاع الحكومي.
ولفتت الهيئة إلى أنها نجحت بالتعاون 
مع الجهات المختلفة في تطوير ما يقارب 
اإللــكــتــرونــيــة  الـــقـــنـــوات  عـــبـــر  ــة  ــدمـ خـ  578
جميع  مـــع  جــــار  الــعــمــل  وأن  الــمــخــتــلــفــة، 
الخدمات  كل  توفير  أجل  الجهات من  هذه 
إلــكــتــرونــيــة،  والــبــالــغ عـــددهـــا 1600 خــدمــة 
توفير  على  حــالــًيــا  تعمل  أنــهــا  إلــى  مشيرة 
100 خدمة حكومية إضافية كأولوية تسعى 
الهيئة من خاللها إلى تحويل كل الخدمات 
أن  مشددة  رقمية،  خدمات  إلــى  الحكومية 
هذه الخدمات قامت بخفض التكاليف من 

70 - 90% حسب الخدمة المقدمة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
محمد  اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات 
القائد، إن الهيئة تعمل على إطالق منصة 
مــــوحــــدة لــحــجــز الـــمـــواعـــيـــد اإللــكــتــرونــيــة 
ضمن  وذلـــك  قــريــًبــا،  الحكومية  للخدمات 
حزمة من السياسات الرقمية والتي ستصب 
في مجال دعم الجهود لالرتقاء بالخدمات 
قبل  من  استخدامها  وتسهيل  اإللكترونية 

المعايير  أفــضــل  وفــق  الــقــطــاعــات  مختلف 
والمؤشرات العالمية.

التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  أكـــد  ــدوره،  ــ بـ
لــلــتــحــول اإللـــكـــتـــرونـــي، د. زكـــريـــا الــخــاجــة 
ــرورة تـــســـريـــع وتــــيــــرة الـــتـــحـــول الــرقــمــي  ــ ــ ضـ
مع  بــالــتــنــســيــق  الــحــكــومــي  األداء  وتــطــويــر 
إلى  وصــواًل  المختلفة  الحكومية  الجهات 
أتمتة جميع الخدمات الحكومية بما يسهم 
الخدمات  وتــقــديــم  المواطنين  خــدمــة  فــي 
مستويات  أعــلــى  ووفـــق  ويــســر  بسهولة  لهم 

الجودة وبما يسهم بخفض النفقات.
الرقمي  التحول  مسيرة  أن  إلــى  ولفت 
في المملكة شهدت تسارًعا ملحوًظا خالل 
الهيئة في  جائحة كورونا، من خالل نجاح 
إطالق  مثل  المبادرات  العديدة من  إطــالق 
منظومة »مجتمع واعي« ومنظومة التحول 
القضائية  والمنظومة  للمدفوعات  الرقمي 
والمنظومة التعليمية ومنظومة العمل عن 
بطاقة  خدمات  شهدته  ما  جانب  إلــى  بعد 
إلى  خدماتها  في  الفــت  تطوير  من  الهوية 
جــانــب إطــــالق الــمــنــصــة الــذاتــيــة لــخــدمــات 

بطاقة الهوية.
وقدمت الهيئة، عرضا حول السياسات 
استعرضت مسيرة  كما  الجديدة،  الرقمية 
التحول اإللكتروني على مستوى الخدمات 
الــحــكــومــيــة وأبــــــرز األنـــظـــمـــة والــمــشــاريــع 
عمل  استمرار  في  أسهمت  والتي  المنفذة 
خدماتها  وتــقــديــم  الحكومية  المنظومة 
انـــقـــطـــاع،  دون  مــــن  مــنــهــا  لــلــمــســتــفــيــديــن 
بالمدفوعات  الخاصة  المعامالت  وتــطــور 
اإللكترونية  الحكومة  عبر مختلف قنوات 
إلــى جــانــب اســتــعــراضــه إجــمــالــي الــزيــارات 
عــبــر مــوقــع بــوابــة الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، 
واألنظمة  المشاريع  إلــى  التطرق  تم  كما 
 2021 عــام  الهيئة خــالل  قبل  المنفذة من 
والتي بلغت 20 نظاًما تخدم كل القطاعات 

واألفراد.
لجنة  من  المرجوة  النتائج  أبــرز  ومن 
االبتكار وجذب  السياسات، تشجيع  دراسة 
وخصوصية  أمـــن  وضــمــان  االســتــثــمــارات، 
ــيـــن، ورفــــــع مــســتــوى  ــنـ مـــعـــلـــومـــات الـــمـــواطـ
الــشــفــافــيــة والـــشـــمـــولـــيـــة فــــي الــعــمــلــيــات، 

وحــول  الــدولــة،  ووثــائــق  معلومات  وحماية 
التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  الـــمـــوضـــوع،  هـــذا 
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  لهيئة 
أنه كلما زاد التحول الرقمي زادت خطورة 
أن  الصدد، شدد على  وفي هذا  االختراق. 
حماية  عــن  المسؤولة  الجهة  هــي  الهيئة 
وأمــــــن الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي شــبــكــة الــبــيــانــات 
البحرين من خالل  في مملكة  الحكومية 
تطبيق أحدث التقنيات الموجودة وضمان 
المؤسسات  لجميع  المعلومات  أمن  جودة 
الــبــرامــج  مــن  الــعــديــد  وإطــــالق  الحكومية 
وورش العمل المعنية بأمن المعلومات إلى 
واالستجابة  الدعم  خدمات  توفير  جانب 
المؤسسات  فــي  المعلومات  أمــن  لــحــوادث 

الحكومية.
المفتوحة  الــبــيــانــات  ســيــاســة  وتــهــدف 
إلى تعزيز مبدأ الشفافية من خالل إتاحة 
استخدامها  وتسهيل  الحكومية  البيانات 
لتشجيع  الــقــطــاعــات  مــخــتــلــف  قــبــل  ــن  مـ
االبــتــكــار واإلبـــــــداع، وتـــم إعـــــداد الــســيــاســة 
بــنــاًء عــلــى الــمــعــايــيــر وأفــضــل الــمــمــارســات 
ــر األمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــمــــؤشــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
لجاهزية الحكومة اإللكترونية، وتم األخذ 
بعين االعتبار قوانين مملكة البحرين ذات 
ووثــائــق  معلومات  حماية  كــقــانــون  الصلة 
الدولة وقانون حماية البيانات الشخصية.
وجاءت أبرز البنود متمثلة في إلزامية 
تــوفــيــر بــيــانــات حــكــومــيــة مــفــتــوحــة، وعـــدم 
البيانات،  باستخدام  مرتبطة  قيود  فــرض 
البيانات  إلى  ومباشر  سهل  دخــول  وتوفير 
ــة الــبــيــانــات  ــوابــ ــديـــث بــ الـــمـــفـــتـــوحـــة، وتـــحـ
صيغ  وتــوفــيــر  منتظم،  بشكل  المفتوحة 

ملفات مفتوحة وقابلة لالستخدام.
تكون  أن  يــجــب  أنـــه  الهيئة  وأوضــحــت 
الـــبـــيـــانـــات واضــــحــــة ومـــفـــهـــومـــة مــــن دون 
توفير  وعند  إضافي،  تحليل  إلــى  الحاجة 
االلتزام  مراعاة  يجب  المفتوحة  البيانات 
الــدولــة  ووثــائــق  معلومات  حماية  بــقــانــون 
وقانون حماية البيانات الشخصية، وترجع 
إلـــى الجهة  الــمــفــتــوحــة  الــبــيــانــات  مــلــكــيــة 
الحكومية الموفرة لتلك البيانات، وتعتبر 
مصدرا عاما ومتاحا لالستخدام من قبل 

أي فرد أو مؤسسة.

»الحكومة الإلكترونية«.. �سيا�سات رقمية جديدة
اإطـــالق من�صــة حلجـــز املــواعيـد للخــدمـــات احلكــوميــة قـــريبــا

ب���ت���ل���ك���و ت����دع����م ���س��ل�����س��ل��ة ن������دوات 

»TechConnect« رقمي�ا عب���ر الإنت��رن�ت

البحرين الوطني يبداأ العد التنازلي ل�سحب جائزة الحلم مع اقتراب نهاية العام

ب����واب����ة ال��ج��ن��ب��ي��ة ت�����س��ت��ع��د ل��ل��م�����س��ارك��ة 

ف��ي م��ع��ر���ض ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ق��ار ف��ي الأف��ن��ي��وز

تـــشـــارك  أن  الـــمـــقـــرر  مــــن 
عقارات بوابة الجنبية، الشركة 
ــدة،  الــعــقــاريــة الــمــحــلــيــة الـــرائـ
فـــي مـــعـــرض الــخــلــيــج لــلــعــقــار 
العقاري  الحدث  األفنيوز،  في 
المهم الذي سيقام في الفترة 

24-27 نوفمبر. 
تــــــوفــــــر عــــــــقــــــــارات بـــــوابـــــة 
ــة  ــعـ الـــجـــنـــبـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة واسـ
التي  المتميزة  الخدمات  من 
ــر الــــعــــقــــاري،  ــويـ ــتـــطـ تـــشـــمـــل الـ
الــعــقــارات.  وإدارة  والــوســاطــة، 
توفير  في  الشركة  وتتخصص 
مشاريع سكنية متنوعة تتراوح 
ــاريـــع الــمــتــوســطــة  بـــيـــن الـــمـــشـ
الفاخرة  والمشاريع  المستوى 
مع التزام صارم بتحقيق رضا 

الزبائن. 
ــل  ــيـ ــتـ يـــــــقـــــــول مـــــحـــــمـــــد فـ
ــارات  ــ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــركـ ــ ــر عـــــــام شـ ــ ــديـ ــ مـ
تأسيس  »منذ  الجنبية:  بوابة 
الــــشــــركــــة، حـــرصـــنـــا عـــلـــى أن 
ــي  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـــــكـــــون الــــعــــمــــل االحـ
أولوياتنا.  قمة  على  المتميز 
المحلية  السوق  بدراسة  نقوم 
لتوفير  العالمية  والــتــأثــيــرات 
ــــرص عـــقـــاريـــة تــحــقــق أعــلــى  فـ
ــنـــة  ــكـ ــمـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ عـــــــــائـــــــــدات مــ

لمستثمرينا«.
القوة  »إن  قائال:  ويضيف 
على  تشجعنا  الــتــي  الــدافــعــة 
ــات  ــدمــ ــم مـــنـــتـــجـــات وخــ ــديـ ــقـ تـ
مبتكرة تكمن في حرصنا على 
تــزويــد زبــائــنــنــا بــفــرص واعـــدة 
لــثــقــتــهــم الــعــالــيــة بــخــدمــاتــنــا 
خالل  من  وذلــك  االستشارية، 
اســـتـــثـــمـــارهـــم فــــي الـــمـــشـــاريـــع 
ــتـــي نـــوصـــي بــهــا.  الـــعـــقـــاريـــة الـ

ــة فــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــوم الـ ــ ــقـ ــ وســـــــــوف تـ
مـــعـــرض الــخــلــيــج لــلــعــقــار في 
األفنيوز باستعراض مشاريعها 
سرايا الهملة، وسرايا الجنبية، 
سنترال(،  )سار  الريف  وسرايا 
المشاريع  هــذه  كــل  وستعرض 
الحرص  مــع  تنافسية  بأسعار 
عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة االحــــتــــيــــاجــــات 

الخاصة للزبائن«.
ــول مـــشـــاركـــة الــشــركــة  ــ وحــ
الــعــقــاريــة الــرائــدة فــي معرض 
األفــنــيــوز،  فــي  للعقار  الخليج 
ــران عــبــدالــرحــمــن  ــبــ يـــقـــول جــ
الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
والمعارض  للمؤتمرات  الهالل 
الــجــهــة الــمــنــظــمــة لــلــمــعــرض: 
»إنــنــا ســعــداء بــانــضــمــام شركة 
عـــقـــارات بـــوابـــة الــجــنــبــيــة إلــى 
الـــمـــعـــرض الـــمـــقـــام فــــي شــهــر 
ــبـــر. تـــــــدار الـــشـــركـــة مــن  نـــوفـــمـ
ــاب  ــبـ ــشـ ــة مـــــن الـ ــبـ ــخـ ــــب نـ ــانـ ــ جـ
الــبــحــريــنــي الــعــالــي الــكــفــاءة، 
األمر الذي يؤكد أنها ستسهم 
بدور مهم في السوق العقارية 
ــي الـــســـنـــوات  ــي الـــبـــحـــريـــن فــ فــ
الـــقـــادمـــة. وفــــي ظـــل انــتــعــاش 

ســـوق الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة في 
السنوات األخيرة، فإن عقارات 
تضيف  ســـوف  الجنبية  بــوابــة 
العقاري  للقطاع  عالية  قيمة 
مــــن خـــــالل مـــشـــاريـــعـــهـــا الــتــي 
مستفيضة  دراســة  على  ترتكز 
ــائـــن والــتــي  الحـــتـــيـــاجـــات الـــزبـ
تناسب مختلف الميزانيات«. 

ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف جــــــــــبــــــــــران 
»إن  قــــــائــــــال:  عــــبــــدالــــرحــــمــــن 
مــعــرض الــخــلــيــج لــلــعــقــار في 
ــًدا من  ــ األفــنــيــوز ســيــكــون واحــ
ستقام  التي  الفعاليات  أوائــل 
ــن.  ــريــ ــحــ ــبــ ــا فــــــي الــ ــ ــ ــورًي ــ ــضــ ــ حــ
وســيــنــعــقــد الــمــعــرض فــي ظل 
من  بــالــحــمــاس  مليئة  أجــــواء 
وترقب  العام،  الجمهور  جانب 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة 

والمقيمين في البحرين«. 
الخليج  مــعــرض  يــحــظــى 
استراتيجية  بــرعــايــة  لــلــعــقــار 
من شركة البحرين لالستثمار 
ــاري )إدامـــــــــــة(، ورعــــايــــة  ــقــ ــعــ الــ
ــة نـــســـيـــج،  ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ ــة مــ ــيــ ــبــ ذهــ
مـــع دعــــم كـــريـــم مـــن مــؤســســة 

التنظيم العقاري. 

الوطني  البحرين  بنك  أعلن 
الـــتـــنـــازلـــي  ــد  ــ ــعـ ــ الـ بـــــــدء   )NBB(
ضمن  المرتقبة  الــحــلــم  لــجــائــزة 
ــار الــوطــنــي«، حيث  ــ بــرنــامــج »ادخـ
ستشهد نسخة هذا العام حصول 
جائزة  على  محظوظاين  فائزين 
اإلجــمــالــيــة  قيمتها  تــقــدر  مــالــيــة 
أمــــريــــكــــي،  دوالر   2,000,000
على  منهما  كــل  سيحصل  حــيــث 
إضافة  أمريكي،  دوالر   1,000,000
إلـــى فــائــز ثــالــث بــجــائــزة الــراتــب 
ــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــري الــــتــــي تـ ــهــ ــشــ الــ

50,000 دوالر أمريكي.
عـــامـــًا   20 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  ومــــنــــذ 
ــار الــوطــنــي« يقدم  وبــرنــامــج »ادخــ
ــآت ال مــثــيــل لـــهـــا لــعــمــالء  ــافـ ــكـ مـ
األوفياء،  الوطني  البحرين  بنك 
من  أكثر  اآلن،  حيث حصل حتى 
1,600 فائز محظوظ على جوائز 
اإلجمالية  قيمتها  بلغت  نقدية 

30,000,000  دوالر أمريكي.

بنك  قـــام  عـــام 2021،  وخـــالل 
بـــإثـــراء حياة  الــبــحــريــن الــوطــنــي 
العديد من عمالئه الكرام بجوائز 
شهرية وربع سنوية تتراوح قيمتها 
بين25,000  دوالر أمريكي شهريًا 
أمــريــكــي  دوالر  وحــــــتــــــى100,000  
عــلــى أســــاس ربــــع ســـنـــوي. وحــتــى 
هذه اللحظة، وصل عدد الفائزين 

بمبلغ  فائزا   37 العام  هــذا  خــالل 
دوالر   1,900,000 قــــدره  إجــمــالــي 
يتم  أن  الـــمـــقـــرر  ومــــن  ــكـــي.  ــريـ أمـ
مكافأة المزيد من العمالء خالل 
عبر  العام  هــذا  من  األخير  الربع 
بجوائز  الوطني«  »ادخـــار  برنامج 
ــن نــصــيــب 13  مـــالـــيـــة ســـتـــكـــون مــ
يبلغ  إجمالي  بمبلغ  محظوظا، 
كما  أمـــريـــكـــي.  دوالر   2,350,000
ســيــتــم إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة مـــجـــدًدا 
في  للتأهل  السابقين  للفائزين 

السحوبات القادمة.
ــز  ــ ــوائــ ــ ــى جــ ــ ــلــ ــ وتـــــعـــــلـــــيـــــًقـــــا عــ
ــام، صـــــرح صـــبـــاح عــبــد  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
ــيــــس  ــي الــــرئــ ــ ــانــ ــ ــزيــ ــ ــيــــف الــ ــلــــطــ الــ
المصرفية  التنفيذي للخدمات 
ــريـــن  ــبـــحـ ــنــــك الـ ــي بــ ــ ــراد فــ ــ ــ ــأفـ ــ ــ لـ
ــــى مـــــدار  ــلـ ــ الــــوطــــنــــي قـــــائـــــال: »عـ
بمكافئة  قمنا  الــمــنــصــرم،  الــعــام 
الـــعـــديـــد مـــن عــمــالئــنــا األوفـــيـــاء 
ــار  ضــمــن ســحــوبــات بــرنــامــج »ادخـ

ذلك  خــالل  من  ونأمل  الوطني«، 
مبتكرة  بطريقة  حياتهم  إلثـــراء 
والتزامهم  الــدائــم  والئــهــم  نظير 
بـــــإيـــــداع مـــدخـــراتـــهـــم مـــعـــنـــا فــي 
البحرين  بنك  فــي  نحن  البنك. 
تأسيس  بأهمية  نــؤمــن  الــوطــنــي 
من  ذلــك  ونــعــدُّ  مستدام  اقتصاد 
أهم ركائزنا وأولوياتنا المؤسسية، 
وهذا ما يجعلنا نشجع عمالءنا 
ــكــــرام عــلــى االدخـــــــار ونــحــرص  الــ
على نشر الثقافة المالية بينهم. 
ونتطلع من خالل ذلك لدعمهم 
بــنــمــط  ــوا  ــظــ ــحــ يــ أن  أجـــــــل  ــن  ــ مــ
آمــن من  أفــضــل ومستقبل  حــيــاة 
الناحية المادية. كما نضمن لهم 
بدورنا زيادة فرص الفوز بجوائز 
حياتهم  تغيير  شأنها  من  مثرية 
مدخراتهم  زادت  كلما  لأفضل، 
الــمــالــيــة فـــي حـــســـابـــات الــتــوفــيــر 

الخاصة بهم في البنك«.
ــار  ــذا ويــتــيــح بــرنــامــج »ادخــ هـ

فرصة  الــكــرام  »للعمالء  الوطني 
ــى أربـــــــــاح ســنــويــة  ــلـ الــــحــــصــــول عـ
الحصول  إلـــى  الــحــاجــة  دون  مــن 
عــلــى شـــهـــادة، إلـــى جـــانـــب فــرص 
إيــداع  عند  وذلــك  القيمة،  الــفــوز 
مـــدخـــراتـــهـــم وزيــــــــــادة رصـــيـــدهـــم 
فـــي حــســابــي »الــتــوفــيــر الــســريــع« 
و»Savewave«، حيث تزداد فرصهم 
ــز  ــوائــ فـــــي الـــــفـــــوز بـــــإحـــــدى الــــجــ
زادت  كــلــمــا  ــة،  ــمـ ــّيـ ــقـ الـ الـــنـــقـــديـــة 
الـــمـــبـــالـــغ الــــمــــّدخــــرة عـــلـــى مــــدار 

العام.
ــنــــك الـــبـــحـــريـــن  ويــــــواصــــــل بــ
الــوطــنــي الـــتـــزامـــه بــنــشــر الــوعــي 
حتى  الــمــالــيــة  اإلدارة  بــأهــمــيــة 
ــئ، ويــتــطــلــع  ــاشـ ــنـ بــيــن الــجــيــل الـ
مــن خــالل هــذه الــجــوائــز القّيمة 
»ادخــار  برنامج  ضمن  المندرجة 
ثقافة  عمالئه  »إلكساب  الوطني 
بجوائز  حياتهم  وإثـــراء  االدخـــار 

مالية نظير والئهم.

} صباح الزياني.

} محمد سلمان.

البحرين الوطنية للتاأمين تطلق اأول تاأمين لل�سيارات الكهربائية في البحرين
التأمين  شــركــة   ،)bni( للتأمين  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن  شــركــة  أعــلــنــت 
تم  البحرين  فــي  تأمين  منتج  أول  إطـــالق  أمــس  البحرين،  فــي  الــرائــدة 
تغطية  الجديد  التأمين  يوفر  الكهربائية.  للسيارات  خصيًصا  تطويره 
واسعة تشمل البطارية وكابالت الشحن باإلضافة إلى مزايا التأمين على 
السيارات، مثل: خدمة المساعدة على الطريق وخدمة السيارة البديلة، 

خدمة المساعدة المنزلية، وخدمة استالم وتسليم المركبة.
السيارات  على  للتأمين  العام  المدير  مساعد  بأعمال  القائم  صرح 
والتأمين الشخصي في شركة البحرين الوطنية للتأمين محمد سلمان: 
»يشهد قطاع صناعة السيارات تطوًرا مذهاًل، ومع ظهور وتطور السيارات 
الكهربائية التي تزداد شعبيتها فإننا نهدف إلى توفير الراحة لعمالئنا 

بالتحول إلى هذه السيارات خالل السنوات القليلة المقبلة«.

وسيمكن  خاصة،  احتياجات  لها  الكهربائية  »السيارات  أضــاف:  كما 
تأميننا الجديد هذا أن يكون السائقون على ثقة بالتحول إلى استخدام 
التغطية  لديهم  أن  العلم  مــع  المستقبل،  فــي  الــســيــارات  مــن  الــنــوع  هــذا 
أو  والسرقة  والحريق  التلف  من  سيارتهم  وحماية  لحمايتهم  المناسبة 
عند توصيلهم بنقاط الشحن العامة أو في منزل، باإلضافة إلى تغطية 
البطارية أو المسؤولية في حالة تعذر العثور على كابل الشحن، كما تمنح 

العمالء ضماًنا بأن سيارتهم الكهربائية مغطاة بشكل شامل«.
من خالل منتجاتنا وخدماتنا، نهدف في bni إلى حماية عمالئنا من 
تأثيرات تغير المناخ، وتقليل التأثير البيئي وتوفير بدائل موفرة للطاقة 
والمضي  للعمالء  األجل  الطويلة  الطاقة  تكاليف  تقليل  في  للمساعدة 

قدًما في أهدافنا البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات واالستدامة.

سلسلة  لمبادرة  دعمها  بتلكو  شركة  أعلنت 
اإلنترنت،  عبر  التعليمية   »TechConnect« ندوات 
بجامعة  المعلومات  تقنية  كلية  مــع  بــالــتــعــاون 
الـــبـــحـــريـــن ومــــــع مـــعـــهـــد مـــهـــنـــدســـي الـــكـــهـــربـــاء 
وقــد  الــبــحــريــن.  فـــرع   -  )IEEE( واإللــكــتــرونــيــات 
الوعي  لتعزيز  التعليمي  البرنامج  تصميم  تــم 

التكنولوجي في المملكة.
لطلبة  رقمًيا   »TechConnect« نـــدوات  ُتعقد 
هندسة  فــريــق  لهم  وُيــقــّدمــهــا  البحرين،  جامعة 
السلسلة  هـــذه  وتــتــطــرق  بتلكو.  لـــدى  الــشــبــكــات 
إلـــى جــوانــب مهمة عــديــدة بــمــجــال االتــصــاالت، 
ــارة إلـــى دور الــتــقــّدم الــتــكــنــولــوجــي في  ــ مــع اإلشـ
دعـــم تــطــويــر ونــمــو هـــذا الــقــطــاع. وأقــيــمــت أول 
بــعــنــوان »مــقــدمــة عــن عــالــم شبكة  نـــدوة للطلبة 
ــاي« والـــتـــي قــّدمــهــا عـــبـــداهلل الــجــابــري،  ــواي فــ ــ الـ
بعنوان  الثانية  الرقمية  الندوة  انعقدت  وكذلك 
تقديمها  وتــم  األشــيــاء«  إنترنت  تبني  »مستقبل 
من ِقبل فايز الرشيد خالل الشهر الماضي. ومن 
المقرر استضافة ندوة حول »رحلة تطّور شبكات 
الموبايل« من ِقبل يوسف الجبل، مع عقد ندوة 

أخرى حول موضوع »الكابالت التي تربط العالم« 
وسيعرضها علي الموسوي للطلبة خالل الشهر 
راشـــد محمد  صــرح  المناسبة،  وبــهــذه  الــحــالــي. 
قــائــاًل:  بتلكو  بشركة  الشبكات  قسم  عــام  مــديــر 
»يسرنا جًدا التعاون مع جامعة البحرين ومعهد 
الستضافة  واإللــكــتــرونــيــات  الــكــهــربــاء  مهندسي 
اإلنــتــرنــت  عــبــر   »TechConnect« نــــدوات  سلسلة 
للطلبة، وذلك بالتزامن مع التقدم التكنولوجي 
والـــــذي يستقطب  مــتــســارعــة  بــوتــيــرة  الــعــالــمــي 
فـــي المملكة.  الــشــبــاب  كــبــيــرة مـــن  فــئــة  اهــتــمــام 
ــدوات لــتــقــديــم  ــ ــنـ ــ ــذه الـ ــ ولــــذلــــك، نــســعــى عـــبـــر هـ
مــعــلــومــات قــّيــمــة ووافـــيـــة مــع اســتــعــراض لمحة 
االتــصــاالت  مــجــالــي  أســـس ومتطلبات  أكــبــر عــن 
أكثر  بالتعّرف  الراغبين  للطلبة  والتكنولوجيا 
ــولــي فــي بتلكو  عــنــهــا«. وأضــــاف راشـــد بــقــولــه: »ُن
اهتماًما كبيًرا باالستثمار في الطاقات الشبابية 
فرص  من  المزيد  توفير  بــأن  ونؤمن  بالمملكة، 
التعليم لهم سيسهم في إعداد كوادر ذات كفاءة 
مما  الرقمي،  واإللمام  بالمعرفة  وُمجهزة  عالية 

سيدعم تقّدم جميع القطاعات في البحرين«.

ال�سي���خ: خط��ة التع�اف��ي القت�س��ادي خ���ارط���ة 

ط��ري�����ق ل��ل��ن��م��������و وال����رخ����اء ال��م��ج��ت��م��ع��ي
أكــــــــد إبـــــراهـــــيـــــم عــــبــــداهلل 
الــشــيــخ رجــــل األعــــمــــال عضو 
مــجــلــس األعــــمــــال الـــســـعـــودي 
التعافي  »خطة  أن  البحريني، 
وافــق عليها  التي  االقــتــصــادي 
مجلس الوزراء بعد ما تضمنته 
ــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة  ــمـ ــلـ ــكـ الـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
دور  افتتاح  المفدى في  البالد 
الفصل  مـــن  الـــرابـــع  االنــعــقــاد 
الخامس لمجلسي  التشريعي 
تعد خارطة  والــنــواب،  الشورى 
ــيــــق أهـــــــــداف  ــتــــحــــقــ طــــــريــــــق لــ
االقــتــصــاد  لتنمية  الــمــبــادرات 

ومشاركة  للمواطنين  النوعية  الفرص  وخلق 
ــاعـــات الـــدولـــة  أصــــحــــاب األعــــمــــال ضـــمـــن قـــطـ
اإلنتاجية والخدمية واالقتصادية في مبادرات 
أن  األبعاد«، موضحًا  اقتصادية شاملة  لتنمية 
كل  تتضمن  التعافي  خطة  ومــحــاور  »تفاصيل 
مناحي االقتصاد الوطني واالستثمار، وتحقق 
النمو  اســتــدامــة  مــن  البحرين  إلــيــه  تصبو  مــا 
ــادي وتــحــقــيــق الــــرخــــاء الــمــجــتــمــعــي،  ــتـــصـ االقـ
مـــن خــــالل الــتــركــيــز عــلــى مـــحـــاور االقــتــصــاد 

واالستثمار وخلق فرص عمل للشباب«.
القطاع  على  »الــتــركــيــز  أن  الشيخ  واعــتــبــر 
الـــخـــاص والــتــعــويــل عــلــيــه ودعـــمـــه يــؤكــد دوره 
التجارة  عجلة  تحريك  في  والمحوري  الكبير 
ــنـــي مــــن خـــالل  ــاد الـــوطـ ــتـــصـ والـــنـــهـــوض بـــاالقـ
احتضان الشباب البحريني وتوفير فرص عمل 

آلالف الشباب والخريجين سنويًا«.
وقال: إن »المبادرات الوطنية التي تقدمها 
االقتصادية،  التعافي  خطط  ضمن  الحكومة 
ركيزة  الــمــواطــن  يكون  أن  على  الــحــرص  تؤكد 
الخطى  ظــل  فــي  والتطوير،  والتنمية  للعمل 

تسجلها  الــتــي  الــمــتــســارعــة 
الــبــحــريــن فــي الــتــعــافــي من 
ــيــــات جـــائـــحـــة كـــورونـــا  تــــداعــ
ــة  ــبــ ــواكــ )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، ومــ
لتطلعات المسيرة التنموية 
ــة فــــي ظــــل الــعــهــد  ــلـ ــامـ ــشـ الـ
ــر لـــحـــضـــرة صـــاحـــب  ــ ــزاهــ ــ الــ
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى 
الـــــــبـــــــالد الــــــمــــــفــــــدى، ومـــــن 
خــــالل الــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة 
ــم  ــيــ ــلــ ــســ والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الــ
لــلــحــكــومــة بــرئــاســة صــاحــب 
ـــر  ــيـ ــلــــكــــي األمــ ـــو الــــمــ ــمـ ــســ الــ
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــــوزراء«. وأضـــاف 
لــلــتــعــافــي  الــوطــنــيــة  ــبــــادرات  الــــمــ »إن  الـــشـــيـــخ: 
المالي  االســتــقــرار  لتعزيز  تــأتــي  االقــتــصــادي 
وإمكانيات  جهود  على  باالعتماد  ومواصلتها 
شــعــب الــبــحــريــن مــن خـــالل 5 أولـــويـــات تــنــدرج 
بخلق  يتعلق  ما  وخاصة  برنامجًا،   27 تحتها 
ــدة وجــعــل الــمــواطــن الــخــيــار  ــ فـــرص عــمــل واعـ
إلـــى توظيف  الــعــمــل، وتــهــدف  األول فــي ســـوق 
وتدريب  االقتصاد  ألف بحريني سنويًا في   20
 ،2024 عــــام  حــتــى  ســـنـــويـــًا  بــحــريــنــي   10.000
فعاليتها  وزيــادة  التجارية  اإلجــراءات  وتسهيل 
تفوق  بقيمة  مباشرة  استثمارات  الستقطاب 
 ،2023 عـــام  بــحــلــول  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــار   2.5
 30 تفوق  بقيمة  استراتيجية  وإطالق مشاريع 
مليار دوالر أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  في  يسهم  بما 
وتعزيز  بنسبة 5% في عام 2022،  النفطي  غير 
ــقــــرار  ــتــ مـــســـاعـــي االســــتــــدامــــة الـــمـــالـــيـــة واالســ
االقــتــصــادي مــن خــالل هــدف تحقيق الــتــوازن 

المالي بحلول عام 2024«.

} إبراهيم الشيخ.

رقمنة 100 خدمة حكومية جديدة �صمن اأولويات الهيئة



3العدد )15931( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 29 ربيع األول 1443هـ - 4 نوفمبر 2021م 

ــوان«  ــو بــ نـــشـــرت صــحــيــفــة »لــ
الــفــرنــســيــة مـــقـــاال بـــعـــنـــوان »هــل 
ــــن مـــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــــطـ ــبــــت قـ ــلــ ســ
مـــلـــيـــارات األمـــتـــار الــمــكــعــبــة من 
الــــغــــاز؟« كــشــفــت مـــن خـــالـــه أن 
حرمت  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
واحد  إلى  الوصول  من  المملكة 
من أكبر حقول الغاز في العالم، 
مشيًرا إلى أن األمر األكثر سوءا 
الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  أن  هــو 
الــحــدود  لــم تنشئ خــط تــرســيــم 
الـــبـــحـــريـــة بـــاخـــتـــيـــارهـــا خــريــطــة 
واحـــدة، وفــي هــذه الحالة أحدث 
خــريــطــة تــقــدم أحـــدث الــبــيــانــات، 
لــكــن خــريــطــتــيــن مــتــنــاقــضــتــيــن، 
»خريطة أمريكية للجنوب قطاع 
الخط وخريطة قطاع بريطانية 
اخــتــيــار  الــشــمــالــي، وأن  لــلــقــطــاع 
الخريطة األقل ماءمة للجنوب 
فقط  ليس  جدية  شكوًكا  يترك 
بشأن اإلنصاف ولكن أيًضا بشأن 
الدقة للخط الذي تم الحصول 

عليه. من اإلجراءات القانونية.
المنشور  المقال  نص  وهــذا 

في الصحيفة الفرنسية: 
هـــل ســلــبــت قــطــر الــبــحــريــن 
من مليارات األمتار المكعبة من 

الغاز؟
الــعــدل  حــرمــت محكمة  هــل 
داع  بـــا  عـــام 2001  فـــي  الــدولــيــة 
الوصول  مــن  الصغير  األرخــبــيــل 
الغاز  أكبر حقول  واحــد من  إلــى 

في العالم؟
 استغرق األمر عشر سنوات، 
من عام 1991 إلى عام 2001. لكي 
ــال الــقــانــون الــدولــيــون  يــقــرر رجــ

الــــبــــارزون مـــن لـــه الـــســـيـــادة على 
جزيرة مساحتها 2×4 أمتار عند 
حوالي  ارتفاع  على  المد،  ارتفاع 
عند  مــتــر   600 وطـــــول  ســــم،   40
كــل هذا  لــمــاذا  الــمــد..  انخفاض 
رملية  لضفة  الطاقة  مــن  الــقــدر 

صغيرة من دون نباتات؟
أنـــه  تــعــلــم  أن  يـــجـــب  أواًل،   
وفـــًقـــا التــفــاقــيــة قـــانـــون الــبــحــار 
ف الجزيرة بأنها  لعام 1982. ُتعَرّ
محاطة  طبيعية  أرض  »مساحة 
التي تظل مكشوفة عند  بالمياه 
إن أي جزيرة،  الــمــد«. ثم  ارتــفــاع 
مهما كانت صغيرة، بما في ذلك 
دائــــم، لها  صــخــرة ظــهــرت بشكل 
نــفــس االخـــتـــصـــاصـــات الــبــحــريــة 
مــثــل األراضـــــي الــبــريــة األخــــرى. 
ــح أنــــه »يـــولـــد بــحــًرا  ــواضـ ومــــن الـ
بحريا«.  ميا   12 يبلغ  ا  إقليمّيً
الرمل  قطعة  تكسبك  أن  يمكن 
كانت  إذا  الــيــوروات  مليارات  هــذه 
مــيــاهــهــا تــحــتــوي عــلــى وفــــرة من 

النفط و/ أو الغاز في الجوار.
ــن،  ــزمـ  قـــبـــل عـــقـــديـــن مــــن الـ
أمــــرت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
بالكشف عن المياه الضحلة في 
المجاورة  الديبل في قطر  فشت 
لحقل غاز القبة الشمالية الذي 
الغاز بنحو  تقدر احتياطاته من 
ما  مــكــعــب،  مــتــر  تــريــلــيــون   25.4
يــجــعــل اإلمــــــارة الــصــغــيــرة ثــالــث 
أكبر إمارة في العالم، بعد روسيا 

وإيران.
ــة  ــايـ ــمـ الـــحـ أن  إلـــــــى  ــًرا  ــ ــظــ ــ نــ
البريطانية على البحرين وقطر 
»حــقــوًقــا  عــــام 1947  فـــي  مــنــحــت 

ســــيــــاديــــة« عـــلـــى فـــشـــت الـــديـــبـــل 
ــة  ــبـــحـــت الــــدوحــ لـــلـــبـــحـــريـــن، أصـ
ــا  ــًضـ غـــنـــيـــة جــــــــًدا، وأصــــبــــحــــت أيـ
عــنــصــًرا أســـاســـًيـــا عــالــمــيــا. إنــهــا 
طالبان  بين  الوسيط  دور  تلعب 
وبقية  بأفغانستان،  السلطة  في 
العالم  كــأس  تنظم  وهــي  العالم. 
لكرة القدم العام المقبل ولديها 
قناة الجزيرة الفضائية التي تبث 
بــالــلــغــات الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة 

والتركية والصربية الكرواتية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــشــهــد 
الــمــنــامــة جـــفـــاف احــتــيــاطــيــاتــهــا 
النفطية المتواضعة. وبدعم من 
في  فقط  اآلن  تلعب  السعودية، 
دوري الدرجة الثانية في الخليج. 
كــان   .2001 عـــام  حــكــم  دون  ومـــن 
من الممكن أن تطالب البحرين 
القبة  حقل  مــن  جميلة  بقطعة 

الشمالية.
ــام 2001.  عــ فـــي  ــــك،  ذلـ ــع  ومــ
العدل  محكمة  قــرار  يتسبب  لــم 
نــوعــه  مـــن  األول  وهــــو  الـــدولـــيـــة، 
ــيـــل الــبــريــطــانــيــيــن عن  مــنــذ رحـ
أوائــل  في  العربية  الجزيرة  شبه 

السبعينيات، في إثارة ضجة.
كتبت   .2001 مــــارس   30 فــي 
صـــحـــيـــفـــة لــــومــــونــــد »نـــــــــزاع بــيــن 
ــــم تــســويــتــه  ــر تـ ــطــ ــن وقــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
مع  الصحيفة،  وأشــارت  سلميا«. 
لديها  »ليس  قطر  أن  إلــى  ذلــك، 
ما تشكو منه« في استعادة فشت 

الديبل الضحلة.
ــب أيــــــًضــــــا أن  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ومــــــــن الـ
متعددة  أســبــاب  لديها  البحرين 
للطعن في اإلجراءات القانونية. 

بدًءا من اكتشاف 82 »وثيقة غير 
أصــلــيــة« قــدمــتــهــا قـــطـــر. بــعــبــارة 
ــان يــنــبــغــي أن  أخـــــرى، مــزيــفــة. كــ
يكون لهذا الخداع الجسيم أمام 
المحكمة الدولية عواقب وخيمة 
يحدث  لم  ولكن  المحتال.  على 
المحكمة  رئــيــس  واكــتــفــى  ذلـــك، 
بمطالبة قطر »بالتخلي الفعلي 

عن الوثائق المتهم بها«.
ــى لــكــنــدي إيــف  بــالــنــســبــة إلــ
ينبغي  القضاة، ال  أحد  فورتيير، 
للمحكمة أن تقتصر على تجاهل 
هذا الحادث غير المسبوق فقط، 
ولكن أيًضا »هذه الوثائق أبطلت 

قضية قطر بأكملها«.
إيمانويل  الفرنسي  يتردد  ال 
ديكو، مختص في القانون العام، 
بـــعـــنـــوان  ــة  ــقـ ــيـ وثـ فــــي  يـــكـــتـــب  أن 
البحرية  الحدود  ترسيم  »قضية 
قطر  بــيــن  اإلقليمية  والــمــســائــل 
المرء  »لــدى  أن   ،)*( والبحرين« 
إلى حد ما انطباع بأن المحكمة 
قـــد ضــاعــفــت الــتــفــكــيــر الــمــجــرد 
الساحر  مــثــل  عــامــة،  واعــتــبــارات 
الذي يسعى إلى تشتيت االنتباه 
أثــنــاء خفة الــيــد«. بــاإلشــارة إلى 
ــو فشت  رصـــيـــف رمـــلـــي آخـــــر، وهــ
الـــعـــظـــم، الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــه أيــًضــا 
ــر، يــشــيــر  ــ ــطـ ــ بـــيـــن الـــبـــحـــريـــن وقـ
الـــبـــروفـــيـــســـور إيـــمـــانـــويـــل ديــكــو 
إلـــى »عـــدم مــراعــاة فــشــت العظم 
ســـيـــكـــون لـــهـــا نــتــيــجــة ســريــالــيــة 
إقليمي  بحر  جــفــاف  فــي  تتمثل 

عند انخفاض المد«.
ــل الــــمــــشــــعــــوذ، تــفــضــل  ــ ــثـ ــ »مـ
الـــمـــحـــكـــمـــة االحـــــتـــــفـــــاظ بــســر 

ــتـــاذ  ــلـــهـــا«، هــــكــــذا يــــأســــف أسـ ــيـ حـ
ــام الــــفــــخــــري فــي  ــ ــعـ ــ الــــقــــانــــون الـ
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ــا  ــ ــراًف ــر انــــحــ ــ ــثـ ــ  واألمـــــــــر األكـ
الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  أن  هــو 
الــحــدود  لــم تنشئ خــط تــرســيــم 
الـــبـــحـــريـــة بـــاخـــتـــيـــارهـــا خــريــطــة 
واحـــدة، وفــي هــذه الحالة أحدث 
خــريــطــة تــقــدم أحـــدث الــبــيــانــات، 
لــكــن خــريــطــتــيــن مــتــنــاقــضــتــيــن، 
»خريطة أمريكية للجنوب قطاع 
الخط وخريطة قطاع بريطانية 

للقطاع الشمالي]...[«.
إن اخــتــيــار الــخــريــطــة األقــل 
شكوًكا  يــتــرك  للجنوب  مــاءمــة 
جدية ليس فقط بشأن اإلنصاف 
ولكن أيًضا بشأن الدقة البسيطة 
عليه  الحصول  تم  الــذي  للخط 

من اإلجراءات القانونية.
لـــمـــاذا لـــم تــطــعــن الــبــحــريــن 
في  القضية  فــي  األكــبــر  الخاسر 
هذه التسوية في ذلك الوقت من 
المنامة  انــتــظــرت  ولـــمـــاذا  قــبــل؟ 
عــــقــــديــــن مـــــن الـــــزمـــــن لـــتـــضـــرب 
الــيــوم؟  الــطــاولــة  على  بقبضتها 
مع العلم أن حكم محكمة العدل 
وغير  نهائيا  عــادة  يكون  الدولية 

قابل لاستئناف.
لقد استغرق األمر تحقيقات 
للكشف  للغاية  وصــعــبــة  طــويــلــة 
عـــن شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــفــســاد 
واســـتـــغـــال الــنــفــوذ الــنــشــط في 
القانون الدولي، واالتهامات التي 
توجهها خطيرة للغاية. ما حدث 
بين البحرين وقطر في عام 2001 

أن يتكرر مرة أخرى فيما  يرجح 
الحالي  البحري  بالنزاع  يتعلق 
بين كينيا والصومال، فالصومال 

يقول  كما  وتــركــيــا«،  »تــرعــاه قطر 
ــانــــون والـــقـــانـــون  ــي الــــقــ خــبــيــر فــ
ــو بــــــوان فــي  الــــدولــــي اســتــقــبــل لــ

مكتب محاماة كبير في باريس.
ــوي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ الــــــكــــــتــــــاب   )*(
الفرنسي للقانون الدولي 2001 

م���ح���ك���م���ة ال�����ع�����دل ال�����دول�����ي�����ة ����س���ل���ب���ت م�����ن ال���ب���ح���ري���ن

م����ل����ي����ارات الأم�����ت�����ار ال��م��ك��ع��ب��ة م����ن ال����غ����از ل�������س���ال���ح ق��ط��ر
�سحيفة فرن�سية: 

�سكوك جدية حول الإن�ساف والدقة في تر�سيم الحدود البحرية بين البلدين

أعلنت وزارة اإلسكان أن بنك 
لبدء  اســتــعــداداتــه  أنهى  اإلســكــان 
طرح المرحلتين الثالثة والرابعة 
على  للبيع  العيون  ديــرة  بمشروع 
الــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن من 
تقدمها  الــتــي  الـــشـــراء  تــمــويــات 
الــوزارة وبرنامج مزايا يوم األحد 
نــوفــمــبــر   7 ــــق  ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ ــل  ــبـ ــقـ ــمـ الـ
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة واســـعـــة من 
الـــبـــنـــوك والـــمـــصـــارف الــتــجــاريــة 
عــروضــًا  ســتــقــدم  الــتــي  بالمملكة 
ــراء  تـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن لـــشـ

الوحدات السكنية.
إن  اإلســـــكـــــان  وزارة  وقــــالــــت 
الــمــرحــلــتــيــن الـــثـــالـــثـــة والـــرابـــعـــة 
تــمــثــان الــمــراحــل األخــيــرة لهذا 
ــرز  ــد أبـ ــذي يــعــد أحــ ــ الـــمـــشـــروع الـ
ــة مـــع الــقــطــاع  ــراكـ مــــبــــادرات الـــشـ
الحكومة،  أبرمتها  التي  الخاص 
ــد عــلــى  ــ ــزيـ ــ والــــــتــــــي وفـــــــــرت مــــــا يـ
للمواطنين  سكنية  وحـــدة   3000
ــن الـــخـــدمـــات  ــ الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
ــواء عــبــر بــرنــامــج  ــ الــتــمــويــلــيــة، سـ
مــزايــا أو خــدمــة تــمــويــل الــشــراء، 
ومن مختلف محافظات المملكة.
ــوزارة أن اإلقــبــال  ــ وأضــافــت الـ
العيون  ديــرة  الكبير على وحــدات 
مـــن خــــال الــتــيــســيــرات الــمــالــيــة 
التمويلية،  الحلول  توفرها  التي 
ــعــــروض الــتــنــافــســيــة مـــن قبل  والــ
نفاد  التجارية، اسهم في  البنوك 
المراحل  فــي  السكنية  الــوحــدات 
ــاســــي،  ــيــ الــــســــابــــقــــة فــــــي وقــــــــت قــ

من  المتبقي  بيع  سرعة  متوقعة 
الــمــرحــلــتــيــن فـــي ظـــل الـــعـــروض 
ــدة الـــــتـــــي يـــــنـــــوي بــنــك  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
اإلســكــان طــرحــهــا لـــدى فــتــح بــاب 

الحجز والبيع.
أن مجموع  الــوزارة  وأوضحت 
الــتــي سيتم  الــســكــنــيــة  الـــوحـــدات 
وحـــــدة   1.061 يـــبـــلـــغ  ــا  ــهــ ــرحــ طــ
ســكــنــيــة، وبــأســعــار تــبــدأ مـــن 108 
بأن  مفيدًا  بحريني،  ديــنــار  آالف 
فيا  بتجهيز  قــام  اإلســكــان  بنك 
عـــرض جــديــدة مــؤثــثــة بــالــكــامــل، 
ديــرة  مبيعات  مكتب  مــن  بالقرب 
الــعــيــون، إلتــاحــة الــفــرصــة لــلــزوار 
لاطاع على المكونات الداخلية 
والــخــارجــيــة لــلــوحــدات عــن ُقــرب، 
اعــتــمــاد نظام  بــأنــه سيتم  مــفــيــدًا 
صفوف  وتنظيم  لتنسيق  جديد 
االنــــــتــــــظــــــار مـــــــن داخـــــــــــل مــــوقــــع 
استقبال  المقرر  ومــن  الــمــشــروع، 
الجمهور في مكتب مبيعات ديرة 

العيون مدة لشهرين متتاليين.
كــمــا أشـــــارت إلــــى أن وحــــدات 
ــرة لـــمـــشـــروع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة األخـ ــلــ ــرحــ ــمــ الــ
ــرة الــعــيــون تــمــتــاز بــمــواصــفــات  ديــ
عــديــدة ُتــلــّبــي احــتــيــاجــات األســـرة 
الــبــحــريــنــيــة، وهـــي تــتــوفــر بــأربــعــة 
ــم خــــــارجــــــيــــــة راقــــــيــــــة،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــصـ تـ
وتـــشـــمـــل الــتــصــمــيــم الــبــحــريــنــي 
والـــتـــصـــمـــيـــم الـــعـــصـــري وكـــذلـــك 
والتصميم  االســبــانــي  التصميم 
ــرانــــي الـــــــــذي يـــحـــاكـــي  ــتــ ــيــــديــ ــمــ الــ
الــدّول  في  المعمارية  التصاميم 

الـــمـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر األبـــيـــض 
هذه  جميع  وتحتوي  المتوسط. 
نـــــوم، منها  ــرف  غــ عــلــى 4  الــفــلــل 
وصالتين  رئيسيتين،  نوم  غرفتي 
و4 حــمــامــات  ومــجــلــس  ومــطــبــخ 
وحديقة  لسيارتين  يتسع  وكـــراج 
خلفية واسعة. وتحظى فلل هذه 
المرحلة بمساحة إجمالية للبناء 
ومساحة  مــربــعــا  مــتــرا   215 تبلغ 
مربعة،  أمــتــار   204.5 تبلغ  أرض 
ــلـــى مـــقـــربـــة مــن  ــلـــل عـ وتــــقــــع الـــفـ
والخدمات  الــمــرافــق  مــن  العديد 
األساسية، بما في ذلك الشواطئ 
والمدارس  التجارية  والمجمّعات 
وغــيــرهــا مــن الــوجــهــات والــمــرافــق 

الهامة.
المهندس  صـــرح  جــانــبــه  مــن 
ــر  ــمــ ــحــ ــوب الــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ بـــــــاســـــــم بــــــــن يــ
ــيــــس مــجــلــس  وزيـــــــر اإلســـــكـــــان رئــ
طـــرح  ــأن  ــ بـ اإلســــكــــان  بـــنـــك  إدارة 
ــن مــن  ــيــ ــرتــ ــيــ ــيـــن األخــ ــتـ ــلـ ــمـــرحـ الـ
العيون، يوفر مزيدا  وحدات ديرة 
ــنــــوع لــحــلــول  ــتــ ــن الــــمــــرونــــة والــ مــ
للمواطنين  االجــتــمــاعــي  السكن 
»مزايا«  برنامج  المدرجين ضمن 
وزارة  مــن  التمويلية  والــخــدمــات 
اإلسكان، مؤكدًا مواصلة مساعي 
ــلــــول إســـكـــانـــيـــة فـــوريـــة  تـــوفـــيـــر حــ
ومــبــتــكــرة بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع 

الخاص.
ــادرة  ــبـ مـ أن  الــــوزيــــر  وأضـــــــاف 
بالتعاون  سكنية  ــدات  وحــ تــوفــيــر 
وتقديمها  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع 

لــلــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن من 
الـــخـــدمـــات الــتــمــويــلــيــة وبــرنــامــج 
في  يأتي  تنافسية،  بأسعار  مزايا 
المتمثلة في  الـــوزارة  إطــار جهود 
من  المعروض  زيــادة  على  العمل 
الوحدات السكنية بأسعار تناسب 
التمويات الممنوحة للمواطنين 
والــــعــــروض الــبــنــكــيــة الــتــنــافــســيــة 

المخصصة لهم. 
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
خالد عبداهلل المدير العام لبنك 
اإلسكان: »إنه لمن دواعي سرورنا 
مشروع  مراحل  آخــر  نستكمل  أن 
ديرة العيون، لُندّشن أكثر من ألف 
فيا سكنية جاهزة للبيع بأسعار 
مائمة جًدا ومع عروض حصرية 
ألول مرة للمواطنين المنتفعين 
مــن بــرنــامــج »مـــزايـــا« والــخــدمــات 
ــكـــان.  اإلسـ وزارة  مـــن  الــتــمــويــلــيــة 
ممّيزة  فــرص  الفلل  هــذه  وتــّقــدم 
لــلــعــيــش فــــي مــجــتــمــع مــتــكــامــل 
ومجهز ببنية تحتية متطّورة في 
السكنية  المجتمعات  أشهر  أحد 
ــي ديــــــار الـــمـــحـــرق. وســيــســاهــم  فــ
تعزيز  فــي  المشروع  هــذا  تدشين 
ــز الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي،  ــيـ ــفـ وتـــحـ
ــي ذلــــك تــنــويــع الـــخـــيـــارات  بــمــا فـ
الــمــتــوافــرة ضــمــن حــلــول السكن 
ولـــذا،  المملكة.  فــي  االجــتــمــاعــي 
بجميع  الــتــرحــيــب  جـــًدا  يسعدنا 
الــزوار األعــزاء في مكتب مبيعات 
ــا  ــون، ونـــتـــطـــلـــع قـــدًمـ ــيــ ــعــ ديـــــــرة الــ
المرحلة  فلل  بــمــزايــا  لتعريفهم 

ــع اطــــاعــــهــــم عــلــى  ــ األخــــــيــــــرة مــ
المؤثثة  الــجــديــدة  الــعــرض  فيا 
بـــالـــكـــامـــل، والــــتــــي تـــقـــع بــجــانــب 

مكتب المبيعات بالمشروع.«
أن بنك اإلسكان يوّفر  ُيذكر 
ــّســـرة ومـــع  ــيـ ــلــــواًل تــمــويــلــيــة مـ حــ

مـــمـــيـــزات إضـــافـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن 
ــراء فــلــل  ــ ــشـ ــ مـــمـــن يـــتـــطـــلـــعـــون لـ
ــرة لـــمـــشـــروع  ــ ــيــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األخــ
مــُاك  وسيحظى  الــعــيــون،  ديـــرة 
إنترنت  خــدمــة  على  الفلل  هــذه 
أشهر/   6 لفترة  مجانية  »فايبر« 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــة، بـ ــلــ ــامــ ســــنــــة كــ
مناسبة  عــروض  على  حصولهم 
والحجم  السعر  حيث  مــن  جـــًدا 
تجارب  يمنحهم  بما  والــمــوقــع، 

سكنية استثنائية.
ــــق مـــبـــيـــعـــات  ــريـ ــ ويـــســـتـــعـــد فـ
ــرة الــعــيــون ومــمــثــلــو الــبــنــوك  ــ ديـ
ــام  الســـتـــقـــبـــال الــــــــزوار طــــــوال أيــ
العمل  بدء ساعات  األسبوع، مع 
مـــن األحـــــد إلــــى الــخــمــيــس من 
الساعة 8:00 صباحا حتى 5:00 
مساء، ومن 10:00 صباحا حتى 
6:00 مساء خال يومي الجمعة 

والــســبــت. وســيــتــمــكــن الــراغــبــون 
بحجز الفلل من تسديد الرسوم 
الــكــتــرونــيــا عــبــر مــنــصــة »بــنــفــت 
بـــي« بـــدال مــن اســتــخــدام النقود 
الورقية، وذلك وفًقا لاحترازات 
ــان ســـامـــة  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــة ولـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ

الجميع.
وتعد ديرة العيون أحد ثمار 
تفعيل مبادرات الشراكة بين وزارة 
اإلسكان والقطاع الخاص، حيث 
تم توقيع اتفاقية عام 2015، يتم 
 3.000 أكثر من  توفير  بموجبها 
ديار  قبل شركة  من  فيا سكنية 
للراغبين  وتخصيصها  المحرق 
في االستفادة من ذوي الطلبات 
اإلســكــان  وزارة  لـــدى  اإلســكــانــيــة 
من خال الحصول على تمويل 
إلى  باإلضافة  برنامج مزايا  من 

الخدمات التمويلية اإلسكانية.

الإ�س��كان تبداأ طرح المرحلتين الثالثة والرابعة ل�»ديرة العيون« للبيع الأحد المقبل

ــام للمجلس  ــعـ الـ ــيـــن  ــاري األمـ ــــدت هـــالـــة األنــــصــ أكـ
مكتسبات  إبـــراز  على  المجلس  حــرص  للمرأة  األعــلــى 
المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الدولية، مشيرة  الساحة  المفدى على  الملك  الجالة 
إلى أن مسيرة تقدم المرأة البحرينية تعد اليوم أحد أبرز 
البحرين  التي تفخر وتعتز بها مملكة  النجاح  قصص 

في جميع المحافل وعلى مختلف المستويات.
جاء ذلك خال استقبالها وفد العاقات مع شبه 
الجزيرة العربية بالبرلمان األوروبي )DARP( في مقر 
زيـــارة هذا  إطــار  فــي  بــالــرفــاع،  المجلس األعــلــى للمرأة 
الوفد لمملكة البحرين، حيث أوضحت األنصاري خال 
تشريعات  بمنظومة  تزخر  البحرين  مملكة  أن  اللقاء 
وطنية متقدمة تساند وتدعم حقوق المرأة، وتتسق مع 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت وصادقت 
لتعظيم  المستمرة  الجهود  إطــار  فــي  المملكة  عليها 
السلطة  أن  مـــؤكـــدة  الــبــحــريــنــيــة،  لــلــمــرأة  الــمــكــتــســبــات 
بالًغا  اهتماًما  تولي  البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
البحرينية،  المرأة  تتعزز حقوق  التي  التشريعات  بسن 
ولــفــتــت إلــــى أن الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة يــعــمــل مع 

الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
التشريعات  وضــع  لمناقشة  مشتركة  لــجــان  خــال  مــن 

وتطويرها.
ــدد مــــن الــمــكــتــســبــات  ــ ــى عـ ــ ــاري إلـ ــ ــصـ ــ وأشــــــــارت األنـ
والــبــرامــج  والــمــبــادرات  البحرينية،  لــلــمــرأة  الحقوقية 

الــمــرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  لتنفيذ  والــمــشــاريــع 
الــبــحــريــنــيــة، وأخـــيـــرا صـــدور قـــرار ينظم الــوســاطــة في 
ونوعيا  تطويًرا جديداَ  يمثل  الشرعية، حيث  المسائل 
البحرين،  مملكة  في  العدلية  المنظومة  مستوى  على 
لتعزيز  األولـــويـــة  ذات  ــرارات  ــقــ الــ ويـــأتـــي ضــمــن حــزمــة 

االستقرار األسري والمجتمعي.
ــان الـــوفـــد قـــد اســتــمــع فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء إلــى  وكــ
كهيئة  للمرأة  األعــلــى  المجلس  دور  عــن  تعريفي  شــرح 
استشارية لجميع السلطات الوطنية في مجاالت تقدم 
المرأة البحرينية والنهوض بها وبناء قدراتها في جميع 
مجاالت التنمية، وكيف أصبح المجلس خال عشرين 
ا للخبرة في شؤون المرأة  عاما من تأسيسه مركًزا وطنّيً

البحرينية.
من جانبه أعرب الوفد األوروبي الزائر عن تقديره 
في  متميزة  فــريــدة  تجربة  البحرين  مملكة  بــامــتــاك 
مجال دعم تمكين وتقدم المرأة واستدامة حضورها في 
السياسية  المجاالت  ذلك  في  بما  المجاالت،  مختلف 
والحقوقية من خال مؤسسة المجلس األعلى للمرأة، 
واالزدهــار  التقدم  أن  إلى  الوفد  أعضاء  ولفت عدد من 
كبير على  بشكل  يعتمد  البحرين  تشهده مملكة  الذي 
نجاح البحرين في تفعيل طاقات نسائها وإدماجهن في 
مختلف مسارات التنمية، وأكد الوفد حرصه على نقل 
لدوائر  البحرينية  المرأة  تقدم  الصحيحة عن  الصورة 

صنع القرار والرأي العام في االتحاد األوروبي. 

لدى ا�ستقبالها وفد العالقات مع �سبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي..

الأن�س���اري: مكت�س���بات ب���ارزة للم���راأة البحريني���ة عل���ى ال�س���احة الدولي���ة 

} لقاء األنصاري مع وفد البرلمان األوروبي.
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بمناسبة يوم الطبيب البحريني؛ والذي 
ُيصادف أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر من 
لتكريم  الصحة حفاًل  وزارة  عــام، نظمت  كل 
العامة،  قــطــاع الصحة  كــل مــن  فــي  األطــبــاء 
واألقسام  النفسي؛  والطب  الصحة،  وتعزيز 
المساندة، وذلك في إطار حرص الوزارة هذا 
العاملة  الوطنية  الــكــوادر  تكريم  على  الــعــام 
تقديًرا  األطباء،  من  األمامية  الصفوف  في 
المخلصة  وجــهــودهــم  الــمــتــواصــل  لعطائهم 
عبر  والمجتمع  الوطن  في خدمة  وتفانيهم 
إنسانية  وجــهــود  تضحيات  مــن  يقدمونه  مــا 
نبيلة من أجل الحفاظ على سالمة وصحة 

المجتمع بمملكة البحرين.
وزيــرة  ألقت  التكريم،  حفل  مستهل  في 
الــصــحــة فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح كلمة 
أشارت خاللها إلى أن تخصيص يوم للطبيب 
البحريني يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة 
مسيرة  بدعم  البحرين  مملكة  في  الرشيدة 
ُتــجــّســد عــطــاءهــم الوطني  األطـــبـــاء؛ والــتــي 
ــازاتـــهـــم  الــمــخــلــص ودورهــــــــم الــمــثــمــر وإنـــجـ
بشكل  الصحي  القطاع  خدمة  في  المشرفة 
عــــام وفــــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، الفـــتـــًة إلــــى أنــه 
وهذا  الماضي  العام  في  العالم  على  مر  قد 
كورونا  فيروس  مواجهة  في  كبير  تحٍدّ  العام 
وبدعم  اهلل  مــن  بفضل  ولــكــن  )كــوفــيــد-19(، 
من القيادة الحكيمة وجهود الكوادر الطبية 
تــمــكــنــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تـــجـــاوز هــذه 
محليًا  بالبنان  إليه  ُيشار  بنجاح  التحديات 

وإقليميًا ودوليًا.
وعــــــّبــــــرت وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة عـــــن عــمــيــق 
العاملة  الوطنية  بالكوادر  واعتزازها  فخرها 
فــي الــقــطــاع الــطــبــي، وأكـــدت أن األطــبــاء في 
مملكة البحرين يمثلون نموذجًا في الكفاءة 
بــه مــن مستويات  يــتــمــتــعــون  لــمــا  واإلنـــجـــاز، 
الــثــروة  ويــعــتــبــرون  مــتــمــيــزة،  علمية ومــهــنــيــة 
ُيــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي تنمية  الــحــقــيــقــيــة الــتــي 

االحتفاء  أن  إلى  الفتًة  القطاعات،  مختلف 
بيوم الطبيب البحريني وتكريم األطباء ُيعّد 
المزيد  لبذل  األطــبــاء  لجميع  كبيًرا  حــافــًزا 

من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
وأشارت الوزيرة الصالح إلى أن األطباء 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن قـــد ســـّطـــروا وســجــلــوا 
لــحــمــايــة  والـــعـــطـــاء  الـــتـــفـــانـــي  قـــصـــص  أروع 
الـــنـــاس مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا »كــوفــيــد - 19« 
تحت  أنفسهم  ووضــعــوا  انتشاره،  من  والحد 
ــي ذلـــك  ــ ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــتـــنـــاســـيـــن فـ
النفسي  التعب  ومتحدين  الجسدي  التعب 

وكــل ذلك  يــومــي،  لــه بشكٍل  الــذي يتعرضون 
خـــدمـــًة لـــلـــوطـــن، الفـــتـــًة إلــــى أن االحــتــفــال 
العام  هــذا  جــاء  قد  البحريني  الطبيب  بيوم 
الـــكـــوادر الطبية  ــروف تــســتــحــق فــيــهــا  فـــي ظــ
لمواجهة  األمامية  الصفوف  ضمن  العاملة 
الــتــقــديــر  ــل  ــا »كـــوفـــيـــد 19« كـ كــــورونــ ــروس  ــيـ فـ
عــلــى ما  النبيل  لــدورهــم  تــكــريــمــًا  والــعــرفــان 
لـــأرواح  إنــقــاذ  مــن  المجتمع  إلــى  يقدمونه 
وزيرة  وتوجهت  اإلنسانية،  خدمة  في  وتفان 
الصحة بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة 
الرشيدة في مملكة البحرين على توجيهاتها 

وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات 
البحريني  بالطبيب  واهتمامها  الصحية، 
وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء 
ــة لـــوطـــنـــه والـــمـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا تــقــدمــت  ــدمـ خـ
األطباء  إلى جميع  والتقدير  الشكر  بجزيل 
للجميع  وتمنياتها  الطبية،  جهودهم  على 
األهــداف  فــي تحقيق  والــنــجــاح  التوفيق  كــل 
والــتــطــلــعــات الــمــنــشــودة فــي ســبــيــل مــواصــلــة 
الــخــدمــات  بــجــودة وكــفــاءة  تحقيق االرتـــقـــاء 
الــصــحــيــة الــمــقــدمــة لــصــالــح خــدمــة مملكة 

البحرين.

} حفل تكريم األطباء في يوم الطبيب البحريني.
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احــتــفــلــت جــمــعــيــة األطـــبـــاء 
ــيــــة بـــــيـــــوم الـــطـــبـــيـــب  ــنــ ــبــــحــــريــ الــ
ــن خـــالل  ــ ــنـــي وذلــــــــك مـ ــريـ ــبـــحـ الـ
تنظيم العديد من الفعاليات في 
إطار اإلجراءات االحترازية، بما 
فــي ذلـــك تــوزيــع هــدايــا تــذكــاريــة 
الصحة  وزارة  فــي  األطــبــاء  على 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ومــجــمــع 
ومستشفى  الــطــبــي  الــســلــمــانــيــة 
الملك  ومستشفى  الـــدفـــاع  قـــوة 
حــــمــــد الــــجــــامــــعــــي وعــــــــــدد مــن 

المستشفيات والمراكز الصحية 
الجمعية  واحــتــفــلــت  الــخــاصــة. 
بــيــوم الــطــبــيــب هـــذا الــعــام تحت 
ــي الـــعـــطـــاء..  شـــعـــار »ســعــادتــنــا فـ
وشـــرفـــنـــا فــــي خــــدمــــة الــــوطــــن«، 
ينطلق  الــشــعــار  ــذا  هـ أن  مـــؤكـــدة 
ــان حــــــال األطـــــبـــــاء فــي  ــســ مــــن لــ
أثبتوا  الــذيــن  الــبــحــريــن  مملكة 
عـــلـــى الـــــــــدوام تــحــلــيــهــم بــأعــلــى 
درجــــــات االلــــتــــزام والــمــســؤولــيــة 
ــي حـــمـــلـــهـــم شــــــرف مــهــنــتــهــم،  ــ فـ
ــم لــلــبــذل  ــ ــدائـ ــ ــم الـ ــدادهــ ــعــ ــتــ واســ

قيادتهم  خــدمــة  فــي  والتضحية 
مــخــتــلــف مفاصل  فـــي  ووطــنــهــم 
الــقــطــاع الــصــحــي والــطــبــي. كما 
تـــلـــقـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــديـــد مــن 
المناسبة  بهذه  التهنئة  برقيات 
بالجهود  مــرســلــوهــا  فــيــهــا  ــاد  أشــ
يبذلها األطباء في مملكة  التي 
احتفاء  أهمية  وأكــدوا  البحرين، 
األطــبــاء  مــن  بــأبــنــائــهــا  المملكة 
وطنهم،  خدمة  في  المخلصين 
واالعـــــتـــــراف بــفــضــلــهــم ودورهـــــم 
ــانــــي فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــســ اإلنــ

صحة أفراد المجتمع.
وعــــــبــــــرت الــــــدكــــــتــــــورة غــــــادة 
الــقــاســم فـــي تــصــريــح لــهــا بــهــذه 
عـــن شــكــرهــا لجميع  الــمــنــاســبــة 
المنشآت الصحية التي احتفلت 
ــت بــتــكــريــم  ــ ــامـ ــ ــوم وقـ ــ ــيـ ــ بــــهــــذا الـ
األطــبــاء الــعــامــلــيــن لــديــهــا، وهــو 
أثــر  أكــبــر  فــي تحقيق  مــا أســهــم 
ممكن من هذا االحتفال، وإبراز 
الساحة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
اإلقليمية والدولية كدولة تعمل 
ــا كــفــريــق  ــهـ ــاتـ مـــخـــتـــلـــف مـــؤســـسـ

لتحقيق  وتناغم  بتكامل  واحـــد 
األهداف المنشودة.

جمعي��ة الأطب��اء تحتف��ل بي��وم الطبي��ب البحرين��ي 

} د. غادة القاسم.

كتب فاضل منسي: 

الصحة عن مواصلة صرف  وزارة  كشفت 
الــذيــن  المتطوعين  مــن  لمجموعة  مــكــافــآت 
ــا في  تــطــوعــوا خـــالل جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـ
للفيروس،  للتصدي  الوطنية  الــجــهــود  دعــم 
موضحة أن وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
االســتــحــقــاق لمجموعات  مــبــالــغ  أودعــــت  قــد 
اليوم على  من المتطوعين والتي تم صرفها 

دفعات، وحولت على حساباتهم البنكية.
الـــــــوزارة  تـــقـــديـــر  الـــصـــحـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
وفـــخـــرهـــا بـــأبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن الــمــتــطــوعــيــن 
األمامية  الصفوف  فــي  العاملين  وخصوًصا 
لخدمة  الــعــطــاء  أمــثــلــة  أروع  ســطــروا  الــذيــن 
الـــوطـــن والـــمـــواطـــن خــــالل جــائــحــة فــيــروس 
أسهم خالل  بــدور جميع من  كــورونــا، مشيدة 
»كوفيد- بالتصدي لفيروس كورونا  الجائحة 

وسالمة  صحة  على  الحفاظ  سبيل  في   ،»19
كل المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في وقت 
سابق قد قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية 
بــصــرف الــمــكــافــآت والـــتـــي خــضــعــت إلشــــراف 
قوائم  جميع  بتقييم  قــامــت  مختصة  لجنة 
الــمــتــطــوعــيــن وتــحــديــد االســتــحــقــاق بحسب 
المتطوع  وكـــفـــاءة  الــعــمــل  واســتــمــراريــة  فــتــرة 

وأدائه خالل فترة تطوعه.
وقـــد حــظــيــت تــوجــيــهــات صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــوزراء بصرف مكافآت  رئيس مجلس  العهد 
وإيداعها  األمامية  الصفوف  في  المتطوعين 
فـــي الــحــســابــات الــبــنــكــيــة ألبـــطـــال الــصــفــوف 
األمــامــيــة بــتــفــاعــل شــعــبــي واســــع وكــبــيــر على 

مستوى مواقع التواصل االجتماعي.
وبّين نواب ومواطنون في مواقع التواصل 

أنه في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها 
بمبادرات  البحرين  تفخر  والعالم،  البحرين 
الملكي  السمو  صاحب  وتوجيهات  ومتابعات 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي  ــر ســـلـــمـــان بــ ــيــ األمــ
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــــذي يتولى 
زمام المبادرة بكل اقتدار، مؤكدين أن صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان فـــي مقدمة 
وتــخــطــيــطــا  إدارة  الــبــحــريــن  فـــريـــق  صـــفـــوف 
وتنفيذا، لتحقق البحرين المعادلة األصعب 
في كل المجاالت وتسير بكل قوة وثبات نحو 

الريادة واإلنجاز.
الــســمــو  تـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب  إن  ــوا  ــ ــالـ ــ وقـ
ــوزراء  ــ الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
ــؤالء  تـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــقـــديـــر ســـمـــوه لـــجـــهـــود هــ
الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا تــحــقــيــق 
والــدانــي،  القاصي  بها  يشهد  كبيرة  نجاحات 
جهود  بفضل  البحرينية  التجربة  وأصبحت 

تحديات  مواجهة  كيفية  في  الوطني  الفريق 
العالم  تقدير  محل  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 

أجمع ونموذج يعتد به دوليا.
وأكدوا أن فريق البحرين بقيادة سمو ولي 
بالعطاء  تميزت  فــارقــة  عــالمــة  أصــبــح  العهد 
ــة، وقـــــــــرارات وتــوجــيــهــات  ــابـ ــتـــجـ وســــرعــــة االسـ
والعاملين  المواطنين  أثلجت صدور  لطالما 
فـــي الــصــفــوف األمـــامـــيـــة، وأثـــبـــت أنـــه الــرجــل 
ــيـــادة الـــمـــســـؤولـــيـــات الــوطــنــيــة  الـــمـــنـــاســـب لـــقـ
ــان وال يــزال  ــوا أن ســمــوه كـ الــكــبــرى. وأوضـــحـ
المحلي  المجتمع  شــؤون  لكل  دقيقا  متابعا 
ــس  ــا تــلــمَّ ــن، ودائــــمــــا مــ ــواطــ ــمــ ومـــــا يـــخـــص الــ
احـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن وتــلــبــيــة طــلــبــاتــهــم 
كل  بمعالجة  والتوجيه  مناشداتهم،  وبــحــث 
رغم  الــظــروف،  كل  في  تواجههم  التي  األمــور 
التحديات االقتصادية االستثنائية التي تمر 

بها البالد ودول المنطقة.

نواب ومواطنون ي�صيدون بجهود فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئي�س الوزراء

كورون�ا فيرو��س  جائح�ة  خ�ال  المتطوعي�ن  مكاف�اآت  �س�رف  موا�سل�ة  ال�سح�ة: 

ــح  ــ ــالـ ــ رفــــــــــــع عــــــلــــــي بـــــــــن صـ
الصالح رئيس مجلس الشورى، 
بمناسبة االحتفاء بيوم الطبيب 
الــــبــــحــــريــــنــــي الــــــــــذي يــــصــــادف 
نــوفــمــبــر،  فـــي شــهــر  أربـــعـــاء  أول 
خالص الشكر والتقدير وعظيم 
االمـــتـــنـــان إلــــى حـــضـــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
لـــدعـــمـــه واهـــتـــمـــامـــه الــكــبــيــريــن 
الــصــحــي ومــــا يضمه  بــالــقــطــاع 
مــــن كــــــــوادر طــبــيــة وتــمــريــضــيــة 
ــد أبــــــرز الـــكـــفـــاءات  ــ وإداريــــــــــة، وقـ
الوطنية الطبية كنموذج مشرف 
المهنية  من  مستوى  أعلى  قــدم 
واإلنــســانــيــة فــي تــوفــيــر خــدمــات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة 

للمواطنين والمقيمين.
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ وأشـــــــــــــــاد رئـ
ــم  ــ ــدعـ ــ الــــــــشــــــــورى بــــمــــســــتــــوى الـ
ــات الـــتـــي تــســخــرهــا  ــيــ ــانــ ــكــ واإلمــ
ــاحـــب  ــة صـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــحــــكــــومــــة بـ
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن 
الــوزراء، لالرتقاء  رئيس مجلس 
الوطنية  والــخــبــرات  بــالــكــفــاءات 
الــطــبــيــة، مـــن خـــالل حــزمــة من 
تعزز  التي  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ خـــــدمـــــات الـ
وتحفظ  المملكة،  في  والطبية 

صحة وسالمة الجميع، متوجًها 
بــالــتــهــنــئــة بــهــذه الــمــنــاســبــة إلــى 
الوطنية  الطبية  الـــكـــوادر  كــافــة 
والعاملين في القطاع الصحي، 
في  األمثلة  أروع  ضــربــوا  الــذيــن 
خدمة  فــي  والتفاني  اإلخـــالص 

الوطن.
وثــــمــــن الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
الــمــخــلــصــة لـــلـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي 
ــا حــقــقــه مـــن نــتــائــج  الــطــبــي ومــ
مــواجــهــة جائحة  فـــي  مــتــقــدمــة 
مــن  أظـــــهـــــره  ومــــــا   ،19 كـــوفـــيـــد 
تجاه  وطنية  ومسؤولية  عزيمة 
اتخاذ  عبر  التحدي  هذا  تجاوز 
التي  واإلجـــراءات  التدابير  كافة 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  دون  تــحــول 
والمحافظة على صحة وسالمة 

األرض  هـــــــذه  ــى  ــلــ عــ الــــجــــمــــيــــع 
الــذي عزز مكانة  الطيبة، األمــر 
اإلدارة  بــكــفــاءة  المجتمع  وثــقــة 
والتمريضية،  الطبية  والــكــوادر 
ــدور الــمــهــم لــجــائــزة  ــالـ مــنــوهــًا بـ
آل خليفة  ســلــمــان  بــن  »خــلــيــفــة 
باعتبارها  البحريني«،  للطبيب 
ــن االهـــــتـــــمـــــام الـــرفـــيـــع  ـــ ــم عـ ــنــ تــ
ــتـــوى بــــالــــكــــوادر الــطــبــيــة  الـــمـــسـ
والحرص على التشجيع الدائم 
على البحث في المجال الطبي، 
ُيسهم  الــذي  الدعم  كل  وتقديم 
في االرتقاء بالخدمات الصحية 

في مملكة البحرين.
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــشـــورى عــن الــفــخــر واالعـــتـــزاز 
بـــمـــســـتـــوى الــــــقــــــدرات الــعــلــمــيــة 
يتمتع  التي  المتميزة  والعملية 
بــهــا الــكــادر الــطــبــي، بــمــا يعكس 
ــلـــذيـــن  الـــعـــزيـــمـــة واإلصــــــــــــرار الـ
الوطنية  الــســواعــد  بهما  تتميز 
التقدم  تحقيق  فــي  البحرينية 
مستوى  على  المنشود  والتطور 
ــات والـــقـــطـــاعـــات،  كـــافـــة الـــخـــدمـ
متمنيًا  منها،  الطبية  وال سيما 
ــن الـــنـــجـــاح والــتــقــدم  الـــمـــزيـــد مـ
ــي مـــجـــال  ــ ــيـــة فـ ــبـ لــــلــــكــــوادر الـــطـ
وفتح  الــمــهــم،  اإلنــســانــي  عملها 
والتميز  التطور  أوســع من  آفــاق 

في المجال الطبي.

للقطاع الملك  جاللة  دعم  ال�صورى:  مجل�س  رئي�س 

ال�صحي اأبرز كفاءة الكوادر الطبية مهنيا واإن�صانيا

} رئيس مجلس الشورى.

الرئيس  الجالهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  رفعت 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
األطباء  إلــى  والتبريكات  التهاني  خالص  الصحية 
الطبيب  يوم  بمناسبة  الطبي  القطاع  منتسبي  وكل 
البحريني الذي يصادف أول أربعاء من شهر نوفمبر 

من كل عام.
الذي  واالهتمام  بالدعم  الجالهمة  د.  وأشـــادت 
تقدير  يعكس  ــذي  والــ الــصــحــي  الــقــطــاع  بــه  يحظى 
الطبية  والــكــوادر  الكفاءات  لجهود  الدائمة  القيادة 
البحرينية في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
البحرين  ونوهت د. الجالهمة بما حققه فريق 
بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة،  حمد 
ــازات كـــبـــيـــرة وتـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــــجـ مــــن إنـ
جائحة كورونا من خالل تسخير كل الموارد لتجاوز 
كــورونــا  جــائــحــة  تفشي  جـــراء  الجسيمة  الــتــحــديــات 
)كوفيد-19(، والتي ساهمت في تقديم تجربة رائدة 
لمملكة البحرين، وتعزيز السالمة العامة لبلوغ أرقى 

المستويات في تقديم الرعاية والخدمات الطبية.
ــدت الــجــالهــمــة خـــالل اســتــقــبــالــهــا األطــبــاء  ــ وأكـ
العاملين في الهيئة حيث هنأتهم بهذه المناسبة، أّن 

األطباء يمثلون ثروة حقيقية للوطن،  بما يقومون 
بـــه مـــن أدوار جــلــيــلــة وتــضــحــيــات مــلــهــمــة مـــن أجــل 
صحة المجتمع وتحقيق الصحة العامة، معربة عن 
الصحي  القطاع  فــي  الطبية  للكوادر  التقدير  وافــر 
عــلــى جــهــودهــم الــمــتــمــيــزة، وعــمــلــهــم الــمــخــلــص، ال 
والـــذي حقق مستويات  كــورونــا  خــالل جائحة  سيما 
متقدمة في تخطي التحديات الصحية التي خلقتها 

الجائحة.
الطبيب  بيوم  االحتفاء  »إّن  الجالهمة:  وأكــدت 
سامية،  مــعــاٍن  ذات  كريمة  مــبــادرة  يمثل  البحريني 
تعكس التقدير الذي توليه المملكة لكوادرها الطبية، 
كما تعزز من مكانة المملكة ورؤيتها المستقبلية في 
تمتع  وضمان  الصحية،  بالمنظومة  االرتقاء  سبيل 
جميع المواطنين والمقيمين على أفضل الخدمات 

الصحية«.
المتوالية  الــمــبــادرات  »إّن  الــجــالهــمــة:  ــــت  وأردفـ
تشجيع  فــي  األثــر  بالغ  لها  الطبيب  عطاء  لتقدير 
الكوادر العاملة في هذا القطاع المهم والحيوي على 
بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل الحفاظ 
بها  الدائم  واالرتقاء  الصحية  الخدمات  جــودة  على 
أبرز  أحــد  يحقق  وبما  المملكة  تطلعات  يحقق  لما 

أركان التنمية المستدامة«.

الرئي�س التنفيذي لهيئة المهن ال�سحية: 

كبيرة  م��ن��ج��زات  ح��ق��ق  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 

ب��ف�����ص��ل دع�����م ال����ق����ي����ادة ال���ر����ص���ي���دة

} استقبال د. الجالهمة لأطباء.

محمد  أحمد  الدكتور  رفــع 
التنفيذي  الــرئــيــس  األنـــصـــاري 
للمستشفيات الحكومية أسمى 
إلى  والــتــبــريــكــات  التهاني  آيـــات 
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  ــــن  بـ ــد  ــمـ حـ
ــدى، وإلــــى  ــفـ ــمـ ــاهـــل الــــبــــالد الـ عـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  ســـلـــمـــان 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
ــــل مــنــتــســبــي  الـــــــــــــوزراء، وإلـــــــى كـ
يوم  بمناسبة  الصحي،  القطاع 
يأتي  الذي  البحريني،  الطبيب 
هــذا الــعــام فــي ظــل العديد من 
التي  ــازات  ــجــ واإلنــ الــمــكــتــســبــات 
ــبـــحـــريـــن  ــلـــكـــة الـ حـــقـــقـــتـــهـــا مـــمـ
وأشـــار  الــصــحــي.  الصعيد  عــلــى 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلــــــى أن  الــــرئــ
هــذا االحــتــفــال الــســنــوي، الــذي 
ــن قــبــل مجلس  ــم اعـــتـــمـــاده مـ تـ
برئاسة  الماضي  الــعــام  ــوزراء  الــ
تــعــالــى  بـــــإذن اهلل  لـــه  الــمــغــفــور 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
تــأكــيــدًا  يـــأتـــي  ثــــــراه،  طــيــب اهلل 
توليه  الــــذي  الــبــالــغ  لــالهــتــمــام 
المملكة  فــي  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 

ل ركنًا  للكوادر الطبية التي ُتشكِّ
أساسيًا في المنظومة الصحية، 
كل  لتحقيق  مهمًا  وتعد شريكًا 
المستقبلية،  والرؤى  التطلعات 
تأتي  المناسبة  هذه  أن  مضيفًا 
هذا العام والمملكة على طريق 
الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، وقد حققت 
ريــــــــــادًة عـــالـــمـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
صاحب  بقيادة  الجائحة،  هــذه 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الــعــهــد  ــمـ ــسـ الـ
رئيس مجلس الوزراء، والرعاية 
الــســامــيــة مـــن حـــضـــرة صــاحــب 

المفدى،  البالد  عاهل  الجاللة 
وتكاتف جهود كل األطــراف في 
نموذجًا  سّجلت  متميزة  شراكٍة 

ُيحتذى به.
وأشاد د. األنصاري بالجهود 
ــي قــدمــتــهــا  ــتــ والـــتـــضـــحـــيـــات الــ
الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة 
ــدرًا روح  ــقـ ــازالـــت تــقــدمــهــا، ُمـ ومـ
العالية  والــوطــنــيــة  الــمــســؤولــيــة 
التي تمتاز بها والتي بانت جليًة 
االستثنائية  الــظــروف  ظــل  فــي 
التي مر بها العالم بأسره، حيث 
الــجــائــحــة مستوى  أثــبــتــت هـــذه 
األداء العالي والكفاءة المتميزة 
والــعــطــاء الـــالمـــحـــدود لــلــكــوادر 
الطبية في سبيل تقديم أفضل 
للمرضى،  الصحية  الــخــدمــات 
على  الــحــصــول  مــن  وتمكينهم 
النوعية  ذات  الصحية  الرعاية 
العالية بصورٍة مستدامة، مؤكدًا 
الــحــكــومــيــة  الــمــســتــشــفــيــات  أن 
ستواصل دعمها للكوادر الطبية 
ــة بــمــا  ــيـ وكــــــل الــــــكــــــوادر الـــصـــحـ
يمكنها من تقديم أعلى مستوى 
من الممارسات الصحية، ويعزز 
المنظومة  في  المحوري  دورهــا 

الصحية في المملكة. 

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات الحكومية:

نجاح  ف��ي  اأ���ص��ا���ص��ي  رك���ن  ال��ط��ب��ي��ة  ك���وادرن���ا 

ال��م��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ح��ي��ة وج���ه���وده���ا م��ق��درة

} د. أحمد األنصاري.

الرعاية الصحية األولية  نظمت مراكز 
ــيـــس  ــرئـ ــع مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء والـ ــمـ ــاء جـ ــقــ لــ
ــة  ــايـ ــرعـ الـــتـــنـــفـــيـــذي واألطــــــبــــــاء بــــمــــراكــــز الـ
الطبيب  يــــوم  بــمــنــاســبــة  األولـــيـــة  الــصــحــيــة 
من  المبذولة  للجهود  تــقــديــًرا  البحريني، 
خدمة  فــي  وتفانيهم  الطبية  الــكــوادر  قبل 
ــن والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـالمـــة وصــحــة  ــوطــ الــ

المجتمع.
الــرعــايــة  اســتــهــل رئــيــس مجلس أمــنــاء 
الصحية األولية الدكتور عبدالوهاب محمد 
اللقاء بكلمة توجه بالشكر فيها إلى المقام 
الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
المفدى وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر 
ــة الــكــريــمــة لــلــطــبــيــب الــبــحــريــنــي،  ــايـ ــرعـ والـ
مــســتــذكــرًا بــكــل فــخــر االنــــجــــازات الــكــبــيــرة 
التي تحققت للطبيب البحريني في العهد 
الــمــفــدى بمتابعة  الــمــلــك  لــجــاللــة  الـــزاهـــر 
العهد  الملكي ولي  السمو  وإشــراف صاحب 

رئيس مجلس الــوزراء، مشيرًا إلى ما تزخر 
به المملكة من كوادر طبية مميزة ومثابرة.

أمين  الدكتور شوقي  أشــار  ذلــك  وعقب 

نائب رئيس مجلس األمناء إلى أن تخصيص 
حرص  مــدى  يؤكد  البحريني  للطبيب  يــوم 
واهتمام حكومة مملكة البحرين بالطواقم 

والكوادر الطبية التي تضع صحة المجتمع 
المهم  الحكومي  بالدور  منوهًا  لها،  أولوية 
فـــي تــشــجــيــع الـــكـــفـــاءات عــلــى االســتــمــراريــة 
الريادة والتميز على المستوى الوطني  في 

واإلقليمي والعالمي.
الـــدكـــتـــورة جليلة  ثــمــنــت  مـــن جــانــبــهــا 
الــســيــد جــــواد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة الــتــوجــيــهــات 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية  الملكية 
ــبـــالد الــمــفــدى بــاســتــحــداث وســـام  عـــاهـــل الـ
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاقــات 
الطبية والدعم الذي يوليه صاحب السمو 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي 
لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة مــمــا يــعــكــس الــرؤيــة 
االستراتيجية لمملكة البحرين في القطاع 
الصحي والتي تأتي امتدادًا لترسيخ موقع 
المواطن كمحور لجميع مسارات التنمية. 

ــارز لــلــكــوادر  ــبـ ــدور الـ ــ كــمــا أثــنــت عــلــى الـ
التحديات  حولت  التي  المخلصة  الطبية 
فــي ظــل جائحة فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد - 

.)19
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} جانب من فعاليات اللقاء.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  رفــع 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة 
لفيروس كورونا عظيم الشكر واالمتنان إلى 
يوم  بمناسبة  الطبية  الــكــوادر  وكــل  األطــبــاء 

الطبيب البحريني.
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وثمن 
الدعم واالهتمام الذي يلقاه القطاع الصحي 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
ومــــن لــــدن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الخدمات  بــجــودة  لــالرتــقــاء  الــــوزراء  مجلس 
عبر  والمقيم  للمواطن  المقدمة  الصحية 
التقدير والتحفيز المستمر لجهود القطاع 

الصحي وال سيما األطباء.

ــبــــداهلل آل  وأكــــــد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
للطبيب  وطني  يــوم  اعتماد  قــرار  أّن  خليفة 
البحريني يعكس مكانة المنظومة الصحية 
وطني  بــدور  يقومون  الــذيــن  منتسبيها  وكــل 
ــانـــي رائـــــد فـــي مــخــتــلــف الــــظــــروف وال  وإنـــسـ
فرض  مــا  كــورونــا،  جائحة  تفشي  بعد  سيما 
مسؤوليات كبيرة وأدوارًا مضاعفة على عاتق 

القطاع الطبي.
المهن  ومنتسبي  األطــبــاء  بجهود  ونــوه 
ــي الـــعـــمـــل الـــجـــاد  الـــصـــحـــيـــة والـــمـــســـانـــدة فــ
والــمــســتــمــر مــنــذ قـــرابـــة عــامــيــن لــمــواجــهــة 
بواجباتهم  والنهوض  السبل  بكل  الجائحة 
المستويات  أعلى  على  واإلنسانية  الوطنية 

وفي مختلف الظروف.
وأضاف: الجميع لمس على أرض الواقع 
به األطباء من جهود  قام  وبشكل مباشر ما 

المستشفيات  فــي  نبيلة  وتــضــحــيــات  جــبــارة 
ــعــــالج وعــلــى  ــعــــزل والــ ــز الــفــحــص والــ ــراكــ ومــ
ــدار أشــهــر مــمــتــدة وفـــي ظـــروف اجتماعية  مـ
المحوري  الـــدور  لهم  وكــان  الصعوبة،  بالغة 
الفحص  فــي  الوطنية  الخطط  إنــجــاح  فــي 
للمستجدات  الفاعلة  والمواكبة  والتطعيم 

في جميع المراحل.

الطبي�ب  ي�وم  لل�صح�ة:  الأعل�ى  المجل��س  رئي��س 

البحريني منا�صبة لتقدير ت�صحيات الكوادر ال�صحية

} رئيس المجلس األعلى للصحة.
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ب(:  ف  )أ   - جـــنـــيـــف 
وجـــهـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة أمــــس األربـــعـــاء 
نــــداء لــتــطــويــر لــقــاح ضد 
الــتــهــاب جــرثــومــي يتسبب 
ألـــف   150 بــــوفــــاة  ســـنـــويـــا 
مـــولـــود  طـــفـــل  أو  رضــــيــــع 

ميتًا. 
وأشــــــــــــــارت الـــمـــنـــظـــمـــة 
ــدن  ــنـ ــة وكــــلــــيــــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األمـ
للصحة والطب االستوائي 
فـــي تــقــريــر لــهــمــا إلــــى أن 
الــــمــــكــــورات الـــعـــقـــديـــة مــن 
تــســبــب  الـــتـــي  »ب«  الـــفـــئـــة 
ــان والـــتـــهـــاب  ــ ــتـ ــ حـــــــاالت انـ
ــّكـــل مــشــكــلــة  ســـحـــايـــا، تـــشـ
صــحــيــة أهــــم بــكــثــيــر مما 

كان ُيعتقد. 
ويـــكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر أن 
البكتيريا  مــن  الــنــوع  هـــذا 
يــتــســبــب بـــنـــصـــف مــلــيــون 
والدة مبكرة سنويا وحاالت 

إعاقة مستديمة كثيرة.
الوثيقة  تــؤكــد  وفيما   
حجم الــظــاهــرة، مــع وفــاة 
نــــحــــو مـــــائـــــة ألــــــــف طــفــل 
حـــالـــة  ألــــــف  و50  رضــــيــــع 
ــود  ــولــ ــل مــ ــ ــفـ ــ إمـــــــــاص )طـ
أنــهــا  كـــل عـــــام، إال  مـــيـــتـــًا( 
ــا عــــن وجــــود  تــكــشــف أيـــضـ
»ثغرات« في جمع البيانات 

تــدفــع إلــــى االعـــتـــقـــاد بــأن 
قد  الفعلي  الضحايا  عدد 

يكون أكبر. 
وأشـــــــــــــــــار الــــــمــــــســــــؤول 
إدارة  فــــــــــــي  الــــــــطــــــــبــــــــي 
ــيــــع والــــلــــقــــاحــــات  ــنــ ــتــــمــ الــ
والـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــضـــــــــرات 
منظمة  فـــي  الــبــيــولــوجــيــة 
الـــــــصـــــــحـــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة 
ــى أن  ــ ــبــــاش إلـ فــيــلــيــب المــ
»الـــبـــحـــث الـــجـــديـــد يــثــبــت 
الــعــقــديــة  الــــمــــكــــورات  أن 
من  كــبــيــرًا  تــهــديــدًا  تشكل 
بها  الُمستهان  التهديدات 
المواليد  لــبــقــاء  بالنسبة 
على قيد الحياة ورفاههم، 
مــمــا يــخــّلــف آثــــارًا مــدمــرة 
ــدًا في  عــلــى أســـر كــثــيــرة جـ

العالم«.  
وبسبب اآلثار المدمرة 
البكتيريا،  من  النوع  لهذا 
ضـــمـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــا إلــــى  ــهــ الـــعـــالـــمـــيـــة صــــوتــ
شــركــائــهــا فــي الــدعــوة إلــى 
بــتــطــويــر لقاح  »الــتــعــجــيــل 
لــأمــهــات ضـــد الــمــكــورات 
الــعــقــديــة الـــذي مــن شأنه 
أن يعود بفوائد هائلة على 
بلدان العالم بأسره«، وفق 

المباش. 
وأشــــــــــــــــارت األســـــــتـــــــاذة 

لندن  كلية  فــي  الجامعية 
للصحة والطب االستوائي 
إلــى أن تطوير  لــون  جــوي 
ــاذ  ــقــ ــه إنــ ــ ــأنـ ــ ــاح مـــــن شـ ــ ــقـ ــ لـ
مئات آالف األرواح، مبدية 
أي  تسجيل  لــعــدم  أســفــهــا 
الصعيد  ــذا  هـ عــلــى  تــقــدم 
لقاح  فكرة تطوير  أن  رغم 
ــت قـــبـــل أكــــثــــر مــن  ــقــ ــلــ ُأطــ

ثاثة عقود. 
الــمــعــدل، تحمل  وفـــي 
15 % من النساء الحوامل 
يــقــرب مــن عشرين  أي مــا 
مــلــيــون ســنــويــا هـــذا الــنــوع 
من البكتيريا في المهبل.

 ويمكن لهذه البكتيريا 
أن تنتقل الى الجنين في 

الرحم أو أثناء الوالدة. 
ألف  ويعاني سنويا 40 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ طــــفــــل مــــــن اضـ
الــمــكــورات  بسبب  عصبية 
الــعــقــديــة مــن الــفــئــة »ب«. 
وُتـــعـــاَلـــج الــنــســاء الــلــواتــي 
يــحــمــلــن هــــذه الــبــكــتــيــريــا 
حيوية  بــمــضــادات  حــالــيــا 
لتقليص  الـــــــوالدة  خــــال 
الى  العدوى  انتقال  خطر 

الطفل. 
اآللــــــــيــــــــة  أن  غــــــــيــــــــر 
المعتمدة غير مائمة في 

بلدان كثيرة. 

مــنــظــمــة  مــنــحــت  ب(:  ف  )أ  جـــنـــيـــف- 
موافقة  األربـــعـــاء  أمـــس  العالمية  الــصــحــة 
طـــارئـــة لــلــقــاح كــوفــاكــســيــن الـــــذي طــورتــه 
ــايـــوتـــيـــك« الــهــنــديــة  ــارات بـ ــ ــهـ ــ مــجــمــوعــة »بـ

المضاد لكوفيد-19. 
بــنــســبــة 78 في  الـــفـــعـــال  الـــلـــقـــاح  وهـــــذا 
المائة، موصى به لجميع الفئات العمرية 
بيان صادر  بحسب  عاما   18 من سن  بــدءا 

عن منظمة الصحة العالمية.  
وأوضـــحـــت الــمــنــظــمــة أنـــه يــعــطــى على 
جــرعــتــيــن تــفــصــل بــيــنــهــمــا أربـــعـــة أســابــيــع، 
للبلدان  »مناسب خصوصا  أنه  إلى  مشيرة 
الـــدخـــل بسبب  الــمــنــخــفــضــة والــمــتــوســطــة 

سهولة تخزينه«. 

تطويره  يتم  لقاح  أول  هو  وكوفاكسين 
الهند، يحصل على  بالكامل في  وتصنيعه 
مـــوافـــقـــة هــــذه الــمــنــظــمــة الــتــابــعــة لــأمــم 

المتحدة. 
الــلــقــاحــات  إلـــى قــائــمــة  وبـــذلـــك، ينضم 
منظمة  أعطتها  والــتــي  لكوفيد  الــمــضــادة 
فايزر/ وهــي  موافقتها،  العالمية  الصحة 
بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون 

أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك. 
ــهــــل مــــوافــــقــــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  وتــــســ
الـــعـــالـــمـــيـــة االعـــــتـــــراف الــــدولــــي بــالــلــقــاح، 
وخصوصا للوكاالت األممية وآلية كوفاكس 
إلــى  إنــشــاؤهــا لتسهيل وصــولــهــا  تـــم  الــتــي 

البلدان األكثر فقرا. 

تطوي�ر  �إل�ى  تدع�و  �لعالمي�ة  �ل�صح�ة  منظم�ة 

لق�اح �ص�د بكتيري�ا تقت�ل 150 �أل�ف طفل �ص�نويا

للقاح  �ل��ص�ح�ة تمنح مو�ف�ق�ة طارئة  من�ظ�م�ة 

�لهندي »بهار�ت بايوتيك« �لم�صاد لكوفيد-19 

كابول - )أ ف ب(: أفاد مسؤولون أمس 
األربعاء بأن القيادي العسكري في حركة 
قــتــل حين  طـــالـــبـــان حــمــد اهلل مــخــلــص 
قام رجاله بالرد على الهجوم االنتحاري 
الدولة  تنظيم  نفذه  الــذي  النار  وإطــاق 
في  عسكري  مستشفى  على  اإلســامــيــة 
الــعــاصــمــة كـــابـــول. شــنــت حــركــة طــالــبــان 
تمردا استمر عشرين عاما ضد الحكومة 
المدعومة من الواليات المتحدة قبل أن 

تسيطر على كابول في أغسطس. 
إحـــــــال  ــة  ــلــ ــعــــضــ مــ تـــــــواجـــــــه  واآلن 
االستقرار في أفغانستان التي شهدت في 
هجمات  سلسلة  الماضية  األسابيع  فــي 
دامية تبناها تنظيم »الدولة اإلسامية-

ــان«. وقــتــل مـــا ال يــقــل عن  ــراســ واليــــة خــ
الــذي  الــهــجــوم  فــي  الــثــاثــاء  19 شخصا 
»الــدولــة اإلســامــيــة-واليــة  أعــلــن تنظيم 
خراسان« مسؤوليته عنه على مستشفى 
كــــابــــول الـــعـــســـكـــري الـــرئـــيـــســـي، بــحــســب 
الكشف  رفــض  الصحة  وزارة  في  مسؤول 

عن اسمه. 
وحمد اهلل مخلص العضو في شبكة 
ــوات الـــخـــاصـــة فــــي حــركــة  ــ ــقـ ــ حـــقـــانـــي والـ
ــدري 313« هــو أعــلــى مــســؤول  طــالــبــان »بــ
فـــي طــالــبــان يــقــتــل مــنــذ تــولــت الــحــركــة 
في  أفــغــانــســتــان  فــي  السلطة  المتطرفة 
في  الــمــســؤول  وقـــال  أغسطس.  منتصف 
الــجــهــاز اإلعـــامـــي فـــي حـــركـــة طــالــبــان: 
مستشفى  بــأن  معلومات  وردتــنــا  »عندما 
ســــردار داود خـــان يــتــعــرض لــهــجــوم، هــرع 
وحدة  قائد  )مخلص(  اهلل  حمد  مولوي 

كابول إلى المكان فورا«. 
لكنه ضحك  »حاولنا منعه  وأضــاف: 
واكتشفنا الحقا أنه استشهد في القتال 
في المستشفى«. وبدأ الهجوم عندما فّجر 
انتحاري عبوات كان يحملها قرب مدخل 
مسلحون  يقتحم  أن  قــبــل  المستشفى 
الــمــكــان. وفـــي إطــــار الــــرد عــلــى الــهــجــوم، 
نشرت حركة طالبان قواتها الخاصة على 
ضبطها  تــم  مــروحــيــة  فــي  المبنى  سطح 
مــن الــحــكــومــة األفــغــانــيــة الــســابــقــة التي 

كانت مدعومة من األمريكيين. 
على منصة  قنواته  نشرته  بيان  وفي 
اإلسامية  الــدولــة  تنظيم  أعلن  تلجرام 
أّن »خمسة من مقاتلي الدولة اإلسامية 
ــا« على  ــّفـــذوا هــجــوًمــا مــنــّســًقــا مــتــزامــًن نـ
ــان  خـ داود  مـــحـــمـــد  ســـــــــردار  مــســتــشــفــى 
أن  البيان  وأوضـــح  كــابــول.  فــي  العسكري 
ــد الــمــقــاتــلــيــن فــّجــر حــزامــه الــنــاســف  أحـ
يقتحم  أن  قبل  المستشفى  بــوابــة  عند 
مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار. 
ــم طـــالـــبـــان  ــاســ ــحـــدث بــ ــتـ ــمـ حـــــــاول الـ
مــن أهمية  الــتــقــلــيــل  ذبــيــح اهلل مــجــاهــد 
حصيلة الضحايا قائا إن الهجوم انتهى 

فـــي غــضــون 15 دقــيــقــة بــفــضــل الــتــدخــل 
وتنظيم  طالبان  حركة  تختلف  السريع. 
تفاصيل تطبيق  الدولة اإلسامية حول 
تنظيم  تبنى  واالستراتيجية.  الشريعة 
الـــدولـــة اإلســامــيــة أربـــع هــجــمــات كبرى 
ــنـــذ تــــولــــي طـــالـــبـــان الـــســـلـــطـــة فــــي 15  مـ
انتحارية  تفجيرات  بما يشمل  أغسطس 

استهدفت مساجد شيعية. 
ــذي يــعــالــج الــجــنــود  ــ الــمــســتــشــفــى الـ
والــقــوات  طــالــبــان  حــركــة  مــن  المصابين 
األمنية األفغانية السابقة سبق أن تعرض 
ــام مــســلــحــون  قــ فـــي 2017 حــيــن  لــهــجــوم 
ارتدوا لباس أفراد الطواقم الطبية بقتل 

ــــال حــصــار  30 شــخــصــا عـــلـــى األقــــــل خـ
تبناه   2017 عــام  وهجوم  ســاعــات.  استمر 
أيضا تنظيم الدولة اإلسامية فيما نفت 

طالبان مسؤوليتها. 
وصــــف شـــهـــود الـــثـــاثـــاء فـــي حــديــث 
لوكالة فرانس برس مشاهد الرعب فيما 
االحتماء  يحاولون  وأطــبــاء  مرضى  كــان 
فــي الــطــوابــق الــعــلــيــا مــع انــــدالع إطــاق 
المستشفى  امرأة علقت في  قالت  النار. 
بــرس:  فــرانــس  لوكالة  الهجوم  بــدأ  حين 
»شعرت أنا وصديقتي بأننا سنموت، بأن 

حياتنا تنتهي«. 

ب(:  ف  )أ   - أبـــــابـــــا  أديــــــــس 
ــردة مــن  ــمـ ــتـ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مـ
اتـــنـــيـــة األورومـــــــــو حــلــيــفــة جــبــهــة 
تقاتل  التي  تيغراي  تحرير شعب 
الـــقـــوات الــمــوالــيــة لــلــحــكــومــة في 
شـــمـــال اثـــيـــوبـــيـــا، أمــــس األربـــعـــاء 
لوكالة فرانس برس، ان االستياء 
عــلــى اديــــس ابـــابـــا »مــســألــة أشــهــر 
ــيــــع«. وأعــلــنــت  ــابــ أســ يـــكـــن  ــم  لــ ان 
ــيـــغـــراي  ــهـــة تــــحــــريــــر شــــعــــب تـ ــبـ جـ
نــهــايــة األســـبـــوع ســيــطــرتــهــا على 
ــا  ــشـ ــولـ ــبـ ــومـ ــي وكـ ــ ــسـ ــ مـــديـــنـــتـــي ديـ
تقعان  اللتين  االستراتيجيتين 
شمال  كيلومتر   400 مسافة  على 

اديس ابابا. 
في الوقت نفسه أعلن جيش 
في  تحالف  الــذي  أورومـــو  تحرير 
أغسطس مع جبهة تحرير شعب 
تيغراي انه دخل إلى مدن عدة في 
كيميسي  بينها  كومبولشا  جنوب 

كــيــلــومــتــرا من  عــلــى مــســافــة 320 
ســــؤال  عـــلـــى  وردا  ــا.  ــ ــابـ ــ ابـ اديــــــس 
العاصمة  دخــولــه  احــتــمــال  حـــول 
اإلثـــيـــوبـــيـــة، قــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
أودا طربي:  أورومــو  جيش تحرير 
بــالــحــيــويــة  ــور  ــ األمـ اســتــمــرت  »اذا 
الحالية فستكون مسألة أشهر إن 

لم يكن أسابيع«. 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ وتـــشـــكـــل هـ
تـــكـــرارا لــمــا أكــــده الــنــاطــق بــاســم 
ــا لــوكــالــة  الــجــبــهــة غــيــتــاشــيــو رضــ
فـــرانـــس بــــرس فـــي يـــولـــيـــو. وقـــال 
إلـــى  ــا  اضــــطــــررنــ »إذا  ــنــــذاك:  ــيــ حــ
أبــابــا لحماية  أديـــس  إلـــى  الــســيــر 
تـــيـــغـــراي فــســنــفــعــل ذلــــــك«. وأكـــد 
تحرير  جيش  مقاتلي  أن  طــربــي 
ــر شــعــب  ــريـ ــحـ ــهـــة تـ ــبـ أورومــــــــــو وجـ
تيغراي »انضموا إلى بعضهم وهم 
أن  مــؤكــدا  تــواصــل مستمر«،  على 
سقوط رئيس الوزراء أبيي أحمد 

أمر »محسوم«. 
واالتـــــصـــــاالت مــقــطــوعــة فــي 
ــال إثــيــوبــيــا  ــمـ ــزء كــبــيــر مــــن شـ ــ جـ
حــيــث فـــرضـــت قـــيـــود كــبــيــرة على 
دخــول الصحفيين ما يجعل من 
مستقل  بشكل  التحقق  الصعب 
وتنفي  األرض.  على  المواقع  من 
للمتمردين  تــقــدم  أي  الــحــكــومــة 
يوم  الــطــوارئ  حالة  أعلنت  لكنها 
الــثــاثــاء فــي كــل أنــحــاء اإلقــلــيــم 
أبابا  أديــس  بينما طلبت سلطات 
مــــن الـــســـكـــان تــنــظــيــم صــفــوفــهــم 

للدفاع عن العاصمة. 
ــهـــم أبـــيـــي أحـــمـــد تــحــالــف  واتـ
الـــمـــتـــمـــرديـــن بـــتـــحـــويـــل إثــيــوبــيــا 
»إنهم  وقــال:  أو سوريا.  ليبيا  إلــى 
بناءه«،  بلد وليس  يريدون تدمير 
داعـــيـــًا الــســكــان إلـــى االتـــحـــاد في 
إطار  وفي  »اإلرهابيين«.  مواجهة 
أن  يفترض  التي  الــطــوارئ  حالة 

ــصـــادق عــلــيــهــا الـــبـــرلـــمـــان أمــس  يـ
األربــــــعــــــاء ســتــتــمــكــن الــســلــطــات 
فــي سن  مــواطــن  »أي  مــن تجنيد 
تعليق  أو  ساحا«  ويملك  القتال 
الــتــي يشتبه في  اإلعــــام  وســائــل 
مباشرا  معنويا  دعما  »تقدم  أنها 
أو غــيــر مــبــاشــر« لــجــبــهــة تــحــريــر 
أوردت  مــا  بحسب  تــيــغــراي،  شعب 
ــــام الــرســمــيــة »فــانــا  وســيــلــة االعــ

برودكاستينغ كوربوريت«. 
السكان  أكد  أبابا،  أديس  وفي 
أمس  للحكومة  دعمهم  القلقون 
ــيــــراو بــرهــان  ـــاء. وقــــال أزمــ ــعـ األربــ
أعــداء  »إنهم  عامل مستقل:  وهــو 
إلثــيــوبــيــا ويــجــب إزاحــتــهــم، ومــن 
أجل ذلك يجب أن نتعاون جميعا 
ــة الـــــــطـــــــوارئ«. ووصــــف  ــالــ مــــع حــ
غيتاشو رضا هذه اإلجراءات بأنها 
عناصر  لسجن  مطلق  »تــفــويــض 
وكتب  قتلهم«.  أو  تــيــغــراي  جبهة 

النظام  أصبح  »فيما  تويتر:  على 
أبيي  االنــهــيــار، يطلق  وشــك  على 
ومساعدوه أجواء رعب وانتقام«. 

وبـــدأ الــنــزاع فــي تــيــغــراي في 
تحوال  شهد  وقــد   .2020 نوفمبر 
ــرا فـــــي األشـــــهـــــر األخـــــيـــــرة.  ــيــ ــبــ كــ
وأعــلــن أبــيــي أحــمــد حــائــز جــائــزة 
في  االنتصار   2019 للسام  نوبل 
الجيش  إرســــال  بــعــد  نــوفــمــبــر   28
إلـــى الــمــنــطــقــة لــطــرد الــســلــطــات 
المنشقة من جبهة تحرير شعب 
بمهاجمة  اتــهــمــهــا  الــتــي  تــيــغــراي 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــدرالـــيـــة. لكن 
في يونيو استولى مقاتلو الجبهة 
على الجزء األكبر من المنطقة. 
وسحبت الحكومة قواتها وأعلنت 
وقف إطاق النار من جانب واحد 
فـــي 28 يــونــيــو لــكــن الــمــتــمــرديــن 
فــي منطقتي  واصـــلـــوا هــجــومــهــم 

عفر وأمهرة المجاورتين.

ب��ع��د �ن��ه��ي��ار �ل��ع��م��ل��ة.. �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون ي��ت��ن��ق��ل��ون 

ب�����اأك�����و�م ل��ي�����س ل���ه���ا ق��ي��م��ة ت���ذك���ر م����ن �ل���م���ال

م��ق��ت��ل ق���ي���ادي ك��ب��ي��ر م���ن ط��ال��ب��ان ف���ي �ل��ه��ج��وم 

ع���ل���ى �ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ى �ل��ع�����ص��ك��ري ف����ي ك���اب���ول

���ص��ق��وط  �أن  ي�����وؤك�����دون  �إث����ي����وب����ي����ون  م����ت����م����ردون 

�أ���ص��اب��ي��ع« ي��ك��ن  ل���م  �إن  �أ���ص��ه��ر  »م�����ص��األ��ة  �أب���اب���ا  �أدي�������س 

} عناصر من طالبان أمام مدخل المستشفى الذي استهدفه الهجوم. )أ ف ب(

الـــــوكـــــاالت: يــعــمــل   – ــيــــروت  بــ
أنـــــطـــــوان حــــــــداد الــــــــذي يــمــتــلــك 
مطعما في هذه المهنة منذ أكثر 
أمله  إن  يقول  لكنه  عاما   35 من 
أسوأ  يتبدد وسط  كاد  لاستمرار 
ــة مــالــيــة يــعــيــشــهــا لــبــنــان في  ــ أزمـ

العصر الحديث.
اللبنانية  الليرة  فقدت  فقد 
الــمــائــة مــن قيمتها  فــي  نــحــو 90 
العامين األخــيــريــن، األمــر  خــال 
ــاع السكان  الـــذي دفـــع بــثــاثــة أربــ

إلى صفوف الفقراء.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى حـــــــداد فـــإن 
الفرق بين هذه األزمة وما عاشه 
لبنان من أزمات من قبل بما فيها 
الحرب األهلية )1975-1990( هو 
أنه ال نهاية تلوح في األفق لازمة 

الحالية.
ـــال حــــــــداد: »بـــــــــاألول كـــان  وقــــ
بتخلص  بكرا  أن  في  أمــل  عندك 

الحرب... بس هلق ما في أمل«.
وأضاف بلهجة ساخرة مشيرا 
الــمــتــزايــدة  الــنــقــد  أوراق  رزم  إلـــى 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون 
حـــتـــى لــمــشــتــريــاتــهــم األســـاســـيـــة 
القائمين  أن  العملة  انهيار  بعد 
ــؤون الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــاد  ــ عـــلـــى شــ
الوفير  بالمال  المواطنين  وعدوا 
كبير  قــدر  بالفعل  لديهم  وأصبح 
بــهــا«.  »لــنــلــعــب  الــنــقــد  أوراق  مـــن 

بــشــغــلــة كتير  ــا  ــدونــ »وعــ وأوضــــــح: 
بأيدينا  الــمــصــاري  وعــدونــا  حلوة 
تلعب لعب والمصاري بأيدينا عم 

تلعب لعب«.
وقــــــــال حــــــــداد الــــــــذي يــعــمــل 
انــه   1984 مــنــذ  الصغير  مطعمه 
ــوى عــشــرة  ـــراء ســ ال يــســتــطــيــع شــ
في المائة من زيت الزيتون الذي 

ــذي كــان  ــ يــســتــخــدمــه بــالــمــبــلــغ الـ
يشتري به كل احتياجاته منه.

وعمدت الحكومة التي تواجه 
مــارس وهي تحاول  انتخابات في 
يوافق  إنــقــاذ  إلــى خطة  الــتــوصــل 
عليها صندوق النقد الدولي إلى 
زيـــــادة بـــدل االنــتــقــال إلـــى ثــاثــة 
للعاملين لتخفيف بعض  أمثاله 

المرتبات  أغــلــب  لكن  الصعوبات 
بل حتى الحد األدنى لأجور لم 

تشهد أي تعديل.
الــذي  يعقوب  موسى  ويشعر 
يــمــلــك حـــانـــة بـــالـــذهـــول لــكــمــيــة 
إليها إلدارة  التي يحتاج  االمــوال 
نشاطه. وقال وهو يحصي حوالي 
قيمتها  كانت  ليرة  عشرة مايين 

وانــهــارت  ــة  األزمـ قبل  دوالر   6600
مـــن 500  ــل  أقــ ــى  إلــ اآلن  قــيــمــتــهــا 
السوق:  فــي  الــصــرف  بسعر  دوالر 
لم أمسك من قبل في يدي بهذا 
المبلغ  هــذا  أن  وأضــاف  المبلغ«. 
ــن قـــبـــل لــتــشــغــيــل  ــ كــــــان يـــكـــفـــي مـ
الحانة أشهرا، لكنه ال يسدد سوى 

فاتورتين فحسب اآلن.
بقالة  مــتــجــر  وغـــّيـــر صــاحــب 
اسمه روني بو راشد الطريقة التي 
يحتفظ بها بأوراق النقد في درج 
من  الصغرى  الفئات  ألن  النقود 
ولم  استعمالها  قــّل  النقد  أوراق 
يــعــد لــلــعــمــات الــمــعــدنــيــة وجـــود 

تقريبا.
وقــال بــو راشــد إنــه يــتــردد في 
تقدير حجم ما يحمله في جيوبه 

من مال عندما يهم بالخروج.
وأضــــــاف: »أنــــا كـــزلـــمـــة... عم 
أحتار شو بدي أحمل بجيبتي لما 
مليون  مليون  بحمل  أوقـــات  فــل. 
مقصد  أن  بـــس  وخـــمـــســـمـــائـــة... 

الحديث ما بيعملوا شي«.
وربــمــا تــتــجــاوز قــيــمــة فــاتــورة 
مطعم واحد اآلن ما يحصل عليه 

بعض العاملين.
الــذي يعمل  وقــال علي جابر 
في القطاع الخاص: »بهيدا البلد 
الــلــي مـــا عــنــده مـــدخـــول ومـــا عم 

يقدر يدبر حاله اهلل يعينه«.

قــبــل أيــــام قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي 
إن« عن  إن  »ســي  مــع  لــقــاء  فــي  بلينكن،  أنــتــونــي 
الــبــرنــامــج الــنــووي اإليــرانــي والــمــحــادثــات حول 
ــزام بــاالتــفــاق  ــتـ ــنـــطـــن لـــالـ عـــــودة طـــهـــران وواشـ
النووي، إن »كل الخيارات مطروحة على الطاولة 
عندما يتعلق األمر بمحاولة وقف برنامج إيران 

النووي المستمر«.
الخيارات مطروحة  »كل  أن تعبير  الحقيقة 
في  التعبيرات  أكــثــر  مــن  أصــبــح  الــطــاولــة«  على 
إثــــارة للسخرية  األمــريــكــيــة  الــســيــاســة  قــامــوس 
وال أحـــد أصــبــح يــأخــذه بـــأي قـــدر مــن الــجــديــة، 
وباألخص حين يتعلق األمر بالموقف من إيران 

وبرنامجها النووي.
حين يتم استخدام هذا التعبير، فإن الذي 
يرد إلى الذهن مباشرة هو أن الخيار العسكري 
في مواجهة إيران هو خيار أمريكي جدي إذا لم 
من  استخدامه  فــإن  بالتالي  للمطالب.  تمتثل 
المفروض أن يكون أحد أكبر صور تهديد إيران 

والضغط عليها.
أن  يعرفها  كله  العالم  بــات  التي  الحقيقة 
الــخــيــار الــعــســكــري فــي مــواجــهــة إيــــران لــم يعد 
أمــريــكــا،  إلـــى  بالنسبة  مــطــروحــا عــلــى اإلطــــاق 
حتى  الحالية،  بايدن  إدارة  عهد  في  وخصوصا 
عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــرض أهـــــــداف أمـــريـــكـــيـــة لــهــجــمــات 
في  أمريكا  إليه  تذهب  مــا  أقصى  فــإن  مباشرة، 
خــيــارهــا الــعــســكــري هـــو تــوجــيــه ضــربــة ســريــعــة 
ــى هــدف  ــدا بــطــائــرة بــــدون طــيــار إلـ مـــحـــدودة جـ
في  ــران  إليــ العميلة  المليشيات  مــن  لمليشيا 
العراق أو في سوريا. ومثل هذا الرد ال يغير شيئا 

في موازين القوى.
بــالــنــســبــة إلـــــى أمـــريـــكـــا الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد 
الــمــطــروح هــو الــتــفــاوض والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

مع إيران.
ــة، كــل  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى امـــــــتـــــــداد األشــــــهــــــر الـ
تصريحات المسؤولين األمريكيين، واألوروبيين 
أيــضــا، ال تــخــرج عــن مــنــاشــدة إيــــران، والـــى حد 
الرجاء واالستجداء، كي تعود إلى المفاوضات، 
ومحاولة تبيان المنافع التي ستجنيها من هذه 
العودة. وأمريكا هي التي تبادر بتقديم التنازالت 

إلى إيران من أجل تحقيق هذا الهدف.
هـــذا لــمــجــرد الــعــودة إلـــى الــمــفــاوضــات، أمــا 
عنه  تسفر  أن  يمكن  ومـــا  نفسها  الــمــفــاوضــات 
أنه حتى لو تم  من اتفاق فهذا أمر آخــر. نعني 
تسفر  أن  الممكن  فمن  الــمــفــاوضــات  استئناف 
العربية  الـــدول  إلــى  بالنسبة  كــارثــي  اتــفــاق  عــن 
يعني  ال  أمر  هذا  أن  الواضح  ومن  ومصالحها. 

أمريكا كثيرا.
الحديث عن  أن  تعلم  هــذا،  كل  تعلم  إيــران 
حديث  الطاولة  على  المطروحة  الخيارات  كل 
أمريكا ال تفكر في  أن  وتعلم  له،  فــارغ ال معنى 

أي خيار سوى التفاوض.
وهي  الشروط  التي تضع  إيــران هي  ولهذا، 
التي تبتز أمريكا فقط كي تتفضل وتقبل العودة 

إلى المفاوضات.
آخر صور االبتزاز والشروط اإليرانية مثا 
مــقــدمــا 10  أن تعطيها  أمــريــكــا  مــن  تــريــد  أنــهــا 
مليارات دوالر كعربون لمجرد أن تتفضل عليها 
وتــقــبــل الـــعـــودة إلـــى الــمــفــاوضــات، كــمــا تشترط 
مثا أن تقدم إدارة بايدن تعهدات بأن أمريكا لن 
تنسحب من االتفاق النووي مرة أخرى.. وهكذا.
إيــران قدما في  في غضون كل هــذا تمضي 
تخصيب  معدالت  من  وتزيد  النووي  برنامجها 
الــيــورانــيــوم، وكـــل الــتــقــاريــر تــؤكــد أنــهــا أصبحت 
النووية.  القنبلة  أدني من صنع  أو  قاب قوسين 
كــمــا تــمــضــي إيـــــران قــدمــا فـــي تــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا 
الــتــخــريــبــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة مــبــاشــرة وعبر 

القوى والمليشيات العميلة.
كـــل مـــا ذكـــرتـــه يــهــم الـــــدول الــعــربــيــة طبعا 
ويجب أن تتأمله جيدا وتستخلص منه الدروس، 
مواجهة  فــي  التصرف  ذلــك  أســـاس  على  وتــقــرر 

المشروع الطائفي التخريبي اإليراني.
ــران  ــ ــذا أن إيـ ــ ــر مــــن كــــل هـ ــبــ والـــمـــغـــزى األكــ
تردعها  ولــن  الــنــوويــة  القنبلة  صنع  فــي  تمضي 
أمريكا، كما تمضي إيران في تنفيذ مخططاتها 
التخريبية وأيضا لن تردعها أمريكا. وأمريكا في 

حقيقة األمر ال تريد أن تردع إيران حقا.
عــلــى هـــذا األســـــاس يــجــب أن تــبــنــي الـــدول 

العربية حساباتها وتقرر ماذا ستفعل.

�أي خيار�ت؟!.. و�أي طاولة؟!

السيد زهره

} صاحب المطعم أنطوان حداد يعرض أوراقا نقدية من الليرة التي فقدت 90% من قيمتها. )رويترز(
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تطوير العرو�ض لإثراء ال�شياحة.. وزير التجارة:

ال�شّياح ل�شتقبال  جــاهــزة  الــبــحــريــن 
والتجارة  ال�صناعة  وزير  اأكد 

م�صاركته  الزياين، خالل  زايد  وال�صياحة 

ال�صفر  �صوق  معر�س  فعاليات  يف 

البحرين  اأن  لندن،  يقام يف  الذي  العاملي 

ال�صياح،  وا�صتقبال  اأبوابها  لفتح  جاهزة 

لال�صتمتاع  جديد  من  بهم  والرتحيب 

بتجارب �صياحية ملهمة و�صل�صة واآمنة.

العمل  عن  اأبًدا  نتوقف  »مل  وقال:   

على تطوير العرو�س والتجارب لل�صياح 

من داخل البحرين وخارجها، �صواء على 

ونحر�س  العاملي،  اأو  الإقليمي  امل�صتوى 

من خالل الوجود يف هذا احلدث ال�صياحي 

ال�صياحية  باملقّومات  التعريف  على  املهم 

للبحرين«.

ربط اإلكرتوين بني النيابة واملحاكم وقا�شي التنفيذ 

النتقال الكامل للرقمية يف الإجراءات الق�شائية
عقد امل�صت�صار عبداهلل البوعينني رئي�س 

حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

النائب  البوعينني  علي  والدكتور  للق�صاء، 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  وال�صيخ  العام، 

وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية، اجتماًعا 

م�صرتًكا لعر�س متطلبات تطبيق مبادرات 

تعزيز اإجراءات العدالة اجلنائية. ومت خالل 

الجتماع ا�صتعرا�س خطة العمل امل�صرتكة 

فيما  العدل  الق�صائية ووزارة  ال�صلطة  بني 

الإلكرتوين  للنظام  تطوير  من  ت�صّمنته 

اجلنائية  باملحاكم  اخلا�س  اجلنائي 

والنيابة العامة، الهادف اإىل النتقال الكامل 

الق�صائية كافة،  الإجراءات  الرقمية يف  اإىل 

اإجراءات  بني  الإلكرتوين  الربط  يتم  بحيث 

عند  النيابة  بوا�صطة  املتخذة  التحقيق 

يتم  ثم  ومن  املحاكم،  اإىل  الدعوى  اإحالة 

من  ال�صادرة  والأحكام  الأوامر  بني  الربط 

بالنيابة  اجلنائي  التنفيذ  بنظام  املحاكم 

وقا�صي تنفيذ العقاب، مبا من �صاأنه تي�صري 

الو�صول اإىل العدالة.

9 اآلف م�شتفيد من »مزايا« ول تعطيل للطلبات.. وزير الإ�شكان:

ا �شكنية قوائم لتوزيع 1832 وحدة واأر�شً
فاطمة �صلمان وم�صطفى ال�صاخوري:

اإن  الإ�صكان با�صم بن يعقوب احلمر  قال وزير 

 %80 مزايا،  برنامج  من  ا�صتفادوا  مواطًنا   9333

منهم اختاروا وحدتهم ال�صكنية من ال�صوق العقاري 

اختاروا  و%20  القيا�صية،  ال�صرتاطات  وفق 

ال�صتفادة من امل�صاريع املعتمدة بوزارة الإ�صكان.

يف �صياق اآخر، قال الوزير يف رّده على �صوؤال 

الوقت  يف  يجري  اإنه  عبا�س  اآل  عمار  للنائب 

الوحدات  من  امل�صتفيدين  قوائم  اإعداد  احلايل 

�صرق  م�صروع  من  الثانية  للمرحلة  ال�صكنية 

و563  �صكنية  وحدة   1269 وت�صمل  �صرتة، 

�صكنية. ق�صيمة 

واأفاد باأن املرحلة الثالثة من امل�صروع �صت�صتمل 

على 531 خدمة اإ�صكانية، ويتم حالًيا اإعداد القوائم 

للطلبات امل�صتحقة للم�صروع.

»ال�شّحة« ت�شرف مكافاآت جمموعة من املتطّوعني خالل اجلائحة

ـــار ـــن دي اآلف   10-3 بــــني  تــــــــرتاوح  املــــكــــافــــاآت 

حمرر ال�صوؤون املحلية:

من  ملجموعة  مكافاآت  �صرف  موا�صلة  عن  ال�صحة  وزارة  ك�صفت 

دعم  يف  كورونا  فريو�س  جائحة  خالل  تطوعوا  الذين  املتطوعني 

املالية  وزارة  اأن  مو�صحة  للفريو�س،  للت�صدي  الوطنية  اجلهود 

من  ملجموعات  ال�صتحقاق  مبالغ  اأودعت  قد  الوطني  والقت�صاد 

املتطوعني التي مت �صرفها اأم�س على دفعات، وحّولت على ح�صاباتهم 

الوطن  باأبناء  الوزارة وفخرها  تقدير  ال�صحة  وزارة  واأكدت  البنكية. 

ا العاملني يف ال�صفوف الأمامية الذين �صّطروا  من املتطوعني، خ�صو�صً

اأمثلة العطاء خالل جائحة فريو�س كورونا.  اأروع 

ت�صليمها  مت  التي  املالية  املكافاآت  اأن  نيابية  م�صادر  وذكرت 

للمتطوعني تراوحت بني 3-10 اآلف دينار. اجلدير بالذكر اأن وزارة 

ال�صحة يف وقت �صابق قد قامت بالتن�صيق مع اجلهات املعنية ل�صرف 

املكافاآت.

ت�شجيالت �شادمة لراأ�ض دبلوما�شية لبنان

بريوت تعرتف بتهريب املخدرات لل�شعودية

ت�صجيالت  اإعالم  و�صائل  ن�صرت 

م�صّربة لوزير اخلارجية اللبناين عبداهلل 

للمملكة  اإ�صاءة  ت�صّمنت  بوحبيب، 

بالده  ت�صعى  فيما  ال�صعودية،  العربية 

دول  مع  العالقات  ترميم  اإىل  جاهدة 

اتخاذ دول خليجية  بعد  اخلليج، وذلك 

احلكومة  جتاه  دبلوما�صية  اإجراءات 

اللبنانية على خلفية ت�صريحات م�صيئة 

قرداحي  جورج  اللبناين  الإعالم  لوزير 

بحق ال�صعودية والإمارات.

الت�صجيالت  يف  بوحبيب  ونفى 

اأي  قّدمت  ال�صعودية  تكون  اأن  امل�صّربة 

حد  على  اللبنانية،  للدولة  م�صاعدات 

و�صفه.

اإىل  للمخدرات  بالده  اإر�صال  وبّرر 

باأن لها �صوًقا هناك، يف اعرتاف  اململكة 

الدبلوما�صية  راأ�س  من  غريًبا  جاء 

اللبنانية بتهريب املخدرات من لبنان اإىل 

ال�صعودية.

دول  امل�صّرب  الت�صجيل  يف  واتهم 

الأخرية  الأزمة  يف  بامل�صايرة  اخلليج 

التي اأعقبت ت�صريحات قرداحي.

تعّزز ثقة امل�شتثمرين وتوفر فر�ض العمل.. »التنمية القت�شادية«:

خطة التعايف تزيد من جاذبية البحرين لال�شتثمارات

خطة  اأن  القت�صادية  التنمية  جمل�س  اأكد 

التعايف القت�صادي التي جاءت وفق التوجيهات 

واأعلن  املفدى،  البالد  لعاهل  ال�صامية  امللكية 

ُعقدت  التي  جل�صته  يف  الوزراء  جمل�س  عنها 

برئا�صة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، من 

ورفع  البحرين  مملكة  تناف�صية  زيادة  �صاأنها 

اأن  �صيما  ل  العاملية،  لال�صتثمارات  جاذبيتها 

اخلطة،  ت�صّمنتها  التي  والربامج  الأولويات 

�صتعّزز  الرئي�صة،  القطاعات  بتنمية  اخلا�صة 

ثقة امل�صتثمرين يف مناخ اململكة ال�صتثماري.

وقال املدير التنفيذي ل�صتقطاب ال�صتثمارات 

اإن  املديفع  علي  القت�صادية  التنمية  مبجل�س 

خطة  ت�صّمنتها  التي  والأولويات  الربامج 

التعايف القت�صادي ُت�صند جهود جمل�س التنمية 

القت�صادية يف الرتويج ململكة البحرين وبيئتها 

املحفزة ل�صتقطاب ال�صتثمارات.

م�سروع الوحدات ال�سكنية يف �سرق �سرتة

حمطة للطاقة ال�شم�شية العام القادم.. وزير الكهرباء:

ت�شغيل اأول حمطة حكومية تعمل بالطاقة املتجددة قريًبا

اأكد املهند�س وائل بن نا�صر املبارك وزير 

لروؤية  تنفيًذا  اأنه  واملاء  الكهرباء  �صوؤون 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

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

الفرتة  يف  واملاء  الكهرباء  هيئة  �صتقوم 

تعمل  حكومية  حمطة  اأول  بت�صغيل  القادمة 

اإنتاجية  بطاقة  اململكة  يف  املتجددة  بالطاقة 

يف  البدء  اإىل  بالإ�صافة  ميجاوات/   �صاعة،   5

العام  ال�صم�صية  للطاقة  اأخرى  حمطة  ت�صييد 

القادم بطاقة اإنتاجية 100 ميجاوات/  �صاعة، 

اجلهات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذلك 

احلكومية املعنية.

ويل  �صمو  باإعالن  املبارك  الوزير  واأ�صاد 

العهد رئي�س الوزراء التزام البحرين بالو�صول 

اإىل احلياد ال�صفري بحلول عام 2060، وتبّني 

املدى،  ق�صرية  الأهداف  من  جمموعة  اململكة 

خالل  من   %30 بن�صبة  النبعاثات  وتخفي�س 

لتعزيز  ومبادرات  الكربون  اإزالة  مبادرات 

م�صادر  وم�صاعفة  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة 

الطاقة املتجددة بحلول العام 2035.

وزير �سوؤون الكهرباء

 اجتماع امل�ست�سار البوعينني والنائب العام ووزير العدل
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اأ�ضاد مب�ضم�ن كلمة ويل العهد رئي�س ال�زراء يف م�ؤمتر الأمم املتحدة.. مريزا:

هيئة الطاقة ملتزمة بال��ض�ل للحياد ال�ضفري بحل�ل 2060

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  اأ�ساد 

امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  كلمة  مب�سمون 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

ال�ساد�س  املوؤمتر  يف  �سموه  األقاها  التي 

الأمم  اتفاقية  يف  للأطراف  والع�سرين 

املناخي  التغري  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة 

»COP26« الذي يقام يف مدينة غل�سكو 

يف اململكة املتحدة، حيث اأعلن �سموه عن 

التزام مملكة البحرين للو�سول اإىل احلياد 

 ،2060 عام  بحلول  للكربون  ال�سفري 

الأهداف  من  جمموعة  اململكة  وتبني 

هذا  لتحقيق  املدى  والق�سرية  املرحلية 

املرحلية  الأهداف  املهم، ومن هذه  الهدف 

الكربونية  النبعاثات  تقليل  هدف  هو 

وذلك   ،2035 عام  بحلول   %30 بن�سبة 

اإزالة  مبادرات  على  العمل  خلل  من 

الكربون وال�ستثمار يف مـبـادرات تعزيز 

الوطني  الهدف  الطاقة، وم�ساعفة  كفاءة 

لزيادة ح�سة م�سادر الطاقة املتجددة يف 

املزيج الكلي للطاقة، وزيادة اأ�سجار نبات 

احلايل،  العدد  اأ�سعاف  اأربعة  اإىل  القرم 

يف  عام  ب�سكل  الأ�سجار  عدد  وم�ساعفة 

البحرين، بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار املبا�سر 

يف تقنيات احتجاز الكربون.

�سموه  اإعلن  باأن  مريزا  واأ�ساف 

ات�سمت  كلمته  يف  الأهداف  هذه  عن 

من  وثاقبة  طموحة  م�ستقبلية  بروؤية 

التنمية  وحتقيق  القادمة  الأجيال  اأجل 

اهتمام  من  انطلًقا  امل�ستدامة  ال�ساملة 

حتقيق  على  الدوؤوب  وحر�سه  �سموه 

للعامل  وعك�ست  الهامة،  الأهداف  هذه 

الدفع  يف  البحرين  مملكة  جدية  اأجمع 

املنظومة  يف  للمملكة  الوطنية  باجلهود 

العاملية للت�سدي للتغري املناخي وحتقيق 

تتخذها  حثيثة  خطوات  يف  ال�ستدامة، 

لتحقيق  م�سريتها  يف  البحرين  مملكة 

الوطني  امل�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية 

بالتزام جتاه تفعيل  والإقليمي والعاملي، 

الدويل  املجتمع  منظومة  يف  اململكة  دور 

اإمياًنا  املناخي،  للتغري  الت�سدي  يف 

باأهمية تكامل اجلهود العاملية وما ي�سكله 

املنظومة  مفهوم  يف  للكل«  »اجلزء  دور 

العاملية.

البحرين  مملكة  اإعلن  �سياق  ويف 

وهي  الأربع  الدولية  للمبادرات  دعمها 

للمحيطات  العاملي  التحالف  مبادرة 

ومبادرة التعهد العاملي ب�ساأن غاز امليثان 

ومبادرة  اخل�سراء  احلكومة  ومبادرة 

احلياد  لتحقيق  ال�سرتاتيجية  الإمارات 

مريزا  �سرح   ،2050 بحلول  املناخي 

البحرين  الأمر يعزز دور مملكة  باأن هذا 

اإيجاًبا  وي�سيف  العاملية  التحركات  يف 

الرائدة  الدول  مع  التعاون  اآفاق  اإىل 

اإن  وحيث  احليوية،  املجالت  هذه  يف 

هيئة  فاإن  فيها،  حموري  عن�سر  الطاقة 

بدعم  التزامها  توؤكد  امل�ستدامة  الطاقة 

العوائد  من  وال�ستفادة  املبادرات  هذه 

الظفر بها  التي بالإمكان  العدة  الإيجابية 

املتجددة  الطاقة  موارد  ت�سمني  مت  اإذا  ما 

وتقنيات حت�سني كفاءة الطاقة يف خمتلف 

للو�سول  املو�سوعة  ال�سرتاتيجيات 

الطاقة  واأن  خا�سة  املعلنة،  الأهداف  اىل 

التنموية،  الأوجه  كل  تطالن  وكفاءتها 

موؤكًدا باأن هيئة الطاقة امل�ستدامة �سيكون 

اجلهات  جميع  مع  العمل  اأولوياتها  من 

القطاع  اأو  احلكومية  �سواء  املعنية 

اخلا�س لتنفيذ طموحات مملكة البحرين 

التي  الوطنية  الأهداف  اإىل  الو�سول  يف 

اأعلن عنها �سموه.

الطاقة  هيئة  �سعي  �سياق  ويف 

ال�ستفادة  يف  البحث  على  امل�ستدامة 

العاملية  والتقنيات  احللول  اأحدث  من 

الهيئة  فاإن  اجلدوى،  وذات  املثبتة 

ال�ستفادة  جهود  على  حمافظتها  توؤكد 

الرثية  العاملية  املن�سات  خمتلف  من 

باخلربات لبناء ال�سراكات وتو�سعة اآفاق 

للطاقة  الوطنيتني  اخلطتني  مبادرات 

عملت  حيث  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 

يف  البحث  على  اجلاري  العام  خلل 

تقنيات اإزالة الكربون وتقنيات ال�ستفادة 

بالإ�سافة  الأخ�سر،  الهيدروجني  من 

املهدرة  احلرارة  تقليل  مبادرات  اإىل 

وال�ستفادة منها لتوليد الطاقة البديلة.

:»COP26« املبع�ث اخلا�س ل�ض�ؤون املناخ ي�ضارك يف م�ؤمتر

البحرين تدعم املبادرات الدولية الأربع يف جمال التغري املناخي

دينة،  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأكد 

الرئي�س  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث 

اأن  للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

مملكة البحرين ويف ظل امل�سرية التنموية 

ال�ساملة حل�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد 

املفدى  البلد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

من  امل�ستمرة  واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

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

املجال  يف  كبرية  قفزات  حققت  الوزراء، 

الأعلى  املجل�س  جهود  اإىل  م�سرًيا  البيئي، 

للبيئة برئا�سة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد 

امللك  جلللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل 

والدرا�سات  املبادرات  خلل  من  املفدى، 

والجتماعات املتوا�سلة مع كبار امل�سوؤولني 

يف املنظمات الدولية املهتمة ب�ساأن املحافظة 

على البيئة والتغري املناخي.

�ساحب  وجهها  التي  بالكلمة  واأ�ساد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

مملكة  وفد  �سموه  تروؤ�س  خلل  الوزراء 

والع�سرين  ال�ساد�س  املوؤمتر  يف  البحرين 

ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  لتفاقية 

تغري املناخ »COP26«، وما ت�سمنته من 

عمل  م�سارات  ت�سكل  ا�سرتاتيجية  اأهداف 

مبملكة  البيئي  للقطاع  وم�ستقبلية  اآنية 

من  �سموه  عنه  اأعلن  مبا  منوًها  البحرين، 

التزام مملكة البحرين بتخفي�س النبعاثات 

اإزالة  مبادرات  خلل  من   %30 بن�سبة 

ا�ستخدام  كفاءة  تعزيز  الكربون ومبادرات 

املتجددة  الطاقة  الطاقة وم�ساعفة م�سادر 

حلول  واإيجاد  املو�سوعة،  الأهداف  ح�سب 

اأ�سجار  زيادة  خلل  من  الكربون  لإزالة 

وم�ساعفة  اأ�سعاف،  باأربعة  القرم  نبات 

البحرين،  يف  عام  ب�سكل  الأ�سجار  عدد 

احتجاز  تقنيات  يف  املبا�سر  وال�ستثمار 

الكربون بحلول عام 2035.

تعهد  اإىل  دينة  بن  الدكتور  واأ�سار 

الدولية  املبادرات  بدعم  البحرين  مملكة 

الأربع الرئي�سية يف جمال التغري املناخي، 

العاملي  التحالف  مبادرة  يف  واملتمثلة 

غاز  ب�ساأن  العاملي  والتعهد  للمحيطات، 

اخل�سراء،  احلكومة  مبادرة  و  امليثان، 

لتحقيق  ال�سرتاتيجية  الإمارات  ومبادرة 

احلياد املناخي بحلول 2050.

وزيرة ال�ضحة تت�ضلم ن�ضخه من كتاب 

»الطريق اإىل العا�ضمة القدمية املحرق«

�سعيد  بنت  فائقة  الأ�ستاذة  ال�سحة  وزيرة  ا�ستقبلت 

اأبراج اخلري مبنطقة  الوزارة يف  بديوان  ال�سالح مبكتبها 

ع�سو  اجلودر  يو�سف  �سلح  ال�سيخ  الباحث  ال�سناب�س 

جمل�س الأمناء مبركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�سلمي 

اإىل  اأهداها ن�سخة كتابه ال�سادر بعنوان: »الطريق  والذي 

العا�سمة القدمية« حيث خ�س�س هذا الكتاب ل�ستعرا�س 

باأهم اجلوانب واملواقع  والتعريف  القدمية  املحرق  تاريخ 

التاريخية العريقة يف منطقة املحرق.

وخلل اللقاء اأ�سادت وزيرة ال�سحة باجلهود املتميزة 

التي بذلها املوؤلف يف اإعداد وجتهيز هذا الكتاب الذي ي�سّكل 

الأجيال  ل�سالح  مهمة  وتوثيقية  وتاريخية  معرفية  قيمًة 

القادمة وتعريفهم باجلوانب املختلفة التي تتعلق باملجتمع 

البحريني واملواقع التاريخية، معربًة عن متنياتها للباحث 

بدوام التوفيق والنجاح.

وزيرة ال�ضحة تكرم الأطباء

مبنا�ضبة ي�م الطبيب البحريني

قطاع  يف  الأطباء  لتكرمي  حفلً  ال�سحة  وزارة  نظمت 

النف�سي، والأق�سام  ال�سحة، والطب  العامة، وتعزيز  ال�سحة 

ُي�سادف  والذي  البحريني،  الطبيب  يوم  مبنا�سبة  امل�ساندة، 

اأول يوم اأربعاء من �سهر نوفمرب من كل عام، وذلك يف اإطار 

يف  العاملة  الوطنية  الكوادر  تكرمي  على  الوزارة  حر�س 

املتوا�سل  لعطائهم  تقديًرا  الأطباء،  من  الأمامية  ال�سفوف 

وجهودهم املخل�سة وتفانيهم يف خدمة الوطن واملجتمع عرب 

اأجل  من  نبيلة  اإن�سانية  وجهود  ت�سحيات  من  يقدمونه  ما 

احلفاظ على �سلمة و�سحة املجتمع مبملكة البحرين.

�سعيد  بنت  فائقة  الأ�ستاذة  ال�سحة  وزيرة  واألقت   

يوم  تخ�سي�س  اإن  فيها  قالت  احلفل،  خلل  كلمة  ال�سالح، 

مملكة  واهتمام  حر�س  مدى  يوؤكد  البحريني،  للطبيب 

البحرين بدعم م�سرية الأطباء، والتي جُت�ّسد عطاءهم الوطني 

املخل�س ودورهم املثمر واإجنازاتهم امل�سرفة يف خدمة القطاع 

اأنه قد مر  اإىل  ال�سحي ب�سكل عام ويف �ستى املجالت، لفتًة 

على العامل يف العام املا�سي وهذا العام حتٍد كبري يف مواجهة 

وبدعم  اهلل  من  بف�سل  ولكن  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

الطبية متكنت  الكوادر  املفدى وجهود  امللك  من قيادة جللة 

مملكة البحرين من جتاوز هذه التحديات بنجاح ُي�سار اإليها 

فخرها  عميق  عن  وعرّبت  ودولًيا.  واإقليمًيا  حملًيا  بالبنان 

الطبي،  القطاع  يف  العاملة  الوطنية  بالكوادر  واعتزازها 

يف  منوذًجا  ميثلون  البحرين  مملكة  يف  الأطباء  اأن  واأكدت 

الكفاءة والإجناز، ملا يتمتعون به من م�ستويات علمية ومهنية 

يف  عليها  ُيعتمد  التي  احلقيقية  الرثوة  ويعتربون  متميزة، 

تنمية خمتلف القطاعات، لفتًة اإىل اأن الحتفاء بيوم الطبيب 

الأطباء  كبرًيا جلميع  ُيعد حافًزا  الأطباء  وتكرمي  البحريني، 

لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف خدمة الوطن.

�سّطروا  البحرين  مملكة  يف  الأطباء  اأن  اإىل  واأ�سارت   

من  النا�س  حلماية  والعطاء  التفاين  ق�س�س  اأروع  و�سجلوا 

فريو�س كورونا واحلد من انت�ساره، وو�سعوا اأنف�سهم حتت 

ظروف ا�ستثنائية متنا�سني يف ذلك التعب اجل�سدي ومتحدين 

خدمًة  يومي،  ب�سكٍل  له  يتعر�سون  الذي  النف�سي  التعب 

جاء  البحريني  الطبيب  بيوم  الحتفال  اأن  اإىل  لفتًة  للوطن، 

العاملة  الطبية  الكوادر  فيها  ت�ستحق  ظروف  يف  العام  هذا 

�سمن ال�سفوف الأمامية ملواجهة فريو�س كورونا، كل التقدير 

والعرفان؛ تكرمًيا لدورهم النبيل على ما يقدمونه اإىل املجتمع 

من اإنقاذ الأرواح وتفانيهم يف خدمة الإن�سانية.

كلمة ويل العهد يف م�ؤمتر املناخ خريطة طريق لهيئة الكهرباء.. وزير الكهرباء:

ت�ضغيل اأول حمطة حك�مية تعمل بالطاقة املتجددة يف اململكة قريًبا 

اأ�ساد وزير �سوؤون الكهرباء واملاء م. 

وائل بن نا�سر املبارك مبا جاء يف م�سامني 

كلمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل خلل م�ساركة 

والع�سرين  ال�ساد�س  املوؤمتر  يف  �سموه 

للأطراف يف اتفاقية الأمم الإطارية ب�ساأن 

تغري املناخ )COP26( املنعقد يف مدينة 

ما  باأن  موؤكًدا  املتحدة،  باململكة  غل�سكو 

جاء يف كلمة �سموه حفظه اهلل اأن التغري 

من  يتطلب  عاملًيا  حتدًيا  ميّثل  املناخي 

وتبادل  الإمكانات  كل  ت�سخري  اجلميع 

عرب  عليه  للتغلب  املمار�سات  اأف�سل 

و�سع احللول املتقدمة للو�سول اإىل الأمن 

املناخي الذي تتطلع اإليه دول العامل.

واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  واأ�ساد 

باإعلن �سموه عن التزام مملكة البحرين 

بحلول  ال�سفري  احلياد  اإىل  بالو�سول 

جمموعة  اململكة  وتبّني   ،2060 عام 

وتخفي�س  املدى  ق�سرية  الأهداف  من 

خلل  من   %30 بن�سبة  النبعاثات 

مبادرات اإزالة الكربون ومبادرات لتعزيز 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة وم�ساعفة م�سادر 

الطاقة املتجددة بحلول العام 2035.

ت�سكل  �سموه  كلمة  اإن  الوزير  وقال 

لهيئة  عمل  وا�سرتاتيجية  خريطة طريق 

�ستعمل  الهيئة  واإن  واملاء،  الكهرباء 

تنفيذ  اأجل  من  اخلطط  و�سع  على 

من  جمموعة  خلل  من  الإعلن  هذا 

الأهداف  وحتقيق  واملبادرات  امل�ساريع 

اإىل  الو�سول  يف  وامل�ساهمة  املناخية 

العام  بحلول  للمملكة  ال�سفري  احلياد 

تنفيًذا  اأنه  الوزير  م�سيًفا   ،2060

الفرتة  يف  الهيئة  �ستقوم  �سموه  لروؤية 

حكومية  حمطة  اأول  بت�سغيل  القادمة 

تعمل بالطاقة املتجددة يف اململكة بطاقة 

ميجاوات/ �ساعة(،  )خم�سة  اإنتاجية 

حمطة  ت�سييد  يف  البدء  اإىل  بالإ�سافة 

القادم  العام  ال�سم�سية  للطاقة  اأخرى 

بطاقة اإنتاجية )100 ميجاوات/ �ساعة(، 

اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك 

وزير الكهرباءاحلكومية املعنية.

الدكتور عبداحل�سني مريزا

اأن خطة التعايف  اأكد جمل�س التنمية القت�سادية 

امللكية  التوجيهات  وفق  جاءت  التي  القت�سادي 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى 

جمل�س  عنها  واأعلن  املفدى،  البلد  عاهل  خليفة،  اآل 

الوزراء يف جل�سته التي عقدت برئا�سة �ساحب ال�سمو 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

زيادة  �ساأنها  من  موؤخًرا،  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

تناف�سية مملكة البحرين ورفع جاذبيتها لل�ستثمارات 

التي  والربامج  الأولويات  اأن  �سيما  ل  العاملية، 

ت�سّمنتها اخلطة واخلا�سة بتنمية القطاعات الرئي�سة 

�ستعزز ثقة امل�ستثمرين يف مناخ اململكة ال�ستثماري.

املديفع،  علي  اأ�سار  ذلك،  حول  له  ت�سريح  ويف 

مبجل�س  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  تنفيذي  املدير 

والأولويات  الربامج  اأن  اإىل  القت�سادية،  التنمية 

التي ت�سمنتها خطة التعايف القت�سادي ُت�سند جهود 

ململكة  الرتويج  يف  القت�سادية  التنمية  جمل�س 

البحرين وبيئتها املحفزة ل�ستقطاب ال�ستثمارات مبا 

يدعم النمو القت�سادي وت�سهم يف توفري فر�س العمل 

النوعية اأمام املواطنني، حيث ت�ستهدف خطة التعايف 

اإىل زيادة ال�ستثمارات امل�ستقطبة اإىل البحرين لتبلغ 

2.5 مليار دولر بحلول 2023.

واأكد املديفع على اأهمية الأولويات والربامج التي 

ت�سمنتها اخلطة واخلا�سة باأولوية امل�ساريع التنموية 

الكربى والتي �ست�سمل م�ساريع املناطق ال�ستثمارية 

للموارد  امل�ستدامة  التنمية  و�سمانة  وال�سناعية 

البحرين  مملكة  تناف�سية  تعزيز  يف  ال�سرتاتيجية 

مبا  لل�ستثمار  مف�سلة  وجهة  وجعلها  ال�ستثمارية 

الدخل  م�سادر  تنويع  يف  اململكة  توجهات  يخدم 

الناجت  يف  النفطية  غري  القطاعات  اإ�سهامات  وزيادة 

القت�سادية  التنمية  جمل�س  ا�ستمرار  موؤكًدا  املحلي، 

يف تكثــيف جهوده ل�ستقطاب ال�ستثمارات املبا�سرة 

اإىل  و�سولها  ويعزز  التعايف  خطة  يدعــم  مبــا 

اأهدافها املر�سومة.

م�ؤكًدا اأن تنمية القطاعات الرئي�ضية تعزز ثقة امل�ضتثمرين.. »التنمية القت�ضادية«: 

خطة التعايف القت�ضادي �ضتزيد من قدرة البحرين على جذب ال�ضتثمارات
علي 

املديفع
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وا عن �صكرهم اجلزيل لويل العهد رئي�س الوزراء ووزارة ال�صحة والنواب عبرّ

�صرف مكافاآت املتطوعني بال�صفوف الأمامية واإيداعها يف ح�صاباتهم البنكية

خديجة العرادي:

مك�ف�آت  �صرف  موا�صلة  عن  ال�صحة  وزارة  ك�صفت 

ج�ئحة  خالل  تطوعوا  والذين  املتطوعني  من  ملجموعة 

للت�صدي  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  كورون�  فريو�س 

للفريو�س، مو�صحة ب�أن وزارة امل�لية والقت�ص�د الوطني 

املتطوعني  من  ملجموع�ت  ال�صتحق�ق  مب�لغ  اأودعت  قد 

على  وحولت  دفع�ت،  على  اأم�س  �صرفه�  مت  والتي 

ح�ص�ب�تهم البنكية.

وفخره�  الوزارة  تقدير  على  ال�صحة  وزارة  واأكدت 

يف  الع�ملني   � وخ�صو�صً املتطوعني  من  الوطن  ب�أبن�ء 

العط�ء  اأمثلة  اأروع  �صطروا  الذين  الأم�مية  ال�صفوف 

الوطن واملواطن خالل ج�ئحة فريو�س كورون�،  خلدمة 

للت�صدي  اجل�ئحة  خالل  �ص�هم  من  جميع  بدور  م�صيدة 

لفريو�س كورون�، يف �صبيل احلف�ظ على �صحة و�صالمة 

املواطنني واملقيمني ك�فة.

ال�صحة يف وقت �ص�بق قد  اأن وزارة  ب�لذكر  اجلدير 

املك�ف�آت  ل�صرف  املعنية  اجله�ت  مع  ب�لتن�صيق  ق�مت 

بتقييم  ق�مت  خمت�صة  جلنة  لإ�صراف  خ�صعت  والتي 

جميع قوائم املتطوعني وحتديد ال�صتحق�ق بح�صب فرتة 

فرتة  خالل  واأدائه  املتطوع  وكف�ءة  العمل  وا�صتمرارية 

تطوعه.

واأ�ص�د عدد كبري من املتطوعني يف ال�صفوف الأم�مية 

للت�صدي جل�ئحة كورون� اأم�س ب�صرعة ب�صرف املك�ف�آت 

لهم، وذلك تنفيذا لتوجيه�ت �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلم�ن 

الوزراء، معربين عن �صع�دتهم الكبرية ب�صرعة ا�صتج�بة 

�صموه لهم وتوجيهه اجله�ت املعنية للقي�م بذلك.

دافع�  ت�صكل  املك�ف�آت  تلك  اأن  على  املتطوعون  واأكد 

لهم ملزيد من العط�ء والتف�ين، واأنهم تقدموا لأداء الواجب 

القي�دة  توجيه�ت  اأن  اإل  م�دي،  ع�ئد  اأي  انتظ�ر  دون 

الر�صيدة ب�صرف مك�ف�آت لهم �صّكل ح�فًزا معنوًي� ومعرًبا 

عن حجم التقدير الكبري الذي تكنه احلكومة جلميع من 

تقدموا يف ال�صفوف الأم�مية للت�صدي للج�ئحة.

وق�ل املتطوعون اإن توجيه�ت �ص�حب ال�صمو امللكي 

ت�أكيد على  اإل  الوزراء م� هي  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

حتقيق  ا�صتط�عوا  كمتطوعني  جلهودهم  �صموه  تقدير 

واأ�صبحت  والداين،  الق��صي  به�  ي�صهد  كبرية  جن�ح�ت 

الع�مل  تقدير  وحمل  مثل  م�صرب  البحرينية  جتربتهم 

الفريق  جهود  وبف�صل  دولًي�  به  يعتد  ومنوذج  اأجمع 

فريو�س  ج�ئحة  حتدي�ت  مواجهة  كيفية  يف  الوطني 

كورون�.

ال�صكر  اآي�ت  اأ�صمى  »الأي�م«  عرب  املتطوعون  ورفع 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ص�حب  اإىل  والعرف�ن 

خليفة ع�هل البالد املفدى، و�ص�حب ال�صمو امللكي الأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلم�ن 

موؤكدين  لهم،  مك�ف�آت خ��صة  للتوجيه ب�صرف  الوزراء، 

ت�أهبهم الدائم لن�صرة الوطن يف جميع املواقع واملي�دين.

ووجه املتطوعون ال�صكر اجلزيل اإىل وزارة ال�صحة 

وجمل�س النواب وجلميع من �صكرهم، معربين يف ر�ص�لة 

�صكرهم اإذ ق�لوا »اإن الكلم�ت قد ل ت�صعني ل�صكر اجلميع، 

رئي�س  �صمو  العهد  لويل  �صكرن�  مدى  عن  نعرّب  ولكنن� 

الوزراء وجلهوده املخل�صة التي بذله� للبحرين«.

بدوره، تقدم الن�ئب اإبراهيم النفيعي بخ�ل�س التهنئة 

والتربيك�ت لكل الطواقم الطبية والتمري�صية وال�صحية 

بواجب�ته�  تقوم  التي  الأم�مية  ب�ل�صفوف  والإدارية 

ومه�مه� على اأكمل وجه، م�صيًدا بحجم اجلهود املخل�صة 

�ص�همت  والتي  الوطنية  الكوادر  هذه  ج�نب  من  املقدمة 

به�  يحتذى  متميزة  لتجربة  البحرين  مملكة  حتقيق  يف 

يف جم�ل احلد من انت�ص�ر هذا الفريو�س و�صم�ن احلف�ظ 

اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  كل  و�صالمة  �صحة  على 

اململكة.

ووّجه النفيعي ال�صكر اجلزيل ل�ص�حب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلم�ن بن حمد ال خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء 

املتطوعني،  مك�ف�آت  ب�صرف  الكرمي  �صموه  توجيه  على 

متمنًي� اأن يتم توظيفهم يف الوزارات احلكومية مل� اأثبتوه 

من تف�ٍن واإخال�س واأن ي�صمل ذلك جميع املتطوعني ويتم 

النته�ء من هذا امللف.

كم� ثّمن الن�ئب خ�لد بوعنق توجيه�ت �ص�حب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

للمتطوعني  خم�ص�صة  مك�ف�آت  ب�صرف  الوزراء،  جمل�س 

الأم�مية ملواجهة ج�ئحة فريو�س كورون�،  ال�صفوف  يف 

تنفيذ  يف  ال�صحة  ووزيرة  امل�لية  وزير  بجهود  م�صيًدا 

الأوامر ال�ص�مية والتوجيه�ت الكرمية يف هذا اخل�صو�س.

توؤكد جمدًدا  �صموه  الكرمية من  اللفتة  اأن هذه  واأّكد 

حر�س �صموه على مك�ف�أة املتطوعني الع�ملني يف ال�صفوف 

وت�صحي�ت  جهود  من  به  يقومون  م�  نظري  الم�مية، 

وهي  واملقيمني،  املواطنني  جميع  تقدير  هي حمل  كبرية 

خطوة ت�أتي يف �صي�ق دعم جهود البحرنة، واإعط�ء �صب�ب 

و�ص�ب�ت الوطن م� ي�صتحقون من ت�صجيع ورع�ية.

حتتوي على منفاخ لالإطارات ومطفاأة حريق وقفازات وكابالت �صحن وزيت للمحرك

»بلدي اجلنوبية« ميرر مقرتح توزيع �صناديق للطوارئ باأنحاء املحافظة

ح�صني املرزوق:

اأم�س  يوم  اجلنوبية  ب�ملح�فظة  البلدي  املجل�س  اأق�م 

الأربع�ء اجتم�عه العتي�دي رقم 5 لدور النعق�د الرابع 

الجتم�ع  ت�صّمن  حيث  اخل�م�س،  الت�صريعي  الف�صل  من 

ال�صحة  وزارة  من  املخت�صني  بع�س  ح�صور  العتي�دي 

املنطقة  اأه�يل  على  ب�لنفع  تعود  حم�ور  عدة  ملن�ق�صة 

امل�ص�ريع  يف  ال�صحة  وزارة  خطة  اأبرزه�  اجلنوبية 

اخلدمية ب�لدائرة الأوىل.

احلمالت  ال�صحة  وزارة  من  املخت�صون  ون�ق�س 

دوري  ب�صكل  الع�مة  الإدارة  به�  تقوم  التي  التفتي�صية 

متت  كم�  والن�ص�ئية،  الرج�لية  وال�ص�لون�ت  للمط�عم 

ال�صيخ  مركز  ب�فتت�ح  اخل��صة  امل�صتجدات  اآخر  من�ق�صة 

مركز  وكذلك  الكلى،  ومركز  ال�صحي،  خ�لد  بن  عبداهلل 

املقدم  ال�صتف�ص�ر  على  رًدا  وذلك  ال�صحي؛  خليفة  مدينة 

من املجل�س البلدي.

عليه�  يبنى  التي  املوؤ�صرات  املخت�صون  اأو�صح  كم� 

مركز  ومنه�  ال�صحية  املراكز  يف  ال�صحي  الط�قم  زي�دة 

الزلق ال�صحي ومت التطرق واحلديث عن مع�جلة م�صكلة 

ت�أخر املواعيد يف العي�دات اخل�رجية للم�صت�صفي�ت واآخر 

امل�صتجدات ب�ص�أن م�صروع الت�أمني ال�صحي.

اخلدم�ت  جلنة  تقرير  البلدي  املجل�س  ون�ق�س 

زايد  مدينة  ملدخل  بوابة  اإن�ص�ء  ب�ص�أن  الع�مة  واملرافق 

هذه  واعتم�د  ب�ملدينة  ح�لًي�  املوجودة  البوابة  غرار  على 

� اأن  البوابة كمدخل رئي�صي ملدينة زايد اجلديدة، خ�صو�صً

للمدن،  رئي�صيًة  معلًم� ح�ص�رًي� وواجهًة  تعترب  البواب�ت 

ب�صكل  وتطويره�  ب�إن�ص�ئه�  الهتم�م  ال�صروري  من  لذلك 

لإ�صف�ء  املنطقة  وت�صجري  تخ�صري  �صرورة  مع  م�صتمر، 

املظهر اجلم�يل واحل�ص�ري على املدينة ب�صكل ع�م، ومن 

الطراز  على  البن�ء  �صكل  البوابة  هذه  تتخذ  اأن  املمكن 

التقليدي. املعم�ري البحريني 

يقت�صي  مقرتح  على  ب�لإجم�ع  املوافقة  متت  كذلك   

اأن حتتوي  على  الطريق  على  للطوارئ  �صن�ديق  بو�صع 

م�ص�عدة  يف  وي�صهم  و�صروري  مهم  هو  م�  كل  على 

لالإط�رات،  ورقع  منف�خ  مثل  احل�جة  عند  املواطنني 

الإط�رات،  عطب  لإ�صالح  واأدوات  حريق،  ومطف�أة 

البط�رية،  �صحن  وجه�ز  �ص�حن،  وك�بالت  وقف�زات، 

من  وغريه�  للك�بح،  وزيت  للمحرك،  وزيت  مقطر،  وم�ء 

على  املواطنني  م�ص�عدة  يف  ت�صهم  قد  التي  امل�صتلزم�ت 

الطريق. وقد متت الإ�ص�رة اإىل عدد من املواقع التي يكون 

ك�ملواقف  مالءمة  اأكرث  فيه�  الطوارئ  �صندوق  و�صع 

اخل��صة  واملواقف  الوطني،  البحرين  ب��صت�د  اخل��صة 

اأن  على  الكبرية  احلدائق  ومواقف  واملم��صي،  ب�جلوامع، 

لتوفري  الأمنية  ب�لقرب من غرف احلرا�ص�ت  يتم و�صعه� 

احلم�ية لهذه ال�صن�ديق مع و�صع عالم�ت ولفت�ت تقود 

لأم�كن تواجد ال�صن�ديق.

عليه  املوافقة  بعد  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  ومّرر 

اأ�صفل  لل�صوائب  مر�ّصح  برتكيب  يق�صي  مقرتًح�  ب�لإجم�ع 

لت�صهيل عملية  الأمط�ر  مي�ه  بت�صريف  الفتح�ت اخل��صة 

تنظيفه� يف اأثن�ء هطول الأمط�ر، حيث ي�صهم هذا املقرتح 

يف التخفيف من م�صكلة جتمع مي�ه الأمط�ر خالل املو�صم، 

واحل�صرات  البعو�س  انت�ص�ر  حّدة  لتخفيفه  اإ�ص�فة 

كم�  الأمط�ر،  مو�صم  اأثن�ء  يف  املزعجة  والروائح  الأخرى 

ال�صرف  �صبك�ت  اأداء  على  احلف�ظ  املقرتح يف  هذا  ي�صهم 

الأ�صرار  ولتف�دي  واملقيمني  املواطنني  خلدمة  ال�صحي 

التي قد حتدث مع بداية املو�صم.

اجلمارك تطلق خدمة دفع عدة

بيانات جمركية مبعاملة واحدة

اأعلنت �صوؤون اجلم�رك وب�لتع�ون مع هيئة املعلوم�ت 

واحلكومة الإلكرتونية عن اإطالق خدمة دفع عدة بي�ن�ت 

احلكومة  موقع  طريق  عن  واحدة  مع�ملة  يف  جمركية 

البط�ق�ت  اأو  ال�صراف  بط�قة  ب��صتخدام  الإلكرتونية 

الئتم�نية.

واأكدت �صوؤون اجلم�رك اأن هذه اخلدمة ت�صمح لعمالء 

اأق�صى  بي�ن�ت جمركية وكحد  بدفع عدة  �صوؤون اجلم�رك 

ع�صرة بي�ن�ت يف دفعة واحدة، مم� ي�صهم يف توفري الوقت 

فيم� يتعلق بعملي�ت الدفع، كم� اأنه ميكن لأي عميل الدفع 

�صواء ك�ن يف مملكة البحرين اأو خ�رجه�، حيث ل يحت�ج اإل 

لبع�س تف��صيل البي�ن اجلمركي مثل رقم البي�ن اجلمركي 

وال�صجل التج�ري للم�صتورد واملخل�س لعملية الدفع.

اجلم�رك  �صوؤون  حر�س  اإط�ر  يف  ت�أتي  هذه  اخلدمة 

وتعزيز  والعمالء،  ال�صرك�ء  مع  الفع�ل  الت�ص�ل  ل�صم�ن 

الإلكرتونية  املن�ص�ت  تقدمي اخلدم�ت اجلمركية من خالل 

الإلكرتوين  الدفع  خدم�ت  تنفيذ  اإىل  ب�لإ�ص�فة  املعتمدة، 

املن��صبة للجم�رك واملتع�ملني معه�.

املجال�س البلدية تبحث مقرتًحا باإ�صقاط 

خمالفات البناء عن اأهايل املتوفى

حممد بحر:

م�صرتك،  تن�صيقي  اجتم�ع  يف  البلدية  املج�ل�س  بحثت 

اأه�يل  عن  البن�ء  خم�لف�ت  ب�إ�صق�ط  يق�صي  بلدًي�،  مقرتًح� 

ال�صم�يل  البلدي  املجل�س  ع�صو  به  تقدم  والذي  املتوفى، 

برتحيب  وحظي  القبي�صي،  عبداهلل  الفنية  اللجنة  رئي�س 

وموافقة املج�ل�س البلدية.

ب�أن يف ح�ل وف�ة  القبي�صي  اأف�د عبداهلل  املقرتح،  وعن 

وزارة  اإىل  املرتتبة  املب�لغ  املتوفى  عن  ت�صقط  �صخ�س 

وت�صقط  �صنتني،  ملدة  الكهرب�ء  ف�تورة  وتوقف  الإ�صك�ن، 

القرو�س البنكية لكونه� موؤمنة، وامل�صتهدف من بعد الوف�ة 

يف املخ�لفة هم الأرامل والأيت�م.

واأ�ص�ر ع�صو املجل�س البلدي رئي�س اللجنة الفنية اإىل 

اأن املخ�لف�ت ق�ئمة لأكرث من 20 اأو 25 �صنة ولي�صت وليدة 

املجل�س  اإىل  الواردة  احل�لت  اإىل كرثة  ب�لإ�ص�فة  اللحظة، 

البلدي، وعدم متكن الورثة من الت�صرف يف العق�ر املخ�لف 

�صواء ك�ن بيع اأو ترميم اأو بن�ء.

حممد بن عبدالـله: يوم الطبيب

البحريني منا�صبة لتقدير ت�صحيات الكوادر ال�صحية

رفع الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�صكر  عظيم  )كوفيد-19(  كورون�  لفريو�س  للت�صدي 

مبن��صبة  ك�فة،  الطبية  والكوادر  الأطب�ء  اإىل  والمتن�ن 

اململكة  اإجن�زات  من  يعزز  مب�  البحريني،  الطبيب  يوم 

يوم  مبن��صبة  وذلك  امل�صتدامة،  التنمية  �صعيد  على 

�صهر  من  اأربع�ء  اأول  ي�ص�دف  الذي  البحريني  الطبيب 

نوفمرب من كل ع�م.

وثّمن رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة الدعم والهتم�م 

ال�صحي من ح�صرة �ص�حب اجلاللة  القط�ع  الذي يلق�ه 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ع�هل البالد املفدى، ومن 

اآل  حمد  بن  �صلم�ن  الأمري  امللكي  ال�صمو  �ص�حب  لدن 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، لالرتق�ء بجودة 

التقدير  واملقيم عرب  للمواطن  املقدمة  ال�صحية  اخلدم�ت 

�صيم�  ل  ال�صحي،  القط�ع  جلهود  امل�صتمر  والتحفيز 

الأطب�ء.

واأّكد ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اأن قرار اعتم�د 

املنظومة  مك�نة  يعك�س  البحريني  للطبيب  وطني  يوم 

ال�صحية ومنت�صبيه� ك�فة، والذين يقومون بدور وطني 

تف�صي  بعد  �صيم�  ل  الظروف  خمتلف  يف  رائد  واإن�ص�ين 

واأدواًرا  كبرية  م�صوؤولي�ت  فر�س  م�  كورون�،  ج�ئحة 

م�ص�عفة على ع�تق القط�ع الطبي.

الفريق 

طبيب 

ال�شيخ 

حممد بن 

عبداهلل اآل 

خليفة

»الأطباء« حتتفل بيوم الطبيب البحريني يف خمتلف امل�صت�صفيات

احتفلت جمعية الأطب�ء البحرينية بيوم 

الث�لث من  الذي ي�ص�دف  البحريني  الطبيب 

تنظيم  خالل  من  وذلك  ع�م،  كل  يف  نوفمرب 

الإجراءات  اإط�ر  يف  الفع�لي�ت  من  العديد 

الحرتازية، مب� يف ذلك توزيع هداي� تذك�رية 

والهيئة  ال�صحة  وزارة  يف  الأطب�ء  على 

ال�صحية  واخلدم�ت  املهن  لتنظيم  الوطنية 

قوة  وم�صت�صفى  الطبي  ال�صلم�نية  وجممع 

الدف�ع وم�صت�صفى امللك حمد اجل�معي وعدد 

من امل�صت�صفي�ت واملراكز ال�صحية اخل��صة.

هذا  الطبيب  بيوم  اجلمعية  واحتفلت 

العط�ء..  يف  »�صع�دتن�  �صع�ر  حتت  الع�م 

هذا  اأن  موؤكدًة  الوطن«،  خدمة  يف  و�صرفن� 

يف  الأطب�ء  ح�ل  ل�ص�ن  من  ينطلق  ال�صع�ر 

الدوام  على  اأثبتوا  الذين  البحرين  مملكة 

وامل�صوؤولية  اللتزام  درج�ت  ب�أعلى  حتليهم 

وا�صتعدادهم  مهنتهم،  ل�صرف  حملهم  يف 

قي�دتهم  خدمة  يف  والت�صحية  للبذل  الدائم 

ووطنهم يف خمتلف مف��صل القط�ع ال�صحي 

والطبي.

برقي�ت  من  العديد  اجلمعية  تلّقت  كم� 

مر�صلوه�  فيه�  اأ�ص�د  املن��صبة  بهذه  التهنئة 

مملكة  يف  الأطب�ء  يبذله�  التي  ب�جلهود 

البحرين، واأكدوا اأهمية احتف�ء اململكة ب�أبن�ئه� 

وطنهم،  خدمة  يف  املخل�صني  الأطب�ء  من 

يف  الإن�ص�ين  ودورهم  بف�صلهم  والعرتاف 

احلف�ظ على �صحة اأفراد املجتمع.

ون�صرت جمعية الأطب�ء فيديو للدكتورة 

على  اجلمعية  ح�ص�ب  عرب  الق��صم  غ�دة 

اإن�صتغرام بهذه املن��صبة ق�لت د. الق��صم فيه: 

»هذا الع�م اعتمدن� �صع�ر �صعداء يف العط�ء.. 

هذا  اإن  واأمتنى  الوطن،  خدمة  يف  و�صرفن� 

فيكم،  واحد  كل  توجه�ت  يج�ّصد  ال�صع�ر 

فنحن قدرن� اأن نعطي ون�صّحي ونقدم، ولن� 

بلدن�  خدمة  يف  وال�صمو  والرفعة  ال�صرف 

البحرين، قي�دته� و�صعبه�«. د. غادة القا�شم
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�سجلكم  بحرينية..  وطبيبة  طبيب  لكل  �سكًرا 

ينعم  اأن  اأجل  والإخال�ص من  الت�سحية  م�سّرف يف 

اجلميع بالأمن ال�سحي.

ال�سيد وزير اخلارجية اللبناين يقول نريد حواًرا 

مع ال�سعودية و ل نريد اإمالءات...

بوا�سطة  طهران  من  تاأتيك  الإمالءات  اأخي، 

اأذى  تكف  اأن  يريدون  فقط  العرب  اأخوانك  ال�ساحية، 

حلفائك عنهم  ل اأكرث!
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1922 - الباحث الإجنليزي يف علم امل�سريات 
هوارد كارتر يكت�سف قرب توت عنخ اآمون.

1931 - القوات الربيطانية تقمع بعنف مترد 
للم�سلمني يف ك�سمري.

1939 - عر�ص اأول �سيارة مكيفة يف �سيكاغو.
اأيزنهاور يفوز يف انتخابات  1952 - دوايت 

الرئا�سة الأمريكية.

قناة  اإىل  ت�سل  الإ�سرائيلية  القوات   -  1956
على  الثالثي  العدوان  اأثناء  يف  وذلك  ال�سوي�ص، 

م�سر.

الع�سكري يف  1974 - انقالب يطيح بالنظام 
اليونان.

الثاين  األبومه  1997 - املو�سيقار ياين ي�سدر 
ع�سر بعنوان »Tribute« والذي يحتوي على 11 

مقطوعة.

يتوجهون  الأمريكيون  الناخبون   -  2008
الرابع  الرئي�ص  لختيار  القرتاع  �سناديق  اإىل 

مر�سح  بني  من  املتحدة  للوليات  والأربعون 

احلزب الدميقراطي باراك اأوباما ومر�سح احلزب 

اجلمهوري جون ماكني.

2017 - ال�سلطات ال�سعودية توقف الع�سرات 
والوزراء على خلفية  الأعمال  الأمراء ورجال  من 

تهم متعلقة بالف�ساد.

2018 - الإعالن عن نتيجة ا�ستفتاء ا�ستقالل 
من   56.4% رف�ص  حيث  اجلديدة،  كاليدونيا 

امل�سوتني ال�ستقالل عن فرن�سا.

كورونا ينال من �أ�شهر ممثلة 

�أمريكية ر�ف�شة للقاحات

كري�شتي  ال�شهرية  الأمريكية  املمثلة  اأعلنت 

�ش�ان�ش�ن )51 عاًما( اإ�شابتها بفريو�ص ك�رونا، ي�م 

اأم�ص الأول. وقالت املمثلة ال�شهرية مبناه�شتها للقاحات 

اإنها تتلقى العالج من التهاب رئ�ي ناجم عن  ك�رونا 

اإ�شابتها بالفريو�ص يف اأحد م�شايف ولية ني�جري�شي. 

وزادت اأنها تتم معاجلتها بالأوك�شجني الطبي.

وطلبت �ش�ان�ش�ن من متابعيها على م�قع »ت�يرت« 

لأدوية  تخ�شع  اأنها  واأو�شحت  بال�شفاء.  لها  الدعاء 

قد  وكانت  دمها.  تخرث يف  يحدث  ل  الدم حتى  ت�شييل 

يك�ن  اأن  يعدو  ل  باأنه  ك�فيد-19  فريو�ص  و�شفت 

»نزلة برد«.

حالة نادرة.. نوع من �لن�شور يتكاثر دون تز�وج

اأظهرت درا�شة، اأجراها علماء خمت�ش�ن باحلياة الربية، 

اأن ن�ش�ر الكندور التي تقطن ولية كاليف�رنيا الأمريكية، 

واملعّر�شة ب�شدة خلطر النقرا�ص، ميكنها اأن تتكاثر دون 

تزاوج. وخالل حتليل دوري لعينات بي�ل�جية من ذلك 

الن�ع من الن�ش�ر، وجد اخلرباء يف حتالف احلياة الربية 

بحديقة حي�انات �شان دييغ� اأن فرخني من فراخ الكندور 

�شينثيا  وقالت  خم�شب.  غري  بي�ص  من  للحياة  خرجا 

�شتيرن، املديرة امل�شاركة لق�شم اأبحاث احلفاظ على احلياة 

الربية يف التحالف: »كانت هذه مفاجاأة كربى لالأمانة. مل 

نكن نت�قع �شيًئا كهذا«.

واأ�شافت: »هذا اكت�شاف نادر جًدا لأنه اأمر غري معروف 

يف الطي�ر ب�شفة عامة. هذا �شيء معل�م حدوثه يف كائنات 

اأخرى، يف الزواحف والأ�شماك، لكنه نادر جًدا يف الطي�ر، 

خا�شة يف الأن�اع الربية«.

و�شعتا  اللتني  الأنثيني  لأن  غريب  »الأمر  اأن  وبّينت 

البي�شتني كانتا يف مكان ياأوي ذك�ًرا قادرين على التزاوج، 

ا بالتزاوج. ومل يتاأكد قط من قبل  وقد و�شعتا من قبل بي�شً

حدوث تكاثر ل جن�شي يف اأي من اأن�اع الطي�ر التي يجتمع 

وذكرت  »رويرتز«.  نقلت  ما  وفق  بالإناث«،  ذك�ر  فيها 

اأول مثالني على التكاثر  اأن الفرخني هما  حديقة احلي�ان 

الالجن�شي يف �شاللت هذا الن�ع من ن�ش�ر كاليف�رنيا.

»16 طًنا« �لوجبة �ليومية للحوت �لأزرق

ياأكل احل�ت الأزرق، وه� اأكرب حي�ان عرفته الأر�ص 

ال�شغرية  الأ�شماك  من  طًنا   16 ح�ايل  تاريخها،  يف 

املعروفة با�شم الكريل ي�مًيا يف �شمال املحيط الهادي.

هذه  يلتهم  احل�ت  اإن  الأربعاء  اأم�ص  علماء  وقال 

)اجلمربي(  الروبيان  ت�شبه  التي  ال�شغرية  الق�شريات 

عرب منظ�مة تغذية حتت�ي على مر�شح اأو فلرت يف الفم 

الكرياتني،  مادة  بداخلها  التي  البالني،  األ�اح  با�شتخدام 

وهي املادة الطبيعية امل�ج�دة يف اأظافر الب�شر.

وقال امل�ؤلف امل�شارك يف الدرا�شة نيك بين�ش�ن، وه� 

ال�طني  املتحف  يف  الأحف�رية  البحرية  الثدييات  اأمني 

للتاريخ الطبيعي التابع ملعهد �شميث�ش�نيان يف وا�شنطن 

»هذا وزن حافلة مدر�شية بكامل حم�لتها«.

البطن  يدخل  الذي  الطعام  بح�شاب  الباحث�ن  وقام 

 321 وراقب�ا  البالني،  حيتان  من  اأن�اع  ل�شبعة  ي�مًيا 

ح�ًتا كل واحد على حدة يف املحيطني الأطل�شي والهادي 

من 2010 اإىل 2019.

وتاأكل احليتان حل�ايل 100 ي�م يف ال�شنة، وعادة 

بقية  يف  القليل  تاأكل  بينما  ال�شيفي،  التكاثر  م��شم  يف 

العام.

وبناًء على هذه الإح�شاءات، فاإن احل�ت الأزرق الذي 

يلتهم 16 طًنا يف الي�م، قد ياأكل 1600 طن �شن�ًيا.

�أم�شرتد�م تدخل »�لقو�رب �لروبوتية« �خلدمة لنقل �لب�شائع و�لركاب وجمع �لقمامة

ت�شتعد مدينة اأم�شرتدام اله�لندية لإدخال »القارب الروب�تي« اخلدمة قريًبا يف مياهها لنقل الب�شائع والركاب، 

ومن املنتظر اأن يعمل دون وج�د من يديره، وفًقا ل�شب�تنيك.

ومت تط�ير القارب من قبل معهد اأم�شرتدام للحل�ل احل�شارية املتقدمة ومعهد ما�شات�ش��شت�ص للتكن�ل�جيا، 

و�شي�شاعد امل�شروع اجلديد املدينة يف التغلب على م�شكلة النقل ليخفف من الزدحام املروري امل�شتمر يف ال�ش�ارع 

ال�شيقة للمدينة، ويزداد ال��شع �شع�بة مع تط�ر التجارة الإلكرتونية وت�شليم الب�شائع، يف ال�قت الذي متلك فيه 

املدينة العديد من القن�ات املائية. ظل امل�شروع قيد التط�ير ملدة 4 �شن�ات، ومت تقدمي قاربني باحلجم الكامل، كذلك 

تعد عملية جمع القمامة اإحدى ا�شتخدامات القارب، وعادة ما يتم حل هذه املهمة مب�شاعدة ال�شاحنات، لكن املركبات 

الكبرية غري مالئمة لال�شتخدام يف �ش�ارع اأم�شرتدام ال�شيقة.

ميكن ا�شتخدام الروب�تات العائمة التي تقف بالقرب من ال�شاحل كحاويات قمامة، وعند ملئها، تع�د مرة اأخرى 

اإىل القاعدة مبفردها، واأّيدت اإدارة املدينة هذه الفكرة، و�شيبداأ امل�شروع التجريبي يف اأوائل العام املقبل.

مت جتهيز الروب�ت ببطارية من 12 خلية من Murata، تبلغ �شعتها 12 كيل�وات يف ال�شاعة، وت�فر للقارب 

8 �شاعات من العمل امل�شتقل بجهد ت�شغيل 48 ف�لًتا، واإذ لزم الأمر ميكن م�شاعفة �شعة البطارية.

اأعلنت جنمة 

تلفزيون الواقع 

الأمريكي كلوي 

كاردا�سيان تعافيها 

من الإ�سابة 

بفريو�ص كورونا، 

بعد اأيام من 

اإعالن اإ�سابتها 

بالفريو�ص يوم 

اجلمعة املا�سي، 

اإذ اأعلنت اإيجابية 

نتيجة اختبارات 

الفريو�ص.

»�ل�شحة«: ت�شجيل 39 �إ�شابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 44 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ن�فمرب   3 ي�م  يف   14684

و  وافدة،  لعمالة  حالة   15 منها  جديدة  قائمة  حالة   39

قادمة  واحدة  وحالة  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   23

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   44 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275183.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت، يف حني اأن 378 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 380 حالة قائمة. 
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 وزير الكهرباء: كلمة ولي العهد رئيس الوزراء 
في مؤتمر التغير المناخي خارطة طريق للهيئة

أكد وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
وائ��ل المب��ارك أن م��ا ج��اء ف��ي 
مضامي��ن كلم��ة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
رئي��س  العه��د  ول��ي  خليف��ة  آل 
خ��ال مش��اركة  ال��وزراء  مجل��س 
س��موه ف��ي المؤتم��ر الس��ادس 
والعش��رين لألطراف ف��ي اتفاقية 
األمم اإلطارية بش��أن تغير المناخ 
)COP26( المنعق��د ف��ي مدين��ة 
المتح��دة،  بالمملك��ة  غاس��كو 
يمثل تحدي��ًا عالمي��ًا يتطلب من 
الجميع تس��خير كاف��ة اإلمكانيات 
وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عليه عبر وضع الحل��ول المتقدمة 

للوصول إلى األم��ن المناخي الذي 
تتطلع إليه دول العالم.

وأش��اد بإعان س��موه ع��ن التزام 
المملك��ة بالوص��ول إل��ى الحي��اد 
 ،2060 ع��ام  بحل��ول  الصف��ري 
وتبن��ي المملك��ة مجموع��ة م��ن 
األهداف قصي��رة المدى وتخفيض 
االنبعاثات بنس��بة 30% من خال 
مب��ادرات إزالة الكرب��ون ومبادرات 
لتعزي��ز كف��اءة اس��تخدام الطاقة 
الطاق��ة  مص��ادر  ومضاعف��ة 

المتجددة بحلول العام 2035.
وق��ال المب��ارك إن كلم��ة س��موه 
تش��كل خارطة طريق واستراتيجية 
عمل لهيئة الكهرب��اء والماء، وأن 
الهيئة ستعمل على وضع الخطط 
م��ن أجل تنفي��ذ ه��ذا اإلعان من 

المش��اريع  م��ن  مجموع��ة  خ��ال 
األه��داف  لتحقي��ق  و  والمب��ادرات 
الوصول  في  والمساهمة  المناخية 
إلى الحياد الصفري للمملكة بحلول 
الع��ام 2060، مضيفًا أن��ه تنفيذًا 
لرؤية س��موه س��تقوم الهيئة في 
الفترة القادمة بتشغيل أول محطة 
حكومية تعمل بالطاقة المتجددة 
إنتاجي��ة  بطاق��ة  المملك��ة  ف��ي 
خمسة ميجاوات/ ساعة، باإلضافة 
إلى البدء في تش��ييد محطة أخرى 
للطاق��ة الشمس��ية الع��ام القادم 
100ميج��اوات/  إنتاجي��ة  بطاق��ة 
س��اعة وذلك بالتعاون والتنس��يق 

مع الجهات الحكومية المعنية.

وزير الكهرباء

 محمد بن عبداهلل: يوم الطبيب البحريني 
تقدير لتضحيات منتسبي المنظومة الصحية

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئي��س الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( الفريق 
طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، أّن ق��رار اعتم��اد ي��وم 
وطن��ي للطبي��ب البحريني يعكس 
مكان��ة المنظوم��ة الصحية وكافة 
منتس��بيها والذين يقوم��ون بدور 
وطني وإنس��اني رائد ف��ي مختلف 
الظروف ال سيما بعد تفشي جائحة 
كورون��ا )كوفي��د19(، مم��ا فرض 
مسؤوليات كبيرة وأدوارًا مضاعفة 

على عاتق القطاع الطبي.
ورفع الش��كر إل��ى األطب��اء وكافة 
الك��وادر الطبي��ة بمناس��بة ي��وم 
الطبي��ب البحرين��ي بم��ا يعزز من 
إنج��ازات المملك��ة عل��ى صعي��د 

التنمية المستدامة، بمناسبة يوم 
الطبي��ب البحرين��ي ال��ذي يصادف 
أول أربع��اء من ش��هر نوفمبر من 

كل عام.
وثمن الدعم واالهتمام الذي يلقاه 
القط��اع الصحي من حضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��اد المفدى، 
ومن صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  العه��د 
لارتقاء بج��ودة الخدمات الصحية 
المقدم��ة للمواط��ن والمقيم عبر 
التقدير والتحفيز المستمر لجهود 

القطاع الصحي ال سيما األطباء.
ون��وه بجه��ود األطباء ومنتس��بي 
المه��ن الصحي��ة والمس��اندة في 
العمل الجاد والمس��تمر منذ قرابة 
عامي��ن لمواجه��ة الجائحة بكافة 
بواجباته��م  والنه��وض  الس��بل 

الوطني��ة واإلنس��انية عل��ى أعل��ى 
المستويات وفي مختلف الظروف.

وأضاف الش��يخ محم��د بن عبداهلل، 
أّن الجميع لم��س على أرض الواقع 
وبش��كل مباش��ر ما قام به األطباء 
من جهود جب��ارة وتضحيات نبيلة 
في المستش��فيات ومراكز الفحص 
والع��زل والعاج وعلى مدار أش��هر 
ممت��دة وف��ي ظ��روف اجتماعي��ة 
له��م  وكان  الصعوب��ة،  بالغ��ة 
ال��دور المحوري ف��ي إنجاح الخطط 
والتطعيم  الفح��ص  ف��ي  الوطنية 
للمس��تجدات  الفاعلة  والمواكب��ة 
في جميع المراحل، مما س��اهم في 
تخطي المملكة تل��ك الظروف إلى 
آفاق أرحب نح��و العودة التدريجية 

للحياة العامة.

رئيس المجلس األعلى للصحة

وزير التربية: المعاهد الدينية 
 رافد أساسي لكلية عبداهلل

 بن خالد للدراسات اإلسالمية

أك��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكتور ماج��د النعيمي 
اهتم��ام الوزارة بالمعاهد الدينية كونها رافدًا أساس��يًا 
م��ن روافد كلية عبداهلل بن خالد للدراس��ات اإلس��امية 
التي تش��ّكل نقلة نوعية على مس��توى ه��ذا النوع من 
التعليم، عبر ما تتيحه من تخصصات نوعية في القضاء 
والصيرف��ة اإلس��امية، مش��يرًا إلى حرص ال��وزارة على 
تطوي��ر المعاه��د الدينية ومتابعته��ا، لدورها في بناء 
ش��خصيات الطلبة في كافة جوانبه��ا، وتدريس العلوم 
الش��رعية والمحافظة عل��ى القيم اإلس��امية والهوية 
العربية المس��تمّدة من دستور مملكة البحرين وقانون 
التعلي��م، واالهتم��ام بترس��يخ روح األس��رة البحرينية 

الجامعة.
جاء ذلك خال زيارته المعه��د الديني والمعهد الديني 
الجعفري، حيث اطلع على الجه��ود التعليمية المبذولة 
فيهم��ا لتنفيذ المش��روعات التطويري��ة، وإقامة ورش 
العمل المتخصصة، ومتابعة تطبيق أدوات التعّلم عن 

بعد واستثمار قنواته المختلفة لخدمة الطلبة.
كم��ا حضر الوزير اجتماع��ًا لمجلس اآلب��اء في المعهد 
الدين��ي الجعفري، ت��م خاله تب��ادل اآلراء وبحث األمور 
التعليمي��ة، وما تقوم به الوزارة من مش��اريع تطويرية 
في كافة المراحل التعليمية، وشارك الوزير كذلك طلبة 
المعهد في القيام بعملية التش��جير، بهدف المحافظة 
عل��ى البيئ��ة وزيادة الرقع��ة الخضراء في المؤسس��ات 

التعليمية.  بن دينه: البحرين ملتزمة بالتخفيض 
من كثافة الكربون في 2030

أك��د المبع��وث الخ��اص لش��ؤون 
المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعل��ى للبيئة الدكت��ور محمد بن 
دين��ه، الت��زام البحري��ن ف��ي إطار 
اتفاقي��ة باري��س للمن��اخ 2012، 
بالتخفيض من كثافة الكربون في 

غضون 2030.
وف��ي  المملك��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
ظل المس��يرة التنموية الش��املة 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الباد 
المف��دى، والمتابع��ة المس��تمرة 
من صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
ال��وزراء،  العه��د رئي��س مجل��س 
حققت قف��زات كبيرة ف��ي المجال 

البيئي.
وأش��ار إلى جهود المجلس األعلى 
للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبداهلل 
الممث��ل  خليف��ة،  آل  حم��د  ب��ن 
المفدى،  الملك  الش��خصي لجالة 
م��ن خال المب��ادرات والدراس��ات 
واالجتماع��ات المتواصلة مع كبار 
المسؤولين في المنظمات الدولية 
المهتم��ة بش��أن المحافظة على 

البيئة والتغير المناخي.
 وأشاد بالكلمة التي وجهها صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء خال ترؤس س��موه 
وفد مملك��ة البحرين في المؤتمر 
التفاقي��ة  والعش��رين  الس��ادس 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المن��اخ )COP26(، وم��ا تضمنته 
من أه��داف اس��تراتيجية تش��كل 

مس��ارات عم��ل آنية ومس��تقبلية 
ونوه  بالمملك��ة.  البيئي  للقط��اع 
بم��ا أعلن عنه س��موه م��ن التزام 
االنبعاث��ات  بتخفي��ض  البحري��ن 
بنس��بة 30% م��ن خال مب��ادرات 
إزال��ة الكرب��ون ومب��ادرات تعزيز 
كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة 
مص��ادر الطاقة المتجددة حس��ب 
األه��داف الموضوعة، وإيجاد حلوٍل 
إلزال��ة الكرب��ون من خ��ال زيادة 
أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، 
ومضاعفة عدد األشجار بشكل عام 
في البحرين، واالس��تثمار المباشر 
في تقنيات احتجاز الكربون بحلول 
ع��ام 2035. وأش��ار ب��ن دينه إلى 
تعه��د البحرين بدع��م المبادرات 
الدولية األربع الرئيس��ة في مجال 
والمتمثل��ة  المناخ��ي،  التغي��ر 
العالم��ي  التحال��ف  مب��ادرة  ف��ي 
العالم��ي  والتعه��د  للمحيط��ات، 
ومب��ادرة  الميث��ان،  غ��از  بش��أن 

ومب��ادرة  الخض��راء،  الحكوم��ة 
اإلم��ارات االس��تراتيجية لتحقي��ق 

الحياد المناخي بحلول 2050.
 وأضاف أن البحري��ن حريصة على 
المش��اركة ف��ي مثل ه��ذا الحدث 
الهام والتوصل إلى تعزيز التعاون 
بي��ن ال��دول المش��اركة لتحقي��ق 
أفضل النتائج والتوصيات اإليجابية 
التي ستناقش في المؤتمر، وذلك 
من خال اللقاءات والمناقشات مع 
الجهات ذات الشأن لتلبية األهداف 
والطموحات المنشودة، مشيرًا إلى 
أن المملكة اكتسبت سمعة طيبة 
محلي��ا وإقليميا ودولي��ا في مجال 
الحد من آثار تغير المناخ من خال 
الخاصة  والمشاريع  الخطط  تنفيذ 
بالتخفي��ف والتكي��ف م��ع التغي��ر 
المناخ��ي، ومنها مش��اريع الطاقة 
المتجددة وإدارة المياه والتش��جير 
المبادرات لتحقيق  واعتماد أفضل 

أهداف التنمية المستدامة.

 سفراء دول التعاون بالكويت 
يبحثون تعزيز العمل المشترك

ترأس س��فير مملك��ة البحرين لدى 
المالك��ي،  ص��اح  الكوي��ت  دول��ة 
لسفراء  الثالث  التنس��يقي  االجتماع 
دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة المعتمدي��ن ل��دى دول��ة 
الكوي��ت الش��قيقة، بمق��ر س��فارة 
البحري��ن ف��ي الكويت أم��س، لبحث 
تعزيز العمل المش��ترك بين الدول 
وتنس��يق  اآلراء  وتب��ادل  الش��قيقة، 
المواق��ف الت��ي تص��ب ف��ي خدمة 
القضايا والمصالح المشتركة للدول 

األعضاء في مجلس التعاون.
وثمن الس��فراء التعاون الكبير الذي 
يحظون به م��ن قب��ل وزارة خارجية 
دول��ة الكوي��ت الش��قيقة، وكذل��ك 
األصداء الجيدة للزيارات المش��تركة 
الفت��رة  خ��ال  به��ا  قام��وا  الت��ي 

للمزي��د  وتطلعاته��م  الماضي��ة، 
م��ن الزي��ارات ف��ي الفت��رة المقبلة 
والدولي��ة  اإلقليمي��ة  للمؤسس��ات 
والثقافية. وش��ارك في االجتماع كل 
من: س��فير دولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة لدى دولة الكويت الدكتور 
المملك��ة  وس��فير  الني��ادي،  مط��ر 
دول��ة  ل��دى  الس��عودية  العربي��ة 

الكويت صاحب السمو األمير سلطان 
بن س��عد بن خالد آل سعود، وسفير 
س��لطنة ُعمان ل��دى دول��ة الكويت 
الدكت��ور صال��ح الخروصي، وس��فير 
دولة قط��ر لدى دول��ة الكويت علي 
آل محمود، ومس��اعد وزير الخارجية 
لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية بدولة الكويت حمد المري.
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 »الصحة«: صرف مكافآت 
لمجموعة من المتطوعين خالل »كورونا«

كش��فت وزارة الصحة عن مواصلة صرف مكافآت 
لمجموعة من المتطوعي��ن الذين تطوعوا خالل 
جائحة فيروس كورونا ف��ي دعم الجهود الوطنية 
للتص��دي للفي��روس، موضح��ة أن وزارة المالية 
واالقتص��اد الوطني قد أودعت مبالغ االس��تحقاق 
لمجموعات م��ن المتطوعين والت��ي تم صرفها 
أم��س عل��ى دفع��ات، وحول��ت على حس��اباتهم 

البنكي��ة. وأكدت الوزارة تقديره��ا وفخرها بأبناء 
الوط��ن من المتطوعي��ن وخاص��ة العاملين في 
الصف��وف األمامي��ة الذي��ن س��طروا أروع أمثل��ة 
العط��اء لخدم��ة الوطن والمواطن خ��الل جائحة 
في��روس كورونا، مش��يدًة بدور جميع من س��اهم 
خ��الل الجائح��ة ف��ي التص��دي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19«، ف��ي س��بيل الحف��اظ عل��ى صحة 

وس��المة كاف��ة المواطنين والمقيمي��ن. يذكرأن 
وزارة الصحة في وقت س��ابق قد قامت بالتنسيق 
م��ع الجه��ات المعني��ة بص��رف المكاف��آت التي 
خضع��ت إلش��راف لجن��ة مختصة قام��ت بتقييم 
جمي��ع قوائ��م المتطوعين وتحديد االس��تحقاق 
بحسب فترة واستمرارية العمل وكفاءة المتطوع 

وأدائه خالل فترة تطوعه.

كرمت األطباء بمناسبة يوم الطبيب البحريني 2021.. وزيرة الصحة:

 األطباء في البحرين سّطروا أروع 
قصص العطاء لحماية الناس من »كورونا«

الطبي��ب  ي��وم  بمناس��بة  الصح��ة  وزارة  نظم��ت 
البحريني؛ والذي ُيصادف أول يوم أربعاء من ش��هر 
نوفمب��ر من كل ع��ام، حف��اًل لتكري��م األطباء في 
كل م��ن قط��اع الصحة العام��ة، وتعزي��ز الصحة، 
والطب النفس��ي؛ واألقس��ام المس��اندة، وذلك في 
إط��ار حرص الوزارة هذا العام عل��ى تكريم الكوادر 
الوطنية العاملة في الصفوف األمامية من األطباء، 
تقديرًا لعطائه��م المتواصل وجهودهم المخلصة 
وتفانيه��م ف��ي خدمة الوط��ن والمجتم��ع عبر ما 
يقدمونه من تضحيات وجهود إنس��انية نبيلة من 
أجل الحفاظ على س��المة وصحة المجتمع بمملكة 

البحرين.
وأشارت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح إلى 
أن تخصيص ي��وم للطبيب البحرين��ي، يؤكد مدى 
حرص واهتمام قي��ادة جاللة الملك المفدى بدعم 
مس��يرة األطب��اء؛ والتي ُتجّس��د عطاءه��م الوطني 
المخل��ص ودوره��م المثمر وإنجازاتهم المش��رفة 
ف��ي خدمة القطاع الصحي بش��كل عام وفي ش��تى 
المج��االت، الفت��ًة إلى أن��ه قد مر عل��ى العالم في 
الع��ام الماضي وهذا العام تح��ٍد كبير في مواجهة 
فيروس »كورونا«، ولكن بفضل من اهلل وبدعم من 
قيادة جاللة الملك المفدى وجهود الكوادر الطبية 
تمكن��ت البحرين من تجاوز ه��ذه التحديات بنجاح 

ُيشار إليها بالبنان محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وعّبرت الصالح عن عميق فخرها واعتزازها بالكوادر 
الوطني��ة العاملة ف��ي القطاع الطب��ي، وأكدت أن 

األطب��اء في مملك��ة البحرين يمثل��ون نموذجًا في 
الكف��اءة واإلنجاز، لما يتمتعون به من مس��تويات 
علمية ومهنية متميزة، ويعتبرون الثروة الحقيقية 
الت��ي ُيعتمد عليها في تنمي��ة مختلف القطاعات، 
الفت��ًة إل��ى أن االحتفاء بي��وم الطبي��ب البحريني، 
وتكريم األطباء ُيعد حافزًا كبيرًا لجميع األطباء لبذل 

المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
وقالت إن األطباء في البحرين قد س��ّطروا وس��جلوا 
أروع قص��ص التفان��ي والعط��اء لحماي��ة الن��اس 
من في��روس كورونا والحد من انتش��اره، ووضعوا 
أنفس��هم تحت ظ��روف اس��تثنائية متناس��ين في 
ذل��ك التعب الجس��دي ومتحدين التعب النفس��ي 
الذي يتعرضون له بش��كٍل يومي، وكل ذلك خدمًة 
للوط��ن، الفت��ًة إل��ى أن االحتف��ال بي��وم الطبيب 
البحريني قد جاء هذا العام في ظروف تستحق فيها 
الك��وادر الطبية العاملة ضم��ن الصفوف األمامية 

لمواجه��ة الفيروس، كل التقدير والعرفان تكريمًا 
لدوره��م النبي��ل على م��ا يقدمونه إل��ى المجتمع 
م��ن إنقاذ األرواح وتفانيهم في خدمة اإلنس��انية، 
إذ قدم��وا أرقى أنواع التضحي��ات دون كلل أو ملل، 
وبال تردد في مواجه��ة مختلف األمراض واألوبئة، 
جاعلين من أنفس��هم خ��ط الدف��اع األول لحماية 
الوطن والمجتمع، مجس��دين بذلك أروع الصور في 
أداء الواج��ب المهني واإلنس��اني، وهذا ما جعلهم 

يستحقون الشكر واإلشادة والثناء والتكريم.
وتوجه��ت وزيرة الصح��ة بجزيل الش��كر والتقدير 
إلى قي��ادة جاللة الملك المفدى عل��ى توجيهاتها 
وحرصه��ا الدائ��م عل��ى تقدي��م أفض��ل الخدمات 
الصحي��ة، واهتمامه��ا بالطبي��ب البحرين��ي وحثه 
على ب��ذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لوطنه 
والمجتمع، كما تقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى 

جميع األطباء على جهودهم الطبية.

  القائد: 5 سياسات رقمية ترتبط 
باألداء الحكومي ترفع مستوى الخدمات

ياسمينا صالح  «

كش��ف الرئيس التنفيذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونّي��ة محم��د القائ��د، عن 
تفاصيل السياس��ات الرقمّي��ة الجديدة، التي 
اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، في جلس��ته 
المنعقدة في 24 أكتوبر الماضي حيث تشمل 
5 سياس��ات، ته��دف لتعزيز توفي��ر الخدمات 
اإللكترونّي��ة وتس��هيل اس��تخدامها من قبل 
مختل��ف القطاعات لتش��جيع اإلب��داع وتطوير 

األعمال وفق أفضل المعايير العالمّية. 
وأضاف، خالل مؤتمر عقدته الهيئة بالتعاون 
م��ع مرك��ز االتص��ال الوطني، أنه ت��م تفعيل 
الرب��ط الحكومي ع��ن طريق الناق��ل الرقمي 
للخدم��ات وتجن��ب الرب��ط المباش��ر بقواعد 
البيان��ات، م��ن دون إضاف��ة أي أعب��اء عل��ى 

المواطن.
ولف��ت إل��ى أن الرب��ط اإللكترون��ي وتقدي��م 
المعلومات والبيانات بالتع��اون مع الخدمات 
أدى إل��ى انخف��اض اس��تخدام األوراق بنس��بة 

70%، حيث ت��م تطبيق 30 أل��ف حالة تحديث 
خالل 4 أش��هر فقط بوجود الربط اإللكتروني 
لدق��ة إجابات��ه الصحيح��ة ف��ي المعلوم��ات، 
مشيرًا إلى أنه تم تقديم 6 آالف معادلة سنويًا 
لبطاق��ة الهوي��ة، حيث وصلت ع��دد الخدمات 
الس��نوية إل��ى 80 خدمة خ��الل جائحة كورونا 
)كوفيد19(، فيما يتم العمل على تشغيل 100 
خدم��ة إضافية. وأوضح القائ��د كيفية ارتباط 
السياس��ات الرقمية الجديدة باألداء الحكومي 
وانعكاسها على مس��توى الخدمات الحكومّية 
العامة م��ن خ��الل اس��تعراض مجموعة من 
البنود والمب��ادئ واألهداف الت��ي تندرج تحت 

تلك السياس��ات، التي تشمل سياسة البيانات 
المفتوحة، والمش��اركة اإللكترونية، وسياسة 
الخدم��ات الرقمي��ة أوال، وسياس��ة الحكوم��ة 
الرقمّي��ة كح��ق، وسياس��ة الدخ��ول الموّح��د 
للبيان��ات. وذك��ر أن جمي��ع تل��ك السياس��ات 
وضعت بالتنسيق مع وزارة المالّية واالقتصاد 
الوطني ومجلس التنمي��ة االقتصادّية وهيئة 
تنظي��م االتصاالت وهيئ��ة التش��ريع واالفتاء 
القانوني ومص��رف البحرين المرك��زي ومركز 

االتصال الوطني.
وأشار إلى أن مش��اركة هذه الجهات المتنوعة 
أس��همت ف��ي تغطي��ة العديد م��ن الجوانب 

الالزمة م��ن أجل صياغ��ة سياس��ات متطورة 
تؤدي إل��ى تحقيق األه��داف المرج��ّوة منها، 
كتش��جيع االبتكار وجذب االستثمارات وضمان 
أم��ن وخصوصي��ة معلوم��ات المس��تخدمين 

وزيادة رضا العمالء عن الخدمات الحكومية.
وأض��اف أن الهيئة تحرص عل��ى تحقيق مزيد 
من التقدم في مؤشر األمم المتحدة للحكومة 
اإللكترونّي��ة، لذلك عمدت إلى تش��كيل لجنة 
لدراس��ة جاهزي��ة البحري��ن في تقري��ر األمم 
المتحدة لمؤشر المشاركة اإللكترونّية والذي 
س��تصدر النس��خة القادمة منه العام المقبل، 
واستحدثت هذه السياسات الرقمية وربطتها 

بمؤشرات التقرير، بهدف إحراز التقدم فيه.
وأوض��ح أن ه��ذه السياس��ات تأتي بن��اء على 
ثق��ة الحكومة في نش��ر منه��ج حكومي قائم 
على التوجه الرقمي الش��امل لكافة القطاعات 
بالمملك��ة، بم��ا يواك��ب أح��دث التوجه��ات 
العالمية، مضيف��ا أن الهيئة تعمل بالتعاون 
مع مختلف الجهات بالمملكة على وضع خطط 
تنفيذية لهذه السياس��ات، مؤك��دًا أن أهمية 
الوعي المجتمعي بها، بحيث تبنى التوجهات 
المقبل��ة عل��ى تقدي��م الخدم��ات وف��ق هذه 

السياس��ات اعتمادًا على التعاون بين الجهات 
الحكومية والمستفيدين من خدماتها.  

م��ن جهته، تط��رق نائب الرئي��س التنفيذي 
للتح��ول اإللكترون��ي الدكت��ور زكري��ا الخاجة 
إلى سياس��ة البيانات المفتوحة، موضحا أنها 
تح��ث الجهات الحكومّية عل��ى إتاحة بياناتها 
عب��ر منص��ة البحري��ن للبيان��ات المفتوح��ة 
وتحديثها دوريا، وصيغ��ة يمكن قراءتها آليا، 
حداثة البيان��ات، الكفاية والش��مولية، بدون 
مقابل مادي، الجودة والدقة، إذ تعتبر حكومة 
البحرين مش��اركة البيانات مع الجمهور خطوة 
بالغة األهمية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة 
فيما يتعلق بالحوكمة. وأشار إلى أنه لتحقيق 
هذا الغرض، تس��عى الحكومة جاهدة لنش��ر 
البيانات المفتوحة بغّية تش��جيع التعاون مع 
جميع فئات الجمهور وإش��راكهم بما يثمر عن 
حل��ول مبتك��رة تغتنم الف��رص وتتغلب على 
التحدي��ات التي تواجه الجميع س��عيا لالرتقاء 
بج��ودة الحياة. كما تطرق الخاجة للسياس��ات 
الرقمية التي تشمل سياسة الخدمات الرقمية 
أوال، وسياس��ة الحكومة الرقمّية كحق مكفول 

للجميع.

 وزير األشغال: 
أهمية المشروع اإلستراتيجي 

لإلنتاج الوطني للغذاء

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خل��ف أن البحري��ن منذ فترة طويل��ة تنبهت إل��ى أهمية تحقيق 
مستوى مستدام لألمن الغذائي، حيث جاءت التوجيهات الملكية 
الس��امية التي أعلنها حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
َد ضرورة العمل والبناء لتحقيق إستراتيجيِة األمن الغذائي  لتؤكِّ
الوطني من خالل المشروع اإلستراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء.

ج��اء ذلك خالل مش��اركته، عن بع��د، في أعمال مؤتم��ر اللجنة 
اإلقليمية للش��رق األوس��ط التابعة للمنظم��ة العالمية للصحة 
الحيوانية في نس��خته السادسَة عْش��رَة ممثاًل للمملكة بحضور 
وكي��ل الث��روة الحيوانية الدكت��ور خالد أحمد، وبمش��اركة وفود 
ووزراء م��ن مختل��ف دول إقليم الش��رق األوس��ط وبحض��ور رفيع 
بتواجد رئي��س المنظم��ة العالمية للصح��ة الحيوانية، ومديرة 
المنظم��ة العالمية للصح��ة الحيوانية، ورئي��س وأعضاء اللجنة 
اإلقليمية للشرق األوس��ط، وُمديري وممثلي المنظمات الدولية 
واإلقليمي��ة حيث يق��ام المؤتمر على مدار يومي��ن 3 و4 نوفمبر 

.2021
وأشاد خلف بثقة المنظمة بانتخاب مديرة إدارة الصحة الحيوانية 
ف��ي وكالة الث��روة الحيوانية في البحرين الدكتورة فجر الس��لوم 
رئيسًا للجنة اإلقليمية لمنظمة الشرق األوسط، متمنيًا أن تكلَّل 
جهوُده��ا بتحقيق أه��داف المنظم��ة. وألقى الوزي��ر خلف كلمة 
المملكة في هذا المحفل الدولي حيث أكد فيها أن هذا المؤتمر 
��ات التي تعمل م��ن خاللها المنظمة  كان وم��ازال إحدى المنصَّ
العالمية لصحة الحيوان، وذلك ِمن أجل تحسين مستوى الصحة 
الحيواني��ة في جمي��ع أنحاء العالم، ورفع كف��اءة مكافحة أمراض 

الحيوان على المستوى العالمي.
وأوضح أن األمراض الحيوانية ِمن أكبر المشاكل التي تواجه الدول 
في الحفاظ على صحة الحيوان وسالمته، وال سيما األمراض التي 
تنطوي على إمكانية االنتشار عبر الحدود أو االنتقال ِمن الحيوانات 

إلى البشر، ونعني بها »األمراض الحيوانية المشتركة«.

المقررات يشرف عليها معلمون ملتزمون

 »التربية« ترد على انتقادات »أسر 101«: 
الكتاب يدّرس منذ 2007 على أسس علمية وتربوية

للمناه��ج  المس��اعد  الوكي��ل  قال��ت 
واإلش��راف الترب��وي أح��الم العام��ر، 
تعقيب��ًا عل��ى م��ا أثي��ر في وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي بش��أن كتاب 
التربي��ة األس��رية )أس��ر 101( ال��ذي 
يطب��ق في المدارس من��ذ عام 2007 
ضمن كتب مقررات التربية األسرية: 
إن المناه��ج الدراس��ية تق��وم عل��ى 
وتربوي��ة،  علمي��ة  ومب��ادئ  أس��س 
تع��زز م��ن الح��وار به��دف التنمي��ة 
وترسخ  للمتعلم،  الشاملة  الشخصية 
ثواب��ت العقي��دة والقي��م واألخ��الق 
وال تحي��د عنه��ا، يقوده��ا معلم��ون 
داخل الصف��وف؛ فهم م��ن يوجهون 
تربوي��ة  بأس��اليب  المتعلمي��ن 
وطرائ��ق  إس��تراتيجيات  تتضم��ن 
تعليم وتعل��م محفزة للتفكير ترتكز 
على علم النفس التربوي، مشيرًة إلى 
أن ه��ذا ال��درس مطبق منذ س��نوات 

عديدة، ولم ت��رد حوله أي مالحظات، 
فم��ن يطل��ع عل��ى ال��درس والوحدة 
ككل س��يتبين له األه��داف التربوية 
المرج��وة من��ه، والمحت��وى العلمي 

الذي يرسخ بناء الذات واالعتزاز بها.
وأضاف��ت: »بن��اًء عل��ى ما س��بق، تم 
إعداد الوح��دة التعليمّي��ة المعنونة 
ب�)مفه��وم الذات( في كت��اب التربية 
األس��رية للصف األول الثانوي، والتي 
تتن��اول ال��ذات م��ن جان��ب الهوّية 
الش��خصّية، وه��ي المقّوم��ات الت��ي 
يخت��ّص به��ا الف��رد بما يمّي��زه عن 
غيره م��ن األفراد، على غرار: االس��م، 
والجن��س، وتاري��خ المي��الد، والحالة 
االجتماعّي��ة، والمالمح... إلخ، وجانب 
كيفّية بناء الذات بناًء إيجابّيًا، وبالنظر 
إل��ى هذي��ن الجانبي��ن ف��إّن الوحدة 
تضمن��ت أس��ئلة تعليمي��ة لغاي��ات 
تربوي��ة تع��زز م��ن ق��درة المتعلم 

على الحوار والمناقش��ة، مش��يرًة إلى 
أن هن��اك معلمي��ن يش��رفون عل��ى 
الدرس وفق ضواب��ط واعتزاز بالقيم 
والتربوي��ة؛  واإلس��المية  العربي��ة 
فاألس��ئلة الت��ي وردت ف��ي الصفحة 

)11( هي نشاط فردي، ويعتبر نشاطًا 
استهالليًا في مقدمة الدرس لتحفيز 
المتعلمي��ن، وه��و محك��وم بجمل��ة 
أه��داف تربوية يحققه��ا المعلم في 
أثن��اء عملي��ة التعلي��م والتعل��م في 
الحص��ة الدراس��ية، وه��ذه األه��داف 
التربوي��ة وردت بوضوح في الصفحة 
المقابل��ة للنش��اط المذك��ور، والتي 
يحرص المعلم عل��ى أن يحققها من 
خالل الحصة عن طريق طرح األس��ئلة 
ح��ول مفهوم الطال��ب لذاته، ليتبّنى 
مفاهي��م إيجابّي��ة يعتز م��ن خاللها 
بهوّيته الشخصّية بجميع مقّوماتها، 
ليص��ل الطالب إلى إدراك قيمة الذات 

والثقة واالعتزاز بالنفس«.
وتابع��ت: »الصفح��ات )10-37( نجد 
أنه��ا تتضم��ن أهدافًا مع��ززة للقيم 
الديني��ة ومب��ادئ الحي��اة الس��ليمة، 
وذك��رت حرفي��ًا ف��ي الصفح��ة )29( 

ش��خصيتنا  نبن��ي  )كي��ف  بعن��وان 
ونطوره��ا؟( والتي نصت على اإليمان 
العمي��ق باهلل عز وجل، فهو س��بحانه 
وتعالى بيده مفاتيح الخير والهداية، 
إلى جانب قيم أخرى تنمي اإلحس��اس 

االيجابي بالذات«.
وذكرت أن الدرس الثاني من الوحدة 
نفس��ها يتضم��ن القي��م اإلنس��انية 
تكوي��ن  ف��ي  وأثره��ا  واإلس��المية 
الش��خصية، وهذا يع��زز القيمة التي 
تسعى الوحدة كاملة غير مبتورة إلى 
تأصيلها في نف��وس النشء، بضبط 
محتوى ال��دروس وربطه��ا باألهداف 
المحددة الواضحة والتي نصت عليها 
بداية الوحدة وحددت مخرجات التعلم 
المطلوبة، حيث إن مق��ررات التربية 
األس��رية تتضم��ن مه��ارات حياتية 
ش��خصية  تصق��ل  خلقي��ة  وس��مات 
الطالب م��ن جميع الجوان��ب، وتعزز 

القي��م األخالقي��ة كما يوص��ي ديننا 
اإلس��المي الحنيف، كما تعزز مفهوم 
ال��ذات المتعل��ق بالجان��ب اإلدراكي 
والمعرفي في ش��خصية الفرد، مثلما 
المتصل��ة  األنش��طة  ف��ي  وارد  ه��و 
بالمه��ارات الحياتي��ة، والت��ي تتي��ح 
للطال��ب المفهوم اإليجاب��ي والرضا 
عن الذات، فكل ه��ذه المفاهيم يتم 
تدريب الطلبة على الوصول إليها من 
خالل مهارات طرح األس��ئلة والتفكير 
والنقاش مع الزمالء وتحليل اإلجابات 
للوص��ول إل��ى النتائج، واالس��تفادة 
من محص��الت تفكي��ر الطلب��ة لبناء 
مقدم��ات ال��دروس واالنط��الق منها 
الم��راد  العلم��ي  المحت��وى  لتن��اول 
طرحه، وهذه المه��ارات يدرب عليها 
الطلبة لزرع الثقة بالنفس لمواجهة 
الحياة المس��تقبلية، في ظل مفاهيم 

وقيم إسالمية وعربية عريقة.

أحالم العامر
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 »األشغال«: 30٪ اإلنجاز 
بمشروع تطوير طرق 913 في الرفاع

كشف مدير إدارة مش��اريع وصيانة الطرق بوزارة 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
س��يد ب��در عل��وي أن نس��بة اإلنج��از بمش��روع 
تطوي��ر الطرق بمجم��ع 913 بمنطقة الرفاع في 
المحافظ��ة الجنوبية بلغ��ت 30%، والذي يهدف 
إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى 
الس��امة المرورية وتخفيف مش��كلة تجمع مياه 

األمطار في المنطقة.
وأض��اف عل��وي أن ال��وزارة انته��ت م��ن أعمال 
الخدم��ات المتعلق��ة بحماية خط��وط الكهرباء 

واس��تبدال خ��ط الم��اء الرئي��س عل��ى الطريق 
رق��م 1312 ويت��م العم��ل حالي��ًا عل��ى تنفي��ذ 
ش��بكة لتصريف مياه األمط��ار للطريق المذكور 
وتوصيله��ا م��ع ش��ارع 1311، كما يت��م العمل 
على تنفيذ أعمال ش��بكة تصري��ف مياه األمطار 
على ش��ارع المعترض لتوصيلها بالش��بكة على 
ش��ارع أم النعسان، باإلضافة إلى أعمال األرصفة 

الجانبية لعدد من الطرق بالمجمع المذكور.
وأوض��ح مدي��ر إدارة مش��اريع وصيان��ة الط��رق 
تطوي��ر  تتضم��ن  المش��روع  أعم��ال  أن 

طريق��ي 1311 و1312، باإلضاف��ة إل��ى إع��ادة 
منه��ا  باألس��فلت  الط��رق  م��ن  ع��دد  رص��ف 
جان��ب  إل��ى   ،1301،1304،1307،1379،1369
طرق الجزء الشمالي من مجمع 913 في المنطقة، 
وتوفير أرصفة جانبية للمش��اة، وإنشاء عدد من 
مواقف السيارات في المساحات المتوافرة، وإنشاء 
ش��بكة لتصريف مياه األمطار، وتحسين مستوى 
اإلن��ارة، وتوفير العام��ات المروري��ة واللوحات 
اإلرش��ادية الازم��ة ووض��ع حواجز الس��امة في 

المناطق التي تتطلب ذلك.  

 »المستدامة«: تركيب 
 أنظمة الطاقة الشمسية 

على أسطح المباني في »التربية«
تعتزم هيئ��ة الطاقة المس��تدامة تركيب ق��درة ال تقل عن 
5 ميغاوات من أنظمة الطاقة الشمس��ية وربطها بالش��بكة 
الوطني��ة للكهرب��اء من خال طرح مناقص��ة بصفة تعاقدية 
قائمة على االنشاء-االمتاك-التش��غيل-والصيانه على مدى 
٢٠ عامًا على أسطح المباني و في مواقف السيارات و محطات 

شحن السيارات الكهربائية بوزارة التربية والتعليم.
ودعت هيئة الطاقة المستدامة الراغبين في المشاركة في 
هذه المناقصة، ممن تتوافر فيهم الكفاءة الازمة، ش��راء 
وثائ��ق المناقص��ة إلكترونيًا من خال نظ��ام المناقصات 
والمزاي��دات  المناقص��ات  لمجل��س  التاب��ع  اإللكترون��ي 
وذل��ك   https://e-tendering.tenderboard.gov.bh
اعتبارًا م��ن أمس االربعاء على أن يكون تاريخ اإلغاق يوم 

22 ديسمبر 2021. 
يذك��ر أن رئي��س هيئ��ة الطاق��ة المس��تدامة الدكت��ور عبد 
الحس��ين ميرزا كش��ف في تصريح س��ابق أن مش��روع تركيب 
الطاقة الشمس��ية على أس��طح المدارس، في مرحلته الثانية 
يس��تهدف 20 مدرس��ة، بعد أن ش��مل 8 مدارس في مرحلته 
األول��ى وذلك لخفض ما تقدر نس��بته ب��� 20% إلى 30% من 

كلفة الكهرباء التقليدية.

 »بلدي الجنوبية«: إجازة دون راتب 
للمترشح لالنتخابات حتى انتهائها

سماهر سيف اليزل  «

وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية باإلجماع على تعديل المادة 6 من 
قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم »3« لسنة 2001، واستبدالها 
بالنص اآلتي: »يمنح كل موظف مرشح باالنتخابات إجازة خاصة بدون راتب 
ابتداًء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية االنتخابات، وال 
يجوز له خال تلك الفترة ممارس��ة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، 
ويحتفظ عضو مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي بحقه في العودة 
إل��ى وظيفته التي كان يش��تغلها قبل العضوية، وتحتس��ب مدة عضويته 
في مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ضمن خدمتة المحسوية في 
التقاعد، بشرط أدائه االشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن وجه 
عمله، وال يج��وز ألعضاء مجلس أمانة العاصم��ة أو المجلس البلدي الجمع 

بين عضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو التوظيف الحكومي«.

 »بلدي الجنوبية«: 
 مرشح بفتحات صرف 

»األمطار« للحد من البعوض
سماهر سيف اليزل  «

واف��ق مجلس بل��دي الجنوبي��ة باإلجماع عل��ى مخاطبة وزير 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمران��ي لتنفيذ 
مقترح بش��أن وضع مرش��ح للشوائب أس��فل فتحات تصريف 
مياه األمط��ار الوارد من ممثل الدائرة الثالثة العضو عبداهلل 

عبداللطيف. 
وبينت لجنة الخدمات والمراف��ق العامة بالمجلس أن الهدف 
م��ن المقترح يتمث��ل في تجن��ب تراكم األترب��ة والمخلفات 
الزراعية ومختلف أنواع النفايات، للحد من مشكلة تجمع مياه 
األمط��ار خال موس��مها، باإلضافة إلى تخفيف حدة انتش��ار 

الحشرات والبعوض والروائح المزعجة.

صناديق »عدة الطوارئ« 
للمساعدة بطرق الجنوبية

سماهر سيف اليزل  «

وافق مجلس بلدي الجنوبية باإلجماع على مخاطبة وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية لتنفيذ 
مقت��رح بوضع صناديق »عدة الطوارئ« للمس��اعدة على الطريق 
بالمحافظ��ة الجنوبية، والذي تقدم به العضو مال اهلل ش��اهين 

ممثل الدائرة الثانية. 
وبين��ت لجنة الخدمات والمرافق العامة أن المقترح يتمحور حول 
وضع صناديق تحتوي على عدة الطوارئ للمس��اعدة على الطريق 
مثل منف��اخ اإلطارات، ورقع اإلط��ارات، ومطفأة حري��ق، وأدوات 
إصاح »البنشر«، وقفازات، وكابات شاحن وجهاز شحن البطارية 
وماء مقط��ر وغيرها في براميل معاد تدويرها، وذلك لتقديم يد 

العون والمساعدة للمركبات التي تتعطل في الطريق. 
وأوضح��ت أن هن��اك فريقا متبرعا يض��م عضو الدائ��رة الثانية 
وع��ددا من المتطوعي��ن للقي��ام بالتبرع بمحتوي��ات الصندوق 
والتأك��د م��ن توافر ع��دة الصيانة وعم��ل ج��والت مراقبة على 
البراميل، مش��يرة إلى أنه تمت اإلش��ارة لعدد من المواقع، منها 
المواقف الخاصة باإلس��تاد الوطني، والمواقف الخاصة بالجوامع 
والمماشي والحدائق الكبرى، وبالقرب من مقر مركز المخيمين، 
وحلبة البحرين الدولية، على أن يكون مكان البرميل بالقرب من 
غرف��ة حارس األمن لتوفير الحماية من الس��رقة أو اإلتاف، كما 

يتم وضع الفتات وعامات إرشادية للبراميل.

 »المواصالت«: شركة لتركيب 
وصيانة أنظمة المواعيد الفعلية

تعت��زم وزارة المواص��ات واالتصاالت تعيين 
أنظم��ة  وصيان��ة  وتركي��ب  لتوفي��ر  ش��ركة 
المواعي��د الفعلية لوصول الحافات في عش��ر 
محطات حافات موزعة ف��ي مناطق المملكة. 
وأوضح��ت: »ف��ي المناقص��ة الت��ي طرحته��ا 
بهذا الش��أن أن هذا النظ��ام يمكن من خاله 

معرف��ة مواعي��د انط��اق ووص��ول الحافات 
الفعل��ي له��ذه المواقع لزيادة ج��ودة خدمات 
النق��ل العام من خ��ال تقليل وق��ت االنتظار 
ف��ي محط��ات الحاف��ات وتوفي��ر المعلومات 
الكافي��ة. وعل��ى الراغبي��ن في المش��اركة في 
هذه المناقص��ة، ممن تتوافر فيه��م الكفاءة 

الازمة، ش��راء وثائق المناقصة إلكترونيًا من 
خ��ال نظ��ام المناقص��ات اإللكترون��ي التابع 
https://e- والمزاي��دات  المناقصات  لمجلس 
وذل��ك   tendering.tenderboard.gov.bh
اعتبارًا من أم��س األربعاء على أن يكون تاريخ 

اإلغاق 24 نوفمبر«.

 »الصحة«: تجهيز مركز 
»عبداهلل بن خالد« نهاية الشهر الجاري

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف مدي��ر إدارة العملي��ات والخدمات 
بالمراكز الصحية محم��د خليل، أن تجهيز 
مركز الش��يخ عب��داهلل بن خال��د آل خليفة 
الصحي س��ينتهي بنهاية الش��هر الجاري، 

وعليه سيتم تقرير موعد االفتتاح. 
وأوض��ح أن س��بب التأخي��ر يع��ود لع��دم 
االنته��اء من مناقصة األث��اث، حيث يجري 
العم��ل عل��ى ح��ل ه��ذا الموض��وع خال 
األس��بوعين القادمين مع المجلس األعلى 
للصحة، ذلك باإلضافة للمناقصة الخاصة 
بقس��م األس��نان، مبينًا أن المركز يحتوي 
عل��ى 13 عيادة أس��نان، وس��يخدم أهالي 

المحافظة الجنوبية كافة. 
وفيم��ا يخص التس��اؤل المق��دم من قبل 
المجلس البلدي للمنطق��ة الجنوبية حول 
تخصي��ص غرف��ة خاصة ومجه��زة بمركز 
إنجنير الصحي لمرضى غسيل الكلى، أوضح 
أن مري��ض الكل��ى يحتاج لرعاي��ة خاصة، 
باإلضافة لطاقم طب��ي متخصص وعناية 
ش��ديدة، موضح��ًا أن��ه س��يقوم بع��رض 
الفكرة على الرئيس التنفيذي للنظر فيه. 
وف��ي ما يتعل��ق بخطة الوزارة للمش��اريع 

الخدمي��ة كبن��اء مراك��ز صحي��ة بالدائرة 
األولى، أوضح أن مركز إنجنير الصحي الذي 
افتتح��ه في الع��ام 2012، م��ا زال جديدا 
ويقوم بخدمة قطاع كبير بالمحافظة على 

مدار 24 ساعة.
وأوض��ح أنه ال خط��ة إلنش��اء مركز صحي 
جدي��د بمنطق��ة مدينة عيس��ى أو البحير، 
الفتًا إلى أن هناك خطة لتوس��يع وتطوير 

ضم��ن  الصح��ي  عيس��ى  مدين��ة  مرك��ز 
المشاريع الخدمية الخاصة بالمنطقة. 

وأشار إلى أنه يتم العمل إليجاد وتخصيص 
4 مراكز صحية تضم مركز إسعاف وطوارئ، 
من ضمنهم مركز الش��يخ عبداهلل بن خالد 
الصح��ي، بحيث يت��م تخصي��ص طبيبين 
ف��ي كل مركز لتقدي��م خدم��ات الطوارئ 
وخدم��ات اإلس��عاف وتخفي��ف العبء عن 

مستشفى السلمانية. 
وفيما يخ��ص إمكانية تحويل مركز الرفاع 
الش��رقي لمستش��فى لل��والدة، أوضح أنه 
س��يتم تحوي��ل المرك��ز لمكات��ب إدارية 
لموظفي الرعاية الصحية األولية، بس��بب 
أن موظف��ي اإلدارة س��يخلون مبن��ى وزارة 
الصحة في نهاية الع��ام 2022، مبينًا أنه 
ت��م التواصل م��ع وزارة المالية واالقتصاد 
الوطن��ي لوض��ع ميزانية تحدي��ث المركز 

وتهيئته ليتحول لمكاتب خاصة. 
أما بش��أن مركز مدينة خليفة -فبحس��ب 

الخطة- س��يتم افتتاحه ف��ي نهاية العام 
الجاري، أما مركز ال��زالق الصحي فبين أنه 
لي��س هن��اك تص��ور لتخصيص ج��زء من 
المرك��ز كمستش��فى للوالدة، وب��ه وفرة 
في ع��دد المواعيد، وال حاج��ة لزيادة عدد 
األطب��اء به. وأكد أنه ت��م توفير عقد تبرع 
من مؤسسة عائشة المؤيد الخيرية ب�60 
ألف دين��ار لتوس��يع مركز الب��اد القديم، 
داعي��ًا المجلس البل��دي لزي��ادة التعاون 
م��ع القطاع الخاص لتنفيذ ع��دد أكبر من 

المشاريع الخدمية، وتوسعة المراكز.

  العمل على إنشاء 4 مراكز 
صحية تضم خدمات إسعاف وطوارئ

 تحويل »الرفاع الشرقي« لمكاتب
 إدارية بداًل من تخصيصه مستشفى والدة 

 60 ألف دينار من يوسف وعائشة 
المؤيد لتوسعة »البالد القديم«

افتتاح مركز مدينة خليفة نهاية العام 

توسعة »مدينة عيسى« وال مراكز جديدة في البحير

 25 جولة تفتيشية 
على المطاعم والبرادات بالجنوبية يوميًا

سماهر سيف اليزل  «

أك��د مش��رف التفتيش بقس��م مراقب��ة األغذية 
ف��ي وزارة الصح��ة فريد غري��ب، أن هناك جوالت 
تفتيش��ية مس��تمرة عل��ى المطاع��م والبرادات 
الصح��ة  وزارة  مظل��ة  تح��ت  الت��ي  واألماك��ن 

بالجنوبي��ة، مبينًا أن هناك 5 مفتش��ين يقومون 
بجوالت تفتيش��ية بعدد 5 مح��ات لكل مفتش 

في اليوم، موزعة على كافة المناطق.
وأش��ار في رده على س��ؤال من قبل مجلس بلدي 
الجنوبي��ة ح��ول ال��دورات التفتيش��ية لألماكن 
القابع��ة تحت مظلة وزارة الصح��ة، إلى أنه يتم 

التنس��يق مع أعضاء المجال��س البلدية، بحمات 
مش��تركة مع ع��دد من الجه��ات المعني��ة، وأن 
أغلب ه��ذه الحمات تك��ون توعوي��ة، وفي حال 
رص��د مخالفات يت��م اتخاذ اإلج��راءات المتمثلة 
ف��ي األخطار لتصحي��ح الوضع، ويت��م التدرج في 

اإلجراءات بحسب القانون.

 لجنة تنسيقية لفتح 
عيادات تخصصية بالمراكز الصحية

سماهر سيف اليزل  «

أك��دت رئي��س الخدم��ات المس��اندة بالرعاي��ة 
أن هن��اك  األولي��ة خديج��ة عب��داهلل،  الصحي��ة 
4 معايي��ر أساس��ية معتم��دة لتوزي��ع ملف��ات 

المواطني��ن والمقيمي��ن على المراك��ز الصحية 
متمثلة في الكثافة الس��كانية، وعدد المسجلين 
لكل طبيب، وتوافر الخدمات في المنطقة، وبعد 
المنطقة الصحية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على 
إع��ادة التوزي��ع لرفع كفاءة الخدم��ات، باإلضافة 

إل��ى االس��تغال األمث��ل للم��وارد. وأوضحت أن 
هناك لجنة تنسيقية بين الرعاية الصحية األولية 
وبين المستش��فيات الخاضعة للضمان الصحي، 
لدراس��ة فتح العيادات التخصصية ف��ي المراكز 

الصحية، ومنها عيادات الجلدية.
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رئيس الشورى: دعم الملك 
للقطاع الصحي أبرز كفاءة 

الكوادر الطبية مهنيًا وإنسانيًا
الش��ورى  رئيس مجلس  رفع 
بمناس��بة  الصال��ح،  عل��ي 
الطبي��ب  بي��وم  االحتف��اء 
البحريني ال��ذي يصادف أول 
أربع��اء ف��ي ش��هر نوفمبر، 
والتقدي��ر  الش��كر  خال��ص 
إلى حضرة  االمتنان  وعظيم 
صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظه اهلل 
واهتمامه  لدعم��ه  ورع��اه، 

الصح��ي  بالقط��اع  الكبيري��ن 
وما يضمه م��ن كوادر طبية وتمريضية وإداري��ة، أبرز الكفاءات 
الوطني��ة الطبي��ة كنم��وذج مش��رف ق��دم أعل��ى مس��توى من 
المهنية واإلنس��انية في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية 

للمواطنين والمقيمين. 
وأش��اد الصال��ح بمس��توى الدع��م واإلمكان��ات التي تس��خرها 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد رئيس مجل��س ال��وزراء، لالرتقاء 
بالكف��اءات والخب��رات الوطني��ة الطبي��ة، من خ��الل حزمة من 
المب��ادرات والبرامج التي تعزز خدمات الرعاية الصحية والطبية 
في المملكة، وتحفظ صحة وس��المة الجمي��ع، متوجهًا معاليه 
بالتهنئ��ة بهذه المناس��بة إل��ى كافة الكوادر الطبي��ة الوطنية 
والعاملين في القطاع الصح��ي، والذين ضربوا أروع األمثلة في 

اإلخالص والتفاني في خدمة الوطن. 
وثمن الجه��ود الوطنية المخلص��ة للفريق الوطن��ي الطبي وما 
حققه من نتائج متقدمة في مواجهة جائحة كورونا، وما أظهره 
من عزيمة ومس��ؤولية وطنية تجاه تجاوز هذا التحدي عبر اتخاذ 
كاف��ة التدابي��ر واإلجراءات الت��ي تحول دون انتش��ار الفيروس، 
والمحافظة على صحة وس��المة الجميع على هذه األرض الطيبة، 
األمر ال��ذي عزز مكانة وثق��ة المجتمع بكف��اءة اإلدارة والكوادر 
الطبي��ة والتمريضي��ة، منوه��ًا بال��دور المهم لجائ��زة »خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليفة للطبي��ب البحرين��ي«، باعتبارها تنم عن 
االهتمام رفيع المستوى بالكوادر الطبية والحرص على التشجيع 
الدائم للبحث في المجال الطبي، وتقديم كل الدعم الذي ُيسهم 

في االرتقاء بالخدمات الصحية في المملكة.
وأع��رب رئيس الش��ورى عن الفخ��ر واالعتزاز بمس��توى القدرات 
العلمية والعملية المتميزة التي يضطلع بها الكادر الطبي، بما 
يعكس العزيمة واإلصرار اللذين تتميز بهما الس��واعد الوطنية 
البحرينية ف��ي تحقيق التقدم والتطور المنش��ود على مس��توى 
كافة الخدمات والقطاعات، وال سيما الطبية منها، متمنيًا مزيدًا 
من النج��اح والتقدم للكوادر الطبية في مجال عملها اإلنس��اني 

المهم، وفتح آفاق أوسع من التطور والتميز في المجال الطبي.

رئيس مجلس الشورى

 »مكتب النواب«: تنسيق متواصل 
لتحقيق أهداف خطة التعافي االقتصادي

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل 
زين��ل الدع��م النياب��ي المس��تمر والمتواص��ل 
لتحقيق أه��داف خطة التعافي االقتصادي، وفق 
رؤية مش��تركة، مع الحكومة، وتنسيق تام بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تحقيقًا 
للتطلعات والروئ الملكية السامية، وتوجيهات 
 حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى

 آل خليف��ة، عاهل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل 
ورعاه، وما تضمنته الكلمة الس��امية، بمناسبة 
افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
الخامس لمجلسي الشورى والنواب، بشأن دعوة 
رج��ال أصح��اب األعمال ضمن قطاع��ات الدولة 
اإلنتاجي��ة والخدمية واالقتصادي��ة، إلى اقتراح 
المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية ش��املة 
األبعاد، وإعالن مجل��س الوزراء عن إطالق خطة 

التعافي االقتصادي.
وأش��ادت بنتائج مشاركة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء في المؤتمر الس��ادس 
والعش��رين لألطراف في اتفاقية األمم اإلطارية 
بش��أن تغي��ر المن��اخ )COP26( المنعق��د في 
مدينة غالسكو بالمملكة المتحدة، وما تضمنه 
كلم��ة س��موه حفظ��ه اهلل، م��ن تأكي��د لدعم 
البحري��ن لكل م��ا من ش��أنه تحقي��ق األهداف 
المناخية التي تس��هم في حماية كوكب األرض 

وضم��ان مس��تقبل أكث��ر أمانًا وج��ودة لألجيال 
القادم��ة. جاء ذل��ك خالل اجتم��اع هيئة مكتب 
مجلس النواب الذي عقد أمس ا برئاس��ة رئيسة 
مجل��س النواب، وبمش��اركة النائ��ب عبد النبي 
س��لمان ناص��ر النائ��ب األول لرئيس��ة مجلس 
الن��واب، والنائ��ب فاضل عباس الس��واد رئيس 
لجنة الشؤون التش��ريعية والقانونية، والنائب 
أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية، والنائب محمد إبراهيم السيس��ي 
رئيس لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألمن 
الوطني، والنائب أحمد يوس��ف األنصاري رئيس 
لجن��ة الخدم��ات، والنائ��ب خالد صال��ح بوعنق 

رئي��س لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حضر 
االجتماع المستشار راشد محمد بونجمة األمين 
العام لمجلس النواب، وحن��ان المضحكي مدير 
إدارة الش��ؤون القانونية بالمجل��س، والدكتور 
صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين 

القانونيين بالمجلس.
وخ��الل االجتم��اع اس��تعرضت هيئ��ة المكتب 
عددًا من الردود الوزارية على األس��ئلة النيابية، 
وتقارير اللجان البرلمانية بخصوص المش��اريع 
بقانون واالقتراحات بقانون واالقتراحات برغبة، 
وق��ررت هيئ��ة المكت��ب إدراج المواضي��ع على 

جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

 رئيسة النواب: البحرين نموذج بارز 
في تقديم الرعاية والخدمات الطبية

رفعت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل 
زينل أس��مى آيات التهاني التبريكات إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، بمناس��بة ي��وم الطبيب البحرين��ي، منوهة 
بم��ا تش��هده البحري��ن في ظ��ل العه��د الزاهر 
لعاهل الب��الد المفدى من تقدم مطرٍد في كافة 
المج��االت، ومن إنجازات متنامية، وال س��يما في 
القطاع الصح��ي، ما جعل م��ن البحرين نموذجًا 

عالميًا يحتذى.
وثمن��ت رئيس��ة مجلس الن��واب ما وصل��ت إليه 
المملكة من مستوى صحي متقدم عالميًا بفضل 

الدع��م واالهتم��ام اللذي��ن توليهم��ا الحكومة 
للقط��اع الطب��ي، ودعمه��ا المس��تمر للكفاءات 
والكوادر الطبية البحرينية، ومس��اعيها المباركة 
في تعزيز المنجز الوطني الطبي، ورفد المس��يرة 
التنموية بمزيد من المكتس��بات على المستوى 
الصحي وفي كافة المجاالت. وأش��ادت بما حققه 
فري��ق البحرين الوطني بقيادة س��مو ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء من إنج��ازات في مواجهة 
أزم��ة في��روس كورون��ا، وذلك من خ��الل اإلدارة 
الفعال��ة والمتمي��زة لألزمة، بما جع��ل البحرين 
نموذج��ًا بارزًا ومثاليًا ببلوغها أرقى المس��تويات 
في تقديم الرعاي��ة والخدمات الطبية، واتخاذها 
أفضل اإلج��راءات الصحية والوقائية في مواجهة 
الجائح��ة. وأعرب��ت رئيس��ة مجلس الن��واب عن 

تقديرها لل��دور المهني واإلنس��اني الكبير الذي 
يق��وم ب��ه األطب��اء البحريني��ون، وال س��يما في 
مواجهتهم تداعيات الجائحة والحد من انتشارها 
وتقديم الجه��ود المخلصة والتضحي��ات النبيلة 
ضم��ن عملهم ف��ي الصف��وف األمامي��ة؛ حرصًا 
على رفع��ة الوطن وتحقيقًا لس��المة المواطنين 

والمقيمين. 
ودع��ت إلى مزي��د م��ن التقدي��ر والتكريم لمن 
بذل��وا الجهود والتضحيات في الصفوف األمامية 
من ال��كادر الطبي والتمريض��ي واإلداري والفني 
والمتطوعين في مواجهة الجائحة، مؤكدًة دعم 
وتعزي��ز مجلس النواب كل ما من ش��أنه تطوير 
وتحس��ين الخدمات الطبي��ة والعالجية المقدمة 
للمواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة.  »تشريعية الشورى« 

تناقش تنظيم تعديل األلقاب
عقدت لجنة الش��ؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

اجتماعها الثالث أمس عن ُبعد، برئاسة دالل جاسم الزايد.
وناقش��ت اللجنة خ��الل االجتم��اع االقتراح بقان��ون بتعديل 
بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )26( لسنة 2000 بشأن 
تنظيم إجراءات دعاوى اكتس��اب األسماء واأللقاب وتعديلها، 
وقررت مواصلة مناقشة االقتراح بقانون، وتوجيه دعوة لعقد 

اجتماع مع الجهات المعنية لالطالع على مرئياتهم بشأنه.
وأكدت اللجنة السالمة الدستورية والقانونية القتراح بقانون 
بإضافة مادة جدي��دة برقم )9 مكررًا( إلى المرس��وم بقانون 
رقم )78( لس��نة 2006 بش��أن التأمين ض��د التعطل، وقررت 
رفع رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المعنية بدراسته بصفة 
أصلي��ة. وبحثت اللجن��ة أيضًا مش��روع قانون بش��أن حماية 
المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية حيث رأت سالمة مشروع 

القانون من الناحية الدستورية.
ونظ��رت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية في مش��روع 
قان��ون بالموافق��ة عل��ى انضم��ام البحرين إل��ى بروتوكول 
ناغويا بش��أن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية 
التنوع البيولوجي، والمرافق للمرسوم رقم )81( لسنة 2020، 
حي��ث أكدت اللجنة س��المة مش��روع القانون م��ن الناحيتين 

الدستورية والقانونية.

 »خدمات النواب«: 
التكريم الالئق والمستحق 
للعاملين بالقطاع الصحي

رفعت لجن��ة الخدمات بمجلس النواب التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، بمناس��بة االحتف��ال بيوم الطبي��ب البحريني والذي 
يص��ادف األربع��اء األول من كل ش��هر نوفمبر س��نويًا. ووجهت 
لجنة الخدمات بمجلس الن��واب كل التحية والدعم للكادر الطبي 
البحرين��ي، معبرة عن جل احترامها وتقديرها للكادر الذي يؤدي 
وال يزال دوره المهني واإلنساني العظيم على أكمل وجه من أجل 
االرتق��اء بصحة المواطني��ن والمقيمين، مق��درة اللجنة الكوادر 
الطبي��ة البحرينية التي تقدمت الصف��وف األمامية بكل إخالٍص 
هلل وتفاٍن في حب الوطن، خالل العامين الماضيين، في مواجهة 
جائح��ة في��روس كورون��ا »كوفي��د 19«. ودعت لجن��ة الخدمات 
بمجل��س النواب جميع الجهات المعنية والمس��ؤولة إلى ضرورة 
العمل على التكريم الالئق والمستحق للعاملين بالحقل الصحي، 
م��ن المتطوعين واألطب��اء والممرضي��ن والفنيي��ن واإلداريين، 
وذلك تقديرًا لجهودهم المميزة وتضحياتهم المخلصة، مؤكدة 
اللجنة أنه بفضل جهودهم خرجت البحرين بس��الٍم وأمٍن وتعاٍف 
وبأقل الخس��ائر في مواجه��ة الجائحة، إضافة إل��ى أن المملكة 
تب��وأت الكثي��ر م��ن التصنيفات الممي��زة والمرات��ب المرتفعة 
عالميًا محققة نس��بًا عالية في التعاف��ي من المرض، وحصولها 
على نسب متفوقة جدًا في إجراء الفحوصات المبكرة ضمن خطة 

العمل االستراتيجية للدولة في مواجهة تداعيات الجائحة.

المرحلة الثانية تشمل 1269 وحدة و563 قسيمة

وزير اإلسكان: إعداد قائمات 
المستفيدين من »شرق سترة«

أيمن شكل  «

كش��ف وزير اإلس��كان باسم الحمر 
عن تس��ليم ش��هادات اس��تحقاق 
المرحل��ة األول��ى لمدين��ة ش��رق 
المرشحين لالنتفاع  سترة، لكافة 
بها، فيما يتم حاليا إعداد القوائم 
للمش��روع  المس��تحقة  للطلب��ات 
ف��ور  الس��نوات  تحدي��د  وس��يتم 

االنتهاء من ذلك.
وأش��ار إل��ى أن المرحل��ة الثانية 
م��ن المش��روع ستش��مل 1269 
وحدة سكنية باإلضافة إلى 563 
قس��يمة س��كنية، فيما س��توفر 
خدم��ة   531 الثالث��ة  المرحل��ة 
إس��كانية. وق��ال ف��ي رده عل��ى 
س��ؤال للنائ��ب عم��ار آل عباس 

ح��ول ع��دد الطلبات اإلس��كانية 
التي تم تس��ليم شهاة استحقاق 
المرحل��ة  »إن  بالمدين��ة:  له��ا 

األولى ش��ملت 1077 طلبًا، ويتم 
حالي��ا إع��داد القوائ��م للطلبات 
المس��تحقة للمش��روع وتحدي��د 

السنوات فور االنتهاء من ذلك«.
وأوض��ح أنه ت��م تعديل المخطط 
العام للمدينة بناء على توجيهات 
العمراني  للتخطيط  العليا  اللجنة 
بزيادة عرض الشوارع في مشروع 
شرق سترة اإلسكاني، إلى 15 مترًا 
بدال من 12.5، وكذلك زيادة عرض 
الواجه��ات البحرية إل��ى 40 مترا 
الخضراء  المناط��ق  رقع��ة  وزيادة 
ف��ي المش��روع، وه��و األم��ر الذي 
أدى إلى اتس��اع أكثر في الش��وارع 
الواجه��ات  ف��ي  أكث��ر  وجمالي��ة 
البحري��ة والمناطق الخضراء، لكنه 
في نفس الوقت أدى إلى انخفاض 
عدد الوحدات والقس��ائم السكنية 
في المشروع بعد إعادة التخطيط 

ليتوافق مع المتطلبات الجديدة.

عمار آل عباسوزير اإلسكان

تخلق حراكًا ينعش سوق العمل

 »تنمية المؤسسات الصغيرة«: خطة 
التعافي تنعكس إيجابًا على االقتصاد الوطني

جمعي��ة  وأعض��اء  رئي��س  ثم��ن 
المؤسس��ات  لتنمي��ة  البحري��ن 
إط��الق  والمتوس��طة  الصغي��رة 
الحكومة خطة التعافي االقتصادي 
التوجيه��ات  وف��ق  ج��اءت  الت��ي 
الملكي��ة الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
وبعد إعالن مجلس الوزراء برئاسة 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء عن 
الخط��ة الت��ي ته��دف لخلق فرص 
عم��ل نوعي��ة للمواطني��ن وجذب 
مزي��د م��ن االس��تثمارات، وتنفيذ 
مش��اريع تنموي��ة كب��رى، وتنمية 
القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي 
واالس��تقرار  المالي��ة  االس��تدامة 

االقتصادي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية 

النائ��ب أحم��د الس��لوم، أن تحرك 
الحكوم��ة عل��ى تنفي��ذ كل ه��ذه 
األولوي��ات بش��كل متواز س��يخلق 
إل��ى  ي��ؤدي  اقتصادي��ًا  ح��راكًا 
انتع��اش س��وق العم��ل، مضيف��ًا 
أن ه��ذا التح��رك عبر خل��ق فرص 

عم��ل وج��ذب اس��تثمارات وتنفيذ 
مشروعات ضخمة سينعكس إيجابًا 
على االقتصاد الوطني. وأش��ار إلى 
ح��رص الحكومة ف��ي خطتها على 
دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوس��طة، الفت��ًا إل��ى أن ذلك 
األمر جاء تنفي��ذًا لتوجيهات جاللة 
الملك المفدى عبر كلمته السامية 
في الدع��وة إلى التركي��ز على دور 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
كمح��ركات لبلوغ أه��داف التنمية 

المستدامة.
ونوه باإلعالن ع��ن إطالق برامج 
تحفيز جديدة للشركات الصغيرة 
والمتوس��طة لدعم إس��هاماتها 
م��ن  الواع��دة  القطاع��ات  ف��ي 
قب��ل صندوق العم��ل »تمكين«، 
-2021 إس��تراتيجيته  ضم��ن 
2026، مش��يدًا بإطالق »تمكين« 
حزمة نوعية م��ن البرامج الجديدة 

لتطوير قدرات وتنافسية المواطن 
البحرين��ي، وتقديم برام��ج نوعية 
للمؤسس��ات تس��اهم ف��ي تحفيز 
توظي��ف حديث��ي التخ��رج وبرامج 
دعم األجور، األمر الذي يساهم في 
دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأشاد بقيام الحكومة بمنح مساحة 
أكب��ر للقطاع الخاص ف��ي العملية 
التنموية، مضيفًا أن أولوية تنمية 
النفطية  غي��ر  الواعدة  القطاع��ات 
تعد فرصة ذهبية تمنحها الحكومة 
ألصح��اب األعم��ال وللمؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة، خاصة مع 
تطوير القطاع السياحي والخدمات 
المالي��ة  والخدم��ات  اللوجس��تية 
واالتص��االت  الصناع��ة  وقط��اع 
الرقمي،  واالقتصاد  والتكنولوجي��ا 
كل ذلك سيفتح الباب أمام العديد 

من الفرص لريادة األعمال.

أحمد السلوم



كشف أخصائي جراحة وزراعة األسنان الدكتور 
إسالم عوض عن أن نسبة نجاح عمليات زراعة 
األس��نان تصل إلى 98%، موضحًا أن عمليات 
زراعة األس��نان تعد الش��كل األح��دث واألكثر 
نجاحًا، مش��يرًا إلى أن عملي��ات الزراعة إحدى 

عمليات تعويض األسنان المفقودة.
وق��ال في لق��اء م��ع »الوط��ن« أن »عمليات 
التركيب��ات  إج��راء  ع��ن  تعوي��ض  الزراع��ة 
المتحرك��ة، كما أنها في الوق��ت ذاته، بديل 
صحي ممتاز الس��تخدام التركيبات الثابتة«. 
وأضاف إن »زراعة األس��نان تس��تخدم لجميع 
الفئ��ات العمرية بدءًا من س��ن 18 عامًا، في 
حين أن فعالية وصالحية إجراء تلك العمليات 
يمت��د حتى 15 عام��ًا، وربما تص��ل الفعالية 
لتك��ون م��دى الحي��اة عن��د بع��ض الفئ��ات 

العمرية«.
وذك��ر أن »الزراع��ة ف��ي األعم��ار الصغي��رة 
تتضمن س��نًا واحدة أو اثنتين، بينما الزراعة 
ف��ي األعم��ار الكبيرة تصل إل��ى 4 ضروس أو 
الف��ك كاماًل، حي��ث تصل كلفة زراعة الس��ن 

الواحدة إلى نحو 400 دينار«.
وتط��رق ع��وض إل��ى المضاعف��ات، موضحًا 
أنها »طفيفة وتتمثل في ألم بس��يط باللثة 
يس��تمر ليومين ويزول باستخدام المسكن«. 

وإلى نص اللقاء:
ما أهمية عمليات زراعة األسنان؟

- تعتب��ر زراعة األس��نان هي إح��دى عمليات 
تعوي��ض األس��نان المفق��ودة والت��ى تمثل 
االختيار األمثل لتعوي��ض المريض عن تلك 

األسنان المفقودة.
متى يتم اللجوء إلى عمليات زراعة األسنان؟

- نقوم بإجراء الزراعة لكل مريض فقد ضرسًا 
أو أكثر من أس��نانه نتيجة تس��وس أو تكسر 
أو ح��ادث ال ق��در اهلل، وتكون حال��ة المريض 

تسمح بذلك صحيًا.
عملي��ات زراعة األس��نان هي الش��كل األحدث 
واألكثر نجاح��ًا.. إلى أي مدى تتفقون مع هذا 

الطرح؟
- نتف��ق تمام��ًا م��ع ه��ذا الط��رح، حي��ث إن 
نس��بة نجاح عملي��ات الزراعة تتع��دى ٪98، 
إذا تم��ت على أي��دي أخصائيين م��ن األطباء 
وباس��تخدام الزراعات الصحيحة وأن تناس��ب 
ظروف المريض بحيث يصبح اختيار المريض 

صحيحًا.

ه��ل تع��د عمليات زراع��ة األس��نان تعويضًا 
ع��ن إجراء التركيب��ات المتحركة مثل األطقم 

الكاملة التي يستخدمها كبار السن؟
- طبعًا، نستطيع تركيب تركيبات ثابتة فوق 
الزراعة من الجسور واألسنان الفردية، وكذلك 
نس��تطيع عم��ل تثبي��ت لألطق��م المتحركة 
والت��ى يفتق��ر فيه��ا المري��ض إل��ى الثبات 
ونس��تطيع تثبيتها باضافه زرعتين او أربعة 

حتى تكون ثابتة.
هل تعتب��ر عملي��ات الزراعة حاًل مناس��بًا 

لكبار السن؟
- نعم، بالتأكيد، ألن كبار السن 

يك��ون عندهم أكثر من س��ن 
واح��دة مفق��ودة، وبعضهم 
يكون لدي��ه مناطق جزئية، 
خاص��ة المنطق��ة األمامية، 
الس��يما م��ن يعان��ون من 
السكري،  أمراض  مضاعفات 

وبعضهم يكون لديهم الفك 

كاماًل بحاجة إلى زراعة، وبالتالي الزراعة لمن 
يحتاج��ون إلى أطقم كامل��ة، وهناك أكثر من 
طريقة للزراعة، حيث باإلمكان تركيب الطقم 

كاماًل فوق الزراعة، أو نعوض 
ف��وق  جس��ور  بتركي��ب 

وبالتال��ي  الزراع��ة، 
باإلمكان إجراء 

زراع��ة كاملة لألس��نان، وهذا يع��د تعويضًا 
فعااًل عن األطقم المؤقتة التي تستبدل من 

فترة ألخرى. 
ه��ل عملي��ات الزراع��ة بدي��ل صح��ي جي��د 
الس��تخدام التركيب��ات الثابت��ة الت��ي كانت 
تس��تخدم لتعويض س��ن واح��د أو أكثر من 
خالل برد األس��نان المجاورة لتحميل األسنان 

المفقودة عليها؟
- طبع��ًا ه��ى بديل ممتاز حي��ث ال حاجة إلى 
برد األسنان المجاورة للفراغ لتحميل األسنان 

المفقودة عليها.
م��ا الفئات األكث��ر إقبااًل عل��ى عمليات زراعة 

األسنان؟
- الزراع��ة تتم لجميع الفئ��ات العمرية بدءًا 
من سن 18 عامًا، حتى األعمار الكبيرة، ولكن 
يختلف العدد في األعمار الصغيرة، حيث عادة 
يكون س��نًا واح��دة أو اثنتين، ولك��ن األعمار 
الكبيرة عادة م��ا تكون من 3 إلى 4 ضروس، 
أو في بعض األحيان تصل إلى الفك كاماًل.

كم تبلغ نس��بة نجاح عمليات زراعة 
األسنان؟

- نس��بة نج��اح عملي��ات 
 ،٪98 تتع��دى  الزراع��ة 
وفق��ًا لش��روط مح��ددة 

ومعينة.
ماذا عن التكلفة المادية 

لعمليات زراعة األسنان؟
م��ن  التكلف��ة  أس��عار  تختل��ف   -

شخص آلخر، ومن مكان آلخر، حسب نوعيات 
الزراع��ة المس��تخدمة، والتى له��ا دور كبير 
ف��ى تحديد الس��عر، وكذلك ن��وع التركيبات 
النهائية، إذا كانت بورسلين أو زركون، ولكن 
انخفضت تكالي��ف الزراعة فى البحرين كثيرًا 
فى الفترة األخي��رة، فيما تصل تكلفة زراعة 

السن الواحدة إلى نحو 400 دينار.
هل هناك فترة زمنية لصالحية إجراء عمليات 

زراعة األسنان؟
- وفقًا للدراس��ات واألبحاث الطبية، تس��تمر 
فعالي��ة عمليات زراعة األس��نان م��ن 10 إلى 
15 عامًا، لكن هناك البعض تستمر الفعالية 

معهم مدى الحياة، بدون أدنى مضاعفات.
ما طبيعة المضاعف��ات الناتجة عن عمليات 

زراعة األسنان؟
- تكاد تكون المضاعف��ات منعدمة، ولكنها 
تتمث��ل ف��ى أل��م بس��يط باللثة، ي��زول مع 

المسكن ويستمر ليوم أو يومين.
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تقوية مناعة األطفال: يؤدي ضعف المناعة لدى األطفال إلى العديد من المشاكل الصحية، لذا يجب على الوالدين المحافظة على تقوية المناعة عند األطفال، عن طريق، إبعاد األجهزة اإللكترونية عن األطفال، وخاصة في غرف 
نومهم، وتجنب تناول األطفال للسكريات بكثرة، لما لها من أثر سلبي على جهاز المناعة، واالبتعاد عن التدخين أمام الطفل، والمحافظة على النظافة الشخصية للطفل، مثل االستحمام، وغسل اليدين، وغسل األسنان، وتعليم 

الطفل على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل األكل وبعده.
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الشــديد
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ألم الصدر
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نـزيــــــف
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ألم الساق
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الشامات

خفقان
القلب 

إعداد: وليد صبري
تصميم: محمد بوعباس

فوائد طبية

غالبًا م��ا تموت الخاليا الس��رطانية 
للع��الج  المري��ض  خض��وع  بع��د 
الكيميائ��ي الذي يعم��ل بدوره على 
التدخل في الحمض النووي، وتغيير 
البنية الداخلية لكل خلية سرطانية، 
وقد تموت الخاليا الس��رطانية أيضًا 
الشديدة،  والحرارة  بسبب، اإلشعاع، 
وبانس��حاب  والتبري��د،  واللي��زر، 
األندروجين،  أو  اإلستروجين  هرمون 
وفقدان االرتب��اط الخلوي، والتداخل 
مع اإلش��ارات داخ��ل الخاليا، وتجويع 
األحماض األمينية، وبتنش��يط جهاز 

المناعة.

يعان��ي بعض األش��خاص من صعوبة 
النوم لياًل أو االستيقاظ بعد وقت قصير 
من النوم وهو أمر يس��تدعي القلق في 
حالة تك��رره واس��تمراره وتأثيره على 
الحي��اة اليومي��ة، حي��ث تتس��بب قلة 
النوم في أضرار للجس��م خاصة الدماغ 
وهناك أس��باب تؤدي لعدم النوم لياًل 
أبرزها، اإلضاءة المرتفعة في الغرفة، 
والقي��ام بالمه��ام اليومية ف��ي غرفة 
الن��وم، وارتف��اع درجة ح��رارة الغرفة، 
وعسر الهضم، وكثرة التبول، واإلجهاد 

الشديد.

الزراعة باألعمار الصغيرة تتضمن سنًا واحدة أو اثنتين

عمليات الزراعة الشكل األحدث واألكثر نجاحًا

الزراعة لجميع الفئات.. و400 دينار كلفة السن الواحدة

فعالية العملية حتى 15 عامًا ومدى الحياة عند البعض

المضاعفات ألم بسيط باللثة ليومين ويزول بالمسكن
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بديل صحي ممتاز للتركيبات الثابتة وتعويض عن »المتحركة«

 عوض: 98٪ نسبة نجاح عمليات 
زراعة األسنان وفق شروط محددة

د. إسالم عوض خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

وزارة الصحة تنظم حفل تكريم لألطباء بمناسبة يوم الطبيب البحريني تقديرًا لعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الصحي في يوم الطبيب البحريني.
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للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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قصة ملعقة الشاي
وزراء المالي��ة واالقتصاد في كل دولة في العالم يجدون أنفس��هم دائمًا في 
مواجهة الناس، ألن طبيعة قراراتهم لها عالقة بدخل المواطن سلبًا أو إيجابًا، 
زيادة أو نقصانًا، حس��ب السياسة االقتصادية للدولة وكيف تواجه تحدياتها، 
وكثي��رًا م��ا يص��ب الناس غضبه��م عل��ى وزراء المالي��ة بداًل م��ن الحكومة، 
باعتبارهم »المس��ؤولين« دائمًا عن خفض الدعم أو زي��ادة الضرائب وتلك 
أم��ور تمس جيب المواطن ومعيش��ته، وهذا غير صحيح فتل��ك القرارات هي 
سياسة دولة سياسة حكومة ال سياسة شخص أيًا كانت امتدادات صالحياته.
ونادرًا ما تجد وزراء المالية ضيوفًا في اإلعالم يخاطبون الناس، فهم يرون أن 
الشرح واإليضاح لسياس��ة الحكومة مهمة غيرهم من أعضاء الحكومة، وهذا 
صحيح أيضًا إلى حد كبير، فالقرارات التضامنية عمومًا ال تتخذ بش��كل فردي 
وال يتحملها عضو منها فقط، فيوكلون متحدثًا رسميًا يزودونه بالمعلومات 
ويتول��ى هو مهم��ة المواجهة مع الن��اس، عدا أن كل وزير آخ��ر يتحدث فيما 

يخصه.
قيام وزير المالية البحريني الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة بعقد مؤتمر 
صحفي يتحدث فيه هو ش��خصيًا عن خطة الدولة للتعافي االقتصادي خطوة 
جريئة له ش��خصيًا وللحكومة كذلك، فهي تعكس رسالة عن الحكومة، بأنه 
ليس لديها ما تخفيه وأن الحكومة لديها الجرأة إلطالع الناس على تحدياتها 

وكيف تنوي أن تتخطاها وتطلب مشاركتهم. 
وبغ��ض النظر عن س��المة الق��رارات والتوجه��ات والسياس��ات االقتصادية 
أو عدمه��ا إال أن للتوجه لمخاطبة الناس مباش��رة بامت��الك الحجة والمنطق 
والش��فافية دورًا كبيرًا في امتصاص ردود الفعل الس��لبية مما يساهم كثيرًا 

في تفهم تلك القرارات التي عادة ما تضغط على المواطن.
أذكر ذات مرة -وهذه قصة أستش��هد بها كثيرًا- إبان حكم الرئيس المصري 
الس��ابق حس��ني مبارك قررت الحكومة المصرية رفع الدعم عن السكر -إن لم 
تخن��ي الذاكرة- أو تخفيضه، ش��يء من هذا القبيل، وحجته��ا أن المبلغ الذي 

يوجه للدعم يثقل كاهل الميزانية.
ث��ار المصري��ون بطبيعة الحال ألن الس��كر ف��ي حياة المصري م��ادة غذائية 
رئيسة، واستهالكهم له كبير، يكفيك أن تراقب طريقة شرب الشاي في مصر 

لترى »كباية« الشاي نصفها سكر والنصف اآلخر شاي!
حفلت الصحافة بتعليقات الناس س��اخرة وغاضب��ة على هذا القرار ألن بداية 
حمل��ة الحكوم��ة إلقناع الن��اس بس��المة قرارها كان��ت غير ناجح��ة، حاولت 
الحكوم��ة أن تتحدث عن ضرر الس��كر على الصحة، حاول��ت أن تبين باألرقام 
حج��م التكلفة المرهقة على كاه��ل الحكومة، فلم تفلح جميع تلك الحجج في 
تهدئ��ة ردة الفعل، إلى أن خرج وزير المالية وتحدث ف��ي التلفزيون مخاطبًا 
الش��عب المصري بلغ��ة مختلفة، فقال لهم بما معن��اه، إنت عارف لو حطيت 

ثالث مالعق سكر بدل األربع في كباية الشاي ممكن تعمل إيه؟ 
أنا ممكن أبني بالملعقة دي خمس��ين فصاًل في الم��دارس ل�200 طالب من 
عيالن��ا، أو أبني بيهم عش��ر عيادات في النجوع واألري��اف، وظل يعدد كمًا من 
المش��اريع التي بإمكانها أن تخ��دم الناس لو خفض الش��عب المصري %25 
فقط من استهالكه من السكر وكيف ستوجه الحكومة الفارق في هذا المبلغ 

لخدمات أخرى.
ه��ي ملعقة واحدة مش هتفرق معاك لكن ش��وف إنت تقدر تعمل بيها إيه؟ 
هذه خالصة مقابلة الوزير، التي أشركت المواطن بخطط الدولة االقتصادية، 
وجعلته باختياره مساهمًا في إحداث الفارق، ولمست عصب »الشيمة« بذكاء 
دون اس��تخفاف بعقل��ه، ودون أن تس��تهين بذكائ��ه فتلقي علي��ه أي حجة 
والس��الم كما فعلنا حين قلنا للمواطن باستبيان مستفز للعقل »هل تفضل 
زيادة الضريبة أو تفضل تخفيض الراتب؟«، فأجاب 70% من المواطنين أنهم 
يفضلون زيادة الضريبة مس��تخرجين بهذا االس��تبيان »الذكي« هذه اإلجابة 

من سياقها!!!!!
لذلك نشد على يد وزير المالية بتحدثه للناس في المؤتمر الصحفي ونطالبه 
بالمزيد، ونش��د عليه لحثه بقي��ة الوزراء للتحدث واإلجابة على استفس��ارات 
الن��اس، فال ش��يء كالش��فافية والص��دق والصراح��ة ممكن أن يس��هل على 
الحكومة إنفاذ سياستها وخططها مع الناس وتقبلهم لها، وال شيء كالحديث 
المخلص والصريح والبس��يط الذي ال يس��تخف بذكاء الناس ويتذاكى عليهم، 
تلك األريحية تخلق جوًا مريحًا وتعكس مدى الثقة التي تتمتع بها أي حكومة 

فتنعكس على السوق محليًا ودوليًا أيضًا.

مهند النعيمي يطلق »عندما تكلم الحديد«
أعل��ن اإلعالم��ي مهن��د النعيمي عن 
تدش��ين أح��دث إصدارات��ه اإلعالمية 
بعن��وان »عندم��ا تكلم الحدي��د.. هنا 
البحري��ن – تاريخ اإلذاع��ة في البحرين 
1940-2021« ال��ذي س��يعد مرجع��ًا 
ش��اماًل لتاري��خ العم��ل اإلذاع��ي ف��ي 
المملكة بالصوت والصورة، تزامنًا مع 
مرور 81 عامًا عل��ى انطالق أول إذاعة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن ف��ي 4 نوفمبر 
الكت��اب  إن  النعيم��ي  وق��ال   .1940
ال��ذي يعد اإلص��دار األدبي الس��ادس 
له جاء بفكرة ودع��م من نائب رئيس 
مجلس الوزراء س��مو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة ووزير ش��ؤون اإلعالم 
علي الرميحي الس��تكمال توثيق تاريخ 
اإلع��الم البحرين��ي الذي س��جل قصب 
الس��بق والري��ادة ف��ي ه��ذا المج��ال، 
وضرورة أن تكون هناك مراجع إعالمية 
توثق طريق اإلنج��ازات منذ االنطالقة 

األولى حتى يومنا الحاضر.
وأشار في مقدمة إصداره إلى أنه عندما 
سمع الّناس صوت اإلذاعة أّول مّرة في 
البحري��ن، أيقنوا أّن كّل ما وصلهم من 

خراف��ات ع��ن زمن العجائ��ب قد حان، 
فق��د ح��ان زمن يتكّل��م في��ه الحديد، 
الخارج��ي، ويطرب  بالعالم  ويصله��م 
مس��امعهم، وينقل إليهم ما يدور في 
وطنهم والقرية الكونّية الّصغيرة عبر 
الّرادي��و، ومن هنا ج��اءت فكرة عنوان 
الكتاب. ويوثق الكتاب في 230 صفحة 
مراح��ل التطّور الرئيس��ية ف��ي تاريخ 
اإلذاع��ة، وه��ي )اإلذاعة األول��ى( التي 

انطلقت في 4 نوفمبر 1940، وتوّقفت 
ف��ي ع��ام 1945، م��ع انته��اء الحرب 
العالمّي��ة الّثانية. وش��هدْت تش��كيل 
أّول لجنة لتطوير اإلعالم في البحرين، 
برئاس��ة المغفور له بإذن اهلل الّش��يخ 
مب��ارك بن حمد آل خليف��ة رحمه اهلل، 
واإلذاعة الّثاني��ة وهي )إذاعة البحرين 
 ،)1955 ع��ام  يولي��و   21 الاّلس��لكّية 
والتي انطل��ق منها أّول ص��وت ينادي 

)هن��ا البحرين(. كما يوث��ق الكتاب ما 
مّرت به اإلذاعة في ظّل عهد المغفور 
له ب��إذن اهلل صاحب العظمة الّش��يخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد 
الّراحل -طّيب اهلل ثراه- والعهد الّزاهر 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفّدى 
بالعدي��د م��ن الّتط��ّورات والمراح��ل، 
وش��هدت مش��اريع الّتطوير والّتحديث 
وفق أحدث التقنيات العالمية، وحّققت 
العدي��د من اإلنج��ازات عل��ى الّصعيد 

الخليجّي والعربّي والعالمّي.
وأوض��ح النعيم��ي أن توثي��ق تاري��خ 
الجه��از اإلعالمي العريق الذي س��اهم 
أبن��اء البحرين في بنائ��ه وتطويره لم 
يك��ن مهمة س��هلة، واس��تمر العمل 
في جم��ع المعلومات أكثر من عامين. 
كما يس��لط الكتاب في أبوابه األخيرة 
الّض��وء على مس��يرة العم��ل الّدرامي 
في إذاعة البحري��ن، والعمل اإلخباري، 
ومس��يرة اإلب��داع الموس��يقى، والتي 
م��ّرت بمراح��ل تاريخّية س��اهمت في 

الحفاظ على اإلرث اإلذاعي المسموع.

مهند النعيمي

 عطل مفاجئ في خدمات 
فيسبوك وماسنجر وإنستغرام

تعطلت بعض خدمات ش��ركة »ميتا«، فيس��بوك س��ابقًا، 
بشكل مفاجئ مساء أمس، حيث عانى مستخدمو تطبيقي 
فيس��بوك وإنس��تغرام االجتماعيين من صعوبة الوصول 
لحس��اباتهم على هواتفهم الذكية، بينما كانت ش��كاوى 
مستخدمي ماس��نجر تنصب على عطل أصاب موقع الويب 
للخدمة. وأشار المستخدمون المتضررون من األعطال إلى 
أنه��م لم يتمكنوا من الوصول إل��ى بعض مزايا الخدمات 
الثالث، بما في ذلك الدخول لحساباتهم أو زيارات حسابات 
اآلخري��ن، وكذل��ك صعوبة ف��ي التفاعل مع المنش��ورات 
المختلف��ة، وع��دم إمكاني��ة تحدي��ث صفح��ة خالص��ات 
األخب��ار NewsFeed، إلى جانب عدم وصول أو اس��تقبال 
الرسائل النصية داخل المحادثات الشخصية. وأوضح موقع 

DownDetector، لرص��د أداء الخدمات اإللكترونية، وجود 
تزايد ملحوظ في الش��كاوى المتعلق��ة بالخدمات الثالث، 
دون تفس��ير واضح من جانب »ميتا« حتى اآلن حول سبب 

العطل المفاجئ.

 »الشارقة للكتاب« يخاطب زواره باللون 
والصورة ويجسد معنى »هنا.. لك كتاب«

الشارقة - عبداهلل مال اهلل «

لمع��رض  الزائ��ر  تس��ترعي 
الش��ارقة الدول��ي للكت��اب، في 
دورت��ه األربعي��ن الت��ي تق��ام 
على أرض إكس��بو الشارقة، تلك 
الدالل��ة،  العميق��ة  التصامي��م 
التي تزخر به��ا أروقة المعرض 
وجدرانه، لتعبر عن روح الشعار 
ال��ذي انطلق��ت تحت��ه ال��دورة 
األربع��ون م��ن دورة المعرض: 
»هنا.. لك كتاب«. صور تخاطب 
عين الزائر قبل وجدانه، وتبعث 
في رأسه دالئل تلك الكلمة التي 
خاطب��ت به��ا الش��ارقة العالم، 
معبرة عن حاجة كل إنسان إلى 
الكت��اب، مهم��ا كان اهتمام��ه 

وأيًا كان تطلعه. 
اللمس��ات  تل��ك  خ��الل  وم��ن 
اختارتها هيئة  الت��ي  اإلبداعية 

الش��ارقة للكت��اب لتترج��م من 
مهت��م  »إذا  خطابه��ا  خالله��ا 
بش��ي، يعني مهت��م بالكتب«، 
انتقلت إل��ى خطاب من نوع آخر 
يخاط��ب عي��ن الزائ��ر، فظهرت 
الصور الت��ي توزعت على جدران 
وجوانب معرض الشارقة الدولي 
للكت��اب، وهي تق��ول: إن رأس 
اإلنسان زاخر باألفكار التي تجول 

فيه، سواء كانت اهتمامات فنية 
أو علمية أو اجتماعية، مرتبطة 
بالطب��خ أو الرياضة أو تجول في 
عوالم الفض��اء.. كل ذلك يمكن 
له اإلنسان في كتاب ما،  أن يحصِّ
يصل ب��ه إلى مبتغاه المطلوب. 
رجل قارئ، ونصف رأس��ه األعلى 
على صورة كاميرا، وفتاة قارئة، 
ونص��ف رأس��ها األعل��ى أوعي��ة 

خاص��ة بالطبخ، وآخ��ر يقرأ وقد 
تح��ّول نص��ف رأس��ه األعلى إلى 
كوكب يس��بح في عوالم الكون..
أف��كار تب��رز الخط��اب م��ن حيز 
الفك��رة المعبر عنه��ا بالكالم، 
إلى صورة تش��ير للعين، قبل أن 
تهمس لألذن، وهي ما يس��مو 
بخطاب معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، المتجدد عامًا بعد عام.

 دراسة: تراجع الصحة العقلية لدى 
المراهقين األمريكيين بسبب األجهزة اإللكترونية

كش��فت دراس��ة طبي��ة حديث��ة ع��ن وج��ود رابط 
بي��ن قضاء أوق��ات طويل��ة على شاش��ات األجهزة 
اإللكترونية وتراجع الصح��ة العقلية وزيادة التوتر 
ل��دى المراهقين. وش��ملت الدراس��ة التي نش��رت 
نتائجها ف��ي مجلة »جاما لطب األطف��ال«، 5 آالف 

مراه��ق أمريك��ي تت��راوح أعماره��م بي��ن 12 و13 
عام��ًا. وأش��ار الباحث الرئيس��ي الدكتور جيس��ون 
ناجاتا، األس��تاذ المساعد في طب األطفال بجامعة 
كاليفورني��ا، إلى أنه »ت��م ربط قض��اء المزيد من 
الوق��ت أم��ام الشاش��ات بضع��ف الصح��ة العقلية 

وزيادة التوتر بي��ن المراهقين«. ونب��ه ناجاتا إلى 
أهمي��ة تركي��ز األس��ر على الح��د من الوق��ت الذي 
يقضيه أبناؤهم على شاشات األجهزة اإللكترونية، 
م��ن خ��الل التواصل معه��م وتحديد ج��دول زمني 
بعدد الساعات المسموح فيها مشاهدة أي محتوى.
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بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 
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خبرة طبية في 
جراحة تبديل مفصل الركبة و الورك 

كسور األطراف السفلية و أمراض المفاصل 
اإلصابات الرياضية للورك و الركب و الكاحل 

(جراحات مناظير الركبة و جراحة الرباط الصليبي 
و الغضاريف و احتكاك الركبة الغير جراحي)   
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اعتبـــرت الناطقة اإلقليمية باســـم وزارة 
الخارجية األميركية جيرالدين غريفيث، 
معانـــاة  فاقمـــت  حـــزب هللا  أنشـــطة  أن 
الشـــعب اللبنانـــي، مجـــددة التأكيـــد أنـــه 

منظمة إرهابية.
كما شـــددت على أن الحزب المدعوم من 
إيران يشكل أحد األسباب الرئيسية التي 
أّدت إلى ُمفاقمة أزمات البالد. وقالت في 
مقابلـــة مع صحيفـــة الجمهورية اللبنانية 
أمـــس: “يتزايـــد اعتـــراف العالـــم بحقيقة 
الحـــزب كّل يـــوم، فهو ليـــس مدافعًا عن 
لبنان كما يزعـــم، إّنما هو منظمة إرهابية 
مكّرســـة لدفـــع أجنـــدة إيـــران الخبيثـــة. 
وتابعـــت “حـــزب هللا المدعوم مـــن إيران 
وأنشـــطته  أجنبيـــة  إرهابيـــة  منظمـــة 
اإلرهابيـــة وغيـــر المشـــروعة تهـــّدد أمـــن 

الخارجية األميركية تجدد التأكيد على أن الحزب منظمة إرهابية لبنان واستقراره وسيادته”.

كشـــف تقريـــر فرنســـي أن محكمـــة دبي- العربية.نت
العدل الدوليـــة حرمت البحرين من 
الوصول إلـــى واحد من أكبر حقوق 
الغاز في العام، مشـــيًرا إلى أن حكم 
المحكمـــة الدوليـــة الـــذي صـــدر في 

2001 كان هو السبب في ذلك.
وقـــال التقرير المنشـــور في مجلس 
اللوبون الفرنســـية األســـبوعية: بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن التقاضـــي، قـــرر 
إصـــدار  الدوليـــون  القانـــون  رجـــال 
حكمهـــم الـــذي حـــرم البحريـــن مـــن 
حقل غـــاز كبير، وذلـــك قبل عقدين 
مـــن الزمـــن، حيـــن أمـــرت محكمـــة 
العدل الدولية بالكشـــف عـــن المياه 
الضحلة في فشـــت الديبل في قطر 
المجاورة لحقل غاز القبة الشـــمالية 
الـــذي تقـــدر احتياطاتـــه مـــن الغـــاز 
بنحـــو 25.4 تريليـــون متـــر مكعـــب، 

ممـــا يجعل اإلمـــارة الصغيـــرة ثالث 
أكبـــر إمارة فـــي العالم، بعد روســـيا 

وإيران.
الحمايـــة  ألن  نظـــًرا  بأنـــه  وأفـــاد 
البريطانيـــة علـــى البحريـــن وقطـــر 
“حقوًقـــا   1947 عـــام  فـــي  منحـــت 
الديبـــل  فشـــت  علـــى  ســـيادية” 
للبحريـــن، أصبحـــت الدوحـــة غنيـــة 
جًدا، وأصبحت أيًضا عنصًرا أساسًيا 
عالمًيـــا. مشـــيًرا إلى أنهـــا تلعب دور 
الوســـيط بيـــن طالبان في الســـلطة 
في أفغانســـتان وبقيـــة العالم. وهي 
القـــدم  لكـــرة  العالـــم  كأس  تنظـــم 
العـــام المقبـــل ولديها قنـــاة الجزيرة 
الفضائية التي تبث باللغات العربية 
والصربيـــة  والتركيـــة  واإلنجليزيـــة 

الكرواتية.

“العدل الدولية” سلبت البحرين 
مليارات األمتار من الغاز لصالح قطر

)08(

الخارجية األميركية: حزب اهلل فاقم معاناة اللبنانيين
وصفته بمنظمة إرهابية مكّرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، محمـــد القائـــد، 
أمـــس  صبـــاح  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــالل 
األربعـــاء أن عـــدد الخدمـــات الحكوميـــة 
التي يمكن للمواطن والمقيم االســـتفادة 
منهـــا عبر منصة “الحكومـــة اإللكترونية” 
ـــا 580 خدمـــة، وأن العمل جار  يبلـــغ حاليًّ
علـــى تطويـــر 100 خدمـــة جديـــدة وفق 
األولويـــة  في االســـتخدام واالســـتفادة، 
مشـــيًرا إلى انخفـــاض الكلفة التشـــغيلية 
بنسبة تتراوح بين 70 % إلى 95 % لكل 

ا. خدمة حكومية تم تحويلها إلكترونيًّ
وقد أعلن القائد أمس عن “إطالق حزمة 
مـــن السياســـات الرقمية والتـــي تضمنت 
)سياســـة البيانـــات المفتوحة، وسياســـة 
المشـــاركة المجتمعية، وسياسة الرقمنة، 
كحـــق  الرقميـــة  الحوكمـــة  وسياســـة 
باإلضافة إلى سياسة طلب البيانات مرة 
واحدة( والتي ســـتصب فـــي مجال دعم 
الجهود لالرتقـــاء بالخدمات اإللكترونية 
وتســـهيل اســـتخدامها من قبـــل مختلف 
المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق  القطاعـــات 

والمؤشرات العالمية.

100 خدمة جديدة لـ “الحكومة 
اإللكترونية” بنهاية العام

المنامة - بنا

كشـــفت وزارة الصحـــة عن 
مكافـــآت  مواصلـــة صـــرف 
لمجموعة مـــن المتطوعين 
خـــالل  تطوعـــوا  والذيـــن 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
فـــي دعم الجهـــود الوطنية 
للفيـــروس،  للتصـــدي 
موضحـــة أن وزارة الماليـــة 
قـــد  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
أودعـــت مبالغ االســـتحقاق 
لمجموعات من المتطوعين 
والتـــي تـــم صرفهـــا أمـــس 
علـــى دفعات، وحولت على 

حساباتهم البنكية.
الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
الـــوزارة  تقديـــر  علـــى 
وفخرها بأبنـــاء الوطن من 
وخصوًصـــا  المتطوعيـــن 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن 
ســـطروا  الذيـــن  األماميـــة 
أروع أمثلـــة العطاء لخدمة 

خـــالل  والمواطـــن  الوطـــن 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، 
مشـــيدة بـــدور جميـــع مـــن 
الجائحـــة  خـــالل  ســـاهم 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
“كوفيـــد - 19”، فـــي ســـبيل 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
وســـالمة كافـــة المواطنين 

والمقيمين.
وزارة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
فـــي  قامـــت  قـــد  الصحـــة 
وقت ســـابق بالتنســـيق مع 
لصـــرف  المعنيـــة  الجهـــات 
المكافـــآت، والتـــي خضعت 
مختصـــة  لجنـــة  إلشـــراف 
قامت بتقييم جميع قوائم 
وتحديـــد  المتطوعيـــن 
االســـتحقاق بحســـب فترة 
واستمرارية العمل وكفاءة 
خـــالل  وأدائـــه  المتطـــوع 

فترة تطوعه.

مواصلة صرف مكافآت 
المتطوعين على دفعات

)١٦(
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محرر الشؤون المحلية

حسن عبدالنبي
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يوم الطبيب البحريني مناسبة لتقدير التضحيات
رفـــع  رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( الفريق 
بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
آل خليفـــة، عظيـــم الشـــكر واالمتنـــان 
إلـــى األطبـــاء وكافـــة الكـــوادر الطبية 
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحريني بما 
يعزز من إنجازات المملكة على صعيد 
التنميـــة المســـتدامة، وذلك بمناســـبة 
يوم الطبيـــب البحريني الذي يصادف 

أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبـــر من كل 
عام.

وثمن رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
الدعـــم واالهتمام الذي يلقـــاه القطاع 
الصحـــي من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ومن لـــدن ولي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
الخدمـــات  بجـــودة  لالرتقـــاء  خليفـــة 
الصحيـــة المقدمـــة للمواطـــن والمقيم 

عبر التقدير والتحفيز المستمر لجهود 
القطاع الصحي ال سيما األطباء.

وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أّن قـــرار اعتمـــاد يـــوم وطني 
مكانـــة  يعكـــس  البحرينـــي  للطبيـــب 
المنظومـــة الصحية وكافة منتســـبيها 
والذين يقومون بدور وطني وإنساني 
رائـــد فـــي مختلـــف الظروف ال ســـيما 
بعد تفشـــي جائحة كورونا، مما فرض 
مســـؤوليات كبيـــرة وأدوارا مضاعفـــة 

على عاتق القطاع الطبي.

ونوه بجهود األطباء ومنتسبي المهن 
الصحية والمســـاندة فـــي العمل الجاد 
والمســـتمر منذ قرابة عامين لمواجهة 
والنهـــوض  الســـبل  بكافـــة  الجائحـــة 
بواجباتهـــم الوطنية واإلنســـانية على 
مختلـــف  وفـــي  المســـتويات  أعلـــى 
الظـــروف. وأضـــاف رئيـــس المجلـــس 
لمـــس  الجميـــع  أّن  للصحـــة  األعلـــى 
مباشـــر  وبشـــكل  الواقـــع  أرض  علـــى 
مـــا قـــام به األطبـــاء من جهـــود جبارة 
وتضحيـــات نبيلـــة في المستشـــفيات 

والعـــالج  والعـــزل  الفحـــص  ومراكـــز 
وعلى مدار أشهر ممتدة وفي ظروف 
اجتماعيـــة بالغة الصعوبـــة، وكان لهم 
الـــدور المحـــوري في إنجـــاح الخطط 
والتطعيـــم  الفحـــص  فـــي  الوطنيـــة 
والمواكبـــة الفاعلـــة للمســـتجدات في 
جميع المراحل، مما ساهم ولله الحمد 
تخطـــي المملكـــة تلـــك الظـــروف إلـــى 
آفاق أرحب العودة التدريجية للحياة 
العامة، متمنيًا لألطباء وللجميع دوام 

الصحة والعافية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

مجلس التعليم العالي

اجتمعـــت األميـــن العام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها، 
مـــع مديـــرة مركز التعلم اإللكترونـــي في جامعة البحرين فـــّي بنت عبدهللا 
آل خليفـــة. وقد رحبت األمين العام بمديـــرة المركز، مؤكدًة حرص مجلس 
التعليـــم العالـــي على دعـــم جامعة البحرين، بمـــا يمّكن هذا الصـــرح العلمي 
مـــن مواصلة رســـالته التنويريـــة والتعليمية، معربًة عـــن تقديرها لجهودها 
المتواصلـــة فـــي تطوير العمل واألداء بمركز التعلـــم اإللكتروني في جامعة 
البحريـــن، والـــدور المتميـــز للمركز في اســـتمرار وجودة العمليـــة التعليمية 
رغم الظروف االســـتثنائية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 
وتداعياتهـــا على قطاع التعليم، منوهًة بقـــدرة المركز على توفير التواصل 
بيـــن الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التدريس مـــن خـــالل المنصـــات االلكترونية 
المختلفة والمتطورة، وبالسالســـة الضامنة لحسن تفاعل واستفادة الطلبة، 

متمنيًة لها دوام التوفيق.

الشيخة رنا: حريصون على دعم جامعة البحرين

نظمت وزارة الصحة حفالً لتكريم األطباء 
في قطاع الصحة العامة، وتعزيز الصحة، 
المســـاندة،  واألقســـام  النفســـي،  والطـــب 
بمناســـبة يـــوم الطبيب البحرينـــي، والذي 
ُيصادف أول يوم أربعاء من شـــهر نوفمبر 
من كل عام، وذلك في إطار حرص الوزارة 
علـــى تكريم الكوادر الوطنيـــة العاملة في 
الصفـــوف األماميـــة مـــن األطبـــاء، تقديًرا 
لعطائهـــم المتواصـــل وجهودهم المخلصة 
وتفانيهـــم فـــي خدمـــة الوطـــن والمجتمع 
عبـــر مـــا يقدمونه مـــن تضحيـــات وجهود 
إنســـانية نبيلـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
سالمة وصحة المجتمع بمملكة البحرين.

وألقـــت وزيرة الصحـــة فائقة بنت ســـعيد 
الصالـــح، كلمة خالل الحفل، قالت فيها إن 
تخصيص يـــوم للطبيـــب البحريني، يؤكد 

مـــدى حـــرص واهتمـــام مملكـــة البحريـــن 
ُتجّســـد  والتـــي  األطبـــاء،  مســـيرة  بدعـــم 
ودورهـــم  المخلـــص  الوطنـــي  عطاءهـــم 
المثمـــر وإنجازاتهم المشـــرفة فـــي خدمة 
القطـــاع الصحـــي بشـــكل عام وفي شـــتى 
المجاالت، الفتًة إلى أنه قد مر على العالم 

فـــي العام الماضـــي وهذا العـــام تحٍد كبير 
فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 
19(، ولكـــن بفضـــل مـــن هللا وبدعـــم مـــن 
قيادة جاللة الملك وجهود الكوادر الطبية 
تمكنـــت مملكـــة البحرين من تجـــاوز هذه 
التحديات بنجاح ُيشار إليها بالبنان محليًا 

وإقليميًا ودوليًا.
 وعّبـــرت عـــن عميـــق فخرهـــا واعتزازهـــا 
بالكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي القطـــاع 
الطبـــي، وأكـــدت أن األطبـــاء فـــي مملكـــة 
البحريـــن يمثلـــون نموذجـــًا فـــي الكفـــاءة 
واإلنجـــاز، لما يتمتعون به من مســـتويات 

علمية ومهنية متميـــزة، ويعتبرون الثروة 
الحقيقيـــة التـــي ُيعتمـــد عليها فـــي تنمية 
مختلف القطاعات، الفتًة إلى أن االحتفاء 
بيوم الطبيـــب البحريني، وتكريم األطباء 
ُيعـــد حافـــًزا كبيـــًرا لجميـــع األطبـــاء لبذل 
المزيـــد مـــن الجهـــد والعطـــاء فـــي خدمة 

الوطن.
مملكـــة  فـــي  األطبـــاء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البحريـــن ســـّطروا وســـجلوا أروع قصص 
مـــن  النـــاس  لحمايـــة  والعطـــاء  التفانـــي 
19” والحـــد   - “كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا 
مـــن انتشـــاره، ووضعـــوا أنفســـهم تحـــت 
ظـــروف اســـتثنائية متناســـين فـــي ذلـــك 
التعب الجسدي ومتحدين التعب النفسي 
الـــذي يتعرضون له بشـــكٍل يومـــي، خدمًة 
للوطـــن، الفتـــًة إلـــى أن االحتفـــال بيـــوم 
الطبيـــب البحرينـــي جـــاء هـــذا العـــام في 
ظـــروف تســـتحق فيهـــا الكـــوادر الطبيـــة 
العاملـــة ضمن الصفوف األمامية لمواجهة 
فيـــروس كورونا “كوفيـــد 19”، كل التقدير 
والعرفـــان تكريمًا لدورهـــم النبيل على ما 
يقدمونه إلـــى المجتمع من إنقـــاذ األرواح 

وتفانيهم في خدمة اإلنسانية.

أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى للمـــرأة هالة 
األنصـــاري حـــرص المجلـــس علـــى إبراز مكتســـبات 
المـــرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
على الســـاحة الدولية، مشـــيرة إلى أن مسيرة تقدم 
المرأة البحرينية تعد اليوم أحد أبرز قصص النجاح 
التـــي تفخـــر وتعتـــز بها مملكـــة البحرين فـــي جميع 

المحافل وعلى مختلف المستويات.
جـــاء ذلك، خالل اســـتقبالها وفد العالقات مع شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة بالبرلمان األوروبـــي )DARP( في 
مقـــر المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بالرفـــاع، فـــي إطـــار 
زيـــارة الوفـــد لمملكـــة البحريـــن، حيـــث أوضحـــت 
األنصـــاري خـــالل اللقـــاء أن مملكـــة البحريـــن تزخر 
بمنظومة تشـــريعات وطنية متقدمة تساند وتدعم 
حقوق المرأة، وتتســـق مـــع االتفاقيات والمعاهدات 
الدوليـــة التي انضمت وصادقـــت عليها المملكة في 

إطار الجهود المســـتمرة لتعظيم المكتســـبات للمرأة 
فـــي  التشـــريعية  الســـلطة  أن  مؤكـــدة  البحرينيـــة، 
مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بسن التشريعات 
التـــي تعزز حقوق المـــرأة البحرينية، ولفتت إلى أن 
المجلس األعلى للمرأة يعمل مع السلطة التشريعية 
ومنظمات المجتمع المدني من خالل لجان مشتركة 

لمناقشة وضع التشريعات وتطويرها.
المكتســـبات  مـــن  عـــدد  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــارت 
الحقوقيـــة للمرأة البحرينيـــة، والمبادرات والبرامج 
والمشـــاريع لتنفيـــذ الخطة الوطنيـــة لنهوض المرأة 
البحرينيـــة، وأخيـــرا صـــدور قـــرار ينظم الوســـاطة 
في المســـائل الشـــرعية حيث يمثـــل تطويرًا جديدَا 

ونوعيًا على مســـتوى المنظومة العدلية في مملكة 
ذات  القـــرارات  حزمـــة  ضمـــن  ويأتـــي  البحريـــن، 

األولوية لتعزيز االستقرار األسري والمجتمعي.
وكان الوفد قد اســـتمع في مستهل اللقاء إلى شرح 
تعريفـــي عـــن دور المجلـــس األعلـــى للمـــرأة كهيئـــة 
استشـــارية لجميع الســـلطات الوطنية في مجاالت 

تقـــدم المرأة البحرينية والنهوض بها وبناء قدراتها 
في جميع مجـــاالت التنمية، وكيف أصبح المجلس 
خـــالل عشـــرين عامـــا مـــن تأسيســـه مركـــزًا وطنيـــًا 

للخبرة في شؤون المرأة البحرينية.
مـــن جانبه، أعرب الوفد األوروبي الزائر عن تقديره 
بامتـــالك مملكـــة البحريـــن تجربـــة فريـــدة متميـــزة 
فـــي مجـــال دعـــم تمكين وتقـــدم المرأة واســـتدامة 
حضورهـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، بمـــا فـــي ذلـــك 
المجاالت السياسية والحقوقية من خالل مؤسسة 

المجلس األعلى للمرأة.
 ولفـــت عـــدد مـــن أعضـــاء الوفـــد إلـــى أن التقـــدم 
واالزدهـــار الـــذي تشـــهده مملكـــة البحريـــن يعتمـــد 
بشـــكل كبير على نجاح البحرين في تفعيل طاقات 
نســـائها وإدماجهـــن فـــي مختلف مســـارات التنمية، 
وأكد الوفد حرصه على نقل الصورة الصحيحة عن 
تقـــدم المرأة البحرينيـــة لدوائر صنع القـــرار والرأي 

العام في االتحاد األوروبي.

المنامة -بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أطباؤنا سطروا أروع قصص التفاني  في خدمة الوطن

مكتسبات بارزة للمرأة البحرينية على الساحة الدولية

الصالح: نجاحنا في تجاوز التحديات يشار إليه بالبنان

رئيس “األعلى للصحة”: جهود جبارة في عامين بمواجهة “كورونا”

األنصاري: لدينا منظومة تشريعات متطورة تساند الحقوق النسوية

األمين العام تستقبل وفد العالقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان االوروبي

فرصة ذهبية ألصحاب األعمال و“الصغيرة” و“المتوسطة”
السلوم يشيد بمنح الحكومة عبر خطة التعافي مساحة أكبر لـ “الخاص” في التنمية

ثمــن رئيــس وأعضــاء جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
إطالق الحكومة خطة “التعافي االقتصادي” التي جاءت وفق التوجيهات الملكية 
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبعد إعالن 
مجلــس الــوزراء برئاســة ولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة عــن الخطة التي تهدف لخلق فــرص عمل نوعية 
للمواطنيــن وجــذب مزيد من االســتثمارات، وتنفيذ مشــاريع تنمويــة كبرى، وتنمية 

القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي.

واكد النائب أحمد صباح الســـلوم رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
أن  الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 
تحـــرك الحكومـــة علـــى تنفيـــذ كل هـــذه 
ســـيخلق  متـــوازي  بشـــكل  األولويـــات 
حـــراك اقتصـــادي يـــؤدي الـــى انتعـــاش 
سوق العمل، مضيفا أن هذا التحرك عبر 
خلـــق فـــرص عمل وجـــذب اســـتثمارات 
وتنفيـــذ مشـــروعات ضخمة ســـينعكس 

إيجابـــا علـــى االقتصاد الوطني. وأشـــار 
الـــى حـــرص الحكومة فـــي خطتها على 
الصغيـــرة  المؤسســـات  وتنميـــة  دعـــم 
والمتوســـطة، الفتـــا إلـــى أن ذلـــك االمـــر 
جـــاء تنفيـــذا لتوجيهـــات جاللـــة الملـــك 
عبـــر كلمتـــه الســـامية فـــي الدعـــوة الـــى 
التركيـــز على دور المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة كمحـــركات لبلـــوغ أهداف 

التنمية المستدامة.

ونـــوه باإلعالن عن إطالق برامج تحفيز 
جديدة للشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
لدعم اســـهاماتها في القطاعات الواعدة 
مـــن قبل صنـــدوق العمـــل )تمكين( ضمن 
مشـــيدا   ،2021-2026 اســـتراتيجيته 
ايضـــا بإطالق صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
حزمـــة نوعيـــة مـــن البرامـــج الجديـــدة 

المواطـــن  وتنافســـية  قـــدرات  لتطويـــر 
نوعيـــة  برامـــج  وتقديـــم  البحرينـــي، 
للمؤسسات تســـاهم في تحفيز توظيف 
حديثـــي التخـــرج وبرامج دعـــم االجور، 
االمـــر الـــذي يســـاهم فـــي دعـــم وتنميـــة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشـــاد الســـلوم بقيـــام الحكومـــة بمنـــح 
فـــي  الخـــاص  للقطـــاع  أكبـــر  مســـاحة 
أولويـــة  ان  التنمويـــة، مضيفـــا  العمليـــة 
تنميـــة القطاعات الواعدة غيـــر النفطية 
تعـــد فرصـــة ذهبيـــة تمنحهـــا الحكومـــة 
ألصحاب االعمال وللمؤسسات الصغيرة 
تطويـــر  مـــع  خصوصـــا  والمتوســـطة، 
القطاع السياحي والخدمات اللوجستية 
الصناعـــة  وقطـــاع  الماليـــة  والخدمـــات 
واالتصـــاالت والتكنولوجيـــا واالقتصـــاد 
الرقمـــي، كل ذلـــك ســـيفتح البـــاب امـــام 

العديد من الفرص لريادة االعمال.

المنامة - جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الشيخ محمد بن عبدالله

أحمد السلوم
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بحرينيون يشعلون وسائل التواصل بشعار “فالقلب زايد حي ما مات”
المغردون يستذكرون مآثر الفقيد الكبير في ذكرى وفاته

اســـتذكر مواطنون مآثر الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
نهيـــان، رحمه هللا، والتي صادفـــت ذكرى وفاته يوم 
أمـــس “الثاني من نوفمبر” بعبـــارات الحب واالمتنان 

واستذكار مواقف الخير والعطاء الال محدود.
االجتماعـــي  التواصـــل  التواصـــل  وســـائل  وعجـــت 
بــــعبارات من قبيـــل “فالقلب زايد حي مـــا مات”، كما 
قام عدد واسع من المواطنين بعمل ملصقات للفقيد 

الكبير ونشـــرها في المنصات الرقمية المختلفة، حبا 
وعرفانا ووفاء لزايد الخير.

وقـــال المغـــرد نـــوار المطـــوع “2 نوفمبـــر تاريـــخ ال 
ينســـى، بعد أن فقـــدت فيه اإلمـــارات قائدها وباني 
اتحادهـــا بعد مســـيرة عطاء طويلة اســـتمرت قرابة 
أربعة عقود، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 
هللا مـــا ماتـــت فضائله، وما غابت مآثـــره، وما جفت 

مكارمه”.
وعلقت مها العبســـي بالقول “أجمل الوفاء لألموات، 

والوفاء آســـر، رجل عظيم حي بأفعاله الخالدة، ربي 
اجمعنا به حول العرش، عشـــمنا بربنا ســـبحانه كبير، 
ألنه أهل لتقبلنا جميعا، في ذكرى وفاة الشيخ زايد”.
وقـــال المغـــرد راشـــد البنزايـــد “إن الشـــيخ زايـــد بـــن 
ســـلطان آل نهيـــان رحمـــه هللا هـــو القائد الـــذي ملك 
قلـــوب العرب أجمع، وإن رحل عن هذه الدنيا، إال أن 
فضائله لم تمت، هو حي في قلوبنا، وسنبقى نحكي 
ألبنائنـــا وأجيالنـــا القادمـــة عن ذلـــك القائـــد العظيم، 

رحمك هللا يا زايد الخير”.

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمت محافظة العاصمة مبادراتها في شـــهر التوعية بمرض ســـرطان الثدي الذي 
يصـــادف أكتوبـــر من كل عام بهدف نشـــر وتعزيز الوعـــي المجتمعي، وذلك في إطار 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا محافظـــة العاصمة لتحســـين جـــودة الحياة وتعزيز الســـالمة 

الصحية والنفسية، ضمن برنامج )المنامة مدينة صحية(.
ونظمت محافظة العاصمة خالل الشـــهر الماضي 3 مبادرات ذات صلة بنشـــر الوعي 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي في أوســـاط المجتمـــع، كان أولها تدشـــين منصـــات تفاعلية 
وتوعويـــة فـــي المجمعات التجاريـــة بالمحافظة تحتـــوي على رمز المســـح )باركود( 
للدخـــول إلـــى المنصـــة اإللكترونية وحجز موعـــد فحص مجاني بالتعـــاون مع مركز 
لنـــدن لجراحـــة الثـــدي. كما قامـــت المحافظة بنشـــر إعالنات توعوية في الشاشـــات 
اإللكترونية المتوزعة على الشـــوارع والطرق الرئيســـية في المحافظة، كما شـــاركت 
المحافظة في تنظيم ماراثون المشـــي “فحصِك أمان واطمئنان” للتوعية بســـرطان 

الثدي بالتعاون مع الجامعة الخليجية.

“العاصمة” تختتم مبادراتها للتوعية بسرطان الثدي

“العدل الدولية” سلبت البحرين مليارات األمتار من الغاز لصالح قطر
تقرير فرنسي: الدوحة قدمت 82 وثيقة مزورة مستغلة شبكة واسعة من الفساد واستغالل النفوذ

كشف تقرير فرنسي أن محكمة العدل الدولية حرمت 
البحرين مـــن الوصول إلى واحد من أكبر حقوق الغاز 
في العام، مشـــيًرا إلى أن حكم المحكمة الدولية الذي 

صدر في 2001 كان هو السبب في ذلك.
وقال التقرير المنشـــور في مجلس اللوبون الفرنســـية 
األسبوعية: بعد عشر سنوات من التقاضي، قرر رجال 
القانـــون الدوليون إصدار حكمهـــم الذي حرم البحرين 
مـــن حقل غـــاز كبيـــر، وذلـــك قبـــل عقدين مـــن الزمن، 
حين أمرت محكمة العدل الدولية بالكشـــف عن المياه 
الضحلـــة في فشـــت الديبل في قطـــر المجاورة لحقل 
غـــاز القبـــة الشـــمالية الذي تقـــدر احتياطاته مـــن الغاز 
بنحـــو 25.4 تريليون متـــر مكعب، ممـــا يجعل اإلمارة 
الصغيـــرة ثالـــث أكبـــر إمـــارة فـــي العالـــم، بعد روســـيا 

وإيران.
وأفـــاد بأنه نظًرا ألن الحماية البريطانية على البحرين 
وقطـــر منحـــت في عـــام 1947 “حقوًقا ســـيادية” على 
فشـــت الديبـــل للبحرين، أصبحت الدوحـــة غنية جًدا، 
وأصبحـــت أيًضا عنصـــًرا أساســـًيا عالمًيا. مشـــيًرا إلى 
أنهـــا تلعب دور الوســـيط بين طالبان في الســـلطة في 
أفغانستان وبقية العالم. وهي تنظم كأس العالم لكرة 
القدم العام المقبل ولديها قناة الجزيرة الفضائية التي 
تبـــث باللغات العربية واإلنجليزية والتركية والصربية 

الكرواتية.

وأوضـــح أنه في العام 2001 لم يتســـبب قرار محكمة 
العـــدل الدوليـــة، وهـــو األول مـــن نوعـــه منـــذ رحيـــل 
البريطانييـــن عـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة فـــي أوائل 

السبعينيات، في إثارة ضجة.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنه فـــي 30 مـــارس 2001، كتبت 
صحيفة لوموند “نزاع بين البحرين وقطر تم تسويته 
ســـلميا”. وأشـــارت الصحيفة، مع ذلـــك فإن قطر “ليس 
لديهـــا مـــا تشـــكو منـــه” فـــي اســـتعادة فشـــت الديبـــل 

الضحلة.
وبيـــن أنـــه من الغريب أيًضا أن البحرين لديها أســـباب 
متعـــددة للطعن فـــي اإلجـــراءات القانونية. بـــدءًا من 
اكتشـــاف 82 “وثيقة غير أصلية” قدمتها قطر. بعبارة 
أخـــرى “مزيفـــة”. كان ينبغـــي أن يكـــون لهـــذا الخـــداع 
الدوليـــة عواقـــب وخيمـــة  المحكمـــة  أمـــام  الجســـيم 
علـــى المحتـــال، ولكن لم يحدث ذلـــك، واكتفى رئيس 
المحكمـــة بمطالبـــة قطر “بالتخلي الفعلـــي عن الوثائق 

المتهم بها”.
وزاد التقريـــر: “قال قاضي كندي يدعى إيف فورتيير، 
ال ينبغي للمحكمة أن تقتصر على تجاهل هذا الحادث 
غيـــر المســـبوق فقـــط، ولكـــن أيًضا فـــإن هـــذه الوثائق 

أبطلت قضية قطر بأكملها”.
وذكـــر أن مختـــص القانـــون العـــام الفرنســـي إيمانويل 
ديكـــو لـــم يتردد أن يكتـــب في وثيقة بعنـــوان »قضية 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة والمســـائل اإلقليميـــة بيـــن 
قطـــر والبحريـــن” والتي قال فيها “لـــدى المرء إلى حد 

ما انطبـــاع بأن المحكمة قد ضاعفـــت التفكير المجرد 
واعتبـــارات عامـــة - مثـــل الســـاحر الـــذي يســـعى إلـــى 
تشـــتيت االنتباه أثناء خفة اليد - وذلك باإلشـــارة إلى 
رصيف رملي آخر، وهو )فشـــت العظم( المتنازع عليه 

أيًضا بين البحرين وقطر”.
وأشـــار إلـــى أن األمـــر األكثـــر ســـوءا هـــو أن محكمـــة 
العدل الدولية لم تنشـــئ خط ترسيم الحدود البحرية 

باختيارها خريطة واحدة.
وتابـــع: “إن اختيـــار الخريطـــة األقل مالءمـــة للجنوب 
يترك شـــكوًكا جدية ليس فقط بشـــأن اإلنصاف ولكن 

أيًضا بشأن الدقة للخط الذي تم الحصول عليه. 
ويطرح التقرير تســـاؤال “لماذا لم تطعن البحرين التي 
وصفها بالخاســـر األكبر في القضية في هذه التســـوية 
فـــي ذلـــك الوقـــت من قبـــل؟ ولمـــاذا انتظـــرت المنامة 
عقديـــن مـــن الزمـــن لتضـــرب بقبضتهـــا علـــى الطاولة 
اليوم؟ مع العلم أن حكم محكمة العدل الدولية يكون 

عادة نهائيا وغير قابل لالستئناف”.
تحقيقـــات  األمـــر  اســـتغرق  “لقـــد  التقريـــر:  وأضـــاف 
طويلة وصعبة للغاية للكشـــف عن شـــبكة واســـعة من 
الفســـاد واستغالل النفوذ النشـــط في القانون الدولي، 
واالتهامـــات التـــي نوجههـــا خطيـــرة للغايـــة. إذ أن مـــا 
حـــدث بين البحريـــن وقطر في عـــام 2001 يرجح أن 
يتكـــرر مرة أخرى فيما يتعلق بالنـــزاع البحري الحالي 
بيـــن كينيـــا والصومـــال. ال ســـيما أن األخيـــرة تحظى 

بدعم قطري - تركي”.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - هيئة تنظيم سوق العملإبراهيم النهام

فـــي إطـــار توجيهات الحكومة بتكثيف الحمالت التفتيشـــية للحفاظ على اســـتقرار 
ســـوق العمـــل، نظم قطـــاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم ســـوق العمـــل، أمس، حملة 
تفتيشـــية علـــى أماكـــن تجمع العمالـــة في المحافظة الشـــمالية  بالتعاون مع شـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة المحافظة الشمالية.
وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبط عدد مـــن المخالفات التـــي تتعلق بأحـــكام قانون هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامـــة بمملكـــة البحريـــن، وضبـــط عدد مـــن العمال 
المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانين، واتخاذ إجـــراءات الترحيل وفق لآلليـــات القانونية 

المتبعة.

ضبط عدد من العمال المخالفين في “الشمالية”
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لمساعدة المركبات المتعطلة في شوارع المحافظة

بلدي الجنوبية يدعم مقترح صندوق طوارئ الطريق
^ وافق مجلس بلدي المنطقة الجنوبية على مقترح وضع صناديق 
تحــوي عــدة الطوارئ للمســاعدة علــى الطريق وهي عبــارة عن براميل 
أعيــد تدويرهــا توضــع بهــا األدوات الخاصــة للمســاعدة علــى الطريــق، 
ويهــدف المقتــرح إلــى تقديم المســاعدة عنــد حدوث أعطــال أو توقف 

المركبات أثناء القيادة على الطريق

أن  شاهين  مــال هللا  البلدي  وأكــد 
بالتبرع  للقيام  متطوعين  هــنــاك 
ــوارئ  ــطـ ــدوق الـ ــنـ بــمــحــتــويــات صـ
عدة  توافر  من  والتأكد  والمتابعة 
الفتا  أدواتــهــا،  بمختلف  الصيانة 
من  هــو  المتطوع  الفريق  أن  إلــى 
بتوفير عدد محدود من  سيتكفل 

الصناديق حسب المقدرة.
الــمــقــتــرح  ــأن  ــ شــ مــــن  إن  وقـــــــال 

اســتــمــرار الــجــهــود الــمــبــذولــة في 
المخلفات  تـــدويـــر  ــادة  ــ إعـ مــجــال 
ــــك بــشــكــل إيــجــابــي  وانـــعـــكـــاس ذل
المقترح  أن  موضحا  البيئة،  على 
على  الحفاظ  االعتبار  بعين  يأخذ 
أن ال يتم  عــلــى  األمــنــي  الــجــانــب 
ــع الــصــنــاديــق عــلــى الــشــوارع  وضـ
الرئيسية والطرق السريعة لتجنب 

الحوادث المرورية

ــدد مــــن الـــمـــواقـــع  ــ ــى عـ ــ وأشـــــــار إلـ
ــع صـــنـــاديـــق  ــ ــوضـ ــ الـــمـــقـــتـــرحـــة لـ
الطوارئ كاستاد البحرين الوطني 
ــواقـــف الــخــاصــة بــالــجــوامــع  ــمـ والـ

ــق الــكــبــرى  والـــمـــمـــاشـــي والـــحـــدائـ
في  المخيمين  مركز  من  وبالقرب 
البحرين  وحلبة  التخييم  موسم 

الدولية لسباق السيارات.

تثبيت مرشحات للشوائب 
في فتحات المجاري

^ صوت مجلس بلدي المنطقة 
على  باإلجماع  بالموافقة  الجنوبية 
اقتراح بشأن وضع مرشح للشوائب 
أسفل فتحات تصريف مياه األمطار.

 ويــــهــــدف االقـــــتـــــراح الـــــى تــجــنــب 
الزراعية  والمخلفات  األتربة  تراكم 
والنفايات في فتحات تصريف مياه 
فاعليتها  من  يحد  والــذي  األمــطــار، 
في تصريف المياه وقت الحاجة مما 
وصيانتها  تنظيفها  إعــادة  يستدعي 

بشكل دوري.

افتتاح “عبداهلل بن خالد الصحي” نهاية الشهر الجاري
إنشاء 4 مراكز جديدة في مدينة سلمان والبديع وسترة والحد

العمليات  إدارة  مدير  كشف   ^
الصحية  الرعاية  بمراكز  والخدمات 
األولية محمد خليل أن اإلدارة تعمل 
مستقبلية  مــشــاريــع   4 إنــشــاء  عــلــى 
مــن مدينة  كــل  فــي  لــمــراكــز صحية 
سلمان والبديع وشرق سترة وشرق 

الحد. 
ــر فــي اجــتــمــاع مــجــلــس بلدي   وذكــ
المنطقة الجنوبية أمس األربعاء أن 
صحية  لمراكز  أخــرى  مشاريع  هناك 
لم يتم البدء في إجراءاتها في كل 
وديــار  والــســايــة  الرملي  منطقة  مــن 

المحرق.
 وقال إنه تم توقيع عقد تبرع بقيمة 
البالد  لتوسعة مركز  دينار  ألف   600
عائشة  مؤسسة  مع  الصحي  القديم 
المجالس  ــا  داعــًي الــخــيــريــة،  الــمــؤيــد 

البلدية للمساهمة في إشراك القطاع 
الخاص في المشاريع الصحية.

وأكد خليل أن مركز عبدهللا بن خالد 
شهر  نهاية  افتتاحه  سيتم  الصحي 
نــوفــمــبــر الـــجـــاري وســيــكــون الــمــركــز 
الساعة،  مــدار  على  ويعمل  إسعافيا 
كما يضم 13 عيادة أسنان فضال عن 

عيادة مركز الرفاع الصحي. 
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مبنى 
مركز الرفاع الصحي كمكاتب إلدارة 
ــيــــة، وجـــار  ــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األول
التواصل مع وزارة المالية واالقتصاد 
للتجهيز  الميزانية  لتحديد  الوطني 

لالنتقال. 

كما وأكد أنه جار العمل على افتتاح 
قبل  الــصــحــي  خليفة  مــديــنــة  مــركــز 
عيادات  ونقل  الــجــاري  الــعــام  نهاية 
إليه، كما  الصحي  مركز جو وعسكر 
تم تحديد الهيكل التنظيمي للمركز.

بأعمال  الــقــائــم  ــدت  أكـ جهتها،  مــن   
رئــيــس صــحــة الــمــيــاه والــمــؤســســات 
مفتشين   3 مــن  يتكون  فريقها  أن 
جميع  على  التفتيش  لمباشرة  فقط 
الــصــالــونــات الــنــســائــيــة والــرجــالــيــة 

النوادي الرياضية.
األغذية  سالمة  أخصائي  بين  كما   
بوزارة الصحة فهد الغريب أن هناك 
الجنوبية  لــلــمــحــافــظــة  مفتشين   5
بمعدل 5 محالت لكل مفتش يوميا 
لإلشراف على المطاعم ومحالت بيع 

األغذية

المنامة - وزارة الداخلية

تقدم النواب: خالد بوعنق، عبدهللا 
ــذوادي، بــاســم الــمــالــكــي، محمد  ــ ــ ال
بوحمود، إبراهيم النفيعي، باقتراح 
برغبة بشأن قيام الحكومة بتحديد 
تواكب  التي  المستقبلية  الوظائف 
الــتــكــنــولــوجــي فـــي جميع  الــتــقــدم 
بمخرجات  ومواءمتها  القطاعات 

التعليم في مملكة البحرين.
إلى  اإليضاحية  المذكرة  وأشــارت 
أنه  “حيث إن التقدم التكنولوجي 
له، ويتسارع بشكل كبير  ال حدود 
جدا، وأن حلول اليوم غير مناسبة 
أصبحت  الـــدول  جميع  وأن  للغد، 
تــتــابــع الــســرعــة الـــتـــي تــتــســم بها 
في  التكنولوجي  التقدم  معدالت 

معظم قطاعات اإلنتاج والخدمات، 
التقدم  إن  إذ  معها؛  تتكيف  لكي 
التكنولوجي الذي وقع خالل العقد 
األخير وحده، أحدث تحوالً جذريًا 
فـــي مــســيــرة االقــتــصــاد الــعــالــمــي، 
التفاعل  آثــاره في  تستمر  وســوف 
بقية القرن الحادي والعشرين، وأن 
أفــرزه على أرض  التقدم ومــا  هــذا 
اخــتــراعــات وأجهزهة  مــن  ــواقــع  ال
أحد  كــان  تكنولوجية،  وتــحــوالت 
األسباب في زيادة معدالت البطالة؛ 
لــذلــك بـــات مــن الــمــهــم جـــدا العمل 
المستقبلية،  الوظائف  على تحديد 
ــمــواكــبــة الـــواقـــع الـــجـــديـــد، الـــذي  ل
اآلن  التكنولوجي،  التقدم  يفرضه 

وفي المستقبل”.

وبالتعاون  الجمارك  شؤون  أعلنت 
والحكومة  الــمــعــلــومــات  هيئة  مــع 
اإللكترونية عن إطالق خدمة دفع 
معاملة  فــي  جمركية  بيانات  عــدة 
الحكومة  موقع  واحدة عن طريق 
بطاقة  بــاســتــخــدام  ــكــتــرونــيــة  اإلل

الصراف أو البطاقات االئتمانية.
الــخــدمــة تسمح  هـــذه  أن  وأكــــدت 
عدة  بدفع  الجمارك  شؤون  لعمالء 
بــيــانــات جــمــركــيــة وكــحــد أقــصــى 
عــشــرة بــيــانــات فــي دفــعــة واحـــدة، 
فيما  الوقت  توفير  في  يسهم  مما 
أنــه  كــمــا  الـــدفـــع،  بــعــمــلــيــات  يتعلق 
كان  الدفع ســواء  يمكن ألي عميل 

خارجها،  أو  البحرين  مملكة  فــي 
حيث ال يحتاج إال لبعض تفاصيل 
البيان  رقــم  مثل  الجمركي  البيان 
ــل الـــتـــجـــاري  ــجـ ــسـ الـــجـــمـــركـــي والـ
للمستورد والمخلص لعملية الدفع.

ــخــدمــة تــأتــي في  كــمــا أن هــــذه ال
اطــــــار حـــــرص شــــــؤون الـــجـــمـــارك 
ــال مــع  ــعــ ــفــ ــ ــان االتـــــصـــــال ال ــمـ ــضـ لـ
تقديم  وتعزيز  والعمالء،  الشركاء 
الـــخـــدمـــات الــجــمــركــيــة مـــن خــالل 
المعتمدة،  اإللكترونية  المنصات 
باإلضافة إلى تنفيذ خدمات الدفع 
ــي الــمــنــاســبــة لــلــجــمــارك  ــكــتــرون اإلل

والمتعاملين معها.

مقترح لتحديد وظائف تواكب التقدم التكنولوجي

إطالق خدمة دفع عدة بيانات جمركية بمعاملة واحدة

تطوير النظام اإللكتروني والتحول الكامل إلى الرقمية

ا حواسيب “فينا خير” تسليم 2139 جامعيًّ

في إطار تعزيز إجـراءات العدالــة الجنائيــة

للطلبة المستجدين من ذوي الدخل المحدود

عقــد رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلس األعلــى للقضاء المستشــار 
عبــدهللا بــن حســن البوعينيــن، والنائب العام علــي بن فضــل البوعينين، ووزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبحضور 
عدد من  القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي الوزارة اجتماعا مشتركا، 

وذلك لعرض متطلبات تطبيق مبادرات تعزيز إجراءات العدالة الجنائية.

استعراض  االجتماع  خالل  تم  حيث 
ومناقشة خطة العمل المشتركة فيما 
العدل  ووزارة  القضائية  السلطة  بين 
والشؤون اإلسالمية واألوقــاف؛ فيما 
تضمنته من  تطوير للنظام اإللكتروني 
الجنائية  بالمحاكم  الخاص  الجنائي 
والنيابة العامة والهادف إلى االنتقال 
اإلجـــراءات  في  الرقمية  إلــى  الكامل 
الــربــط  يــتــم  بحيث  كــافــة،  القضائية 
التحقيق  ــراءات  إجـ بين  اإللكتروني 
عند  العامة  النيابة  بواسطة  المتخذة 

ــدعــوى إلـــي الــمــحــاكــم، ومــن  إحــالــة ال
األوامــر واألحكام  بين  الربط  يتم  ثم 
التنفيذ  بنظام  المحاكم  من  الصادرة 
الجنائي بالنيابة العامة وقاضي تنفيذ 
العقاب، بما من شأنه تيسير الوصول 

للعدالة.
ويسهم هذا النظام الذي يجري العمل 
على وضعه موضع التنفيذ في توفير 
بالنسبة  والـــوقـــت  الــجــهــد  مــن  كــثــيــر 
للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة 
واألجهزة اإلدارية المساندة، كما يتيح 

للمتهمين  تلقائي  بشكل  المعلومات 
والمجني عليهم والخبراء والمحامين 
في  يسهم  مما  كــافــة،  الــشــأن  وذوي 
في  والــســرعــة  الــدقــة  معايير  تطوير 
األداء من خالل األنظمة اإللكترونية 
استحداثها  على  العمل  يجري  التي 
الجنائية  العدالة  بلوغ  فــي  ثــم  ومــن 
الناجزة، وذلك كله في إطار ضمانات 

المحاكمة العادلة.
 كما نوقش تطوير النظام اإللكتروني 
الــمــوحــد لــلــتــعــاون الــقــضــائــي الــدولــي 
لمتابعة  مشتركا  نظاما  يوفر  والــذي 
القضائية  التعاون  وطلبات  إجراءات 
لدى  الــدولــيــة  القانونية  والــمــســاعــدة 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء والــنــيــابــة 
العامة والوزارة، واستعراض مميزات 
ذلك النظام الموحد الذي يضمن متابعة 

المساعدة  طلبات  تنفيذ  إجــــراءات 
المتعلقة بتسليم المتهمين والمحكوم 
الموجودات وتنفيذ  عليهم واسترداد 
الدولية  القضائية  واألحكام  اإلنابات 
وتبادل المعلومات، ويأتي هذا النظام 
الــتــعــاون  لمتطلبات  تلبية  الــمــوحــد 
لمالحظات  وتنفيذا  الفاعل،  القضائي 
ــفــاتــف(  ــي )ال ــمــال مــجــمــوعــة الــعــمــل ال
والـــتـــي تــحــث عــلــى إيـــجـــاد أفــضــل 
بتنفيذ  االلتزام  تضمن  التي  الوسائل 
الدولية  القضائية  المساعدة  طلبات 
مما  بها،  المتعلقة  المعلومات  وحفظ 
وتمكين  اإلنجاز  وسرعة  دقة  يضمن 
الجنائية  الــمــالحــقــة  مـــن  الــســلــطــات 
وفق  بفاعلية  الــدولــي  الصعيد  على 

متطلبات االتفاقيات الدولية.

أعربــت رئيســة جامعــة البحريــن جواهــر المضحكي، عن شــكر الجامعــة العميق لممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس مجلس 
أمنــاء المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
لدعمه للطلبة ذوي الدخل المحدود لتسلُّمهم ما يفوق ألفي جهاز حاسب محمول ضمن 
حملة “فينا خير” التي انطلقت ضمن جهود المملكة في احتواء آثار جائحة كوفيد19-.

بجامعة  الطلبة  شــؤون  عميدة  وأعلنت 
استكمال  عن  المالكي،  فاطمة  البحرين 
تــوزيــع الــدفــعــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
ذوي  مــن  للطلبة  المحمولة  الحواسيب 
الدخل المحدود، المقدمة من حملة “فينا 
التي  االســتــحــقــاق  لمعايير  وفــًقــا  خــيــر”، 

وضعتها اللجنة المشكلة من العمادة.
جامعة  تكون  الدفعة،  هــذه  وباستكمال 
2139 مـــن أصــل  قـــد وزعــــت  ــبــحــريــن  ال
تم  قد  آلــي محمول  2500 جهاز حاسب 
تخصيصها من قبل الحملة، وبتوجيهات 

من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
لتوزع على طلبة جامعة البحرين، لضمان 

استمرار العملية التعليمية.
عملية  أن  الطلبة  وأكــدت عميدة شــؤون 
ــحــواســيــب فـــي الــحــمــلــة تمت  تـــوزيـــع ال
للحفاظ  االحــتــرازيــة  اإلجــــــراءات  وفـــق 
ــم  عــلــى ســـالمـــة الــجــمــيــع، حــيــث يــتــســلَّ
المكان  في  الحاسوب  المستحق  الطالب 
المخصص لتوزيع األجهزة المحمولة في 
أو  البحرين،  لجامعة  الرئيسية  الــبــوابــة 
اشتراطات  وفــق  المعدة   ”18“ قاعة  في 

التباعد االجتماعي.
ودعــــت الــمــالــكــي الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
مــن ذوي الــدخــل الــمــحــدود، والــراغــبــيــن 
فــي االســتــفــادة مــن هـــذه األجـــهـــزة، إلــى 
http://tiny.cc/ الــرابــط  عبر  التسجيل 
بمقدم  الخاصة  البيانات  وتعبئة   dhx5tz

الطلب.

وأضــافــت: “إن فريقًا مــن عــمــادة شــؤون 
بالطلبة  هاتفيًا  بــاالتــصــال  يــقــوم  الطلبة 
الــمــســتــحــقــيــن لـــلـــحـــاســـوب الــمــحــمــول، 
ــي  ــكــتــرون ــر الـــبـــريـــد اإلل وتـــزويـــدهـــم عــب
ــراءات  بــاالســتــمــارات الــالزمــة إلتــمــام إجـ
بملئها  ــدوره  بـ الــطــالــب  ليقوم  االســتــالم، 

وإرسالها إلكترونيًا”.

المنامة - بنا

الصخير - جامعة البحرين

إبراهيم النهام
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رعاية ملكية
بمســـاء يـــوم الســـبت الماضي، احتفـــل البهائيـــون بفنـــدق “الفور 
ســـيزون” نيابـــة عـــن المحفل الروحانـــي المركزي، بذكـــرى مئوية 
وفاة ســـفير اإلنســـانية والســـام عبـــاس أفندي، بحضور رســـمي 
وأهلـــي وإعامي كبير، مســـتذكرين الهوية الوطنيـــة التي تعتبر 

القيم اإلنسانية أساس المواطنة في مملكة البحرين.
هـــذا االحتفـــاء، جـــاء برعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن حضـــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد حفظه هللا 
ورعاه، والذي احتضن مشـــروعه اإلصاحي الزاهر، كل الديانات 

والطوائف والمذاهب واألقليات.
مرســـخًا لهـــم المزيـــد والمزيد من المســـاحات الخيرة، ليمارســـوا 
شـــعائرهم الدينيـــة بكل أريحية ويكونوا ركائـــز بناء ودعم وقوة 

للمجتمع ومكوناته.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة البهائيـــة الدكتـــور بديـــع جابري بســـياق 
كلمتـــه لجمـــع الحضور “إن جالة الملك حفظـــه هللا ورعاه، يؤكد 
دومـــًا أهمية التعـــاون والتفاهم بين مختلف األمـــم والحضارات 
واألديـــان، كما أن المبادئ والقيم اإلنســـانية األصيلة، التي تؤمن 
بهـــا المملكـــة وتتبناها، ممثلة في التســـامح والتعايـــش والتآخي 
واالحتـــرام المتبـــادل، تعتبـــر انعكاســـًا صادقـــًا لطبيعـــة مجتمعنا 
البحرينـــي األصيـــل، الـــذي لطالما شـــكل االنفتاح والتعاون ســـمة 

بارزة من سماته”.
لقد مكنت هذه الرعاية الملكية الســـامية البهائيين من االستمرار 
بحمل رســـالة عباس أفندي بنشـــر قيم المحبة والســـام ووحدة 
الجنـــس البشـــري، عبـــر فعالياتهـــم وندواتهـــم الراميـــة لتأســـيس 
حضارة إنســـانية دائمـــة التقدم، بأرضية مشـــتركة بين المؤمنين 

من جميع األديان، وخدمة المجتمع جنبًا إلى جنب.
كمـــا أكد إعـــان مملكة البحريـــن الدور الرئيســـي للمعتقد الديني 
في تحقيق الســـام العالمـــي ونبذ الخافات والتطـــرف والعنف، 
واالنفتـــاح على اآلخر، وكذلك بنـــاء المجتمعات المتحضرة على 
أســـاس من الـــود والرحمة والتآلف، وهو النهج الخليفي الراســـخ 

منذ البدايات األولى لبناء الدولة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التنمية واإلنسان
التنمية حق من حقوق اإلنسان، فالتنمية االجتماعية واالقتصادية 
والثقافيـــة والسياســـية أداتهـــا اإلنســـان وهو هدفهـــا، وال تتحقق 
بدونـــه، وقـــد أعلنت األمـــم المتحدة فـــي 1986م أن “التنمية حق 
يمتلكه الجميع” بدون أي تمييز، وهذا يجعل جميع الناس محوًرا 
للتنمية التي تســـتهدف تحســـين ُســـبل عيشهم ومشـــاركتهم في 
التنميـــة ونيـــل ثمراتهـــا بشـــكل عـــادل، والتمتـــع بالحيـــاة الكريمة 

والحرية وتكافؤ الفرص بكل الحقوق.
التطـــور الحاصـــل بالتقـــدم العلمـــي وارتفـــاع مســـتوى المنتجات 
وتطـــور الخدمات لم يردم فجوات الفقـــر ونقص الغذاء والمأوى 
والمـــاء واألدويـــة وغير ذلك في بعـــض الدول التـــي يقابلها ثراء 
الـــدول الغنية التي لـــم تهتم بالـــدول الفقيرة، وســـلبتها مقدراتها 
وثرواتهـــا ووضعـــت العراقيل أمام تنميتهـــا، وكان األجدر بالدول 
الفقيـــرة أن تنمي نفســـها بما تملكه من مـــوارد، وأن ال تعتمد على 
مـــا تعطـــى، بل أن ُتمكن ذاتهـــا وتبني قدراتها لخلـــق بيئة مواتية 
القتصـــاد رشـــيد قـــوي متين، وكان علـــى الدول الغنيـــة أن تحقق 
العدالـــة االقتصاديـــة العالميـــة في تأميـــن التنميـــة للجميع بدون 

تمييز.
يبدأ اســـتثمار اإلنســـان للتنمية في التعليم الجاد والهادف ودعم 
مشـــاريعه وتطويـــر برامجه ووســـائله وآلياتـــه، فالتعليم الخطوة 
األولـــى للتطـــور والنمـــو االقتصـــادي، وبدعـــم الجامعـــات ومراكز 
التقنيـــة  المراكـــز  وتطويـــر  لدعـــم  باإلضافـــة  العلميـــة،  البحـــوث 
والتدريبية وجعلها قادرة على اســـتيعاب عدد أكبر وتهيئتهم من 
خـــال زرع قيـــم المواطنـــة، وكذلك غـــرس ثقافـــة التنمية لتكون 
ركيـــزة متينة لبناء مجتمع متســـامح وملتـــزم بحقوقه وواجباته 

وقادر على مسايرة التطورات العالمية المستجدة. 
إن االستثمار في اإلنسان والتركيز عليه يرسم مستقبل الدول  «

وُيعزز مكانتها، فاإلنسان الثروة التي لن تنضب.

عبدعلي الغسرة

حجم األلم النفسي الذي تعيشه النسوة المصابات بسرطان الثدي، خصوصًا 
اللواتي يصلن لمرحلة اســـتئصال كبير جدًا، لحد اهتزاز ثقة الكثيرات منهن 
بأنفســـهن، ودخولهـــن أزمات نفســـية تدفعهن إلى اعتـــزال المجتمع! والمرأة 

وحدها تعرف ماذا يعني أن تضطر الستئصال رمز أنوثتها.
لـــذا، تلجـــأ المراكـــز الطبيـــة العالمية إلـــى إجراء عمليـــات ترميـــم الثدي بعد 
اســـتئصاله مباشـــرة، بل وإلى إجراء عمليات التجميل التي تعيد ولو بشكل 
مؤقـــت تفاصيلـــه الطبيعية، فمـــا إن تســـتفيق المريضة من تخديـــر العملية 
إال وهـــي امـــرأة كمـــا كانت، وربمـــا أجمل، وهذا مـــا ُحرمت منـــه البحرينيات 

المصابات بسرطان الثدي مؤخرًا لألسف.
استشـــاريات جراحـــة األورام، وبعد انتهـــاء عمليات االســـتئصال والترميم، 
يلجـــأن إلـــى اختصاصيـــة “الوشـــم”، وهـــي بحرينيـــة مدربـــة، ومتدربة على 
اســـتخدام جهـــاز المكياج شـــبه الدائـــم، إلجراء تجميـــل يعيد للثدي شـــكله 
الطبيعي، حيث أكدت المريضات مدى ارتياحهن نفســـيًا لهذا التجميل الذي 
أعـــاد إليهن ثقتهن بأنفســـهن كنســـاء، إال أنهن فوجئن بتوقـــف هذه الخدمة، 
واضطـــررن إلى دفع تكاليف مضاعفـــة إلجراء العاج التجميلي في الخارج 
رغم توافرها “سابقًا” وبكلفة أقل في البحرين وعلى يد بحرينيات مؤهات 

حصلـــن على التدريـــب الازم في الخـــارج، لدرجة أن إحداهن يســـتعان بها 
مـــن قبـــل مراكز طبيـــة معروفة للثقـــة بمؤهاتها ودقة عملهـــا، بل ولتدريب 

موظفي هذه المراكز على يدها!
نحـــن مـــع إجـــراءات المراقبـــة والتفتيـــش علـــى الصالونـــات لتحقيـــق أعلى 
درجات األمان في العاجات التجميلية، لكن، لســـنا مع إيقاف خدمة تســـاند 
العاجات الطبية، وترفع ثقة النســـاء المصابات بســـرطان الثدي بأنفســـهن، 
خصوصـــًا أن الجهـــاز مرخـــص عالميـــًا، ومجاز فـــي جميـــع دول الخليج، بل 
ورخصتـــه “ســـابقًا” وزارة الصحـــة، ودفعت باالختصاصيـــات للحصول على 
التدريب الازم في الخارج، وحصلن على االشـــتراطات كافة سواًء للجهاز، 
أو المـــواد المســـتخدمة فيه، وأهدرنا باإلضافة إلـــى وقتهن وجهدهن، مبالغ 
ماليـــة كبيرة القتناء األجهزة التـــي كان مصيرها المصادرة، بل ودفع غرامة 

استخدامها!
المؤســـف حقًا، أن تضطر المريضات إلى الســـفر إلـــى دول خليجية مجاورة 
إلجراء هذا التجميل، رغم وجود كفاءات بحرينية مؤهلة. فلماذا كل ذلك؟.

ياسمينة: امرأة من بين كل ثمان مصابة بسرطان الثدي في البحرين. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لماذا؟

ربما كان الســـودان أكثر الدول العربيـــة واألفريقية بل أكثر دول العالم التي 
جرت فيها انقابات عسكرية خال العقود الماضية! 

والســـودان بلـــد عربـــي مهم يمتلـــك إمكانات كثيـــرة، لكنه يعانـــي منذ عقود 
مـــن مشـــكات اقتصادية متفاقمـــة، بســـبب التخبط الحاصل فـــي كثير من 
السياســـات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وكثـــرة الصراعـــات والنزاعـــات بين 
الفرقـــاء الســـودانيين ســـواء كانـــوا ينتمون إلـــى أحزاب سياســـية، أو قبائل 
وعرقيـــات معينة، أو كانوا من العســـكر، وليس هدفنـــا في هذا المقال نصرة 
فريـــق ضد آخر، فهذا ليس من شـــأننا، ولســـنا معنيين به، فقـــط كل ما يهمنا 
هـــو مصالـــح الشـــعب الســـوداني الشـــقيق، والحفاظ علـــى وحدة الســـودان 

واستقاله ووحدة أراضيه.
ماته البشرية وموارده الكبيرة سلة غذاء العالم العربي،  وُيعدُّ السودان بمقوِّ
خصوصا مع اتساع أراضيه الزراعية الخصبة وتوافر المياه العذبة، واأليدي 
ـــا بالمنتجات الزراعية  العاملـــة الرخيصة، كل ذلك يمكـــن أن يجعله بلًدا غنيًّ
الكثيرة، ولكن بالرغم من ذلك يعاني الســـودانيون من ارتفاع أســـعار الخبز، 

وقلة أو ندرة العديد من المحاصيل والمواد الغذائية.
وبعـــد انـــدالع االحتجاجـــات الشـــعبية الواســـعة قبل نحـــو عاميـــن تم عزل 
الرئيس السابق، واتحد العسكر مع اتحاد المهنيين وشكلوا حكومة انتقالية 
ُتدير شؤون السودان، لكن لم تتجه هذه الحكومة إلى حل مشاكل السودان، 
وتخفيـــف األعباء عن كاهل المواطن البســـيط والبنـــاء وتوفير الحد األدنى 

المطلوب من رخاء المعيشة للشعب السوداني.
وبعـــد مرور عاميـــن وُقْرب موعد االســـتحقاق االنتخابي الذي كان ســـُينهي 
الفتـــرة االنتقاليـــة تفاقمت المشـــاكل االقتصاديـــة، وزادت معانـــاة المواطن 
الســـوداني، وراح كل فصيـــل يؤكـــد هيمنته وســـيطرته على مـــا يقدر عليه، 
ووصـــل األمـــر بالفرقـــاء المتشاكســـين إلـــى حـــد عدم القـــدرة علـــى تحقيق 
التعايـــش المتوازن بين الجميع وزادت االضطرابات، وتفاقمت المشـــكات، 
وســـاءت األوضاع على جميع المســـتويات، وهيمن العســـكر على الحكم من 
جديد.. فهل ُكتب على الشـــعب الســـوداني استمرار هذه االنقابات وتفشي 

هذه األوضاع السلبية؟!.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

السودان.. إلى أين؟!

قطر حصلت على الرفاهية غير المستحقة... يجب تعرية كل خفي
“لقد اســـتغرق األمـــر تحقيقات طويلة وصعبة للغاية للكشـــف عن 
شـــبكة واســـعة من الفساد، واســـتغال النفوذ النشـــط في القانون 
الدولـــي، واالتهامات التـــي نوجهها خطيرة للغايـــة.. ما حدث بين 
البحريـــن وقطـــر في عـــام 2001 يرجح أن يتكرر مـــرة أخرى فيما 
يتعلـــق بالنزاع البحـــري الحالي بين كينيا والصومـــال، فالصومال 
“ترعاها” قطر وتركيا.. هل ســـلبت قطـــر البحرين مليارات األمتار 

المكعبة من الغاز وحرمتها وفق قرار محكمة العدل الدولية؟”.
كان ذلـــك جـــزءا يســـيرا فقط مـــن تقرير قانوني فرنســـي نشـــرته 
مجلـــة “لو بوان الفرنســـية األســـبوعية”، والذي يؤكـــد أن المطامع 
متأصلـــة فـــي نفـــس قطر منـــذ فتـــرة طويلة، وتســـتخدم الفســـاد 
والنفوذ كعوامل الزمة مساعدة لضمان ملذاتها، فالرشاوى المنهل 
العذب لقطر، وكل الدالئل تشـــير إلى أنها ال تحقق شيئا إال وخلفه 
رشـــوة أو فســـاد أو اســـتغال، فبالرغم وكما يبين التقرير من “أن 
للبحرين أســـبابا متعـــددة للطعن فـــي اإلجـــراءات القانونية، بدءًا 
باكتشاف 82 وثيقة غير أصلية قدمتها قطر، بعبارة أخرى مزيفة. 

كان ينبغي أن تكون لهذا الخداع الجســـيم أمام المحكمة الدولية 
عواقب وخيمة على المحتال، لكن لم يحدث ذلك، واكتفى رئيس 
المحكمة بمطالبة قطر بالتخلي الفعلي عن الوثائق المتهم بها، كما 
قـــال القاضي الكندي إيف فورتييـــر، ال ينبغي للمحكمة أن تقتصر 
علـــى تجاهـــل هـــذا الحادث غير المســـبوق فقـــط، لكـــن أيًضا هذه 

الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها”.
أيـــن مـــا تحـــل دولـــة قطـــر يكـــون جيبهـــا ممتلئـــا بالقطـــع الذهبية 
والـــدوالرات، ودائمـــا تربطهـــا صلة بالفســـاد ودعم اإلرهـــاب، لكننا 
اليوم ومع هذا التقرير أمام فضيحة دولية قد توصلنا إلى أعتاب 
مرحلـــة خطيرة تتطلب متابعة جادة مـــن المجتمع الدولي، فقطر 
حصلـــت علـــى الرفاهيـــة غير المســـتحقة ويجب تعريـــة كل خفي 
بـــل والتشـــكيك في كل مـــا لديها، فاختيار محكمـــة العدل الدولية 
“حســـب التقريـــر” الخريطة األقـــل ماءمة للجنوب يترك شـــكوكا 
جدية ليس فقط بشـــأن اإلنصاف، ولكن أيضا بشـــأن الدقة للخط 

الذي تم الحصول عليه من اإلجراءات القانونية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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