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ال�س�فر قي�ود  م�ن  ومزي�د  عالم�ي  قل�ق 

بع�د انت�س�ار اأوميك�رون ف�ي ع�دة دول

سخيبول )هولندا( – الوكاالت: تزايد القلق أمس في أوروبا إزاء 
المتحور الجديد لفيروس كورونا، مع اكتشاف ألمانيا إصابة مشتبًها 
قيد  زالـــت  مــا  بكوفيد  إصــابــة   60 نحو  هــولــنــدا  وفــي  بأوميكرون,  بها 
أعلنت دول  التي  إفريقيا  بين مسافرين قادمين من جنوب  التحليل 

عدة تعليق الرحالت معها. 
كلوزه  كاي  المانيا  في  اإلقليمي  االجتماعية  الشؤون  وزير  وكتب 
على تويتر »من المرجح أن المتحّور أوميكرون موجود في ألمانيا. ما 

زال التحليل الكامل للنتائج جاريا«. 
وفي جمهورية التشيك المجاورة قال رئيس الوزراء أندريه بابيس 
أمس إن مختبرا محليا يجري تحليال لعينة أخذت من امرأة سافرت 

إلى ناميبيا وثبتت إصابتها بكوفيد-19 عند عودتها. 
تم رصد  إنــه  أمــس  البريطاني ساجد جاويد  الصحة  وزيــر  وقــال 
إلى  بالسفر  عالقة  لهما  بريطانيا  فــي  بـــ»أومــيــكــرون«  إصــابــة  حالتي 
الجنوب اإلفريقي. واكتشفت الساللة ألول مرة في جنوب إفريقيا ثم 

ظهرت حاالت في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونج كونج.
باعتبارها  أوميكرون  الساللة  العالمية  الصحة  منظمة  وصنفت 
»مقلقة« وهي أكثر نشرا للعدوى على األرجح من السالالت السابقة 
تكون  ربما  السفر  قيود  إن  يقولون  األوبئة  علماء  أن  رغم  للفيروس. 
جاءت بعد فوات األوان ولن توقف انتشار أوميكرون عالميا فإن كثيرا 
االتــحــاد  ودول  والــبــرازيــل  المتحدة  الــواليــات  ومنها  العالم  دول  مــن 
دول  مــع  عليه  قيود  فــرض  أو  السفر  الجمعة حظر  أعلنت  األوروبـــي 

الجنوب اإلفريقي.

كتب وليد دياب:

كــشــف رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة الــشــيــخ 
تطبيق  فــي  الــبــدء  عــن  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  محمد 
برنامج الضمان الصحي الوطني »صحتي« بداية العام 
للبرنامج  الزمني  الجدول  أن  إلى  الفتا   .2022 القادم 
الذاتي  للتسيير  التجريبي  التطبيق  بــدء  مــن  يتكون 
لــلــمــراكــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــدايــة 
األجانب  على  الصحي  التأمين  تطبيق  يتم  ثم   .2022
القادم، وأخيرا يطبق نظام  العام  الثاني من  الربع  في 

الضمان الصحي على البحرينيين بداية 2023.
الــمــجــلــس األعــلــى للصحة خــالل  رئــيــس  وأوضــــح 
الخليج«  »أخبار  حصلت  النواب  لمجلس  قدمه  عرض 
على نسخة منه، أن رزم الخدمات الصحية في برنامج 
ويكون  للمواطنين  إلزامية  رزم  إلــى  تنقسم  »صحتي« 
أي  الــمــواطــن  يتحمل  وال  الــحــكــومــة  تمويلها  مــصــدر 
تكاليف على تلك الرزمة، وتكون الخدمة في المرافق 

التأمينية  الخدمة  مـــزود  ويــكــون  الحكومية  الصحية 
صندوق الضمان الصحي.

الصحية  الــرزمــة  تغطيها  التي  الخدمات  أن  وذكــر 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  تتمثل  للمواطنين  اإللــزامــيــة 
ــيــــة الــشــامــلــة، وخــــدمــــات الـــمـــرضـــى الــداخــلــيــيــن،  األولــ
مملكة  في  والــطــوارئ  والــحــوادث  الخارجية،  والعيادات 
البحرين، والتلقيح الصناعي بشروط، وأي عالج خارج 
مثل  بالضمان  مشمولة  أخــرى  وخدمات  االستثناءات، 
العالج  أشكالها،  بجميع  الطبية  الفحوصات  األدويـــة، 

في الخارج إن دعت الحاجة.
الـــرزمـــة الصحية،  الــمــســتــثــنــاة مــن  الــخــدمــات  ــا  أمـ
األسنان  تقويم  أو  تركيب  التجميلية،  الجراحات  هي 
غير  الــبــدانــة  عــالج  جــراحــات  الــبــصــريــات،  التجميلية، 
الصينية  باإلبر  العالج  الخاص،  التمريض  العالجية، 

وخدمات الطب البديل، الغرف الخاصة.
وبشأن الرزمة الصحية االختيارية للمواطن، يكون 
يقل  ال  الــرزمــة  لتلك  الحكومة  من  دعــم جزئي  هناك 

عن 60% والباقي بمشاركة المواطن وتكون في المرافق 
الخدمة  مـــزود  ويــكــون  والــخــاصــة  الحكومية  الصحية 
الــتــأمــيــنــيــة صــنــدوق الــضــمــان الــصــحــي، ورزمــــة أخــرى 
بالمواطن،  خــاص  تمويلها  يــكــون  للمواطنين  خــاصــة 

ويكون مزود الخدمة التأمينية شركات التأمين.
المقيمين  عــلــى  الــتــأمــيــن  مـــشـــروع  أن  إلـــى  ولــفــت 
الهدف منه هو تمهيد الطريق لخطة تأمين مستدامة 
على  االعــتــمــاد  ثــقــافــة  لــتــحــويــل  األجـــانـــب  للمقيمين 
إلى نظام تأمين صحي  الخدمات الصحية الحكومية 
ا، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع  شامل وممول ذاتّيً
بمقدمي  الــوافــديــن  الــمــرضــى  جميع  ويــربــط  للرقابة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــشــتــري الـــخـــدمـــات فـــي الــقــطــاع 
الخاص من خالل قاعدة بيانات مركزية مبتكرة ضمن 

خدمات رعاية صحية فعالة وذات جودة عالية.

كتب علي عبداخلالق:

ــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي مــن  ــذر مـــصـ ــ حـ
المساهمة  أو  االستثمار  مخاطر  فــي  الــوقــوع 
بــــأي مــبــالــغ مـــع أي  ــتــــداول  الــ أو  الــتــعــامــل  أو 
أو شــركــات  أو مــؤســســات  أو أشــخــاص  شــخــص 
أو مواقع إلكترونية بما فيها وسائل التواصل 
مــن حصولهم  الــتــأكــد  دون  مــن  االجــتــمــاعــي، 
على التراخيص الالزمة من مصرف البحرين 

المركزي لمزاولة تلك األعمال واألنشطة.
»أخبار  به  بيان يخص  المصرف في  وأكد 
الــخــلــيــج« أنـــه لـــم يــرخــص ألي مـــن الــعــمــالت 

عملة  أي  لرقابته  تخضع  وال  بعد  المشفرة 
مشفرة. وأجرت »أخبار الخليج« تحقيقا حول 
اآلونــة  فــي  صيتها  ذاع  إذ  المشفرة،  العمالت 
ــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب  ــول عـ األخـــيـــرة بــعــد دخــ

لالستثمار فيها. 
مـــن جـــانـــبـــه، صــــرح يـــوســـف حـــاجـــي أحــد 
مشفرة  عملة  أول  وهــي  حــزم،  عملة  مؤسسي 
للناس  أن األمر ال يزال مبهما  عربية، مؤكدا 
فــيــمــا يــخــص الــعــمــالت الــرقــمــيــة والــمــشــفــرة، 
أنه  وكشف  والتأويالت،  اإلشاعات  تكثر  لذلك 
يــعــادل 95 مليار  تــم حــرق 95% مــن العملة مــا 
عــمــلــة حــــزم، وتــبــقــى 5 مــلــيــارات عــمــلــة فقط، 
أن  إلــى  ولــفــت  الــســوق.  فــي  بيعها  تــم  وأغلبها 

المشروع ال يهدف إلى النصب واالحتيال كما 
وقال:  االجتماعي.  التواصل  مواقع  في  يشاع 
الجميع  يستفيد  وأن  المشروع  مواصلة  نريد 

منه.
الرقمية  الــعــمــالت  أكـــد خبير  جــهــتــه،  مــن 
رئيس جمعية البحرين لهواة العمالت عبداهلل 
السهلي ضرورة تنظيم ومراقبة تداول العمالت 
ترخيص  هناك  يكون  وأن  الخليجية  الرقمية 
لحماية  الخليجية  المركزية  الــمــصــارف  مــن 

أموال المواطنين في دول الخليج.

ستاندرد  العالمية  التصنيف  وكــالــة  راجــعــت 
البحرين  لمملكة  المستقبلية  التوقعات  بورز  آند 
وجــاء ذلك  كانت سلبية،  أن  بعد  لتصبح مستقرة 
المملكة فــي ظل  بــه  وقــامــت  أعلنته  مــا  إلــى  نظرا 
خطة التعافي االقتصادي التي تم إعالنها مؤخرا 
وتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي اشتملت 

عليها.
أن  المتوقع  إنــه من  بــورز  آنــد  وقالت ستاندرد 

عـــددا من  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــحــكــومــة  تتخذ 
اإلجراءات وتنفذ عددا من المبادرات لخفض عجز 
الميزانية من خالل خطتها للتعافي االقتصادي.

مملكة  أطلقت  الماضي  الشهر  في  أنــه  يذكر 
من  تسعى  االقــتــصــادي  للتعافي  خطة  البحرين 
خــاللــهــا إلـــى اســتــثــمــار مــا يــقــارب 30 مــلــيــار دوالر 
أمريكي في مشاريع تنموية كبرى من شأنها خلق 

فرص عمل واعدة للمواطنين.

أمس  االقتصادية  التنمية  مجلس  أعلن 
التي   invest.bh االستثمارية  المنصة  إطــالق 
إلى  الــوصــول  إمكانية  للمستثمرين  ستتيح 
المشاريع  توفرها  التي  االستثمارية  الفرص 
التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي 

االقتصادي التي تم إعالنها مؤخًرا.
وســـتـــمـــكـــن الـــمـــنـــصـــة الــمــســتــثــمــريــن مــن 
الــتــعــرف عــلــى الــمــشــاريــع الــحــالــيــة الــمــتــاحــة 

المستقبلية  المشاريع  جانب  إلى  لالستثمار 
في المملكة والتي تشمل قطاعات عديدة من 
التحتية  والبنية  الصناعي  الــقــطــاع  ضمنها 
ومشاريع  السياحية  المشاريع  إلى  باإلضافة 

اإلسكان.
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ــد الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ  ــ أكـ
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  مـــحـــمـــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
حــــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــقــديــم 
أفضل الخدمات الصحية وتحقيق 
ــلـــة  ــامـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـ
ــي إطــــــار الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــدائـــمـــة  فــ
الملك  الــجــالــة  صــاحــب  لحضرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الــمــفــدى، وصــاحــب السمو  الــبــاد 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
ــاء بــمــنــظــومــة  ــ ــقـ ــ ــاالرتـ ــ الـــــــــــــوزراء، بـ
جميع  وتلبية  الصحية  الخدمات 

االحتياجات الصحية لألهالي في 
جميع محافظات مملكة البحرين 
الصحية بما يتماشى مع مبادرات 
الــتــي يشهدها  الــشــامــل  الــتــطــويــر 

القطاع الصحي في المملكة.
ــار، قــام الشيخ  وفــي هــذا اإلطــ
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  مـــحـــمـــد 
بـــزيـــارة مــيــدانــيــة تــفــقــديــة لــمــركــز 
الصحي  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ 
وذلــك  الــرفــاع،  فــي منطقة  الكائن 
بحضور رئيس مجلس أمناء مراكز 
الدكتور  األولية  الصحية  الرعاية 
عــبــدالــوهــاب،  محمد  عــبــدالــوهــاب 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــرعــايــة  ــرئــ والــ

جليلة  الدكتورة  األولــيــة  الصحية 
السيد جواد، والسيد إبراهيم علي 
للمجلس  العام  األمين  النواخذة 
األعـــــــلـــــــى لــــلــــصــــحــــة، وعـــــــــــدد مـــن 

المسؤولين في القطاع الصحي.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــع الــ ــ ــلـ ــ اطـ
الــزيــارة  آل خليفة خــال  عــبــداهلل 
لافتتاح  المركز  استعدادات  على 
الموافق  األحـــد  الــيــوم  التجريبي 
28 نوفمبر، ويخدم المركز مناطق 
سكنية كبيرة، ويشتمل على أحدث 
ــدات، ويــضــم  ــعــ ــمــ الـــتـــجـــهـــيـــزات والــ
العديد من العيادات المتخصصة، 
وسيقدم خدماته خال أيام العمل 
الرسمية، حيث سيكون واحدا من 
التي تخدم  الصحية  المراكز  أهم 

منطقة الرفاع وما حولها.
الـــشـــيـــخ  ــز  ــ ــركـ ــ مـ أن  وأوضـــــــــــح 
عــبــداهلل بــن خــالــد ســيــكــون بــديــًا 
لــمــركــز الـــرفـــاع الــشــرقــي الــحــالــي، 
مــــوجــــهــــا الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــــكـــــرام 
السابق  الــمــركــز  عــلــى  الــمــتــردديــن 
الصحية  للخدمات  االتــجــاه  إلــى 
ــتـــداء من  فـــي الــمــركــز الــجــديــد ابـ

تاريخ 28 نوفمبر 2021.
ترتيبات  إلــى وجــود  أشــار  كما 

شــامــلــة لــعــمــلــيــة تــوجــيــه وانــتــقــال 
المرضى من مركز الرفاع الشرقي 
إلى مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة الصحي، وسيقوم فريق 
المستفيدين  بمساعدة  متكامل 
من الخدمات الصحية في عملية 
االنتقال والتأكد من عدم اإلخال 
ــات الــمــقــدمــة  بـــمـــســـتـــوى الــــخــــدمــ

خال عملية االنتقال.
وفــي هــذا الــصــدد أكــد الشيخ 
أّن  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
للرعاية  الــذاتــي  التسيير  مــبــادرة 
ــة تــعــد مـــن أهــم  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
مبادرات برنامج الضمان الصحي، 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ حــيــث تــعــتــبــر الـ
للخدمات  األســـاس  األولــيــة حجر 

الصحية في مملكة البحرين.
التسيير  أّن مشروع  إلــى  ونــوه 
المبادئ  لتعزيز هذه  يأتي  الذاتي 
األولــيــة،  للصحة  منظومة  بخلق 
مـــســـيـــرة ذاتــــيــــًا مــــن قـــبـــل مــجــلــس 
األولـــيـــة،  الــرعــايــة  وإدارة  األمـــنـــاء 
متكاملة  صحية  خــدمــات  وتــقــدم 
وكفاءة  بعدالة  وتعمل  ومستدامة، 
ــودة عــالــيــة. ويــهــدف الــمــشــروع  وجــ
القائم  الصحي  النظام  دعــم  إلــى 

على الرعاية األولية، وزيادة حرية 
االخــتــيــار، واالســتــفــادة مــن فوائد 
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ »طـــــب األســــــــــرة«، والـ
وتحسين  والوقاية  الصحة  تعزيز 

الجودة.
ــور  ــتـ ــقــــدم الـــدكـ ــه تــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
عــبــدالــوهــاب مــحــمــد عــبــدالــوهــاب 
ــز  ــراكــ ــــس مـــجـــلـــس أمــــــنــــــاء مــ ــيـ رئـــ
الرعاية الصحية األولية بخالص 
ــر إلـــــــى رئـــيـــس  ــديــ ــقــ ــتــ الــــشــــكــــر والــ
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة على 
ــه الـــكـــريـــمـــة، وحـــرصـــه على  ــارتــ زيــ
الـــوقـــوف الــمــبــاشــر عــلــى كــافــة ما 
الخدمات  بمبادرات تطوير  يتعلق 
الــصــحــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الــرعــايــة 

الصحية األولية.
كما تقدم عبدالوهاب بالشكر 
مشيدًا  العمل،  فــرق  إلــى  الجزيل 
ــداد  ــ ــــإعـ ــرة لـ ــيــ ــبــ ــكــ ــم الــ ــودهــ ــهــ ــجــ بــ
التعاون  على  أثنى  كما  لافتتاح، 
المختلفة  الــجــهــات  بــيــن  الــقــائــم 
والــمــســتــشــفــيــات  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــشــكــل  ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ
مــتــكــامــل والـــعـــمـــل بـــــروح الــفــريــق 
الخدمات  أفضل  لتقديم  الــواحــد 

الصحية للجميع.

�لملك يهنئ بذكرى ��ستقالل موريتانيا و�ألبانيا 

يهن���ئ  �ل����وزر�ء  رئي����س  �ل�ع����هد  ول���ي 

و�ألباني���ا  موريتاني���ا  ��س���تقالل  ب�ذك����رى 

حمد  الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى برقية 
الغزواني  ولد  الرئيس محمد  إلى فخامة  تهنئة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـامـــيـــة الــمــوريــتــانــيــة 

الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه 
والــســعــادة  الــصــحــة  بــمــوفــور  لفخامته  وتمنياته 
ولــشــعــب الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة الــمــوريــتــانــيــة 

الشقيق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كــمــا بــعــث حــضــرة  صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
إيــلــيــر ميتا  الــرئــيــس  فــخــامــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 
ذكــرى  بمناسبة  وذلـــك  ألبانيا،  جمهورية  رئــيــس 

استقال باده.
تهانيه  البرقية عن أطيب  أعرب جالته في 

وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

ــعــــث صــــاحــــب الـــســـمـــو  بــ
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
رئيس مجلس الوزراء برقية 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة 
رئيس  الغزواني  ولد  محمد 
ــة  ــيــ ــامــ ــة اإلســ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
الموريتانية الشقيقة، وذلك 
ــرى اســتــقــال  ــ بــمــنــاســبــة ذكــ

باده.
وأعــــــــــــــــــرب ســــــــمــــــــوه فـــي 
تهانيه  أطــيــب  عــن  الــبــرقــيــة 
بموفور  لفخامته  وتمنياته 

ولشعب  والــســعــادة  الــصــحــة 
ــة  ــيــ ــامــ ــة اإلســ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــق  ــيـ ــقـ ــشـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ ــمـ ــ الـ
التقدم  من  المزيد  تحقيق 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس  
مجلس الوزراء برقية تهنئة 
مماثلة إلى محمد ولد بال 

رئيس الوزراء الموريتاني. 
كما بعث صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 

رئيس مجلس الوزراء برقية 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة 
جمهورية  رئيس  ميتا  إيلير 
ألـــبـــانـــيـــا، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
أعرب  ذكرى استقال باده، 
سموه في البرقية عن أطيب 
لفخامته  وتمنياته  تهانيه 

بهذه المناسبة الوطنية.
 وبــعــث صــاحــب الــســمــو 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة 
مماثلة إلى إيدي راما رئيس 

وزراء جمهورية ألبانيا.

�الفتتاح �لتجريبي لمركز عبد�هلل بن خالد �ل�سحي �ليوم
} الشيخ محمد بن عبداهلل خال زيارة تفقدية للمركز.

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس عــصــام بــن عــبــداهلل خــلــف عن 

إصدار قرار استماك 58 عقارا خال العام الجاري.
إجـــــــراءات االســـتـــمـــاك تمر  أن  الـــوزيـــر  ــح  ــ وأوضــ
ومرحلة  الطلب  دراســـة  مرحلة  هــي  ثـــاث؛  بــمــراحــل 
االستماك وأخيرًا مرحلة التعويض، وذلك بناًء على 
القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استماك العقارات 

للمنفعة العامة.
استماكها  تــم  الــتــي  الــعــقــارات  أن  الــوزيــر  وأردف 
عــدة مناطق حيوية في  الــجــاري تخدم  الــعــام  خــال 
حديقة  إنــشــاء  مــشــروع  اآلتــيــة:  للمشاريع  المملكة، 
عــامــة فــي منطقة الــنــعــيــم، ومـــشـــروع إنــشــاء مــواقــف 
عامة للسيارات لخدمة الحديقة المائية في منطقة 
القفول، ومشروع تطوير شبكة الطرق في مجمع 338 
في العدلية، باإلضافة إلى استماكات جزئية ضمن 
مشاريع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بكلفة 
دينارا  بــــــ3.145.087  ُتــقــدر  المشاريع  لهذه  إجمالية 

بحرينيا. 
ــر أنــــه تـــم اســتــكــمــال اشـــتـــراطـــات  وأضــــــاف الــــوزيــ
إصدار قرار االستماك لمجموع 40 عقارا، حيث تم 
استماك عدد 25 عقارًا لقطاع شؤون اإلشغال بكلفة 
مختلف  فــي  بحرينيا  ديــنــارا   1.419.220 إجــمــالــيــة 
مناطق مملكة البحرين، مضيفا: »كما تم استماك 
العمراني  التطوير  ألغـــراض  عــقــارا   11 لــعــدد  أجـــزاء 
تم  كــمــا  بحرينيا،  ديــنــارا   309.716 إجــمــالــيــة  بكلفة 
لمشاريع  تخصيصها  ليتم  كليًا  عقارات   4 استماك 
 852.271 إجمالي  بمبلغ  الحضرية  التنمية  تطوير 

دينارا«. 
وقـــــال: »فــــي مــرحــلــة دراســـــة الــطــلــب تــقــوم إدارة 
االستماك  طلبات  بتلقي  والــتــعــويــض  االســتــمــاك 
من كل الوزارات والهيئات الحكومية ومن في حكمها، 
وبناء عليه يتم التحقق من غرض االستماك ومدى 
المادة  بحسب  العامة  المنفعة  أوجــه  مــع  انسجامه 

الثالثة من القانون المذكور، ومن ثم يتم تقدير قيمة 
التعويض بمعرفة إحدى دوائر التثمين المنبثقة من 
العامة،  للمنفعة  المستملكة  العقارات  تثمين  لجنة 
لتنفيذ  الــازم  المالي  االعتماد  توافر  من  والتحقق 

االستماك«.
أما مرحلة االستماك فأكد خلف أنها تبدأ »بعد 
إصدار قرار االستماك ونشرة في الجريدة الرسمية 
وجريدتين محليتين تصدران باللغة العربية، وإشعار 
مالك العقار المستملك وكل الجهات الحكومية ذات 

العاقة«. 
إجــراءات االستماك  اتباع  »ومن ثم يتم  وأردف: 
المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك وصواًل 
للعقار  نــهــائــي  بتثمين  التثمين  ــر  دوائــ تكليف  الـــى 
المنفعة  بــمــشــروع  المتأثرة  األجــــزاء  أو  المستملك 
العامة، ومن ثم إشعار المستفيد والجهة المستملكة 
بقرار دائرة التثمين الوارد في محضر رسمي لذلك«.

وأكد خلف أنه »بعد اإلشعار بقرار دائرة التثمين 
التظلم  بــاب  فتح  يتم  حيث  التعويض،  مرحلة  تبدأ 

من قرار االستماك والتثمين مدة 45 يوما«.
»يمكن للمستفيد في هذه  أنــه  إلــى  وأشــار خلف 
الــمــرحــلــة قــبــول الــتــعــويــض مـــن خـــال كــتــاب رســمــي 
أو طلب  والــتــعــويــض،  االســتــمــاك  إدارة  إلـــى  مــوجــه 
إلى  التظلم  موضوع  إحالة  يتم  عليه  وبناء  التظلم، 
لــجــنــة مــخــتــصــة بــالــتــظــلــم مـــن قــــــرارات االســتــمــاك 
والــتــثــمــيــن، عــلــى أن تــقــوم هـــذه لــلــجــنــة بــالــنــظــر في 
ـــوع الــتــظــلــم،  ـــوضـ ــا مـ ــضــ ــتــــمــــاك وأيــ إجــــــــــراءات االســ
واالجتماع مع المستفيد لمناقشة موضوع التظلم«.

اللجنة مهلة 30 يوما للبت  »ويكون لهذه  وتابع: 
إلجــراءات  واستكمااًل  عليها.  المعروض  التظلم  في 
الــتــعــويــض بــعــد قــــرار لــجــنــة الــتــظــلــمــات يــتــم إخــطــار 
ــه الـــحـــق فــــي قــبــول  ــ الــمــســتــفــيــد بــــقــــرار الـــلـــجـــنـــة، ولـ
أقصاها  القضاء في مهلة  أمام  التظلم  أو  التعويض 

60 يوما من تاريخ إشعاره بالتعويض«.

سوق  تنظيم  بهيئة  العمالي  التفتيش  إدارة  نفذت 
العمل حملة تفتيشية على أماكن تجمع العمالة وعدد 
مـــن الــمــحــال الــتــجــاريــة فـــي مــحــافــظــة الــمــحــرق أمــس 
بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة 

الداخلية ومديرية شرطة المحرق.
التفتيشية  للحمات  استمرارًا  الحملة  هــذه  وتأتي 

الــمــشــتــركــة الــتــي تــهــدف إلـــى اســتــقــرار الــســوق المحلي 
قانونية  غير  ــراءات  إجــ أو  مخالفات  أيــة  على  والــوقــوف 
وتنافسية سوق  تؤثر على عدالة، ومرونة،  أن  من شأنها 

العمل.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات 
العمل  ســـوق  تنظيم  هيئة  قــانــون  بــأحــكــام  تتعلق  الــتــي 

ــامـــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، وضــبــط عـــدد من  ــانـــون اإلقـ وقـ
العمال المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ إجراءات 

الترحيل وفق اآلليات القانونية المتبعة.
وجددت الهيئة تأكيدها أهمية دور المجتمع في دعم 
للممارسات غير  التصدي  الحكومية في  الجهات  جهود 

القانونية في سوق العمل.

»�س��وق �لعم��ل« تنف��ذ حمل��ة تفتي�س��ية ف��ي محافظ��ة �لمح��رق

العصفور  أحمد  أسامة  المستشار  أكد 
أن جمع  الـــشـــورى  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
بالشأنين  المتعلقة  والقوانين  التشريعات 
االقتصادي واالستثماري بمملكة البحرين 
يــســهــم فـــي الــتــعــريــف بـــاألطـــر الــقــانــونــيــة 
المطلوبة للتعامات المالية واالقتصادية، 
كما يسهل على المستثمرين ورواد األعمال 
معرفة آليات العمل واالطاع على المظلة 
وتتابع  حــقــوقــهــم  تضمن  الــتــي  الــقــانــونــيــة 
الــتــزامــاتــهــم األدبـــيـــة أو الــمــالــيــة، مــنــوهــًا 
بــاهــتــمــام عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
على  للعمل  وتــوجــيــهــاتــه  الــشــورى  مجلس 
نشر الثقافة القانونية إلطاع المواطنين 
والــقــوانــيــن  الــتــشــريــعــات  عــلــى  والمقيمين 

الوطنية.
جــــــاء ذلــــــك لــــــدى تـــدشـــيـــن الـــمـــرجـــع 
ــي فــــــي الـــــقـــــوانـــــيـــــن الـــمـــالـــيـــة  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
فـــي مملكة  واالســتــثــمــاريــة  واالقـــتـــصـــاديـــة 

وذلــك  تعدياتها«،  أحـــدث  »وفـــق  البحرين 
ــلـــس الــــشــــورى  ــن مـــــع عـــقـــد مـــجـ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
التشريعيات  على  »أضواء  الحوارية  الندوة 
البحرينية ودورها في التنمية االقتصادية« 
التي أقيمت يوم الخميس الماضي برعاية 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى، وبـــالـــتـــعـــاون مع 

جامعة البحرين.
بأن  العصفور  أسامة  المستشار  وأفــاد 
ــدار تــم بعد  ــ الــعــمــل عــلــى إنــجــاز هـــذا اإلصـ
حيث  الماضي،  الثالث  االنعقاد  دور  فــض 
عــمــلــت هــيــئــة الــمــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــيــن 
التشريعات  جــمــع  عــلــى  الــشــورى  بمجلس 
االخــتــصــاص،  وفـــق  وتصنيفها  والــقــوانــيــن 
رئيس  على  النهائية  صورتها  في  وعرضها 
مــجــلــس الــــشــــورى الـــــذي أكــــد أهــمــيــة هــذا 
ــا يــتــيــحــه مـــن فــرصــة ألعــضــاء  الــعــمــل، ومــ
تطوير  عــلــى  للعمل  التشريعية  الــســلــطــة 
فضًا  االقــتــصــاديــة،  التشريعات  منظومة 

والطلبة  للباحثين  األكاديمية  فائدته  عن 
الجامعيين والمهتمين بالشأن االقتصادي 

بصورة عامة.

ولفت إلى أن هذا اإلصدار الذي عملت 
يمثل  عــام  مــن  أكثر  العاملة  األمــانــة  عليه 
لمجلس  العامة  األمانة  لمبادرات  امتدادًا 
الـــشـــورى فـــي مــجــال تــصــنــيــف الــتــشــريــعــات 
العامة  األمانة  ستستمر  فيما  والقوانين، 
اإلصــدارات  المزيد من  إنتاج  بالعمل على 

التشريعية.
الــتــشــريــعــي  الـــمـــرجـــع  أن  ــى  ــ إلــ ــار  يــــشــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــن الـــمـــالـــيـــة واالقــ ــوانــ ــقــ ــي الــ ــ فـ
يضم  البحرين  مملكة  فــي  واالســتــثــمــاريــة 
الـــمـــواد الــدســتــوريــة ذات الــعــاقــة بــالــشــأن 
الــمــالــي واالقـــتـــصـــادي واالســتــثــمــاري، إلــى 
جـــانـــب الـــمـــراســـيـــم بـــقـــوانـــيـــن، والــقــوانــيــن 
وتعدياتها، وهو متوافر بشكل مجاني لمن 
يرغب في الحصول على نسخة إلكترونية 
الشورى  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  عبر 
اإلعــامــيــة  والـــمـــنـــصـــات   www.shura.bh

األخرى للمجلس.

�لت�س���ريعي �لمرج���ع  �إ�س���د�ر  يعل���ن  �ل�س���ورى  ع���ام  �أمي���ن 

�لبحري�ن ف�ي  و�ال�س��تثمارية  و�القت��س��ادية  �لمالي�ة  للقو�ني�ن 

} المستشار أسامة العصفور.

ع���ق���ار�   58 ت�����س��ت��م��ل��ك  �الأ�����س����غ����ال 

ل��ل��م��ن��ف��ع��ة �ل���ع���ام���ة �ل���ع���ام �ل���ج���اري

رفــع الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
ــب الـــجـــالـــة  ــاحــ ــرة صــ ــضــ إلــــــى حــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، وصــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة فــوز 
مكتب  بعضوية  البحرين  مملكة 
لمنظمة  التابع  الــدولــي  التربية 
العربية،  للدول  ممثلًة  اليونسكو 
المؤتمر  انعقاد  أثناء فترة  وذلك 
ــام لــلــمــنــظــمــة بــالــجــمــهــوريــة  ــعــ الــ
المقّررة  واالجتماعات  الفرنسية 

للجانها ومكاتبها.
وأكـــد الــوزيــر أن هــذا اإلنــجــاز 
الجديد لمملكة البحرين في ظل 
قيادتها الحكيمة يأتي تأكيدا لما 
تــحــظــى بـــه الــمــمــلــكــة مـــن مــكــانــة 
رفــيــعــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي 
المجال  منها  الــمــجــاالت  كــل  فــي 
ــه مــن  ــا تــتــمــيــز بــ ــ الــتــعــلــيــمــي، ومـ

تقدير واحترام في هذه المنظمة 
الدولية العتيدة.

مكتب  أّن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
معهد  أقــدم  يعّد  الــدولــي  التربية 
لــلــيــونــســكــو، حــيــث أنــشــئ فــي عــام 
تامًا  إدماجًا  إدماجه  وتــّم  1925م، 
1969م،  عــــام  فـــي  الــمــنــظــمــة  فـــي 
وتحّول منذ ذلك الحين من مركز 
مؤسسة  إلـــى  والــتــوثــيــق  للبحوث 

مجال  في  لليونسكو  متخصصة 
المناهج الدراسية.

وتــتــمــّثــل الــمــهــمــة األســاســيــة 
ــي فــي  ــ ــدولــ ــ لـــمـــكـــتـــب الـــتـــربـــيـــة الــ
تــعــزيــز قــــــدرات الــــــدول األعـــضـــاء 
عـــلـــى وضــــــع وتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــنـــاهـــج 
الــــــدراســــــيــــــة الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــعـــزيـــز 
ــاف فــــي تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم  ــ ــصـ ــ اإلنـ
والمناسبين،  الجيدين  والتعّلم 
التعلم  عــمــلــيــة  تــوجــيــه  ثـــّم  ومـــن 
المعلمين  وتــدريــب  الطاب  لــدى 
وهــي  الـــطـــاب،  تحصيل  وتــقــيــيــم 
أمـــور تــعــّد مــن الــركــائــز األساسية 
للهدف الرابع من أهداف التنمية 
المؤتمر  أسند  وقــد  المستدامة. 
الــمــكــتــب مهمة  إلــــى هــــذا  الـــعـــام 
اإلســـــهـــــام فــــي تــصــمــيــم بـــرنـــامـــج 
الــيــونــســكــو فــــي مـــجـــال الــتــربــيــة 
إلى  باإلضافة  وتنفيذه،  والتعليم 
المستوى  على  المساعدة  توفير 
الـــتـــقـــنـــي والـــمـــنـــهـــجـــي وتـــنـــمـــيـــة 

القدرات.

مكتب  ب��ع�����س��وي��ة  ت��ف��وز  �ل��ب��ح��ري��ن  م��م��ل��ك��ة 

�ل��ت��رب��ي��ة �ل����دول����ي �ل���ت���اب���ع ل��ل��ي��ون�����س��ك��و

} وزير التربية والتعليم.

قــــام وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
بن  الــســيــد جميل  االجــتــمــاعــيــة، 
ــيـــدان، بـــزيـــارة  مــحــمــد عــلــي حـــمـ
ــة خـــــدمـــــات مـــطـــار  ــ ــركـ ــ ــر شـ ــقـ ــمـ لـ
التقى  ــاس(، حــيــث  ــ )بـ الــبــحــريــن 
الـــشـــركـــة،  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
السيد نبيل خالد كانو، بحضور 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، الــســيــد  ــرئــ الــ
مــحــمــد خــلــيــل أحـــمـــد، والــوكــيــل 
المساعد لشئون العمل بالوزارة، 
الــحــايــكــي،  أحــمــد جعفر  الــســيــد 
حيث أطلعه على جهود ومبادرات 
باس في توظيف وتطوير القوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، والــخــطــط 
المستقبلية في استثمار الموارد 
مختلف  فــي  وإدمــاجــهــا  البشرية 
الــــوظــــائــــف اإلداريــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة وغــــيــــرهــــا الـــتـــي 

تستقطب البحرينيين.
ــد حـــــمـــــيـــــدان، خــــال  ــقــ ــفــ وتــ
الـــــــــــزيـــــــــــارة، مــــــــراكــــــــز ومــــعــــامــــل 
الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر، بـــمـــا فــي 
ــب هـــنـــدســـة  ــ ــدريــ ــ ــز تــ ــ ــركـ ــ ذلـــــــك مـ
ــددا مــن  ــ ــرات، والـــتـــقـــى عــ ــائــ ــطــ الــ
الـــمـــتـــدربـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 
الــدورات في تخصصات  مختلف 
الــعــمــلــيــات األرضــــيــــة، الــشــحــن، 
أمن  الطيران،  هندسة  التموين، 
الـــطـــيـــران، وفـــي مــجــال خــدمــات 
الــمــطــار والــنــقــل الــجــوي، مــؤكــدًا 
في  أســاســي  الــتــدريــب عنصر  أن 

التطور المهني للموظف.

وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، أوضــــح 
الرئيس التنفيذي أن شركة باس 
تــفــخــر بــاعــتــمــادهــا الــكــبــيــر على 
ــكــــوادر الــوطــنــيــة، مــشــيــرًا إلــى  الــ
تبلغ  لــديــهــا  الــبــحــرنــة  نــســبــة  أن 
اســتــمــرار  إلــــى  نــحــو 80%، الفـــتـــًا 
الوطنية  ــا  كـــوادرنـ تــأهــيــل  جــهــود 
واستقطابها،  فيها  واالســتــثــمــار 
ــًا أنــــــه مــــن الــــمــــقــــرر أن  مــــوضــــحــ
بــحــريــنــيــًا   )170( تــوظــيــف  يــتــم 
الشواغر  فــي   2022 الــعــام  خــال 
التموين،  تشمل  التي  الوظيفية 
الــصــيــانــة، خــدمــات الــمــســافــريــن 
تهتم  الـــشـــركـــة  وأن  الــعــمــلــيــات، 
ــيـــف األشــــخــــاص  ــوظـ ــتـ كــــذلــــك بـ
ادمــاج  عــن  فضًا  العزيمة،  ذوي 
مناصب  فــي  البحرينية  الــمــرأة 

قيادية، مؤكدًا االهتمام بالموارد 
ــرامـــج  ــر تــنــفــيــذ بـ ــبـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
دورة   200 تفوق  شاملة  تدريبية 
وللبحرينيين  ســنــويــًا،  تــدريــبــيــة 

النصيب األكبر منها.
الزيارة  هامش  على  تم  وقــد 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  بـــيـــن 
ــة خـــدمـــات  ــركــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وشــ
وتنص  ــاس(،  )بــ البحرين  مــطــار 
على قيام الشركة بتوظيف )70( 
ــل، ســتــرشــحــهــم  ــمـ ــًا عــــن عـ ــثـ بـــاحـ
ــوزارة وتــدعــم أجــورهــم، إضافة  الــ
في  مـــواطـــنـــًا   )30( ــدريـــب  تـ ــى  إلــ
دورات متخصصة، تتراوح مدتها 
مكافأة  دفــع  مــع  أشــهــر   6-4 بين 
مالية للمتدرب بواقع 100 دينار 

شهريًا.
ــذه  ــهــ وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــه بــ
الـــمـــنـــاســـبـــة، أشــــــاد وزيــــــر الــعــمــل 
باهتمام  االجتماعية  والتنمية 
بـــتـــوظـــيـــف  بـــــــاس  ــة  ــ ــركـ ــ شـ إدارة 
الــــكــــوادر الــوطــنــيــة والــمــحــافــظــة 
على استقرارها الوظيفي، منوهًا 
البحريني  العامل  به  يتمتع  بما 
ــاِن فـــي العمل  مـــن إخــــاص وتـــفـ
الوظيفي،  االنضباط  إلى جانب 
كما أشاد بتوقيع مذكرة التفاهم 
الــــتــــي تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار تــنــفــيــذ 
في  للتوظيف  الوطني  البرنامج 
برنامج  وضمن  الثانية،  نسخته 
ــه ســمــو  ــقــ ــلــ »فــــــــــرص« الـــــــــذي أطــ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الـــمـــمـــثـــل الـــشـــخـــصـــي لـــجـــالـــة 

الملك لألعمال الخيرية وشئون 
الشباب ومستشار األمن الوطني 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس 
والرياضة، والذي يهدف إلى دعم 
عبر  البحريني  الشباب  وتطوير 
على  لهم  تدريبية  فــرص  توفير 
إكسابهم  أجـــل  مــن  الــعــمــل  رأس 

المهارات والخبرات الازمة.
وأعرب الرئيس التنفيذي 
بتوقيع  ســعــادتــه  عــن  للشركة 
هــــذه االتــفــاقــيــة مـــع الــــــوزارة، 
والـــتـــي تــتــمــحــور حــــول وضــع 
نظم وآليات تقوم من خالها 
الــــــــوزارة بــتــرشــيــح الــبــاحــثــيــن 
ــن عـــمـــل الـــمـــســـجـــلـــيـــن فــي  ــ عـ
قوائمها لتوظيفهم وتدريبهم 

بالشركة.

»�لعم�ل« و�س�ركة »با��س« توقع�ان مذك�رة توظي�ف 70 باحث�ا ع�ن عم�ل

حمي�دان يطلع على خطط التوظيف ب�ش�ركة خدم�ات مطار البحرين

} وزير العمل خال زيارته لمقر شركة خدمات البحرين.
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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
الــشــبــاب، ينعقد الخميس  ــؤون  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــ الــمــلــك  جــالــة 
ومركز  الصحة  وزارة  بتنظيم من  الرياضي«  القلب  المقبل مؤتمر »طب 
للقلب،  التخصصي  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
وبالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة، وذلك على مدى 3 أيام 

بمركز الخليج للمؤتمرات.
وصرح رئيس المؤتمر الدكتور عادل خليفة رئيس قسم كهرباء القلب 
بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب 
دول  نوعه على مستوى  األول من  يعّد  الرياضي  القلب  بأن مؤتمر طب 
إلى  تؤدي  التي  الضوء على األسباب  إلى تسليط  المنطقة، وهو يهدف 
حاالت الوفيات لدى ممارسة الرياضة في المماشي والصاالت الرياضية، 
المشكلة  اللجنة  لتوصيات  تنفيذًا  يــأتــي  المؤتمر  هــذا  أن  إلــى  مشيرًا 
تلك  أسباب  لدراسة  آل خليفة  ناصر بن حمد  الشيخ  بتوجيه من سمو 

الحاالت وإيجاد الحلول للحد منها.
وقال الدكتور عادل خليفة إن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من أبرز 
الصلة،  ذات  والتخصصات  الرياضي  القلب  في مجال طب  المتحدثين 
ودول  الــبــحــريــن،  مملكة  مــن  مــتــحــدثــًا   30 المتحدثين  عـــدد  بــلــغ  حــيــث 
مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة وإيطاليا ولبنان وموناكو 
وإسبانيا، وسيقدم المتحدثون أوراق عملهم من خال 8 جلسات رئيسية 
و4 ورش عمل، كما يصاحب المؤتمر معرض يضم العديد من الشركات 

الطبية والرياضية المتنوعة.
القطاع  مــن  المتخصصين  حــضــور  يستهدف  المؤتمر  أن  وأضـــاف 
ستكون  المؤتمر  جلسات  وأن  الــريــاضــي،  القطاع  إلــى  باإلضافة  الطبي 
حضورية إلى جانب إتاحة المجال للمشاركة عبر تقنية االتصال عن بعد 

والتي تستخدم بها تكنولوجيا 3D التي تتيح للمشارك التنقل افتراضيًا 
بين القاعة الرئيسية للمؤتمر وقاعات ورش العمل باإلضافة إلى إمكانية 

التجول في المعرض المصاحب.

برعاية نا�صر بن حمد.. 

م�ؤتمر »طب القلب الريا�ضي« ينطلق الخمي�س المقبل

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

جلسته  خــال  الــشــورى  مجلس  يناقش 
الفصل  من  الرابع  االنعقاد  دور  في  الثامنة 
التشريعي الخامس، اليوم )األحد(، مرسوما 
بقانون رقم )19( لسنة 2021 بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 
في شأن األوسمة، والذي يهدف إلى استحداث 
نوع جديد من األوسمة تحت مسمى »وسام 
األمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي« 
والمدنية  العسكرية  الطبية  للطواقم  ُيمنح 
ــاء والــمــمــرضــيــن فـــي الــصــفــوف  ــبــ مـــن األطــ
األمــامــيــة، والــعــامــلــيــن فــي األقــســام الطبية 
وفنيين،  وأخصائيين  إداريين  من  المساندة 
انتشار  أثــنــاء  متميزة  ِخــْدمــات  مــوا  قــدَّ ممن 

األوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث.
اسُتشِهد  مــن  لــورثــة  الــوســام  ُيمنح  كما 
منهم بسبب أدائه واجبات عمله خال ذلك. 
وُيــمــنــح كــذلــك لـــأفـــراد والــمــؤســســات ممن 
كــانــت لــهــم إســهــامــات وِخــــْدمــــات جــلــيــلــة في 
الطبية  للجهود  والمعنوي  الــمــادي  عــم  الــدَّ
خال انتشار األوبئة أو في الظروف الطارئة 

أو الكوارث.
لجنة  تــقــريــر  الــمــجــلــس  سيبحث  فــيــمــا 
الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
بــخــصــوص مــشــروع قــانــون بــالــمــوافــقــة على 
انــضــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلـــى بــروتــوكــول 
ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 
ــقـــاســـم الــــعــــادل والـــمـــنـــصـــف لــلــمــنــافــع  ــتـ والـ
باتفاقية  الملحق  استخدامها  عن  الناشئة 
رقم  للمرسوم  الــمــرافــق  البيولوجي  التنوع 
سعي  ــار  ــ إطـ فـــي  ــــك  وذلـ  ،2020 لــســنــة   )81(
الدولية  الجهود  لمساندة  البحرين  مملكة 
في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيًقا 
ألهــــداف اتــفــاقــيــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي التي 

صادقت عليها مملكة البحرين.
في  الجلسة  خــال  المجلس  وسينظر 
مشروع  بخصوص  الــخــدمــات  لجنة  تقرير 
الحرفية  الــمــنــتــجــات  بــشــأن حــمــايــة  قــانــون 

التقليدية الوطنية
كما سيواصل المجلس مناقشة التقرير 
التكميلي للجنة الشؤون المالية واالقتصاد 

بشأن االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
ــوم بــقــانــون  ــرسـ ــمـ ــــى الـ ــرًرا( إلـ ــ ــكـ ــ بـــرقـــم )9 مـ
من  والــمــقــدم  التعطل،  ضــد  التأمين  بشأن 
ــــش أحـــمـــد الــمــنــاعــي، رضــا  ــاء: درويــ األعــــضــ
الــدكــتــور محمد عــلــي حسن،  فـــرج،  عــبــداهلل 
الدكتور منصور محمد  الزايد،  دالل جاسم 

سرحان.
ويـــهـــدف االقــــتــــراح بـــقـــانـــون إلــــى بسط 
الــمــال  عــلــى  البرلمانية  الــرقــابــة  مــن  مــزيــد 
والحفاظ عليه،  إدارتــه  العام لضمان حسن 
ــــرض الـــحـــســـاب الــخــتــامــي  ــوجـــب عـ حـــيـــث يـ
ــد الـــتـــعـــطـــل، عــلــى  ــ لـــحـــســـاب الـــتـــأمـــيـــن ضـ
ويكون  الشورى،  مجلس  ثم  النواب  مجلس 
بقرار  الــمــذكــور  الختامي  الــحــســاب  اعــتــمــاد 
يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب 
أن  اللجنة  مؤكدة  بماحظاتهما،  مشفوًعا 
كيفية  على  الــعــام  الـــرأي  وإطـــاع  المساءلة 
الــعــامــة بالمال  الــهــيــئــات  أو  الــدولــة  تــصــرف 
المواطن  حــقــوق  مــن  حــًقــا  أصبحت  الــعــام، 

والمجتمع.

»و�ض��ام ب�ض��اأن  ب�ق���ان�ن  م�ر�ض�م���ا  ين���اق�س  »ال�ض����رى« 

الي���م الطب��ي«  لال�ض��تحقاق  حم��د  ب��ن  �ض��لمان  الأمي��ر 

ــوم  ــلــ ــعــ أعــــلــــنــــت جــــامــــعــــة الــ
الــتــطــبــيــقــيــة فــتــح بــــاب الــقــبــول 
والتسجيل للطلبة المستجدين 
الراغبين في االلتحاق بالجامعة 
لــلــفــصــل الــــدراســــي الـــثـــانـــي من 
إذ   ،2022/2021 األكاديمي  العام 
تعمل الجامعة على توفير أفضل 
تعزيز  في  يسهم  مما  الخدمات 
وتــحــســيــن نـــوعـــيـــة الــمــخــرجــات 

التعليمية للطلبة.
ــة  ــيـ وأشــــــــــــارت األســـــــتـــــــاذة رقـ
مــــحــــســــن مــــــــديــــــــرة الــــتــــســــويــــق 

والعاقات العامة إلى أن الطلبة 
الراغبين بااللتحاق في الجامعة 
بــإمــكــانــهــم الــتــســجــيــل وتــقــديــم 
عبر  إلكترونيا  االلتحاق  طلبات 
للجامعة  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 
www.asu.edu.bh، أو عبر البريد 
admission@asu.edu. اإللكتروني
الــتــواصــل مع  أو مــن خـــال   ،bh
ــم الـــواتـــســـاب  الــجــامــعــة عــلــى رقــ

.)66633770(
وصـــرحـــت مـــديـــرة الــتــســويــق 
والـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة بــــــأن 

ــة  ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــ ــصـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
تشمل  الــقــادم  الــدراســي  للفصل 
إدارة  الحقوق،  في  البكالوريوس 
األعــــمــــال، الــمــحــاســبــة، الــعــلــوم 
الــمــالــيــة والـــمـــحـــاســـبـــة، الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة، نـــظـــم الــمــعــلــومــات 
اإلداريــــــــــــــــــة، عــــلــــم الـــــحـــــاســـــوب، 
ــي،  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــجــ ــ الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم الــ
الداخلي، وتخصصات  التصميم 
ــر فــــــي الـــــقـــــانـــــون،  ــيــ ــتــ ــمــــاجــــســ الــ
وإدارة  الـــــتـــــجـــــاري،  والـــــقـــــانـــــون 
األعمال، وإدارة الموارد البشرية، 

والمحاسبة والتمويل.
كـــــمـــــا دعــــــــــت كـــــــل الـــطـــلـــبـــة 
إلـــــــى زيــــــــــارة مـــــواقـــــع الـــجـــامـــعـــة 
التواصل  شبكات  عبر  الــخــاصــة 
ــرام  ــغـ ــتـ ــسـ االجـــتـــمـــاعـــي فــــي االنـ
ــبـــوك،  ــسـ ــيـ ــفـ ــات، والـ ــشــ ــابــ ــنــ ــســ والــ
أرقــام  على  االتصال  أو  والتويتر 
-16036395 ــاخـــن  الـــسـ الـــخـــط 
 –  16036397  -16036396
رقم  أو   16036399  -  16036398
الــــواتــــســــاب الــــخــــاص بــالــطــلــبــة 
ــالــــتــــســــجــــيــــل فـــي  الـــــراغـــــبـــــيـــــن بــ
لــاطــاع   66633770 الــجــامــعــة 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات 
الدراسي  للفصل  التسجيل  عن 

الثاني 2021-2020.
الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
الجديد  الــدراســي  الفصل  تــبــدأ 
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــة كــ ــلـ ــسـ ــلـ ـــــي ظــــــل سـ فـ
على  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات 
المستويات المحلية واإلقليمية 
 QS والــــدولــــيــــة، فـــفـــي تــصــنــيــف
لــلــجــامــعــات الــعــالــمــيــة تــعــدُّ أول 
جامعة خاصة في البحرين يتم 
 600-591 الــمــركــز  فــي  تصنيفها 
إلى تصنيفها  باإلضافة  ا،  عالمّيً

ناشئة  أفضل 150 جامعة  ضمن 
تحت عمر 50 عاما على مستوى 
 QS تــصــنــيــف  أن  كـــمـــا  ــالــــم،  ــعــ الــ
 ،2022 لعام  العربية  للجامعات 
ــدم الـــجـــامـــعـــة لــلــســنــة  ــقـ ــر تـ ــهـ أظـ
بحصولها  التوالي  على  الرابعة 
أفضل  بين  المرتبة 22 من  على 
جــامــعــات الـــوطـــن الـــعـــربـــي، هــذا 
الجامعة  كــونــهــا  إلـــى  بــاإلضــافــة 
البحرين الحاصلة  الوحيدة في 
ــوم فــي  ــجــ عـــلـــى تـــرتـــيـــب أربــــــــع نــ
كما  العالمي،   QS Stars تصنيف 
أن الجامعة حاصلة على المركز 
الـــتـــايـــمـــز  تـــصـــنـــيـــف  فـــــي   +401
وتحقيق  الــتــأثــيــر  فـــي  الــعــالــمــي 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
ــا فــي تصنيف  والــمــركــز 37 عــربــّيً
ــــن مــــاتــــريــــك لـــلـــجـــامـــعـــات  ــريـ ــ جـ

الخضراء والصديقة للبيئة.
حصولها  الجامعة  وجـــددت 
عــلــى شـــهـــادة اآليـــــزو فـــي الــعــمــل 
عــلــى  الـــثـــالـــثـــة  لــلــســنــة  اإلداري 
الخاصة  التوالي، وشهادة اآليزو 
ــات  ــمــــؤســــســ الــ إدارة  ــة  ــمــ ــأنــــظــ بــ
وهي  الثانية،  للسنة  التعليمية 
البحرين  في  جامعة  أول  بذلك 
والــخــلــيــج الــعــربــي تــحــصــل على 
هذه الشهادة، إضافة إلى تعاونها 
مـــع أكــاديــمــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
البريطانية لتأهيل أعضاء هيئة 
شهادة  على  للحصول  التدريس 
الزمالة من األكاديمية، واختيار 
الــجــامــعــة لــتــكــون مــركــز تــدريــب 
مــعــتــمــدا مــــن قـــبـــل األكـــاديـــمـــيـــة 
ــيــــث حــــصــــل عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  حــ
أســـاتـــذة الــجــامــعــة عــلــى شــهــادة 
من  المختلفة  بفروعها  الزمالة 

األكاديمية.

ب����دء ال��ق��ب���ل وال��ت�����ض��ج��ي��ل ل��ل��ف�����ض��ل ال��درا���ض��ي 

ال���ث���ان���ي ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ع���ل����م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة

المعدية  األمـــراض  استشارية  السلمان  جميلة  الدكتورة  شــددت 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا، على أهمية أخذ الجرعة المنشطة 
لــمــا لــهــا مــن دور كبير فــي تــعــزيــز الــمــنــاعــة خــاصــة فــي ظــل الــظــروف 
جديدا  متحورا  اكتشاف  العالم  دول  بعض  فيها  تشهد  التي  الراهنة 

لفيروس كورونا.
وأشـــارت السلمان إلــى أن مــا تــم رصــده مــن إصــابــات فــي عــدد من 
المحددة  الجرعات  استكمال  يؤكد ضــرورة  الجديد  بالمتحور  الــدول 
لكل تطعيم، والمبادرة بأخذ الجرعة المنشطة حتى يتمكن الجسم 
كــورونــا وتــعــزيــز المناعة، داعــيــًة  لــفــيــروس  مــن تكوين أجــســام مــضــادة 
الفئات األكثر عرضة لإلصابة مثل أصحاب األمراض المزمنة وكبار 
منه  المنشطة  والجرعات  التطعيم  ألخــذ  اإلقبال  ضــرورة  إلــى  السن 
لتجنب المضاعفات الخطيرة في حال إصابتهم بالفيروس، موضحًة 
المناعة  تحقيق  أجــل  مــن  مستمرة  للتطعيم  الوطنية  الحملة  أن 

المجتمعية.
لحماية  ضـــروري  التطعيم  إن  السلمان  جميلة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
الفرد والمحيط االجتماعي حوله من فيروس كورونا، مشددة بأهمية 
بتشديد  والمجتمعي  األســري  فرد محيطه  كل  وحث  الجميع  التزام 
االلتزام  ومواصلة  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  االستمرار  على  الحرص 
المبادرة  وإلــى  للفيروس،  للتصدي  الصحية  والتعليمات  بــاإلرشــادات 
وللمساهمة  المجتمعية  المناعة  لــزيــادة  المنشطة  الــجــرعــة  بــأخــذ 
السامة  تحقيق  نحو  سعًيا  وذلــك  الجائحة،  هــذه  على  القضاء  في 
التي  التطعيمات  جميع  بــأن  مفيدًة  الجميع،  صحة  على  وحــفــاًظــا 
تكوين  فــي  تسهم  كــورونــا  فــيــروس  لمواجهة  البحرين  مملكة  وفرتها 

األجسام المضادة، وبالتالي تقوم بتحفيز مناعة الجسم لمقاومته.

ع�����ض��� ال���ف���ري���ق ال����ط���ن���ي ت�����ؤك����د اأه��م��ي��ة

اأخ�ذ الجرع�ة الم�ن�ضط��ة ل��م�اجهة المتح��ر الجدي�د

تــزامــنــا مــع فــعــالــيــات الــيــوم 
الوطني بجناح مملكة البحرين 
فــي مــعــرض إكــســبــو 2020 دبــي، 
ــال الــوطــنــي  نــّظــم مــركــز االتـــصـ
الصحف  تحرير  لــرؤســاء  ــارة  زيـ
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة ومـ ــيــ ــلــ ــحــ ــمــ الــ
اإلعاميين بمؤسسات إعامية 
مملكة  لجناح  ودولــيــة  إقليمية 
الــبــحــريــن فـــي مـــعـــرض إكــســبــو 

2020 دبي.
ــنـــاح  ــو الـــجـ ــؤولــ ــســ وقـــــــــّدم مــ
البحريني  الــجــنــاح  عــن  شــرحــا 
والذي يعد إطالة بحرينية في 
محفل عالمي يحشد أشخاصا 
من مختلف دول العالم لعرض 
التعامل مع  فــي  الــبــلــدان  أفــكــار 
التقنيات واالستدامة واالبتكار، 
تنظيم هذا  استثمار  فضا عن 
مملكة  إلبـــراز  العالمي  الــحــدث 
ــبــــحــــريــــن كــــمــــوطــــن ســـيـــاحـــي  الــ

واستثماري واعد بالفرص.
ــى رؤســـــــــاء الـــتـــحـــريـــر  ــ ــنـ ــ وأثـ
واإلعـــــــامـــــــيـــــــون الـــــحـــــاضـــــرون 
الــذي  الــنــجــاح  عــلــى  بالفعالية 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  حققته 
الــمــتــحــدة فـــي تــنــظــيــم مــعــرض 
مـــؤكـــديـــن  دبـــــــي،   2020 ــبـــو  إكـــسـ
في  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــشـــاركـــة  أن 
ــي تــأصــيــل  ــعـــرض تــســهــم فــ ــمـ الـ
الــمــكــانــة الــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة 
ما  وأن  للبحرين،  والــحــضــاريــة 

يــعــكــس الــتــمــيــز الــبــحــريــنــي هو 
المستمر  والــتــفــاعــل  الــحــضــور 
مــن قــبــل جــمــهــور الــمــعــرض مع 

الجناح البحريني.
كــمــا نـــّظـــم مـــركـــز االتـــصـــال 
الوطني مأدبة عشاء لمجموعة 
واإلعــامــيــيــن  الصحفيين  مــن 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــامــ مــــــــــن مــــــــؤســــــــســــــــات إعــ
ــة  ــيــ ــيـــة ودولــ ــيـــمـ ــلـ ــة وإقـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
يوم  فعالية  بحضورهم  احتفاًء 

البحرين.
وشـــــــكـــــــر يـــــــوســـــــف مـــحـــمـــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  البنخليل 

ــي  ــنــ ــوطــ ــز االتــــــــصــــــــال الــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ لـ
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن واإلعــــامــــيــــيــــن 
اليوم  فعاليات  حضورهم  على 
الوطني بجناح مملكة البحرين 
فــي مــعــرض إكــســبــو 2020 دبــي، 
في  يتشارك  الجميع  أن  مؤكدا 
الـــرســـالـــة اإلعـــامـــيـــة الـــهـــادفـــة 
والــمــســؤولــة، والـــتـــي تــســهــم في 
إيـــصـــال الــمــعــلــومــات الــدقــيــقــة 

والموضوعية بكّل مهنية.
»أن  الـــبـــنـــخـــلـــيـــل  وأضــــــــــاف 
ــن حـــريـــصـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
فــي  حـــــاضـــــرة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــلــــى  عــ

الستعراض  الــدولــيــة  المحافل 
ــا ومــكــتــســبــاتــهــا فــي  ــهــ ــازاتــ إنــــجــ
الجناح  وأن  الــمــجــاالت،  جميع 
يختصر  إكــســبــو  فــي  البحريني 
فكرة  فــي  البحرين  ز  تميُّ قصة 
يحتويه  وما  وتفاصيله  الجناح 
ــى  مــــــن مـــــعـــــروضـــــات مـــهـــمـــة إلــ
جــانــب الــفــعــالــيــات الــمــصــاحــبــة 
بــالــجــنــاح«، مــؤكــدا حــرص مركز 
االتصال الوطني على التواصل 
اإليجابي المستمر مع مندوبي 

الصحافة واإلعام.

كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  توصية  على  بناًء 
الحمراء،  القائمة  على  الــمــدرجــة  الـــدول  قائمة  بتحديث  )كــوفــيــد-19(، 
أعلنت شؤون الطيران المدني أنه تقرر إدراج أربع دول على قائمة الدول 
ــاالوي، وجــمــهــوريــة  ــ الــمــدرجــة عــلــى الــقــائــمــة الــحــمــراء وهـــي جــمــهــوريــة مـ
موزمبيق، وجمهورية أنغوال، وجمهورية زامبيا إضافًة إلى الدول الموجودة 

على القائمة مسبقًا.
تعليق  في  االستمرار  أنــه سيتم  إلــى  المدني  الطيران  شــؤون  ونوهت 
الحمراء  القائمة  على  المدرجة  الــدول  من  القادمين  المسافرين  دخول 
على جميع الرحات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين 
المواطنون  البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك  سيدخلون مملكة 
سيتم  أنــه  كما  البحرين،  مملكة  في  السارية  اإلقامة  تأشيرات  وأصحاب 
اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى التي تم إعانها مسبقًا للقادمين 
المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء، موضحًة أنه سيتم أيضًا اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى 
التي تم إعانها مسبقًا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة 

الحمراء.
وأشارت إلى أنه يمكن االطاع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين 
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 وبحسب التحديث الجديد فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كا 
بوتسوانا،  ناميبيا، وجمهورية  إفريقيا، وجمهورية  »جمهورية جنوب  من: 
وجمهورية  إسواتيني،  ومملكة  ليسوتو،  ومملكة  زيمبابوي،  وجمهورية 

ماالوي، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أنغوال، وجمهورية زامبيا«.
ــدول أو رفــعــهــا من   يــذكــر أن تــحــديــث الــقــائــمــة الــحــمــراء بــإضــافــة الــ
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  تقييم  بحسب  يتم  القائمة 
كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في 

الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. 

المحلي ل��الإع��الم  زي���ارة  ُينظم  ال���ط��ن��ي  الت�����ض��ال  م��رك��ز 

دب��ي  2020 اإك�����ض��ب���  ف���ي  ال��ب��ح��ري��ن  ل��ج��ن��اح  وال���دول���ي 

�ض�ؤون الطيران المدني: تحديث قائمة الدول الحمراء باإدراج اأربع دول

قـــــال رئـــيـــس جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
الـــدكـــتـــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي 
إن مــديــنــة الــمــلــك عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــعــزيــز 
الطبية تتشرف أن تكون جزءا من المشاريع 
الكبرى  االستراتيجية  الحكومية  التنموية 
صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة  في 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 

عاهل الباد المفدى.
وأشاد رئيس الجامعة بإطاق المشاريع 
الــحــكــومــيــة الــكــبــرى الـــتـــي يــبــلــغ إجــمــالــيــهــا 
أنــهــا سوف  مــؤكــدًا  أمــريــكــي،  دوالر  مليار   30
البحريني  االقتصاد  في  نوعية  نقلة  تحدث 
وتستقطب المزيد من االستثمارات الدولية، 
الصادق على مواصلة  العزم  يترجم  ما  وهو 

نهج تلبية طموح ومتطلبات التنمية الشاملة 
لتلبية تطلعات المواطنين.

العوهلي  الدكتور  رفــع  المناسبة  وبهذه 
ــنـــان إلــــى مـــقـــام خـــادم  ــتـ عــمــيــق الــشــكــر واالمـ
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن 
صاحب  حــضــرة  وإلـــى  ســعــود،  آل  عبدالعزيز 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
عــلــى الـــرعـــايـــة والـــدعـــم الــمــســتــمــر لــمــشــروع 
ــر  الــمــديــنــة الــطــبــيــة، داعـــيـــًا بــالــرحــمــة واألجـ
الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  والثواب 
اهلل  -طيب  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
الــمــديــنــة الطبية  بــبــنــاء  ــه  الــــذي وجــ ثـــــراه- 
لتتبع لجامعة الخليج العربي، واصًا شكره 
الملكي  السمو  مــقــام صــاحــب  إلــى  وتــقــديــره 

ــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة وإلـــى  األمـ
حكومة مملكة البحرين لتوفير كل ما يحتاج 

إليه تشييد مشروع المدينة الطبية.
عــبــداهلل  الــمــلــك  وقــــال: ستسهم مــديــنــة 
بن عبدالعزيز الطبية بدور صحي وتعليمي 
المشاريع  مع  جنب  إلــى  جنبًا  مهم،  رئيسي 
ــعـــزيـــز االقـــتـــصـــاد  ــتـ ــرى لـ ــبــ ــكــ ــة الــ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
الـــبـــحـــريـــنـــي وبــــــذل الـــجـــهـــود مــــع مــنــظــومــة 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين لرفع 
الــبــحــريــن، كما  الــنــوعــيــة فــي مملكة  الــحــيــاة 
واعــدة  نوعية  فـــرٍص  فــي خلق  أنــهــا ستسهم 
المنجزات  ضمن  وستكون  البحرين،  ألبناء 
سيسهم  الــذي  األمــر  والتنموية،  الحضارية 

في تحقيق نقات نوعية.

رئي��س جامع�ة الخلي�ج العرب�ي: مدين�ة المل�ك عب�داهلل الطبية

تت�ض�رف اأن تك���ن ج��زءا م��ن ال�م���ضاريع الحك�مي�ة الكب�رى

أعـــــرب مــشــجــعــو بــايــرن 
ــم  ــهــ ــضــ مـــــيـــــونـــــيـــــخ عــــــــن رفــ
الــنــادي تجديد عقد  لــقــرار 
رعـــايـــتـــهـــم مـــــع الـــخـــطـــوط 
ــة الـــقـــطـــريـــة، حــيــث  ــويـ الـــجـ
تــحــول االجـــتـــمـــاع الــســنــوي 

الخميس  يــوم  للمساهمين 
ــان من  الـــمـــاضـــي، والـــــذي كــ
استمرار  يناقش  أن  المقرر 
إلى  فيه،  المالية  االتفاقية 

ساحة للجدل الفوضوي.
ــعــــو  ويــــــــــرفــــــــــض مــــشــــجــ

النادي عاقة بايرن ميونيخ 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع قـــطـــر، وبـــرز 
مــؤخــًرا  الــرفــض جليا  هـــذا 
في مباراة في ملعب »أليانز 
ــة تــحــمــل  ــتــ ــع الفــ ــ أريـــــنـــــا« مـ
وهــربــرت  كــان  أوليفر  صـــورة 

هـــايـــنـــر، مــــديــــري الــــنــــادي، 
»فـــي مقابل  عــلــيــهــا:  وُكـــتـــب 
ــال، نــغــســل كـــل شــــيء«،  ــمــ الــ
فــي إشـــارة إلــى مــزاعــم عدم 
احــتــرام حقوق اإلنــســان في 

قطر. 

للنادي القطرية  الرعاية  مي�نيخ يرف�ض�ن  بايرن  م�ضجع� 
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القراء األعزاء 
ديسمبر  تفصلنا عن شهر 
الــمــجــيــد أيـــــام مــــعــــدودة، ومــن 
الصعب أال أجعل ذلك موضوع 
ديــســمــبــر  أن  إذ  الـــمـــقـــال،  ــذا  هــ
بالنسبة إلى البحرينيين شهر 
الــفــرح واالحــتــفــاء واالحــتــفــال 
باألعراس الوطنية، فللبحرين 
مــحــورهــا  مــعــه  حــكــايــة جميلة 
ارتـــــبـــــاط عـــاطـــفـــي ومـــعـــنـــوي، 
وقــد ازدادت جــمــااًل مــع إطــاق 
لصاحب  اإلصــاحــي  المشروع 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــالــــة الــــمــ
ــه  ــتــ ورؤيــ خـــلـــيـــفـــة،  آل  عـــيـــســـى 
الــمــتــعــلــقــة بــتــحــقــيــق الــنــهــج 
الــديــمــقــراطــي والــتــأكــيــد على 

وإرســاء  للمجتمع  األساسية  والحريات  الحقوق 
ضمانات حقوق اإلنسان وتعزيزها سعيًا لمواكبة 

المستجدات العالمية في هذا الشأن.
وألن محورها البحرين فلم يخذلني صديقي 
الــشــعــر أبــــدًا فــي وصـــف حــكــايــة الــوطــن مــع هــذا 

الشهر، فهي كما وصفتها في إحدى القصائد:
له في ديسمبر سالفة عز تبتدئه

من أوله لين أوسطه لي منتهاه
في أوله فرحة نسائه تكتسيه

وفي أوسطه تاٍج تمّكن واعتاه
وفي آخره يستشرق العام اليليه
ويواصل االصاح به رحلة عطاه

مرتبطة  خاتمة  عــام  كل  من  ديسمبر  ويأتي 
التطلعات،  وتحقيق  والعطاء  اإلنجاز  بحسابات 
بشهادة  سابقه  عن  نتقدم خطوات  عــام  كل  ففي 
األصعدة،  جميع  وعلى  ودولــيــة  وطنية  مــؤشــرات 
وستمضي  بـــدأت  مسيرة  فــي  مستمرة  فالعجلة 
في تقدمها دون أن تلتفت إلى أي عامل يعيقها 
الشجعان  شيمة  هو  ُقدمًا  فالُمضي  ُيعّطلها،  أو 
ــّول إلــى  ــحـ ــتـ الــمــقــبــلــيــن بــجــد عــلــى الــتــغــيــيــر والـ

األفضل والسعي وراء التميز.
ــّرع على  ــاب مـــشـ ــو بــ ــاألول مـــن ديــســمــبــر هـ ــ فــ
مــصــراعــيــه لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة، تــعــبــر مــنــه نحو 
التقدير والتكريم لعطاءاتها كفرد هام ومؤثر في 
المجتمع من المواقع المتعددة التي تشغلها في 
األســرة  في  وكيانها  وجودها  واحــد، من حيث  آن 
وطنية  آلــيــة  عين  تحت  المجتمع،  فــي  وعملها 
تعمل على تمكين المرأة وفق قواعد ترتكز على 
مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس، 
بين  ــتـــوازن  الـ لــضــمــان تحقيق  وتــرصــد  فــتــراقــب 
الجنسين من خال إعمال العدالة في الحقوق 
والواجبات بين المرأة والرجل في ميادين الحياة 
واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
وتتمثل هذه اآللية الوطنية في المجلس األعلى 

السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
ــور الــمــراقــبــة  ومـــن أهـــم صـ
والرصد لمثل هذه اآلليات هي 
ذات  الوطنية  التقارير  إصـــدار 
المجلس  أصــــدر  وقـــد  الــصــلــة، 
التقرير  مؤخرًا  للمرأة  األعلى 
الوطني للتوازن بين الجنسين 
من  ــراره  ــ ــ إقـ بــعــد   2020-2019
مجلس الوزراء الموقر برئاسة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
الـــــــــــوزراء حـــفـــظـــه اهلل،  ــيــــس  رئــ
قياس  هو  التقرير  من  والُمراد 
ــرز فــــي ادمـــــاج  ــُمــــحــ الـــتـــقـــدم الــ
آليات  عبر  الفجوات  وتقليص  المرأة  احتياجات 
معينة، ولم يكتف المجلس بإصدار التقرير فقط، 
بل سعى إلى اشراك مكونات المجتمع البحريني 
في مخرجاته، حيث قام المجلس األعلى للمرأة 
الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  مــع  بالتعاون 
بــعــرض نــتــائــجــه ومــنــاقــشــة تــوصــيــاتــه عــلــى مــدار 
يــومــيــن خــــال األســـبـــوع الــمــاضــي مـــع الــســلــطــة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني سعيًا للوصول إلى 
آليات فاعلة ينتج عنها تطبيق التوصيات لضمان 
الــمــجــاالت  فــي  الجنسين  بــيــن  الـــتـــوازن  تحقيق 
المؤثرة في التنمية الوطنية بالتعاون مع جميع 
الجهات ذات الشأن باعتباره شأن مجتمعي وهي 
بادرة ُتحتسب لصالح المجلس، وتم أيضًا تفعيل 
لمؤشرات  الوطني  للمرصد  االلكتروني  الموقع 
الراغبين  بإمكان  حيث  الجنسين  بين  الــتــوازن 
فــي مــتــابــعــة هـــذه الــتــقــاريــر الـــوصـــول إلــيــهــا عبر 

التسجيل والدخول إليه الكترونيا.
بياناته  بكل  ذاتــه  في حد  التقرير  هــذا  مثل 
الــتــي تـــم رصـــدهـــا مـــن عـــدد كــبــيــر مـــن مــؤســســات 
الــقــطــاع الــعــام وبــشــفــافــيــتــه وبــتــوصــيــاتــه الــهــامــة 
انطاق  نقطة  ُيعد  إعمالها،  حــال  في  والمؤثرة 
تبدأ منها كل امرأة طموحة لتعمل جاهدة على 
التي تليق  المكانة  إبراز كفاءتها وقدراتها لتبوء 

بها في موقعها.
أمــــا مــنــتــصــف ديــســمــبــر فــهــو تـــمـــام الــعــرس 
الــوطــنــي بــذكــرى جــلــوس جــالــة الــمــلــك والعيد 
الـــوطـــنـــي الــمــجــيــد لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن بــكــل ما 
ــل فـــي الـــقـــادم األجـــمـــل،  ــ ــرح وأمـ يــصــاحــبــه مـــن فــ
وتبرز  بحريني  كل  قلب  في  تقام  احتفالية  فهي 
مــظــاهــرهــا فــي كــل حــركــة وســكــنــة إلـــى أن يرحل 
ديسمبر ويبقى الفرح على أبواب الزمن منتظرًا 
عودته مجددًا، فقد يكون موضوع مقال قادم في 

حينه.

دي�سمبر حكاية التمكين بتوازن

بقلم:احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

نــظــمــت مــــبــــادرة »ابـــتـــســـامـــة« 
مت خاله داعمي حملتها  لقاًء كرَّ
لـــنـــشـــر الــــوعــــي بــــمــــرض ســـرطـــان 
ــفــــال فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  األطــ
إلى  إضافة   »8 كالذهب  »أطفالنا 
الــمــتــطــوعــيــن فـــي هــــذه الــحــمــلــة 
ــادرة طــيــلــة  ــبــ ــمــ ــي أقـــامـــتـــهـــا الــ ــتـ الـ
تم  وقـــد  الــمــاضــي،  شــهــر سبتمبر 
تخصيص ريع الحملة هذا العام 
لصالح وحدة عبداهلل كانو لعاج 
بمجمع  األطــفــال  ســرطــان  أورام 
ــي بـــالـــتـــعـــاون  ــبـ الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـــطـ
المستشفيات  إدارة  والتنسيق مع 

الحكومية.
ونــظــمــت مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« 
الرئيس  رعــايــة  تحت  اللقاء  هــذا 
المستشفيات  إلدارة  الــتــنــفــيــذي 
محمد  أحمد  الدكتور  الحكومية 
األنصاري الذي أناب الدكتورة نور 
رياض ضيف مدير إدارة العمليات 
ــات فــــي الــمــســتــشــفــيــات  والــــخــــدمــ

الحكومية.
ــدة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء الـ
إلى  كانو، إضافة  الفاضلة صفية 
بنك  عــن  ممثا  المناعي  شــافــي 
وعبدالرحمن  الوطني  البحرين 
البحرين  بنك  عــن  ممثا  دانـــش 
ــت، ونـــســـيـــمـــة حـــيـــدر عــن  ــويــ ــكــ والــ
الــبــنــك األھلــــي الــمــتــحــد، وسحر 
إتـــــش،  إف  جـــــي  عـــــن  الــــقــــنــــاطــــي 
ــاف إبــــــراهــــــيــــــم عـــــــن قـــســـم  ــفـــــ وعـــــ
الـــعـــمـــارة والـــتـــصـــمـــيـــم الـــداخـــلـــي 
دوني  ودينس  البحرين،  بجامعة 
عــــن الــــنــــادي الــمــلــكــي لــلــغــولــف، 
الحكومة  عــن  العباسي  ولطيفة 

اإللكترونية.

ــور ضيف  وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة نـ
في  تسهم  »ابــتــســامــة«  مـــبـــادرة  إن 
تــحــقــيــق رؤيـــــة الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
يشهد  الذي  البحرين  في مملكة 
مرحلة انتقالية مهمة تهدف إلى 
الصحية  بــالــمــنــظــومــة  ــاء  ــقــ االرتــ
وتـــحـــســـيـــن الـــتـــجـــربـــة الــعــاجــيــة 
لـــلـــمـــرضـــى، وبــــمــــا يــــعــــزز مــكــانــة 
للخدمات  رائـــد  كمقدم  المملكة 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ الـــطـــبـــيـــة والــ
من  الجميع  ــن  ويــمــكِّ الــمــتــطــورة، 
الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه الــخــدمــات 
أهمية  مــؤكــدة  مستدامة،  بــصــورة 
الشراكة المجتمعية مع مؤسسات 
ــخــــاص والــجــمــعــيــات  ــاع الــ ــقـــطـ الـ
ــذه  ــم هـ ــدعــ ــيــــة واألفـــــــــــراد لــ ــلــ األهــ

الرؤية.
لها خال  كلمة  في  وأضافت 
ما  أحــد  على  يخفى  »ال  الــلــقــاء: 
ــادرة ابــتــســامــة منذ  ــبـ قــامــت بـــه مـ
جهود  مــن  الــيــوم  حتى  تأسيسها 

وإنــــجــــازات كــثــيــرة تــشــكــر عــلــيــهــا، 
ــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــوعـــيـــة  وذلـــــــــك عــ
الــمــجــتــمــعــيــة بـــمـــرضـــى ســـرطـــان 
الــبــحــريــن، وتقديم  فــي  األطــفــال 
ــادي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوي والـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ
ـــاء  ــيـ لـــأطـــفـــال الـــمـــصـــابـــيـــن وأولــ
أمــــــــورهــــــــم، فــــضــــا عــــــن تــنــظــيــم 
الحمات التوعية بهذا المرض«، 
إدارة المستشفيات  مؤكدة حرص 
المثمر  التعاون  على  الحكومية 
مع مبادرة ابتسامة بهدف تحقيق 

التطلعات والرؤى المشتركة.
من جانبه قال رئيس جمعية 
تتبع  الــتــي  الشبابية  المستقبل 
ــادرة »ابـــتـــســـامـــة« صــبــاح  ــ ــبـ ــ لـــهـــا مـ
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي إن الــدعــم 
»أطفالنا  به حملة  الــذي حظيت 
ــذا الــعــام مــن قبل  كــالــذهــب 8« هـ
الـــشـــركـــاء فـــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــخــــاص مــكــنــهــا مــــن الـــوصـــول 
المواطنين  آالف  بل  عشرات  إلى 

والمقيمين وزوار المملكة، وإرسال 
رسالة حضارية إلى العالم أجمع 
الذي احتفى معنا بشهر التوعية 
ــال خــــال شهر  ــفــ بـــســـرطـــان األطــ
سبتمبر حول مدى تآخي وتراحم 
وتــعــاضــد الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
مــعــربــا عـــن شــكــره لــكــل الــشــركــاء 

والداعمين والمتطوعين.
له  كلمة  الزياني في  وأضــاف 
حملة  فعاليات  أن  الــلــقــاء  خــال 
بــيــن ترفيهية  تــنــوعــت  الــعــام  هـــذا 
ورياضية وتوعوية وتثقيفية، وقال 
إن »اإلقبال الكثيف الذي شهدته 
مــنــصــاتــنــا الــتــوعــويــة فـــي كـــل من 
البحرين  ســنــتــر  ســيــتــي  مجمعي 
بمجموعه  فاق  والــذي  واألفنيوز، 
ــر، يبرهن مــرة أخــرى  زائـ ألــف   12
الكبير  والــتــعــاطــف  الـــدعـــم  عــلــى 
مـــن قــبــل الــجــمــيــع مـــع األطــفــال 
يكافحون مرض  الــذيــن  األبــطــال 

السرطان«.

»�بت�سامة« تكرم د�عمي ومتطوعي حملة »�أطفالنا كالذهب 8«

}  حفل تكريم من ابتسامة.

ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
األعــــلــــى لــلــصــحــة خــــــال عـــرض 
الـــنـــواب حصلت  لــمــجــلــس  قــدمــه 
منه  نسخة  على  الخليج«  »أخــبــار 
لبرنامج  الــرئــيــســيــة  الــمــحــاور  أن 
الضمان الصحي تتمثل في اآلتي:
لمقدمي  الــذاتــي  التسيير   .1

الخدمات الصحية:
ــات  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ تــــمــــكــــيــــن الــ
ــة مـــــن أخــــذ  ــيـ والـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـ
القرارات إلدارة شؤونها التشغيلية 
من قبل مجالس أمنائها وإداراتها 

المعنية.
إقـــــــــــــرار  اإلنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات:   -
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات والــــهــــيــــاكــــل 
الــتــنــظــيــمــيــة، وإصـــــــــدار الـــلـــوائـــح 
نظام  لتطبيق  واإلداريــــة  المالية 

التسيير الذاتي.
الــــــقــــــادمــــــة:  ــوات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ  -
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــجـــريـــبـــي لــلــصــحــة 
ــددة،  ــحــ ــي مـــنـــطـــقـــة مــ ــ األولـــــيـــــة فـ
وإقرار وتطبيق الفصل المؤسسي 
ــام  ــ ــظـ ــ وتـــــــحـــــــديـــــــد مــــســــتــــقــــبــــل نـ

المعلومات الصحية
2.  صندوق الضمان الصحي 

:»SHIFA«
ــان  ــمــ ــنــــى صــــــنــــــدوق الــــضــ ــعــ يــ
الــصــحــي »شـــفـــاء« بــضــمــان نــظــام 
مستدامة  رعــايــة صــحــيــة  تــمــويــل 
يتعلق  رئيسيا  مــحــورا  ويتضمن 

بنظام المطالبات المالية.
إقـــــــــــــرار  اإلنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات:   -
ــل  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة والـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، ودراســــــــــة جـــاهـــزيـــة 
نظام  لتطبيق  الــخــدمــة  مــقــدمــي 

.DRG المطالبات
الــــــقــــــادمــــــة:  ــوات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ  -
ــالــــي،  ــمــ ــوذج الــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــال الـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
ــة وبـــــدء  ــيــ ــزانــ ــيــ ــمــ وتـــخـــصـــيـــص الــ
على  التأمين  وتطبيق  التوظيف، 
الزوار، وتطبيق النظام األسترالي 
لــلــتــرمــيــز والــتــطــبــيــق الــتــدريــجــي 

لنظام المطالبات المالية.
3. نظم المعلومات الصحية:
توفير بيانات دقيقة لمقدمي 
وتوليد  القرار  ومتخذي  الخدمة 
الــمــعــرفــة والــمــشــاركــة فـــي مــجــال 

التخطيط والتدريب. 
وضــــــــع  اإلنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــازات:   -
االســتــراتــيــجــيــة، وإعــــــداد الــنــظــام 

االلكتروني لبرنامج صحتي.
القادمة: تطبيق  الخطوات   -
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الـــنـــظـــم االلــ
لبرنامج صحتي، ودراسة تأسيس 
شركة  مع  بالتعاون  قابضة  شركة 
ممتلكات إلدارة المطالبات وإدارة 
وتشغيل نظم المعلومات الصحية 

التأمينية واإلكلينيكية.
ــن  ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ شـــــــــركـــــــــات    .4
والمستشفيات الخاصة )التأمين 

على األجانب(.
على  التأمين  برنامج  تنظيم 
القطاع  مــع  بالشراكة  المقيمين 

الخاص.
المرحلة  إنهاء  اإلنــجــازات:   -
لتصميم  الـــمـــشـــروع  مـــن  األولــــــى 
ــام، وإقــــــــــرار اســتــراتــيــجــيــة  ــظــ ــنــ الــ

التأمين على األجانب.
- الــخــطــوات الــقــادمــة: طــرح 
لتطبيق  وسيط  لتعيين  مناقصة 
التأمين على األجانب، واستكمال 
اإلجــــــراءات لــتــمــديــد نــطــاق عمل 
مشروع  ليشمل   »KPMG« شركة 

التأمين على األجانب.
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
الخدمات  رزم  أن  للصحة  األعلى 
الــصــحــيــة فـــي بــرنــامــج »صــحــتــي« 
تنقسم إلى رزم إلزامية للمواطنين 
الحكومة  تمويلها  مصدر  ويــكــون 
تكاليف  أي  المواطن  يتحمل  وال 
الرزمة، وتكون الخدمة  على تلك 
الحكومية  الصحية  المرافق  في 
التأمينية  الــخــدمــة  مـــزود  ويــكــون 
ورزمة  الصحي،  الضمان  صندوق 
صحية اختيارية للمواطن ويكون 
هــنــاك دعـــم جــزئــي مــن الحكومة 
لــتــلــك الـــرزمـــة ال يــقــل عـــن %60 
والباقي بمشاركة المواطن وتكون 
الحكومية  الصحية  المرافق  في 
الخدمة  مـــزود  ويــكــون  والــخــاصــة 
ــيـــة صـــــنـــــدوق الـــضـــمـــان  ــنـ ــيـ ــتـــأمـ الـ
الـــصـــحـــي، ورزمـــــــة أخــــــرى خــاصــة 
خاصا  تمويلها  يكون  للمواطنين 
الخدمة  مــزود  ويكون  بالمواطن، 

التأمينية شركات التأمين.
الــصــحــيــة  الــــــرزم  أن  وأضــــــاف 
مصدر  إلــزامــيــة  تــكــون  للمقيمين 
ــزود  تــمــويــلــهــا صـــاحـــب الــعــمــل ومــ
شركات  تكون  التأمينية  الخدمة 
أو صـــنـــدوق  الـــخـــاصـــة  الـــتـــأمـــيـــن 
ــي، وأخـــــــــرى  ــ ــحــ ــ ــصــ ــ ــان الــ ــ ــمــ ــ ــضــ ــ الــ
اختيارية يكون فيها مزود الخدمة 
الــتــأمــيــنــيــة هـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن 

الخاصة.
ــزوار  ــ لـ ــة  ــيـ ــزامـ إلـ رزم  ــرا  ــيــ وأخــ
ــيـــهـــا مـــصـــدر  الـــبـــحـــريـــن يــــكــــون فـ
االشــتــراك على الــتــأشــيــرة ومــزود 
ــيـــة صــــنــــدوق  ــنـ ــيـ ــتـــأمـ ــة الـ ــدمــ ــخــ الــ
الضمان الصحي، وتكون المرافق 

الصحية هي الحكومية.
الـــتـــي  ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ أن  وذكــــــــر 
تغطيها الرزمة الصحية اإللزامية 

للمواطنين تتمثل في:
األولية  الصحية  الرعاية    .1

الشاملة.
الـــــمـــــرضـــــى  خــــــــدمــــــــات    .2
الخارجية،  العيادات  الداخليين، 
فـــي مملكة  ــوارئ  والــــطــ الـــحـــوادث 

البحرين.
الـــصـــنـــاعـــي  ــيــــح  ــقــ ــلــ ــتــ الــ   .3

بشروط.
خــــــــــــارج  عــــــــــــــــاج  أي    .4

االستثناءات.
ــات أخـــــــــرى مـــشـــمـــولـــة  ــ ــدمــ ــ خــ
بــالــضــمــان: األدويـــــة، الــفــحــوصــات 
العاج  أشكالها،  بجميع  الطبية 

في الخارج إن دعت الحاجة.
ــتــــري الــــخــــدمــــة وقـــيـــمـــة  مــــشــ
ــــدوق الـــضـــمـــان  ــنـ ــ االشـــــــتـــــــراك: صـ
الفرد  يــدفــع  ال  »شــفــاء«،  الصحي 
بدفع  الحكومة  وتتكفل  اشتراكا 

قيمة االشتراك عن المواطنين.
مقدم الخدمة: المستشفيات 
والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، 
الخدمة  شــراء  للصندوق  ويمكن 
تطب  إذا  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  مـــن 

األمر.
مقدار المشاركة: ال يوجد.

الــــخــــدمــــات الــمــســتــثــنــاة مــن 
الرزمة الصحية:

1.  الجراحات التجميلية.
األسنان  تقويم  أو  تركيب   .2

التجميلية.
3. البصريات.

4. جراحات عاج البدانة غير 
العاجية.

5. التمريض الخاص.
الــصــيــنــيــة  ــر  ــاإلبـ بـ ــعـــاج  الـ  .6

وخدمات الطب البديل.

7. الغرف الخاصة.
ولفت إلى أن مشروع التأمين 
هو  مــنــه  الــهــدف  المقيمين  عــلــى 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــخــطــة تــأمــيــن 
مــســتــدامــة لــلــمــقــيــمــيــن األجـــانـــب 
لــتــحــويــل ثــقــافــة االعـــتـــمـــاد على 
الخدمات الصحية الحكومية إلى 
نظام تأمين صحي شامل وممول 
ذاتيًا، وبناء برنامج تأمين صحي 
ــربـــط جميع  ويـ لــلــرقــابــة  خـــاضـــع 
الـــمـــرضـــى الــــوافــــديــــن بــمــقــدمــي 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة ومـــشـــتـــري 
الـــخـــدمـــات فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
بيانات مركزية  قــاعــدة  مــن خــال 
مـــبـــتـــكـــرة ضـــمـــن خــــدمــــات رعـــايـــة 

صحية فعالة وذات جودة عالية.
الــحــالــي  الـــوضـــع  وأضـــــاف أن 
ألــف مقيم  يتمثل في وجــود 720 
مسجلون   )%80( بــحــريــنــي  غــيــر 
في نظام التغطية األساسي بوزارة 

الصحي بمبلغ 72 دينارا سنويا.
ــلــــي  ــبــ ــتــــقــ والــــــــنــــــــظــــــــام الــــمــــســ
جميع  تغطية  خــالــه  مــن  سيتم 
من  البحرينيين  غير  المقيمين 
اإللزامية  الصحية  الرزمة  خــال 
مستوى  ستوفر  الــتــي  للمقيمين 
ثابتا وشاما من الرعاية الصحية 
الخدمات  إلــى  الوصول  وإمكانية 

الصحية لجميع المقيمين.
األهــــــــــداف  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
بناء  هي  ذلــك  من  االستراتيجية 
بـــرنـــامـــج تـــأمـــيـــن صـــحـــي يــضــمــن 
ــة فــــي األجــــــل الــبــعــيــد  ــدامــ ــتــ االســ
لجميع المشاركين، ويضمن أدنى 
حد للتغطية الصحية مع سهولة 
الحصول على خدمات صحية ذات 
جودة عالية، ويحافظ على جذب 
العمل عن طريق ضمان  أصحاب 
عــــدم ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــخــدمــات 
الصحية، ويوفر برنامجا مبسطا 
لتسهيل  مـــحـــدودة  بــــــإدارة  يــتــســم 
ومقدمي  مــشــتــري  عــلــى  العملية 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، ويــمــكــن من 
وتشمل  الــمــخــاطــر  وإدارة  تقليل 
الــمــالــيــة عــلــى حكومة  الــمــخــاطــر 

مملكة البحرين.
واســـتـــعـــرض الـــخـــدمـــات الــتــي 
تغطيها الرزمة الصحية اإللزامية 

لأجانب وتتمثل في:
بالرزمة  المشمولة  الخدمات 

اإللزامية لأجانب:
1. الرعاية األولية »محددة«.

ــى  ــ ــرضــ ــ ــمــ ــ الــ خــــــــــدمــــــــــات   .2
الخارجية،  العيادات  الداخليين، 
فـــي مملكة  ــوارئ  والــــطــ الـــحـــوادث 

البحرين.
3. األمراض المعدية.

باستثناء: 
1. الجراحات التجميلية.

2. التلقيح الصناعي وأطفال 
األنابيب.

3. تركيب أو تقويم األسنان.
4. زراعة األعضاء.

5. البصريات. 
6. األمراض التناسلية.

7. جراحات عاج البدانة.
8. التمريض الخاص.

الــصــيــنــيــة  ــر  ــاإلبـ بـ ــعـــاج  الـ  .9
وخدمات الطب البديل.

10. الغرف الخاصة.
ــات أخــــــــرى مـــشـــمـــولـــة:  ــ ــدمـ ــ خـ
بعض األدويــة، بعض الفحوصات 

الطبية. 
ــتــــري الــــخــــدمــــة وقـــيـــمـــة  مــــشــ
االشــــــتــــــراك: شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، 
صاحب العمل أو كفيل ملزم بدفع 

االشتراك للتأمين السنوي. 
مقدم الخدمة: المستشفيات 
ــادات الــصــحــيــة الــخــاصــة،  ــيــ ــعــ والــ
يــمــكــن لـــشـــركـــات الــتــأمــيــن شـــراء 
الـــخـــدمـــة مــــن الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
أن ســعــر  ــن  ــيـ فــــي حـ الـــحـــكـــومـــي، 
ــبــــة رســــــوم  ــة يـــــكـــــون نــــســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
عــلــى بــعــض الـــخـــدمـــات بــمــوافــقــة 
يدفع  للصحة،  األعــلــى  المجلس 

نسبة  او  محددا  مبلغا  المشترك 
ــورة الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة  ــ ــاتـ ــ ــن فـ مــ
الــمــقــدمــة تـــحـــدد مـــن الــمــجــلــس 
ــلـــى لــلــصــحــة، مـــع وضــــع حد  األعـ
قبل  مــن  يــحــدد  للتغطية  أقــصــى 

المجلس األعلى للصحة.
ــانــــون  وتـــتـــلـــخـــص أهــــــــــداف قــ
الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي فـــــي تـــوفـــيـــر 
بالمرونة  تتسم  صحية  منظومة 
واالستجابة  التطور  والقدرة على 
لــتــطــلــعــات الــمــســتــفــيــديــن جــاذبــة 
المملكة  قـــدرات  تعزز  لاستثمار 
المريض  شعارها  المنافسة  على 
حــق  ــزيــــز  ــعــ تــ ــــب  ــانـ ــ جـ إلـــــــى  أواًل، 
فـــي االخـــتـــيـــار لخلق  الــمــســتــفــيــد 
فــــــرص تـــنـــافـــســـيـــة بـــيـــن مــقــدمــي 
نظام  لخلق  ومشتريها  الــخــدمــة 
صحي يتسم بالكفاءة واالستدامة 
يسهم فيه القطاع الخاص بشكل 
فـــعـــال بــشــقــيــه مــقــدمــي الــخــدمــة 
ــا  ــهـ ــريـ ــتـ ــشـ ــات« ومـ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ »الــ
ــيـــن«، مـــع تــوفــيــر خــدمــات  ــأمـ ــتـ »الـ
ــة  ــادلـ صــحــيــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة وعـ
الحصول  سهولة  توفر  وتنافسية 
يحمي  إطــار  ضمن  الخدمة  على 
فيها  الــمــشــاركــة  األطــــراف  جميع 
المحدود  الدخل  ذوي  وخصوصًا 
من  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــن 
باإلضافة  األساسية،  الــرزم  خال 
الى االستدامة المالية بالتضامن 
مـــع تــمــويــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
ــاب الــعــمــل  ــ ــحـ ــ ــة وأصـ ــ ــدولـ ــ ــيـــن الـ بـ
والـــمـــقـــتـــدريـــن مـــن الــبــحــريــنــيــيــن 
ــار الــــــــرزم  ــيــ ــتــ ــاخــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بــ

االختيارية.

بدء تطبيق برنامج ال�صمان ال�صحي مطلع العام القادم

رئي�س »�لأعلى لل�سحة«: تنفيذ �لنظام مع �لبحرينيين بد�ية 2023
ث���اث رزم �صحي���ة للمواطني���ن.. الإلزامية تتحم���ل الحكومة تكاليفه���ا بالكامل

كتب وليد دياب:
كشف رئيس المجلس األعلى للصحة الشيخ محمد بن عبداهلل 
الوطني  الصحي  الضمان  برنامج  تطبيق  في  البدء  عن  خليفة  آل 
الزمني  الــجــدول  أن  إلــى  الفتا   ،2022 الــقــادم  العام  بداية  »صحتي« 
الــذاتــي  الــتــجــريــبــي للتسيير  الــتــطــبــيــق  بـــدء  يــتــكــون مــن  لــلــبــرنــامــج 
يتم  ثــم   ،2022 بــدايــة  الحكومية  والمستشفيات  الصحية  للمراكز 
العام  من  الثاني  الربع  في  األجانب  على  الصحي  التأمين  تطبيق 
القادم، وأخيرا يطبق نظام الضمان الصحي على البحرينيين بداية 

.2023
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النيابة حتيل موظًفا 

بالتجارة للمحكمة لطلب ر�شوة

وغ�سل  املالية  اجلرائم  نيابة  رئي�س  �سرح 

ب�ساأن  حتقيقاتها  اأجنزت  النيابة  باأن  الأموال 

يف  اآخر  مع  بال�سرتاك  عام  موظف  قيام  واقعة 

�سبيل  على  مالية  مبالغ  طلب  جرمية  ارتكاب 

والإخالل  الوظيفة  اأعمال  من  عمل  لأداء  الر�سوة 

بنزاهتها. 

الإدارة  من  بالًغا  تلقت  قد  النيابة  وكانت 

القت�سادي  والأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة 

واللكرتوين.

»الفريق الطبي« يدعو لت�شديد االحرتازات الطبية

كورونا اجلديد يطرق اأبواب اأوروبا

ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  �سددت 

والأمرا�س  املعدية  الأمرا�س  ا�ست�سارية 

ع�سو  الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  الباطنية 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

املن�ّسطة،  اأخذ اجلرعة  اأهمية  كورونا، على 

خا�سة يف ظل الظروف الراهنة التي ت�سهد 

متحّور  اكت�ساف  العامل  دول  بع�س  فيها 

جديد لفريو�س كورونا.

على  احلر�س  ت�سديد  اىل  ودعت 

اىل  الحرتازية.  الإجراءات  يف  ال�ستمرار 

اأفريقية  دول   4 البحرين  اأدرجت  ذلك، 

الدول احلمراء.من جهة  جديدة على قائمة 

دولً  يجتاح  اجلديد  املتحّور  بداأ  اأخرى، 

الرحالت  وقف  من  الرغم  على  اأوروبية، 

اجلوية مع اأفريقيا.

يف  مل�سافرين  حالت  عن  الإبالغ  ومت 

وهولندا،  واأملانيا  كونغ،  وهونغ  بلجيكا 

حالتني  ر�سد  اأم�س  بريطانيا  اأعلنت  كما 

من املتحّور. وقررت اململكة املتحدة ت�سديد 

القيود جلميع امل�سافرين الوافدين.

عالقون يف مطار�ت �أوروبية بعد �إلغاء �ل�سفر �إىل �أفريقيا

مناق�شة امل�شائل الفنية للتاأ�شريات.. ال�شفري الربيطاين لـ»االأيام«:

رفـــع ال�شراكـــة التجارية مـــع دول التعاون

متام اأبو�سايف:

اتفاقية  بدء مفاو�سات  دارموند  البحرين رودي  لدى  املتحدة  اململكة  اأكد �سفري 

التجارة احلرة بني بريطانيا ودول جمل�س التعاون.

اجلانبني  كال  ال�سيا�سية يف  القيادة  من  التزاًما  هناك  اإن  دارموند  ال�سفري  وقال 

لإحراز تقدم �سريع للو�سول لتفاقية للتجارة احلرة، م�سرياً اىل اأن هناك مناق�سات 

ثنائية عدة مع دول خليجية تتناول م�سائل فنية من بينها التاأ�سريات، وذلك بهدف 

تطوير التبادل التجاري وال�ستثمار، ورفع م�ستوى ال�سراكة التجارية اإىل م�ستويات 

متقدمة.

مع  للتعاون  متحم�سون  نحن  قال:  للمناخ،  غال�سكو  مبوؤمتر  يتعلق  وفيما 

الهدف �سفر  قدموا  موؤمتر غال�سكو  انعقاد  قبل  الأوىل  وللمرة  املنامة  لأن  البحرين 

»احلياد ال�سفري«، والآن �سوف نعمل مع البحرين لرنى ما ميكن عمله للم�ساعدة 

يف حتقيق هذا الهدف.  �سفري �ململكة �ملتحدة

تـــعـــاون مـــع الــبــحــريــن لــلــو�ــشــول اإىل احلـــيـــاد الــ�ــشــفــري

»جي اأف اأت�ض« تخف�ض عر�ض مبادلة 

االأ�شهم ال�شتحواذ »اخلليجي التجاري«

»الغرفة« تدعو لتمديد 

ــاأجــيــل اأقـــ�ـــشـــاط الـــقـــرو�ـــض 6 اأ�ــشــهــر ت

04

03
0509

06

10 03

03

اجتماع �شنوي عا�شف للأع�شاء مل ي�شفر عن �شيء

م�شجعو بايرن ميونيخ يرف�شون الرعاية القطرية

عن  ميونيخ  بايرن  م�سجعو  اأعرب 

النادي  لقرار  الأ�سبوع  هذا  رف�سهم 

اخلطوط  مع  رعايتهم  عقد  جتديد 

اجلوية القطرية.

ال�سنوي  الجتماع  وحتول 

كان  والذي  اخلمي�س،  يوم  للم�ساهمني 

التفاقية  ا�ستمرار  يناق�س  اأن  املقرر  من 

املالية فيه، اإىل �ساحة للجدل الفو�سوي.

وقال اأويل هوني�س الرئي�س الفخري 

اأح�سره  اجتماع  اأ�سواأ  »كان  للنادي 

لبايرن ميونيخ«.

بل  �سيء،  عن  الجتماع  ي�سفر  ومل 

�سد  بالهتاف  باحلا�سرين  الأمر  انتهى 

املجل�س.

يف ظل خطة التعايف االقت�شادي.. �شتاندر اند بورز:

ت�شنيف التوقعات امل�شتقبلية للبحرين م�شتقرة

حمرر ال�سوؤون املحلية:

العاملية  الت�سنيف  وكالة  راجعت 

امل�ستقبلية  التوقعات  بورز  اآند  �ستاندرد 

اأن  بعد  م�ستقرة  لت�سبح  البحرين  ململكة 

اأعلنت  ملا  نظًرا  ذلك  وجاء  �سلبية،  كانت 

عنه وقامت به اململكة يف ظل خطة التعايف 

موؤخًرا  عنها  الإعالن  مت  التي  القت�سادي 

التي  والربامج  امل�ساريع  من  عدد  وتنفيذ 

ا�ستملت عليها.

اأ�سعار  ارتفاع  ي�ساعد  اأن  املتوقع  ومن 

دول  من  عدد  من  الدعم  جانب  اإىل  النفط 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

املايل، يف  ا�ستقرارها  تعزيز  للبحرين على 

الذي  املايل  التوازن  لربنامج  تنفيذها  ظل 

ت�سعى من خالله مملكة البحرين للو�سول 

لنقطة التوازن بحلول 2024.

من  اإنه  بورز  اآند  �ستاندرد  وقالت   

مملكة  يف  احلكومة  تتخذ  اأن  املتوقع 

البحرين عدًدا من الإجراءات وتنفذ عدًدا من 

من خالل  امليزانية  املبادرات خلف�س عجز 

وال�ستفادة  القت�سادي  التعايف  خطتها 

التعاون  جمل�س  دول  من  املقدم  الدعم  من 

اخلليجي اإذا لزم الأمر.

�شتمكن امل�شتثمرين من التعرف على امل�شاريع اال�شرتاتيجية.. التنمية االقت�شادية:

اطـــــلق مــنــ�ــشــة لــلــو�ــشــول لــلــفــر�ــض اال�ــشــتــثــمــاريــة
ال�ستثمارية  املن�سة  اإطالق  عن  ام�س،  القت�سادية  التنمية  جمل�س  اأعلن 

الفر�س  اإىل  الو�سول  اإمكانية  للم�ستثمرين  �ستتيح  التي   ،)invest.bh(

خطة  اأولويات  �سمن  الكربى  التنموية  امل�ساريع  توفرها  التي  ال�ستثمارية 

التعايف القت�سادي التي مت الإعالن عنها موؤخراً.

املتاحة  احلالية  امل�ساريع  على  التعرف  من  امل�ستثمرين  املن�سة  و�ستمكن 

قطاعات  ت�سمل  والتي  اململكة،  يف  امل�ستقبلية  امل�ساريع  جانب  اإىل  لال�ستثمار 

امل�ساريع  اىل  اإ�سافة  التحتية،  والبنية  ال�سناعي  القطاع  �سمنها  من  عديدة 

ال�سياحية وم�ساريع الإ�سكان.

اجلزائر  بالج  م�سروع  لال�ستثمار  املتاحة  احلالية  امل�ساريع  وتت�سمن 

الوليات  مع  التجارية  واملنطقة  البحرين،  مرتو  وم�سروع  ال�سياحية  املدينة 

اإ�سافة اىل املدينة  املتحدة الأمريكية ومنطقة ال�سناعات التحويلية لالأملنيوم، 

منطقة  وهي  اجلديدة  املدن  امل�ستقبلية  امل�ساريع  تت�سمن  حني  يف  الريا�سية، 

العظم، ومنطقة خليج  ف�ست  �سهيلة، ومنطقة  اجلارم، ومنطقة جزيرة  ف�ست 

البحرين، ومنطقة جزر حوار.
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�س موريتانيا بذكرى اال�ستقالل 

ملك اإ�سبانيا يلتقي رئي�س جمل�س النواب على 

هام�س اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل يف مدريد

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�س األبانيا بذكرى ا�ستقالل بالده 

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

برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اإىل الرئي�س حممد ولد الغزواين رئي�س اجلمهورية  تهنئة 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  ال�سقيقة،  املوريتانية  الإ�سالمية 

ا�ستقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

ال�سحة وال�سعادة، ول�سعب اجلمهورية  لفخامته مبوفور 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  ال�سقيق  املوريتانية  الإ�سالمية 

الأمري �سلمان بن  امللكي  ال�سمو  والزدهار، وبعث �ساحب 

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

رئي�س  الغزواين  ولد  الرئي�س حممد  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل، 

اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�سقيقة، وذلك مبنا�سبة 

ذكرى ا�ستقالل بالده، واأعرب �سموه يف الربقية عن اأطيب 

وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

ول�سعب اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�سقيق حتقيق 

املزيد من التقدم والزدهار، كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي 

اإىل حممد  تهنئة مماثلة  برقية  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

ولد بالل رئي�س الوزراء املوريتاين.

ال�ساد�س ملك جمهورية  امللك فيليب  التقى جاللة 

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ال�سديقة،  اإ�سبانيا 

جمل�س النواب، وذلك م�ساء اجلمعة على هام�س اأعمال 

اجلمعية العامة الـ143 لالحتاد الربملاين الدويل التي 

تنعقد يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد، اإذ التقى جاللته 

بعدد من روؤ�ساء الربملانات امل�ساركة يف حفل انطالق 

اأعمال اجلمعية.

العالقات  اأن  النواب  جمل�س  رئي�س  واأكدت 

البحرينية الإ�سبانية ت�سهد تطوًرا وتقدًما م�سهوًدا يف 

ال�سامية حل�سرة  الروؤى  بف�سل  وذلك  كافة،  املجالت 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وحر�س جاللته على 

فتح اآفاق من التعاون والتن�سيق امل�سرتك مع خمتلف 

ال�سعوب  على  النفتاح  نهج  من  انطالًقا  العامل،  دول 

والدول.

ال�سداقة  بروابط  النواب  جمل�س  رئي�س  واأ�سادت 

اإ�سبانيا،  البحرين مبملكة  تربط مملكة  التي  الوطيدة 

تعزيز  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حر�س  موؤكدة 

العالقات الربملانية مع اإ�سبانيا، مبا ي�سب يف النهو�س 

بالعمل الت�سريعي، والدفع مبزيد من ال�سراكة الفاعلة 

بني البلدين ال�سديقني.

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

خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

وذلك  األبانيا،  جمهورية  رئي�س  ميتا  اإيلري  الرئي�س  اإىل 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

تهانيه ومتنياته  اأطيب  عن  الربقية  اأعرب جاللته يف 

لفخامته بهذه املنا�سبة الوطنية.

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

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

تهنئة اإىل الرئي�س اإيلري ميتا رئي�س جمهورية األبانيا، وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  �سموه  اأعرب 

لفخامته بهذه املنا�سبة الوطنية.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

جمل�س الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل اإيدي راما رئي�س 

وزراء جمهورية األبانيا.

حتت رعاية �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ومب�ساركة 30 متحدًثا من مملكة البحرين

انـــطــــالق مـوؤتـمـــر »طـــب القـلـب الــريـــا�ســي« اخلـمي�س املقبل

خالل كلمتها اأمام اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل.. رئي�س النواب:

البحرين بقيادة امللك تقّدم منوذًجا يف احلفاظ على الدميقراطية

رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة:

 اليوم االفتتاح التجريبي ملركز عبدالـله بن خالد ال�سحي يف الرفاع

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب، ينعقد اخلمي�س 

املقبل موؤمتر »طب القلب الريا�سي« بتنظيم 

ال�سيخ حممد بن  ال�سحة ومركز  من وزارة 

التخ�س�سي  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

الأعلى  املجل�س  مع  وبالتعاون  للقلب، 

لل�سباب والريا�سة، وذلك على مدى 3 اأيام 

مبركز اخلليج للموؤمترات.

عادل  الدكتور  املوؤمتر  رئي�س  و�سرح 

مبركز  القلب  كهرباء  ق�سم  رئي�س  خليفة 

ال�سيخ حممد بن خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القلب  طب  موؤمتر  باأن  للقلب  التخ�س�سي 

الريا�سي يعد الأول من نوعه على م�ستوى 

دول املنطقة، وهو يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء 

على الأ�سباب التي توؤدي اإىل حالت الوفيات 

لدى ممار�سة الريا�سة يف املما�سي وال�سالت 

ياأتي  املوؤمتر  هذا  اأن  اإىل  م�سرًيا  الريا�سية، 

تنفيًذا لتو�سيات اللجنة امل�سكلة بتوجيه من 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة لدرا�سة 

للحد  احللول  واإيجاد  احلالت  تلك  اأ�سباب 

منها.

املوؤمتر  اإن  خليفة  عادل  الدكتور  وقال 

اأبرز املتحدثني يف  ي�سهد م�ساركة نخبة من 

والتخ�س�سات  الريا�سي  القلب  طب  جمال 

ذات ال�سلة، اإذ بلغ عدد املتحدثني 30 متحدًثا 

من مملكة البحرين، ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي، واململكة املتحدة واإيطاليا ولبنان 

املتحدثون  و�سيقدم  وا�سبانيا،  وموناكو 

رئي�سة  جل�سات   8 خالل  من  عملهم  اأوراق 

و4 ور�س عمل، كما ي�ساحب املوؤمتر معر�س 

ي�سم العديد من ال�سركات الطبية والريا�سية 

املتنوعة.

ح�سور  ي�ستهدف  املوؤمتر  اأن  واأ�ساف 

بالإ�سافة  الطبي  القطاع  من  املتخ�س�سني 

املوؤمتر  جل�سات  واأن  الريا�سي،  القطاع  اإىل 

املجال  اإتاحة  جانب  اإىل  ح�سورية  �ستكون 

للم�ساركة عرب تقنية الت�سال عن بعد والتي 

تتيح  التي   3D تكنولوجيا  بها  ت�ستخدم 

للم�سارك التنقل افرتا�سًيا بني القاعة الرئي�سة 

للموؤمتر وقاعات ور�س العمل، بالإ�سافة اإىل 

اإمكانية التجول يف املعر�س امل�ساحب.

الذي  الفذ  بالنموذج  النواب  رئي�س جمل�س  واأ�سادت 

امل�ستمّرين  والت�ساور  التعاون  البحرين يف  تقدمه مملكة 

احلفاظ  اأجل  من  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني 

والعتزاز  الفخر  عن  معربة  املواطنني،  مكت�سبات  على 

باحلر�س الذي يوليه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

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

اأجل تر�سيخ التكامل والعمل امل�سرتك بني احلكومة املوقرة 

وال�سلطة الت�سريعية.

جاء ذلك خالل كلمة األقتها رئي�س جمل�س النواب يف 

املناق�سة العامة للجمعية العامة الـ143 لالحتاد الربملاين 

الدويل، التي عقدت اأم�س )ال�سبت( يف العا�سمة الإ�سبانية 

مدريد، ومت تخ�سي�سها للحديث عن »التحديات املعا�سرة 

للدميقراطية: التغلب على النق�سام وبناء املجتمع«.

الت�سدي  اإطار  يف  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

تنتق�س  اإجراءات  اأي  لتخاذ  تلجاأ  »كورونا« مل  جلائحة 

تتعدى على خ�سو�سياتهم، ومل  اأو  املواطنني  من حقوق 

تقيد حرياتهم، بل وّفرت لهم �سبل العي�س الكرمي وحافظت 

منوذًجا  وقّدمت  واملعي�سية،  القت�سادية  اأو�ساعهم  على 

يحتذى به يف احلفاظ على الدميقراطية وتر�سيخها. 

وبّينت اأن اجتماع اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين 

الدويل ينعقد يف الوقت الذي ما زالت جائحة كوفيد-19 

تلقي على العامل بظالل من الرتقب والتوج�س والأمل، اإذ 

يحث العامل خطاه يف ر�سم م�سار للتعايف من اجلائحة، 

ر�سالة  تبلغ  الجتماع  يف  الفاعلة  »امل�ساركة  اأن  معتربة 

للمجتمع الإن�ساين باأننا عازمون على موا�سلة العمل من 

اأجل عامل ت�سوده الدميقراطية، وعامل ل تنفرد فيه دولة 

اأو حتديد م�سائر  القرار  الدول ب�سناعة  اأو جمموعة من 

الفعالة،  الأطراف  تعددية  على  يقوم  واإمنا  ال�سعوب، 

وامل�ساركة يف �سناعة القرار، والنخراط الأكرب من جانب 

ال�سيا�سة،  �سنع  عمليات  كافة  يف  وممثليهم  املواطنني 

�سلب  يف  وممار�سة  وفكًرا  قيمة  الدميقراطية  وي�سع 

توجهاته«.

وذكرت رئي�س جمل�س النواب اأن »التحديات املعا�سرة 

التي تواجه الدميقراطية عديدة ومت�سابكة ت�ستلزم تدخالً 

فعالً، وعمالً حثيًثا من جانبنا كربملانات، حيث نعنى -على 

الدميقراطية  املنظومة  حماية  مب�سوؤولية  اأ�سا�سي-  نحو 

التي تر�سخت وجتذرت على م�ستوى الفكر واملمار�سة يف 

بهدف  وذلك  ال�سيا�سية،  وموؤ�س�ساتنا  ونظمنا  جمتمعاتنا 

ا�ستعادة الثقة بها وباآليات عملها وموؤ�س�ساتها، وبتعزيز 

دور املواطن يف احلياة ال�سيا�سية«.

على  القائمة  تكوينها  بطريقة  »الربملانات  اأن  وراأت 

مبختلف  ال�سعوب  ل�سوت  ومتثيلها  ال�سعبي،  الختيار 

مكوناتها واأعراقها، ومبا تت�سم به من انفتاح على اجلمهور 

و�سفافية يف التعامل معه، عرب اآليات وم�سارات م�ستمرة 

يف  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  باقي  عن  تنفرد  وم�ستحدثة، 

ا�ستعادة  م�سرية  يف  اأ�سرع  خطوات  قطع  على  قدرتها 

النق�سامات  جت�سري  يف  وت�سهم  الدميقراطية،  يف  الثقة 

للنقا�س واحلوار  اآليات  من  تتيحه  املجتمعية، وذلك مبا 

حلول  من  اإليه  التو�سل  على  ت�ساعد  ومبا  ال�سيا�سي، 

توفره  ومبا  املجتمعات،  ت�سغل  التي  والق�سايا  للم�ساكل 

الروؤى  وتبادل  للتفاعل  الجتاهات  متعددة  قنوات  من 

ُي�سهم  ذلك  اأن  موؤكدة  ال�سيا�سيني«،  الفاعلني  بني خمتلف 

يف تر�سيخ وتوطيد دعائم الدميقراطية يف املجتمع، على 

الت�سدي  على  ي�ساعد  مبا  واملمار�سات،  الفكر  م�ستويات 

للتحديات التي تواجه الدميقراطية يف عامل اليوم.

التقدم  اأن  النواب  جمل�س  رئي�س  واأو�سحت 

يف  اأ�سهم  الأخرية  الأعوام  يف  املت�سارع  التكنولوجي 

اآفاًقا  وفتح  املعلومات،  اإىل  اجلمهور  و�سول  حت�سني 

جديدة لنفتاح املوؤ�س�سات الربملانية على اجلماهري، كما 

لعب دوًرا متفرًدا يف �سمان ا�ستمرار عمل الربملانات »عن 

اأنه ي�سع كذلك عدًدا  اإل  بعد« خالل جائحة كوفيد-19، 

كتجزئة  ذاتها،  الدميقراطية  املمار�سة  اأمام  التحديات  من 

الر�سالة الإعالمية ملخرجات العمل الدميقراطي، اإىل جانب 

انح�سار دور موؤ�س�سات تنمية الوعي ال�سيا�سي، وتراجع 

م�ستوى الهتمام باإ�ساعة الثقافة الدميقراطية والربملانية، 

الأمر الذي �سّهل من تدفق املعلومات املغلوطة وامل�سللة، 

النظم  موؤ�س�سات  يف  النا�س  ثقة  اإرباك  يف  ي�سهم  وبات 

تواجهها  التي  التحديات  تفاقم  مع  خا�سة  الدميقراطية، 

هذه الأنظمة

ولفتت اإىل اأن »تلك حتديات تفر�س علينا جميعا اأن 

الوطني والدويل  ال�سعيدين  نبذل جهوًدا مت�سافرة على 

من اأجل تر�سيخ الدميقراطية وحمايتها«.

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

لل�سحة حر�س احلكومة املوقرة على تقدمي 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية وحتقيق التغطية 

التوجيهات  اإطار  يف  ال�ساملة،  ال�سحية 

الدائمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، لالرتقاء 

مبنظومة اخلدمات ال�سحية وتلبية جميع 

جميع  يف  لالأهايل  ال�سحية  الحتياجات 

مبا  ال�سحية،  البحرين  مملكة  حمافظات 

يتما�سى مع مبادرات التطوير ال�سامل التي 

ي�سهدها القطاع ال�سحي يف اململكة.

ال�سيخ حممد بن  الإطار، قام  ويف هذا 

تفقدية  ميدانية  بزيارة  خليفة  اآل  عبداهلل 

ال�سحي  خالد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ملركز 

بح�سور  وذلك  الرفاع،  منطقة  يف  الكائن 

الرعاية  مراكز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

ال�سحية الأولية الدكتور عبدالوهاب حممد 

للرعاية  التنفيذي  والرئي�س  عبدالوهاب، 

ال�سيد  جليلة  الدكتورة  الأولية  ال�سحية 

الأمني  النواخذة  علي  واإبراهيم  جواد، 

لل�سحة، وعدد من  الأعلى  للمجل�س  العام 

امل�سوؤولني يف القطاع ال�سحي.

ا�ستعدادات  الزيارة على  واطلع خالل 

الأحد  اليوم  التجريبي  لالفتتاح  املركز 

املوافق 28 نوفمرب، ويخدم املركز مناطق 

اأحدث  على  وي�ستمل  كبرية،  �سكنية 

من  العديد  وي�سم  واملعدات،  التجهيزات 

خدماته  و�سيقدم  املتخ�س�سة،  العيادات 

خالل اأيام العمل الر�سمية، اإذ �سيكون واحًدا 

من اأهم املراكز ال�سحية التي تخدم منطقة 

الرفاع وما حولها.

حممد  ال�سيخ  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

الت�سيري  مبادرة  اأن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

من  تعد  الأولية  ال�سحية  للرعاية  الذاتي 

اإذ  اأهم مبادرات برنامج ال�سمان ال�سحي، 

ُتعد الرعاية ال�سحية الأولية حجر الأ�سا�س 

للخدمات ال�سحية يف مملكة البحرين.

الذاتي  الت�سيري  م�سروع  اأن  واأو�سح 

منظومة  بخلق  املبادئ  هذه  لتعزيز  ياأتي 

لل�سحة الأولية م�سرية ذاتًيا من قبل جمل�س 

الأمناء واإدارة الرعاية الأولية، تقدم خدمات 

�سحية متكاملة وم�ستدامة، وتعمل بعدالة 

امل�سروع  ويهدف  عالية.  وجودة  وكفاءة 

اىل دعم النظام ال�سحي القائم على الرعاية 

الأولية، وزيادة حرية الختيار، وال�ستفادة 

على  والرتكيز  الأ�سرة«،  »طب  فوائد  من 

تعزيز ال�سحة والوقاية وحت�سني اجلودة.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

رئي�س جمل�س النواب

اأكدت رئي�س جمل�س النواب، رئي�س وفد ال�صعبة الربملانية امل�صارك يف اأعمال اجلمعية العامة الـ143 لالحتاد الربملاين الدويل فوزية بنت عبداهلل زينل، 

اأن مملكة البحرين يف ظل العهد الإ�صالحي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأولت اهتماًما كبريًا لرت�صيخ 

الدميقراطية مبختلف اآليات العمل ال�صيا�صي، م�صرية اإىل اأن ميثاق العمل الوطني ود�صتور مملكة البحرين كفال املمار�صات الدميقراطية للجميع، ويتج�صد 

ذلك عرب ال�صلطة الت�صريعية التي ت�صتخدم جميع الأدوات الت�صريعية والرقابية من اأجل متثيل املواطنني، واإتاحة كل قنوات التوا�صل معهم.
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م�صطفى نورالدين:

دعا النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين 

املركزي  البحرين  م�صرف  لـ»الأيام«،  جنيبي  حممد  خالد 

وجميع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية العاملة يف مملكة البحرين 

القرو�س  اأق�صاط  تاأجيل  العمل على متديد فرتة  اإىل �صرورة 

القت�صادية  بالتداعيات  متاأثرة  زالت  ما  التي  للقطاعات 

من  لذلك  ملا  اإ�صافية،  اأ�صهر  �صتة  ملدة  كوفيد-19،  جلائحة 

القت�صادي  التعايف  خطط  اأولويات  حتقيق  دعم  يف  اأثر 

الو�صع  �صاأنها حتقيق متطلبات  التي من  باملبادرات  ورفدها 

القت�صادي وتوليد فر�س ا�صتثمارية جديدة ذات اأثر تنموي 

م�صتدام. 

على  فر�صت  كورونا  جائحة  اأزمة  تداعيات  اأن  واأو�صح 

واأثرت  الإغالقات،  نتيجة  كبرية  اقت�صادية  حتديات  العامل 

ب�صكل  البحرين  املت�صررة يف  القطاعات  بع�س  مداخيل  على 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  املثال-  �صبيل  -على  منها  مبا�صر، 

والقطاع  املطاعم  وقطاع  ال�صياحية،  واملن�صاآت  واملتو�صط، 

الفندقي وقطاع الإن�صاءات، لذلك فمن ال�صروري واملهم خالل 

الفرتة احلالية ال�صتمرار يف دعم الأن�صطة القت�صادية ب�صخ 

ال�صيولة املالية، املعززة لدوران حركة القت�صاد بن�صب منو 

القت�صادية،  القطاعات  �صهدتها  التي  الركود  فرتات  تعو�س 

عاهل  حل�صرة  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  مع  متا�صًيا 

اأطلقها  التي  القت�صادي  التعايف  املفدى، ودعًما خلطة  البالد 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  احلكومة 

جمل�س الوزراء. 

وقال جنيبي اإن غرفة جتارة و�صناعة البحرين اإذ تقدر 

ودوره  البحريني  امل�صريف  للقطاع  الكبري  الوطني  الدور 

تن�صيط وتعزيز احلركة  املا�صية يف  الفرتات  امل�صهود خالل 

الدعوة  هذه  تلقى  اأن  تطلعها  عن  تعرب  فاإنها  القت�صادية، 

�صالح  فيه  ملا  املالية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك  لدن  من  جتاوًبا 

واملعزز  للتنمية  الرئي�س  املحرك  باعتباره  اخلا�س  القطاع 

احلالية  املرحلة  اأن  موؤكدة  ال�صاملة،  القت�صادية  للم�صارات 

تتطلب من اجلميع التكاتف والتعاون مل�صاندة ودعم اخلطط 

التعايف  وترية  ت�صريع  اإىل  الهادفة  احلكومية  واملبادرات 

لتحقيق منو م�صتدام وفق روؤية البحرين القت�صادية 2030. 

القيام  يف  البحرين  غرفة  دور  على  »تاأكيًدا  واأ�صاف: 

يف  دوره  وتعزيز  اخلا�س  القطاع  جتاه  مب�صوؤولياتها 

اإىل حت�صني  وجهد  جد  بكل  �صعت  الوطني،  القت�صاد  تنمية 

البحرين  مملكة  يف  وال�صتثمارية  التجارية  البيئة  وتطوير 

بالتعاون والتن�صيق امل�صرتك مع احلكومة وجمل�س التنمية 

القت�صادية«، م�صرًيا اإىل اأن الغرفة و�صعت �صمن اأولوياتها 

الو�صوع  اأهمية  وامل�صتقبلية  احلالية  املرحلة  لحتياجات 

املايل للموؤ�ص�صات التجارية، اإذ اأو�صى املوؤمتر ال�صنوي للجان 

البحرين  م�صرف  بني  التن�صيق  باأهمية  الثانية  ن�صخته  يف 

املركزي والبنوك وامل�صارف على متديد فرتة ال�صماح ب�صداد 

مبلغ القرتا�س والتمويل للموؤ�ص�صات وال�صركات التجارية، 

اخلا�س  القطاع  ا�صتقرار  ل�صمان  قرو�صها  جدولة  واإعادة 

وتنمية موارده ملوا�صلة اأعمالها. 

و�صناعة  جتارة  غرفة  لرئي�س  الأول  النائب  ونوه 

البنوك  اأق�صاط  تاأجيل  قرار  من  املاأمول  بالدور  البحرين 

وتعظيم  القت�صادي  التعايف  دعم  يف  اخلا�س  القطاع  على 

بالدور  م�صيًدا  البحرين،  مملكة  يف  الأعمال  قطاع  ا�صتفادة 

م�صروعات  متويل  يف  البحريني  امل�صريف  للقطاع  املتنامي 

�صاأنها  من  التي  الإمكانات  كل  وت�صخري  اخلا�س  القطاع 

تنمية القطاعات القت�صادية، مبا ين�صجم مع روؤية البحرين 

والقت�صادية  التنموية  وم�صتهدفاتها   2030 القت�صادية 

امل�صتدامة.

جنيبي لـ»الأيام«: امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية وال�شياحة والإن�شاءات ما زالت تعاين

»الغرفة« تدع� امل�شارف لتمديد تاأجيل القرو�ض 6 اأ�شهر

اأعلنت �صركة بتلكو تد�صني خدمة )عبور بروتوكول 

لتبادل  املنامة  IP Transit( على من�صة  الإنرتنت - 

تتخذ  التي   ،)Manama-IX( الإنرتنت  مرور  حركة 

و�صل  كحلقة  وتعمل  لها  مقًرا  البحرين  مملكة  من 

الت�صالت  وم�صغلي  العاملية  الت�صالت  �صركات  بني 

حملًيا ودولًيا، مبا يف ذلك مزودو املحتوى واخلدمات 

وجوجل  اأمازون  �صركات  �صمنهم  ومن  ال�صحابية، 

ومايكرو�صوفت.

 IP  - الإنرتنت  بروتوكول  )عبور  خدمة  توّفر 

خدمات  ملزودي  ا  خم�ص�صً ات�صالً  بتلكو  �صركة  من  املقّدمة   )Transit
اأقوى اإىل  الإنرتنت وللجهات وال�صركات الأخرى، اإذ تتيح لهم و�صولً 

الإنرتنت عرب ال�صبكات املحلية والدولية.

اإذ  اأع�صاء من�صة املنامة )MN-IX( من هذه اخلدمة،  و�صي�صتفيد 

�صتمنحهم ميزة الو�صول التلقائي اإىل العديد من مزودي املحتوى على 

الإنرتنت، وذلك عرب جمموعة متنوعة من خطوط الت�صالت الدولية.

لتبادل  املنامة  من�صة  على  املتوافرة  اجلديدة  احللول  وبف�صل 

الإنرتنت )MN-IX(، وعن طريق الت�صال عرب منفذ واحد، �صيح�صل 

الزبائن على و�صول وا�صع النطاق لالإنرتنت، و�صيحظون كذلك بات�صال 

مبا�صر واأكرث موثوقية بال�صبكة. وتتمتع هذه اخلدمة بقابلية التو�ّصع، 

تقنًيا  دعًما  بتلكو  �صركة  وتوّفر  للزبائن.  املتغرية  الحتياجات  لتلبية 

على مدار ال�صاعة، مما يعزز راحة واطمئنان الزبائن 

اأي م�صكلة تطراأ  الدعم الالزم حلل  من احل�صول على 

باأي وقت.

ويف حديثه حول هذه املنا�صبة، �صرح هاين ع�صكر 

»نعتز  قائاًل:  بتلكو  يف  العاملية  لالأعمال  العام  املدير 

 IP  - الإنرتنت  بروتوكول  )عبور  خدمة  بطرح  جًدا 

 ،)Manama-IX( املنامة  من�صة  على   )Transit
وهي تعد خدمة اأوىل من نوعها وتتيح و�صول الزبائن 

الرائدة  الإنرتنت  بروتوكول  عبور  خدمات  اإحدى  اإىل 

باملحتوى وبنقل  املتعلقة  الحتياجات  يلبي  املنطقة، مبا  على م�صتوى 

الزبائن  الدويل. ومن منطلق حر�صنا على تعزيز راحة وثقة  املحتوى 

اأر�صية  كابالت  ت�صم  دولية  ات�صالت  م�صارات  بتلكو  نوّفر يف  الكرام، 

بتلكو  مكانة  ولنعزز  القطاع،  الطلب يف  ملواكبة حجم  وبحرية، وذلك 

كمزود اإقليمي رائد خلدمة عبور بروتوكول الإنرتنت.«

واأ�صاف هاين بقوله: »�صابًقا، كان من واجب الزبائن الذين يحتاجون 

خلدمات عبور بروتوكول الإنرتنت اأن يح�صلوا على روابطهم الفردية 

للو�صول اإىل مزودي اخلدمة العامليني، اأما الآن مع اإطالق بتلكو خلدمة 

اخلطوة  هذه  اإلغاء  مت  املنامة،  من�صة  على  الإنرتنت  بروتوكول  عبور 

اخلدمة  اإىل  وال�صل�س  الفوري  الو�صول  ميزة  املن�صة  اأع�صاء  منح  مع 

وباأ�صعار تناف�صية جًدا«.

الق�صيبي  �صليمان  �صطام  ا�صتقبل   

اخلليجي  للم�صرف  التنفيذي  الرئي�س 

عبدالرحمن  حمد  من  كالً  مبكتبه  التجاري 

اخلدمات  باإدارة  مديرعالقات  الكوهجي، 

وحممد  ال�صخ�صيات  لكبار  امل�صرفية 

باإدارة  مديرعالقات  اخلياط  عبداحلكيم 

وذلك  لل�صركات،  امل�صرفية  اخلدمات 

يف  التحديات  ملرحلة  و�صولهما  مُبنا�صبة 

امل�صروع الوطني »لمع«، حيث هناأهم على 

املتقدمة  املرحلة  لهذه  وتاأهلهم  اختيارهم 

يف  التوفيق  كل  لهم  متمنياً  الربنامج  من 

املراحل القادمة. 

الكوهجي  باأن و�صول  الق�صيبي،  واأكد 

ما  يعك�س  التحديات  ملرحلة  واخلياط 

�صبابية  كفاءات  من  امل�صرف  به  يزخر 

واعدة وطموحة والتي باتت عامالً رئي�صًيا 

النجاحات  من  للكثري  امل�صرف  حتقيق  يف 

قطاع  يف  الرائدة  مكانته  على  وحمافظته 

ال�صريفة الإ�صالمية مبملكة البحرين. 

الوطنية  بالأهداف  الق�صيبي  واأ�صاد 

الوطني  امل�صروع  يحملها  التي  ال�صامية 

»لمع«.

بتلك� ُتطلق خدمة عب�ر بروت�ك�ل الإنرتنت على من�شة املنامة لتبادل الإنرتنت

الرئي�ض التنفيذي للم�شرف اخلليجي 

ي�شتقبل م�ظفي امل�شرف امل�شاركني يف »لمع« 

خالد جنيبي

مبنا�شبة مرور 50 عاًما على العالقات الدبل�ما�شية بني البلدين

ال�شفري الباك�شتاين يقيم حفل ا�شتقبال على منت �شفينة باك�شتانية

اإبراهيم  حممد  ال�صفري  اأقام 

لدى  البحرين  حممد �صفري مملكة 

الإ�صالمية  باك�صتان  جمهورية 

منت  على  ا�صتقبال  حفل  ال�صقيقة، 

الباك�صتانية  البحرية  ال�صفينة 

احتفالت  مبنا�صبة  ما�صاه، 

من  عاماً   50 مرور  على  البلدين 

اإقامة العالقات الدبلوما�صية.

بني  العالقات  بعمق  م�صيداً 

منوهاً  وباك�صتان،  البحرين 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بزيارة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفّدى  البالد  عاهل 

باك�صتان  جمهورية  اإىل  ورعاه 

 ،2014 عام  يف  الإ�صالمية 

خان  عمران  ال�صيد  دولة  وزيارة 

رئي�س وزراء جمهورية باك�صتان 

البحرين يف  اإىل مملكة  الإ�صالمية 

عام 2019.

ال�شلمان: اأهمية اأخذ اجلرعة 

املن�ّشطة لدورها يف تعزيز املناعة

�صددت الدكتورة جميلة ال�صلمان ا�صت�صارية الأمرا�س 

الطبي،  ال�صلمانية  مبجمع  الباطنية  والأمرا�س  املعدية 

كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�صو 

املن�صطة ملا لها من دور كبري يف  اأخذ اجلرعة  اأهمية  على 

تعزيز املناعة، خا�صة يف ظل الظروف الراهنة التي ت�صهد 

لفريو�س  جديد  متحور  اكت�صاف  العامل  دول  بع�س  فيها 

كورونا.

يف  اإ�صابات  من  ر�صده  مت  ما  اإىل  ال�صلمان  واأ�صارت 

ا�صتكمال  �صرورة  يوؤكد  اجلديد  باملتحور  الدول  من  عدد 

اجلرعة  باأخذ  واملبادرة  تطعيم،  لكل  املحددة  اجلرعات 

م�صادة  اأج�صام  تكوين  من  اجل�صم  يتمكن  حتى  املن�صطة 

الأكرث  الفئات  داعيًة  املناعة،  وتعزيز  كورونا  لفريو�س 

عر�صة لالإ�صابة مثل اأ�صحاب الأمرا�س املزمنة وكبار ال�صن 

اإىل �صرورة الإقبال لأخذ التطعيم واجلرعات املن�صطة منه 

لتجنب امل�صاعفات اخلطرية يف حال اإ�صابتهم بالفريو�س، 

اأجل  من  م�صتمرة  للتطعيم  الوطنية  احلملة  اأن  مو�صحًة 

حتقيق املناعة املجتمعية.

وقالت الدكتورة جميلة ال�صلمان اإن التطعيم �صروري 

فريو�س  من  حوله  الجتماعي  واملحيط  الفرد  حلماية 

كل  وحث  اجلميع  التزام  اأهمية  على  م�صددة  كورونا، 

على  احلر�س  بت�صديد  واملجتمعي  الأ�صري  مبحيطه  فرد 

اللتزام  وموا�صلة  الحرتازية  بالإجراءات  ال�صتمرار 

للفريو�س،  للت�صدي  ال�صحية  والتعليمات  بالإر�صادات 

املناعة املجتمعية  املن�صطة لزيادة  باأخذ اجلرعة  واملبادرة 

والإ�صهام يف الق�صاء على هذه اجلائحة، وذلك �صعًيا نحو 

باأن  مفيدًة  اجلميع،  �صحة  على  وحفاًظا  ال�صالمة  حتقيق 

ملواجهة  البحرين  مملكة  وفرتها  التي  التطعيمات  جميع 

امل�صادة،  الأج�صام  تكوين  يف  ت�صهم  كورونا  فريو�س 

وبالتايل تقوم بتحفيز مناعة اجل�صم ملقاومته.
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الدول  بع�ض  يف  ال�صحية  الأو�صاع  تطور  مع 

علينا اتباع الإر�صادات ال�صادرة من الفريق الوطني 

الطبي وعدم ال�صتماع اإىل التهويل اأو ال�صائعات.

�شد  الإ�شافية  الثالثة  اجلرعة  برنامج  بداية  منذ 

يف  النزول  على  ال  الفعَّ تاأثريها  لحظنا  #فريو�ص_ك�رونا 
عدد احلالت الإيجابية امل�ؤكدة واحلالت التي ت�شتدعي عناية 

ا احلالت احلرجة. طبية وخ�ش��شً

عاملي  وقب�ل  حملية  م�شتفي�شة  درا�شات  على  مبني  ناجح  ا�شتباقي  نظام 

الآن... علينا امل�شاهمة يف ت�شجيع الآخرين.

Sunday 28th November 2021 - No. 11922 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1893 ـ نيوزيلندا ت�صبح اأول دولة يف العامل 
ت�صوت فيها الن�صاء يف انتخابات عامة.

يتوىل  ال�صباح  املبارك  ال�صيخ جابر   -  1915
احلكم يف الكويت خلًفا لأبيه ال�صيخ مبارك ال�صباح.

1919 ـ انتخاب الليدي اأ�صتور لع�صوية برملان 
اململكة املتحدة، لتكون اأول امراأة حت�صر جل�صات 

جمل�ض العموم.

1971 - اغتيال رئي�ض الوزراء الأردين و�صفي 
التل على يد منظمة اأيلول الأ�صود يف القاهرة.

1988 - الرئي�ض العراقي �صدام ح�صني يقوم 
باأول زيارة له اإىل م�صر منذ توليه الرئا�صة.

للت�صويت  الرنويج  ا�صتفتاء عام يف   - 1994
وكانت  الأوروبي،  الحتاد  اإىل  ان�صمامها  على 

النتيجة رف�ض الن�صمام.

2004 - ملك اململكة الأردنية الها�صمية عبداهلل 
بن  حمزة  الأمري  اأخاه  يعفي  احل�صني  بن  الثاين 

احل�صني من ولية العهد.

انتخابات  من  الأوىل  اجلولة  اإجراء   -  2011
انتخابات  اأول  وهي  امل�صري،  ال�صعب  جمل�ض 

ت�صريعية ت�صهدها م�صر بعد ثورة 25 يناير.

2018 - الالعب الرنويجي ماغنو�ض كارل�صن 
تغلّبه  ال�صطرجن بعد  للعامل يف  بلقبه بطالً  يحتفظ 

على مناف�صه فابيانو كاروانا.

ا  �لقب�ض على �آ�صيوي �صاعد �أ�صخا�صً

خارج �لبحرين على �لحتيال �لإلكرتوين

متكنت اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شادية بالإدارة 

العامة ملكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين، 

بالتن�شيق مع اإدارة البحث والتحري، من القب�ص على 

اأ�شخا�ص  مب�شاعدة  قيامه  اإثر  عاًما(،   32( اآ�شي�ي 

الإلكرتوين  الحتيال  عمليات  لتنفيذ  البحرين  خارج 

عرب ا�شتغالل عمله لدى حمل لله�اتف وم�زًعا ر�شمًيا 

ل�شركات الت�شال.

متثلت  الحتيال  عمليات  اأن  الإدارة  واأو�شحت 

با�شتخراج العديد من �شرائح الت�شال ل�شتخدامها يف 

الأم�ال امل�شت�ىل عليها كر�شيد، ومن ثم بيعها  مترير 

اإذ  البحرين،  خارج  اإىل  املبالغ  وحت�يل  الزبائن  على 

ورود  ف�ر  والتحري  البحث  عمليات  الإدارة  با�شرت 

ه�ية  حتديد  عن  اأ�شفرت  والتي  ال�شاأن،  بهذا  بالغات 

اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  م�شرية  عليه،  والقب�ص  املت�رط 

الق�شية  لإحالة  متهيًدا  الالزمة  القان�نية  الإجراءات 

اإىل النيابة العامة، فيما ب��شر التعاون والتن�شيق عرب 

بقية  للتعميم على  الدولية والإنرتب�ل  ال�ش�ؤون  اإدارة 

املت�رطني خارج البحرين لتقدميهم اإىل العدالة.

والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الإدارة  واأهابت 

ال�شتجابة  عدم  باجلمه�ر  والإلكرتوين  القت�شادي 

وعدم  املجه�لة،  الن�شية  والر�شائل  لالت�شالت 

ل�ق�عهم  تفادًيا  ال�شخ�شية  بياناتهم  عن  الإف�شاح 

اأي  ت�جد  ل  اأنه  اإىل  م�شرية  العمليات،  لهذه  �شحايا 

جهة ر�شمية تق�م بطلب هذه البيانات ال�شخ�شية بهذه 

الطريقة.

كند� تكرم مارغريت �أتوود ب�صورة على طابع بريد

عن  الكندية  الربيد  هيئة  ك�شفت 

الكندية  امل�ؤلفة  �ش�رة  يحمل  جديد  طابع 

بالعام  احتفالً  اأ�شدرته  اأت�ود،  مارغريت 

ال�شهرة  ذات  الكاتبة  هذه  مل�شرية  ال�شتني 

بروايتها  ا  خ�ش��شً ُعرَفت  التي  العاملية 

»ذي هاندمايدز تايل«. 

و�شفته  ما  على  مازحة  اأت�ود  وعلّقت 

م�ؤمتر  خالل  مت�قع«  غري  »�شرف  باأنه 

�شحايف يف مكتبة ت�رنت�، م�شتبقة بروح 

الذين �شي�شخرون  الدعابة رد فعل »اأولئك 

مني لأنني م�ج�دة على طابع بريدي«.

الطابع  اأت�ود يف �ش�رتها على  وتبدو 

اجلديد ال�شادر عن »ب��شت كندا« مغم�شة 

العينني، ت�شع اإحدى يديها على خدها، مع 

ت�شّكل  كلمة  بعد  كلمة  بعد  »كلمة  عبارة 

ق�ة« املاأخ�ذة من ق�شيدتها »�شبيلينغ«.

»�ليون�صكو« تنتخب �أمرية �صعودية لرئا�صة جلنة �لرب�مج و�لعالقات �خلارجية

ع�ا�شم - وكالت:

هيفاء  ال�شع�دية،  الأمرية  انُتخبت 

جلنة  لرئا�شة  مقرن،  اآل  عبدالعزيز  بنت 

الربامج والعالقات اخلارجية املنبثقة من 

»الي�ني�شك�«،  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ص 

للفرتة من 2021 حتى 2023.

ال�شع�دية  الأنباء  وكالة  واأفادت 

ملنظمة  التنفيذي  املجل�ص  باأن  »وا�ص«، 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 

الدائم  املندوب  انتخب  »الي�ني�شك�«، 

الأمرية  »الي�ني�شك�«،  لدى  لل�شع�دية 

بن  حممد  بن  عبدالعزيز  بنت  هيفاء 

الربامج  للجنة  رئي�شة  مقرن،  اآل  عياف 

من  املنبثقة  اخلارجية  والعالقات 

من  للفرتة  للمنظمة  التنفيذي  املجل�ص 

2021 حتى 2023، وذلك خالل الدورة 

عقدت  التي  التنفيذي،  املجل�ص  من   213

الفرن�شية  بالعا�شمة  املنظمة  مقر  يف 

باري�ص.

الربامج  فاإن جلنة  وبح�شب »وا�ص«، 

اأهم  من  تعترب  اخلارجية  والعالقات 

التنفيذي للمنظمة، وتعنى  املجل�ص  جلان 

لتقارير  واملخرجات  الأن�شطة  مبتابعة 

وتنفيذ  »الي�ني�شك�«،  ا�شرتاتيجية 

املنظمات  عمل  وتقارير  املنظمة  برامج 

العام. امل�ؤمتر  قرارات  وتنفيذ  الدولية 

لهذه  ال�شع�دية  تروؤ�ص  واأكد  هذا 

يف  واملح�ري  الفاعل  »دورها  اللجنة 

القرار  اتخاذ  عملية  لدعم  الي�ني�شك� 

�شري  ت�شمن  وعادلة،  منهجية  بطرق 

حمققة  وفاعلية،  بكفاءة  املنظمة  اأعمال 

املت�شقة  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  بذلك 

اأهداف روؤية اململكة 2030«. مع 

اأعلنت املغنية الأمريكية بريتني �صبريز عن انتهائها من ت�صوير فيلم جديد، �صيطرح حتت ا�صم The Idol، الذي �صيدور حول 

.»nme« بع�ض لقطات من حياتها، مع ظهور بع�ض من عائلتها يف العمل، وفًقا للموقع ال�صابع نقالً عن تقرير ن�صر على موقع

ومل تك�صف اأي معلومات حول العمل اجلديد. وكانت املغنية �صبريز قد هاجمت اأفراد عائلتها ومنهم والدتها، وقالت اإنهم يجب اأن 

يكونوا جميًعا يف ال�صجن ب�صبب ما فعلوه بها خالل مرحلة الو�صاية التي كانت مفرو�صة عليها.

�صعودي ذهب لعالج �بنه يف �أمريكا.. فعاد بطاًل للعامل
بعد رحلة كفاح مليئة بالعزمية والإ�شرار، 

بينما  عاملية،  بط�لة  �شع�دي  �شاب  حقق 

لبنه،  عالج  برحلة  املتحدة  ال�ليات  كان يف 

ريا�شة  يف  العامل  بط�لة  ذهبية  اأحرز  حيث 

»ج�جيت�ش�« القتالية.

خمل�ص  اآل  حممد  ال�شع�دي  عرّب  فقد 

عند  العارمة  فرحته  عن  لـ»العربية.نت«، 

و�ش�له اأر�ص ال�طن اجلمعة، و�شط ا�شتقبال 

حافل بعد غياب عام ب�شبب ت�اجده يف اأمريكا 

لعالج ابنه فهد.

منذ  بداأت  ابنه  مر�ص  ق�شة  اأن  واأو�شح 

ال�لدة بعد اأن ك�شفت كل الفح��ص الطبية اأنه 

ويحتاج  الرئتني  يف  ع�شال  مر�ص  من  يعاين 

اإىل زراعة.

كما اأ�شاف »ذهبت اأنا وابني فهد ووالدته 

اإىل اأمريكا خالل جائحة ك�رونا لزراعة الرئة، 

ب�شبب حالته اخلطرية«.

بداأ  هناك،  ت�اجدي  »اأثناء  قائالً  وتابع 

فالتحقت  الريا�شة،  من  الن�ع  بهذا  �شغفي 

بريا�شة اجل�جي�شت�، واأثناء التمارين اأبلغني 

املحلية  البط�لت  يف  التحق  باأن  املدرب 

لتميزي يف هذه الريا�شة، فا�شرتكُت يف جميع 

اأي  اأخ�شر  ومل  اأمريكا،  يف  املحلية  البط�لت 

بط�لة«. واأ�شاف: اإن »م�شاهدتي لبني فهد بني 

اجلماهري باأ�شط�انة الأك�شجني، وت�شجيعه يل 

لتحقيق  الكبري  املحفز  كانت  البط�لت،  طيلة 

الذهبية يف البط�لة«.

يذكر اأن ال�شع�دي حممد اآل خمل�ص حقق 

ذهبية بط�لة العامل يف ريا�شة »ج�جيت�ش�« 

تك�شا�ص  ب�لية  هي��شنت  يف  اأقيمت  التي 

اأكت�بر  يف  اأيام  ثالثة  مدار  على  الأمريكية 

املا�شي.

16 �إ�صابة جديدة بفريو�ض 
كورونا.. وتعايف 24 حالة

التي  الفحو�صات  اأن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

 ،2021 نوفمرب   27 يوم  يف   16971 عددها  بلغ 

 11 منها  جديدة  قائمة  حالة   16 ت�صجيل  اأظهرت 

4 حالت ملخالطني حلالت  حالة لعمالة وافدة، و 

كما  اخلارج،  من  قادمة  واحدة  حالة  و  قائمة، 

الإجمايل  العدد  لي�صل  اإ�صافية  حالة   24 تعافت 

.275889 اإىل  للحالت املتعافية 

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة بلغ 269 

تلقي  ال�صحي  و�صعها  يتطلب  حالتان  منها  حالة، 

اأي  توجد  ول  م�صتقر،  و�صعها  وجميعها  العالج، 

العناية. حالت قائمة حتت 
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التأمين على األجانب يدخل التنفيذ بالربع الثاني 2022

 »األعلى للصحة«: تطبيق 
»الضمان الصحي« على البحرينيين 2023

مريم بوجيري «

كشف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، عن بدء تطبيق 
نظ��ام الضمان الصحي عل��ى البحرينيين في بداية 
2023، ف��ي حين س��يتم ب��دء التطبي��ق التجريبي 
للتس��يير الذاتي للمراكز الصحية والمستش��فيات 
الحكومية مطلع 2022، بحيث يدخل نظام التأمين 
الصحي على األجانب حيز التطبيق في الربع الثاني 

من نفس العام.
وأش��ار ضم��ن عرض قدم��ه بمجلس الن��واب، إلى 

أن��ه س��يتم التركيز على اله��دف الرئيس للضمان 
الصح��ي وه��و تعزيز ج��ودة العالج الصح��ي الذي 
يتلق��اه المواط��ن والمقي��م في البحرين وتش��مل 
تلك النتائ��ج حرية االختيار، واالس��تدامة المالية، 
والجودة العالية، وتس��يير ذاتي لمقدمي الخدمات 

الحكومية، ورزم مناسبة للمقيمين.
وأك��د، ش��مول 4 خدم��ات صحي��ة ضم��ن الرزمة 
األساس��ية اإللزامي��ة للمواطني��ن، وه��ي: الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة الش��املة، وخدم��ات المرض��ى 
والح��وادث  الخارجي��ة،  والعي��ادات  الداخليي��ن، 
والط��وارئ، والتلقيح الصناعي بش��روط، وأي عالج 

خارج االستثناءات.
وتشمل االستثناءات الجراحات التجميلية، وتركيب 
أو تقويم األسنان التجميلية، والبصريات، وجراحات 
ع��الج البدانة غي��ر العالجي��ة، والتمريض الخاص، 
والع��الج باإلبر الصيني��ة وخدمات الط��ب البديل، 
والغ��رف الخاص��ة. والخدم��ات األخرى المش��مولة 
بالضم��ان للمواطنين البحرينيين فه��ي: األدوية، 
والفحوص��ات الطبية بجميع أش��كالها، والعالج في 
الخارج إن دعت الحاجة، وس��يكون مشتري الخدمة 
وقيم��ة االش��تراك عبر صن��دوق الضم��ان الصحي 

»شفاء«.

 تتيح الفرص االستثمارية بالمشاريع الكبرى

 البحرين تطلق منصة invest.bh اإللكترونية 
االقتصادية  التنمية  أطلق مجلس 
االس��تثمارية  المنص��ة  أم��س، 
س��تتيح  الت��ي   ،invest.bh
للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 
الفرص االستثمارية التي توفرها 
المش��اريع التنموية الكبرى ضمن 
أولويات خطة التعافي االقتصادي 

التي تم اإلعالن عنها مؤخرًا.
المستثمرين،  المنصة  وس��تمكن 
من التعرف على المشاريع الحالية 
المتاح��ة لالس��تثمار إل��ى جان��ب 
المشاريع المستقبلية في المملكة، 
والتي تش��مل قطاعات عديدة من 
والبنية  الصناعي  القط��اع  ضمنها 
التحتي��ة باإلضافة إلى المش��اريع 

اإلس��كان.  ومش��اريع  الس��ياحية 
المش��اريع  المنص��ة،  وتتضم��ن 
لالس��تثمار  المتاح��ة  الحالي��ة 
مش��روع ب��الج الجزائ��ر »المدينة 
البحري��ن،  ومت��رو  الس��ياحية«، 
الواليات  التجاري��ة مع  والمنطقة 
ومنطق��ة  األمريكي��ة  المتح��دة 
الصناع��ات التحويلي��ة لأللمنيوم 
باإلضافة إل��ى المدينة الرياضية. 
المش��اريع  تتضم��ن  حي��ن  ف��ي 
المس��تقبلية المدن الجديدة وهي 
منطق��ة فش��ت الج��ارم، منطق��ة 
جزي��رة س��هيلة، منطق��ة فش��ت 
العظ��م، منطق��ة خلي��ج البحرين، 

وجزر حوار.

 545 قضية عنف
 أسري خالل 11 شهرًا 

ياسمينا صالح  «

كش��فت ممثلة النيابة لألس��رة والطفل فاطمة الكوهجي، أن 
مجم��وع القضايا الواردة عن العنف ض��د المرأة بلغت 5049 
قضي��ة خ��الل الفترة بي��ن 2016 إلى 2021، مش��يرة إلى أن 
العام الحالي ش��هد 545 قضية مس��جلة، مقابل 777 قضية 

العام الماضي.
وأك��دت أن الع��ام 2019 ش��هد 1060 قضية فيما ش��هد العام 
2018 حوالي 1066 قضية ليكون األعلى فى نسب قضايا العنف 
الواردة لدى المحاكم، بينما شهد العامان 2017 و2016 تسجيل 

847 و754 قضية على التوالي. 

 افتتاح مركز عبداهلل
 بن خالد للكلى بالرفاع اليوم

 »الفيفا« يزيل صورة ترويجية لكأس العالم في قطر بعد غضب المغاربة

 الشرطة الفرنسية تستجوب 
بالتر حول رشاوى »مونديال قطر«

أجرت ش��رطة مكافحة الفساد الفرنسية تحقيقًا 
مع رئيس الفيفا الس��ابق، جوزيف بالتر، بش��أن 
التصويت المثير للج��دل الذي منح تنظيم كأس 

العالم 2022 لقطر.
وذك��رت الش��رطة الفرنس��ية أنه تم اس��تدعاء 
بالتر، 85 عامًا، للمثول كش��اهد يومي الخميس 
والجمع��ة، مؤك��دة بذل��ك تقريرًا ف��ي صحيفة 
لومون��د. وباإلضاف��ة إل��ى تحقيق��ات الش��رطة 
الفرنسية، تجري تحقيقات مشابهة في الواليات 

المتحدة وسويسرا.
إلى ذلك، أث��ارت صورة ترويجية ل��كأس العالم 

بقطر، نش��رها االتح��اد الدول��ي »فيفا«، غضب 
مغارب��ة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي لما 
تضمنته الصورة من »سرقة للتراث المغربي«، 
لكن س��رعان ما أزال »الفيفا« الصورة الترويجية 
المس��روقة م��ن موق��ع التواص��ل االجتماع��ي 

»فيسبوك«.
م��ن جان��ب آخ��ر، ح��ث اتح��اد الصحفيي��ن في 
الدنمارك جمي��ع الصحفيي��ن الدنماركيين على 
عدم السفر إلى قطر لتغطية كأس العالم العام 

المقبل.

نقابة الصحفيين الدنماركيين تحّذر من السفر للدوحة

 شهادة في المحكمة.. »إلهان عمر« 
عميلة مأجورة لحساب قطر

 البحرين تفوز بعضوية 
مكتب التربية الدولي التابع لـ»اليونسكو«

فازت البحرين بعضوية مكتب التربية الدولي التابع 
لمنظمة اليونس��كو ممثلًة لل��دول العربية، في أثناء 
فت��رة انعقاد المؤتمر الع��ام للمنظمة بالجمهورية 

الفرنسية واالجتماعات المقّررة للجانها ومكاتبها.
وتتمّثل المهمة األساس��ية لمكت��ب التربية الدولي 
في تعزيز ق��درات الدول األعضاء عل��ى وضع وتنفيذ 
المناهج الدراسية الكفيلة بتعزيز اإلنصاف في توفير 
التعلي��م والتعّل��م الجيدي��ن والمناس��بين، ومن ثّم 

توجيه عملية التعلم لدى الطالب وتدريب المعلمين 
وتقيي��م تحصي��ل الط��الب، وه��ي أم��ور تع��ّد م��ن 
الركائز األساس��ية للهدف الرابع م��ن أهداف التنمية 
المستدامة. وأس��ند المؤتمر العام إلى هذا المكتب 
مهمة اإلس��هام ف��ي تصميم برنامج اليونس��كو في 
مج��ال التربي��ة والتعلي��م وتنفي��ذه، باإلضافة إلى 
توفير المساعدة على المستويات التقني والمنهجي 

وتنمية القدرات.

 البحرينيون يتكّبدون
 الخسائر بعد »ضربة الكربتو«

ثامر طيفور «

ف��ي ضربة غي��ر متوقعة بس��وق »الكربت��و« لحقت عمليات خس��ارة كبيرة 
بالمتداولي��ن البحرينيين على عملة إنجاز يوم الجمعة على منصة أكس تي 
الصينية. وبدأ االكتتاب على عملة »إنجاز« في السادسة من مساء الجمعة، 
عل��ى منص��ة »أكس تي« على أن يت��م بدء االكتتاب بواقع 10 س��نتات عن 
كل وحدة من عملة »إنجاز«. حس��ابات ضخمة استغلت الضخ والزخم الكبير 
الحاصل على ش��راء العملة، فقامت خ��الل الثواني األولى بضخ مبالغ بأوامر 
ش��راء عالية، األمر ال��ذي أدى إلى أن تبيع المنصة له��م أواًل بحكم أن أوامر 
الش��راء لديهم عالي��ة القيمة. وقال مطور عملة »إنجاز« راش��د الذوادي في 
تصريح ل�»الوطن«: »خالل أول س��اعتين فقط، تم ضخ أكثر من 22 مليون 
دوالر ف��ي العملة، وكان عدد المتداولين كبيرًا جدًا، األمر الذي أدى إلى خلل 

فني بالمنصة بسبب طلبات الشراء الهائلة«.

 تعديل النظرة المستقبلية
 القتصاد البحرين إلى »مستقرة«

العوامل المؤثرة في 
تعديل التصنيف االئتماني

 الوكالة العالمية تعدل نظرتها بعد خطة التعافي االقتصادي وإعالن المشاريع االستراتيجية

 »ستاندرد آند بورز«: التوقعات المستقبلية للبحرين مستقرة

B+/B التصنيف االئتماني السيادي عند

وكالة ستاندرد آند بورز تعدل النظرة 
المستقبلية للبحرين من سلبية إلى 

مستقرة

التصنيف االئتماني السيادي الطويل 
 والقصير األجل بالعملة 

 األجنبية والمحلية 
B+/B عند

 رفع القيمة المضافة يساهم 
 في اإليرادات بنحو 3٪ من الناتج 

 المحلي اإلجمالي على 
المدى المتوسط

خطة التعافي 
االقتصادي

 توقع ارتفاع 
أسعار النفط

دعم عدد من دول 
التعاون لتنفيذ 

برنامج التوازن المالي

02 

04 

03 

03 

06 

06 

10 

راجعت وكالة التصنيف العالمية س��تاندرد 
آن��د بورز التوقع��ات المس��تقبلية لمملكة 
البحري��ن لتصبح مس��تقرة بع��د أن كانت 
س��لبية، وج��اء ذلك نظ��رًا لم��ا أعلنت عنه 
وقامت ب��ه المملكة في ظل خطة التعافي 
االقتص��ادي التي تم اإلع��الن عنها مؤخرًا 
وتنفيذ ع��دد من المش��اريع والبرامج التي 

اشتملت عليها.
وم��ن المتوق��ع أن يس��اعد ارتفاع أس��عار 
النفط إلى جانب الدع��م من عدد من دول 
مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية 
للبحرين على تعزيز استقرارها المالي، في 
ظل تنفيذها لبرنام��ج التوازن المالي الذي 
تس��عى من خالله مملكة البحرين للوصول 

لنقطة التوازن بحلول 2024.
كما أم��دت الوكال��ة التصني��ف االئتماني 
الس��يادي الطويل والقصي��ر األجل بالعملة 
 .”B+/B“ األجنبية والمحلي��ة للبحرين عند
وقالت س��تاندرد آند ب��ورز أنه من المتوقع 
أن تتخذ الحكومة في مملكة البحرين عددًا 
من اإلج��راءات وتنفذ عددًا م��ن المبادرات 

لخف��ض عج��ز الميزانية من خ��الل خطتها 
التعافي االقتصادي واالستفادة من الدعم 
المقدم من دول مجل��س التعاون الخليجي 
إذا ل��زم األم��ر. يذك��ر أن البحري��ن أطلقت 
الش��هر الماضي خطة التعافي االقتصادي 
التي تس��عى من خاللها إلى استثمار قرابة 
30 ملي��ار دوالر في مش��اريع تنموية كبرى 
لدعم النم��و بعد جائحة في��روس كورونا، 
وتخل��ق فرص عمل واع��دة للمواطنين إلى 
جان��ب جذب االس��تثمارات. وتهدف الخطة 
إل��ى خلق أكث��ر م��ن 20 ألف فرص��ة عمل 
للمواطنين س��نويًا حتى 2024 وتدريب 10 
 آالف آخرين م��ن خالل برنام��ج »تمكين«.
وكش��فت الحكوم��ة مؤخ��رًا ع��ن تفاصيل 
مبادرة تسعى إلى جذب 2.5 مليار دوالر من 

االستثمار المباشر بحلول 2023. 
وقالت وكالة التصنيف: »نتوقع أن يس��اهم 
رفع القيم��ة المضافة في إيرادات بنحو ٪3 
م��ن النات��ج المحلي اإلجمال��ي على المدى 
المتوس��ط، وارتفاعًا م��ن حوالي 1.7٪ في 

عام 2021«.
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان رئيس موريتانيا بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئ��ة إل��ى فخام��ة الرئيس محم��د ولد 
الغزواني رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
الش��قيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اس��تقالل بالده. 
وأع��رب جاللت��ه ف��ي البرقية ع��ن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه لفخامت��ه موف��ور الصح��ة والس��عادة 

الموريتاني��ة  اإلس��المية  الجمهوري��ة  ولش��عب 
الشقيق تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار.

وبع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
برقي��ة تهنئ��ة إل��ى فخام��ة الرئيس محم��د ولد 
الغزواني رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأع��رب س��موه ف��ي البرقية ع��ن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه لفخامت��ه موف��ور الصح��ة والس��عادة 
الموريتاني��ة  اإلس��المية  الجمهوري��ة  ولش��عب 

الشقيق تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
ال��وزراء برقية تهنئة مماثلة إل��ى محمد ولد بالل 

رئيس الوزراء الموريتاني.

الملك يهنئ رئيس ألبانيا 
بذكرى استقالل بالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس إيلي��ر ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، وذلك بمناس��بة 
ذكرى اس��تقالل بالده. وأعرب جاللته ف��ي البرقية عن أطيب 

تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

 برعاية ناصر بن حمد.. 
انطالق مؤتمر »طب القلب الرياضي« الخميس

ينعق��د الخمي��س المقب��ل مؤتمر 
»طب القل��ب الرياضي« تحت رعاية 
كريم��ة م��ن س��مو الش��يخ ناص��ر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الشباب، وبتنظيم من وزارة الصحة 
ومركز الش��يخ محمد بن خليفة بن 
سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، 
وبالتع��اون م��ع المجل��س األعل��ى 
للشباب والرياضة، وذلك على مدى 

3 أيام بمركز الخليج للمؤتمرات.
وأكد رئيس المؤتمر رئيس قس��م 
كهرباء القلب بمركز الش��يخ محمد 
ب��ن خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة 
عادل  الدكت��ور  للقلب  التخصص��ي 
خليف��ة أن المؤتمر يع��د األول من 

نوعه على مس��توى دول المنطقة، 
وه��و يه��دف إل��ى تس��ليط الضوء 

على األسباب التي تؤدي إلى حاالت 
الوفيات لدى ممارس��ة الرياضة في 

المماشي والصاالت الرياضية.
وأش��ار خليفة إلى أن المؤتمر يأتي 
تنفي��ذًا لتوصيات اللجنة المش��كلة 
بتوجيه من سمو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لدراس��ة أسباب تلك 

الحاالت وإيجاد الحلول للحد منها.
وقال: »إن المؤتمر يشهد مشاركة 
نخبة من أبرز المتحدثين في مجال 
طب القلب الرياض��ي والتخصصات 
ع��دد  بل��غ  حي��ث  الصل��ة،  ذات 
المتحدثين 30 متحدثًا من مملكة 
البحري��ن، ودول مجل��س التع��اون 
المتح��دة  والمملك��ة  الخليج��ي، 
وإيطاليا ولبنان وموناكو وإس��بانيا، 

وس��يقدم المتحدثون أوراق عملهم 
من خ��الل 8 جلس��ات رئيس��ية و4 
ورش عمل، كم��ا يصاحب المؤتمر 
معرض يضم العديد من الشركات 

الطبية والرياضية المتنوعة«.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف حضور 
المتخصصي��ن من القط��اع الطبي 
باإلضافة إلى القطاع الرياضي، وأن 
جلس��ات المؤتمر ستكون حضورية 
إلى جانب إتاحة المجال للمش��اركة 
عبر تقني��ة االتصال عن بعد والتي 
تس��تخدم بها تكنولوجيا 3D التي 
تتيح للمشارك التنقل افتراضيًا بين 
القاعة الرئيس��ية للمؤتمر وقاعات 
ورش العمل، باإلضافة إلى إمكانية 

التجول في المعرض المصاحب.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ٓال خليفة

 خلف: استمالك 58 عقارًا 
خالل العام الجاري بـ3.1 ماليين دينار

كشف وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خلف عن إصدار قرار اس��تمالك 
58 عقارًا خالل العام الجاري، بكلفة تجاوزت 3.14 

ماليين دينار.
وأوضح أن إجراءات االستمالك تمر بمراحل 3، هي 
مرحلة دراس��ة الطلب ومرحلة االس��تمالك وأخيرًا 
مرحلة التعويض، بناًء على القانون رقم 39 لسنة 
2009 بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة.
وأوضح الوزي��ر أن العقارات التي تم اس��تمالكها 
خ��الل العام الج��اري تخدم ع��دة مناط��ق حيوية 
في المملكة، تش��مل مش��روع إنشاء حديقة عامة 
في منطقة النعيم، ومش��روع إنش��اء مواقف عامة 
للس��يارات لخدم��ة الحديقة المائية ف��ي منطقة 
القفول، ومش��روع تطوير شبكة الطرق في مجمع 
338 ف��ي العدلي��ة، باإلضاف��ة إلى اس��تمالكات 
جزئية ضمن مش��اريع هيئ��ة التخطيط والتطوير 
العمراني بتكلف��ة إجمالية ُتقدر ب���3,145,087 

دينارًا. 
وأض��اف أنه تم اس��تكمال اش��تراطات إصدار قرار 
االس��تمالك لمجموع 40 عقارًا، حيث تم استمالك 
25 عقارًا لقطاع ش��ؤون األشغال بتكلفة إجمالية 

1,419,220 دينارًا في مختلف مناطق البحرين.
وقال: »كما تم استمالك أجزاء ل�11 عقارًا ألغراض 
التطوي��ر العمران��ي بكلف��ة إجمالي��ة 309,716 
دين��ارًا، كما ت��م اس��تمالك 4 عقارات كلي��ًا ليتم 
تخصيصه��ا لمش��اريع تطوير التنمي��ة الحضرية 

بمبلغ إجمالي 852,271 دينارًا«.
وق��ال: »ف��ي مرحل��ة دراس��ة الطلب تق��وم إدارة 
االس��تمالك والتعويض بتلقي طلبات االستمالك 
من كاف��ة الوزارات والهيئ��ات الحكومية ومن في 
حكمها، وعليه يتم التحقق من غرض االستمالك 
ومدى انس��جامه مع أوجه المنفعة العامة بحسب 
الم��ادة الثالث��ة م��ن القانون المذك��ور، ومن ثم 
يتم تقدي��ر قيمة التعويض بمعرف��ة أحد دوائر 

التثمي��ن المنبثق��ة عن لجن��ة تثمي��ن العقارات 
المستملكة للمنفعة العامة، والتحقق من توافر 

االعتماد المالي الالزم لتنفيذ االستمالك«.
أم��ا مرحل��ة االس��تمالك فأك��د خل��ف أنه��ا تبدأ 
بعد إصدار قرار االس��تمالك ونش��ره ف��ي الجريدة 
الرس��مية وجريدتي��ن محليتين تص��دران باللغة 
العربية، وإش��عار مالك العقار المس��تملك وكافة 
الجه��ات الحكومي��ة ذات العالق��ة، وم��ن ثم يتم 
اتباع إجراءات االس��تمالك المنص��وص عليها في 
القانون المذكور، وذلك وص��واًل إلى تكليف دوائر 
التثمي��ن بتثمين نهائ��ي للعقار المس��تملك أو 
األجزاء المتأثرة بمش��روع المنفعة العامة، ومن 
ثم إشعار المس��تفيد والجهة المس��تملكة بقرار 

دائرة التثمين الوارد في محضر رسمي لذلك«.
وأكد خلف أنه بعد اإلش��عار بق��رار دائرة التثمين 
تبدأ مرحلة التعويض، حيث يتم فتح باب التظلم 

من قرار االستمالك والتثمين لمدة 45 يومًا. 

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يهنئ الرئيس األلباني 
بذكرى استقالل بالده

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء برقية تهنئ��ة إلى رئيس 
جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 

بالده.
أعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه 

المناسبة الوطنية.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية ألبانيا 

إيدي راما.

 البحرين لعضوية مكتب التربية الدولي 
التابع لـ»اليونسكو« ممثلة للدول العربية

ف��ازت البحري��ن بعضوي��ة مكتب التربي��ة الدولي 
التابع لمنظمة اليونس��كو ممثل��ًة للدول العربية، 
في أثن��اء فترة انعق��اد المؤتمر الع��ام للمنظمة 
المق��ّررة  الفرنس��ية واالجتماع��ات  بالجمهوري��ة 

للجانها ومكاتبها.
ورفع وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي 
التهاني إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة، 

مؤك��دًا أن ه��ذا اإلنج��از الجديد للبحري��ن في ظل 
قيادته��ا الحكيم��ة يأت��ي تأكي��دًا لم��ا تحظى به 
المملك��ة من مكانة رفيعة عل��ى الصعيد العالمي 
في كاف��ة المجاالت ومنها المج��ال التعليمي، وما 
تتمي��ز به من تقدي��ر واحترام في ه��ذه المنظمة 

الدولية العتيدة.
يذكر أّن مكت��ب التربية الدولي يع��ّد أقدم معهد 
ل�»اليونس��كو«، حيث أنش��ئ في ع��ام 1925، وتّم 
إدماج��ه إدماجًا تامًا ف��ي المنظمة في عام 1969، 
وتحّول منذ ذلك الحين من مركز للبحوث والتوثيق 

إل��ى مؤسس��ة متخصص��ة لليونس��كو ف��ي مجال 
المناه��ج الدراس��ية. وتتمّث��ل المهمة األساس��ية 
لمكت��ب التربية الدول��ي في تعزيز ق��درات الدول 
األعض��اء عل��ى وض��ع وتنفي��ذ المناهج الدراس��ية 
الكفيل��ة بتعزي��ز اإلنص��اف ف��ي توفي��ر التعلي��م 
والتعّل��م الجيدين والمناس��بين، ومن ث��ّم توجيه 
عملي��ة التعلم لدى الط��الب وتدري��ب المعلمين 
وتقيي��م تحصي��ل الط��الب، وه��ي أمور تع��ّد من 
الركائز األساسية للهدف الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة.

النسخة األولى خفضت مخالفات البناء ٪80

 بلدية الجنوبية تطلق حملة 
»رخص بناءك 2« في »إسكان البحير«

سماهر سيف اليزل  «

الرقاب��ة  قس��م  رئي��س  كش��فت 
المنطق��ة  ببلدي��ة  والتفتي��ش 
الجنوبي��ة مري��م الصديق��ي عن أن 
مبادرة »رخص بناءك« في نسختها 
األول��ى أس��همت في خفض نس��ب 
مخالفات البناء بنس��بة تتراوح بين 
الحمل��ة  أن  وأضاف��ت  و%80.   70
أس��همت في رفع وع��ي المواطنين، 
ف��ي  الوق��وع  ومحاولته��م تجن��ب 
بإضاف��ات  المتعلق��ة  المخالف��ات 
البناء في الوحدات السكنية، مشيرًة 
إل��ى أن المب��ادرات ستس��تمر ف��ي 

المدن اإلسكانية الجديدة. 
ج��اء ذل��ك، خ��الل إط��الق البلدي��ة 
بالتعاون مع المجلس البلدي ووزارة 
اإلس��كان حملة »رخ��ص بناءك 2« 
ف��ي منطقة إس��كان البحير الجديد، 
بحض��ور النائ��ب أحم��د األنص��اري 
ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 

عاصم عبداللطي��ف، وعضو مجلس 
بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الثالثة 
وممثلي��ن  عبداللطي��ف،  عب��داهلل 
ع��ن وزارة اإلس��كان، باإلضافة إلى 

القاطنين في المنطقة.
وتم خ��الل اللقاء تقديم ش��رح عن 
أنواع تصنيف العقارات في المناطق 
اإلس��كانية، وآلية تقدي��م الطلبات 
للحص��ول على رخصة م��ن البلدية، 
وأنواع المخالفات التي يجب تجنبها 

تالفيًا التخاذ اإلجراءات القانونية.

وتهدف الحملة إلى الحد من انتشار 
مخالف��ات البن��اء واإلضاف��ات غي��ر 
المرخص��ة ف��ي البيوت اإلس��كانية 
جمالي��ة  عل��ى  حفاظ��ًا  الجدي��دة، 
المظه��ر العام والنس��يج الحضاري 

والطابع العمراني للمناطق.   
كم��ا ته��دف إل��ى التس��هيل على 
المواطني��ن وتش��جيعهم للتق��دم 
للحصول عل��ى ترخيص من البلدية 
لإلضافات بشكل صحيح، إلى جانب 
تش��جيعهم عل��ى االلت��زام والقيام 

باإلج��راءات القانوني��ة الالزمة قبل 
مباش��رة أعمال البناء تالفيًا للوقوع 
في المخالفات والحد من انتشارها. 
م��ن جهته، أثنى النائ��ب األنصاري 
عل��ى دور البلدي��ة ف��ي الح��د م��ن 
وتوعي��ة  اإلنش��ائية،  المخالف��ات 
م��ن  المس��تفيدين  المواطني��ن 
واهتمامها  اإلس��كانية،  المش��اريع 
وتبس��يطها  اإلج��راءات  بتس��هيل 
للحصول على الرخصة الالزمة وفق 

القوانين واالشتراطات البلدية.
ف��ي حي��ن أك��د مدي��ر ع��ام بلدية 
البلدي��ة  أن  الجنوبي��ة  المنطق��ة 
م��ع  التواص��ل  عل��ى  تح��رص 
المواطني��ن، إلطالعه��م عل��ى كل 
القواني��ن واالش��تراطات البلدي��ة؛ 
فاله��دف لي��س ضب��ط المخالفات 
بقدر الحد منها وتالفيها وتس��هيل 
إج��راءات الحصول عل��ى التراخيص 
الالزمة على األعمال اإلنشائية وفق 

القانون.

»النيابة«: إحالة موظف 
بـ»الصناعة« لطلبه الرشوة

ق��ال رئيس نيابة الجرائم المالية وغس��ل األم��وال إن النيابة 
العام��ة ق��د أنج��زت تحقيقاتها بش��أن واقعة قي��ام موظف 
عام باالش��تراك مع آخر في ارتكاب جريم��ة طلب مبالغ مالية 
على س��بيل الرش��وة ألداء عمل من أعم��ال الوظيفة واإلخالل 

بنزاهتها.
وكان��ت النياب��ة العامة ق��د تلقت ب��الغ م��ن اإلدارة العامة 
لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكتروني متضمنا 
م��ا أبلغ به ع��دد من أصح��اب الس��جالت التجارية ع��ن قيام 
أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة وعبر ش��خص 
آخ��ر بطلب مبال��غ مالية نظير إزالة المخالف��ات المقيدة على 
سجالتهم التجارية وعدم إرسالها إلى الجهات المختصة وذلك 
بالمخالفة للقانون، وعليه وبناء على ما أس��فرت عنه تحريات 
الش��رطة تم مراقبة وتس��جيل المحادثات والرس��ائل النصية 
بين المتهمين والش��هود والتي دلت على صحة واقعة طلب 
الرشوة واالش��تراك فيها فضاًل عن تحريف بيانات ومعلومات 

النظام الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وباس��تجواب المتهمي��ن أقرا بما نس��ب إليهما م��ن اتهام، 
وبأنهما قد ارتكبا ذات الجريمة بش��أن ثالثة سجالت تجارية 
أخ��رى تحصال من أصحابها على أم��وال نظير إزالة مخالفاتها 
بالمخالف��ة لإلج��راءات والقانون وعليه أم��رت النيابة العامة 
بحبس المتهمي��ن احتياطيًا على ذمة التحقي��ق وبإحالتهما 
إل��ى المحكم��ة الكب��رى الجنائي��ة الرابعة والمح��دد لنظرها 

بجلسة 2021/12/01.

 إدراج ماالوي وموزمبيق 
 وأنغوال وزامبيا ضمن 

»القائمة الحمراء«

أعلنت ش��ؤون الطيران المدني أنه تق��رر إدراج أربع دول 
إل��ى قائمة ال��دول المدرجة على القائم��ة الحمراء وهي 
جمهوري��ة م��االوي، وجمهوري��ة موزمبي��ق، وجمهورية 
أنغ��وال، وجمهوري��ة زامبيا إضافًة إلى ال��دول الموجودة 
عل��ى القائمة مس��بقًا، وذل��ك بناًء على توصي��ة الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، 

بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء. 
 ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم االستمرار في 
تعليق دخول المس��افرين القادمين من الدول المدرجة 
عل��ى القائمة الحم��راء على جميع الرح��الت الجوية، بما 
فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة 
بشكل مؤقت، الفتة إلى أنه يستثنى من ذلك المواطنون 
وأصحاب تأشيرات اإلقامة السارية في المملكة، كما أنه 
سيتم اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن 
عنها مس��بقًا للقادمين المس��موح لهم بدخول المملكة 
من ال��دول المدرجة على القائمة الحم��راء، موضحًة أنه 
س��يتم أيضًا اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى التي تم 
اإلعالن عنها مس��بقًا للقادمين من ال��دول غير المدرجة 
على القائمة الحمراء، مشيرة إلى أنه يمكن االطالع على 
إج��راءات الدخول للمملكة من خ��الل الموقع اإللكتروني 

healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة
وحس��ب التحديث الجديد؛ ف��إن القائمة الحمراء أصبحت 
تض��م كاًل م��ن »جمهورية جن��وب أفريقي��ا، وجمهورية 
ناميبي��ا، وجمهورية بوتس��وانا، وجمهوري��ة زيمبابوي، 
ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني، وجمهورية ماالوي، 
وجمهوري��ة موزمبي��ق، وجمهورية أنغ��وال، وجمهورية 

زامبيا«.
يذك��ر أن تحدي��ث القائم��ة الحم��راء بإضافة ال��دول أو 
رفعها من القائمة يتم بحس��ب تقيي��م الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفي��روس كورونا وفق المعايير الخاصة 
بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم 

مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.
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 محمد بن عبداهلل: افتتاح مركز 
عبداهلل بن خالد الصحي بالرفاع اليوم

أكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
أنه س��يتم افتتاح مركز الش��يخ عبداهلل بن 
خال��د الصح��ي والكائن في منطق��ة الرفاع 

تجريبيًا اليوم.
وأك��د ح��رص الحكومة عل��ى تقديم أفضل 
الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية 
الشاملة في إطار التوجيهات الدائمة لحضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
باالرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتلبية 
جميع االحتياجات الصحية لألهالي في جميع 
محافظ��ات مملك��ة البحري��ن الصحي��ة بما 
يتماش��ى مع مبادرات التطوير الشامل التي 

يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
وقام الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
بزي��ارة ميداني��ة تفقدي��ة لمرك��ز الش��يخ 
عب��داهلل بن خال��د الصحي، بحض��ور رئيس 
مجلس أمن��اء مراكز الرعاية الصحية األولية 
والرئي��س  محم��د،  عبدالوه��اب  الدكت��ور 
التنفيذي للرعاية الصحية األولية الدكتورة 
جليل��ة الس��يد، واألمي��ن الع��ام للمجل��س 
األعلى للصح��ة إبراهيم النواخذة، وعدد من 

المسؤولين في القطاع الصحي.
ويخ��دم المرك��ز مناط��ق س��كنية كبي��رة، 
ويش��تمل على أحدث التجهيزات والمعدات، 
ويض��م العديد من العي��ادات المتخصصة، 
وسيقدم خدماته خالل أيام العمل الرسمية، 
حيث سيكون واحدًا من أهم المراكز الصحية 

التي تخدم منطقة الرفاع وما حولها.
وأوض��ح أن مركز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد، 
سيكون بدياًل لمركز الرفاع الشرقي الحالي، 
موجهًا المواطني��ن المترددين على المركز 
الس��ابق إلى االتجاه للخدم��ات الصحية في 

المركز الجديد ابتداء من اليوم.
وأش��ار إلى وج��ود ترتيبات ش��املة لعملية 
توجيه وانتق��ال المرضى م��ن مركز الرفاع 
الش��رقي إلى مركز الش��يخ عبداهلل بن خالد 
آل خليف��ة الصحي، وس��يقوم فريق متكامل 
الخدم��ات  م��ن  المس��تفيدين  بمس��اعدة 
الصحي��ة في عملي��ة االنتق��ال والتأكد من 
عدم اإلخالل بمس��توى الخدم��ات المقدمة 

خالل عملية االنتقال.
وأكد الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليفة، 
أّن مبادرة التس��يير الذاتي للرعاية الصحية 

األولي��ة تع��د م��ن أه��م مب��ادرات برنامج 
الضم��ان الصح��ي، حي��ث تعتب��ر الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة حج��ر األس��اس للخدمات 

الصحية في مملكة البحرين.
ونوه بأّن مش��روع التس��يير الذاتي يأتي 
لتعزي��ز ه��ذه المب��ادئ بخل��ق منظومة 
للصح��ة األولية، مس��يرة ذاتي��ًا من قبل 
مجل��س األمن��اء و إدارة الرعاي��ة األولية، 
تقدم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، 

وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية.  
ويهدف المشروع إلى دعم النظام الصحي 

القائم على الرعاية األولية، وزيادة حرية 
االختي��ار، واالس��تفادة م��ن فوائد »طب 
األس��رة«، والتركي��ز على تعزي��ز الصحة 

والوقاية وتحسين الجودة.
م��ن جانب��ه، قدم رئي��س مجل��س أمناء 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية الش��كر 
إلى رئيس المجل��س األعلى للصحة على 
زيارت��ه، وحرص��ه على الوقوف المباش��ر 
عل��ى كافة م��ا يتعلق بمب��ادرات تطوير 
الخدمات الصحية الت��ي تقدمها الرعاية 

الصحية األولية.

  التأمين الصحي على األجانب يدخل حيز التنفيذ بالربع الثاني 2022

 رئيس األعلى للصحة: تطبيق 
»الضمان الصحي« على البحرينيين مطلع 2023

مريم بوجيري «

كش��ف رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ع��ن ب��دء تطبي��ق نظ��ام 
الضمان الصحي عل��ى البحرينيين في 
بداي��ة ع��ام 2023، ف��ي حين س��يتم 
خالل مطلع العام المقبل بدء التطبيق 
التجريب��ي للتس��يير الذات��ي للمراكز 
الصحي��ة والمستش��فيات الحكومي��ة 
بحيث يدخ��ل نظام التأمي��ن الصحي 
عل��ى األجانب حيز التطبي��ق في الربع 

الثاني من 2022.
وأش��ار إل��ى أنه س��يتم التركي��ز على 
اله��دف الرئيس��ي للضم��ان الصحي 
وهو تعزيز جودة العالج الصحي الذي 
يتلقاه المواطن والمقيم في البحرين 
وتش��مل تلك النتائج: حرية االختيار، 
واالستدامة المالية، والجودة العالية، 
وتس��يير ذات��ي لمقدم��ي الخدم��ات 

الحكومية، ورزم مناسبة للمقيمين.
جاء ذلك ضمن عرض قدمه بمجلس 
النواب، حيث أكد ش��مول 4 خدمات 
صحي��ة ضم��ن الرزم��ة األساس��ية 
اإللزامية للمواطني��ن، هي: الرعاية 
الصحية األولية الش��املة، وخدمات 
والعي��ادات  الداخليي��ن،  المرض��ى 
والط��وارئ  والح��وادث  الخارجي��ة، 
والتلقي��ح  البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي 
الصناع��ي بش��روط، وأي عالج خارج 

االستثناءات.
يأت��ي:  م��ا  االس��تثناءات  وتش��مل 
وتركي��ب  التجميلي��ة،  الجراح��ات 
التجميلي��ة،  االس��نان  تقوي��م  أو 
والبصري��ات، وجراحات ع��الج البدانة 
الخاص،  والتمري��ض  العالجي��ة،  غير 
والع��الج باإلب��ر الصيني��ة وخدم��ات 

الطب البديل، والغرف الخاصة.
أما بشأن الخدمات األخرى المشمولة 
البحرينيي��ن  للمواطني��ن  بالضم��ان 
فه��ي: األدوية، والفحوص��ات الطبية 
بجميع أش��كالها، والع��الج في الخارج 
إن دع��ت الحاجة، وس��يكون مش��تري 
الخدمة وقيمة االش��تراك عبر صندوق 
الضم��ان الصح��ي »ش��فاء«، ال يدفع 
الف��رد اش��تراك وتتكف��ل الحكوم��ة 
بدفع قيمة االشتراك عن المواطنين، 
وسيقدم الخدمات الطبية للمواطنين 
الصحي��ة  والمراك��ز  المستش��فيات 
الحكومي��ة، ويمك��ن للصندوق ش��راء 
الخدمة من القطاع الخاص إذا تطلب 

األمر دون مقدار للمشاركة.

 التأمين الصحي 
على األجانب

وفيم��ا يتعلق بمش��روع التأمين على 
المقيمين والذي يش��مل ف��ي الوضع 
الحال��ي 720 ألف مقيم غي��ر بحريني، 
80% مس��جلون ف��ي نظ��ام التغطية 
األساس��ي ب��وزارة الصح��ة بمبلغ 72 
دينار سنويًا، حيث سيتغير هذا الوضع 
لتت��م تغطي��ة جمي��ع المقيمين غير 
البحرينيين من خ��الل الرزمة الصحية 
اإللزامي��ة للمقيمي��ن الت��ي س��توفر 

مس��توى ثابتًا وش��اماًل م��ن الرعاية 
إل��ى  الوص��ول  وإمكاني��ة  الصحي��ة 
المقيمين،  لجمي��ع  الصحية  الخدمات 
بحي��ث يت��م تمهي��د الطري��ق لخطة 
تأمين مس��تدامة للمقيمين األجانب 
لتحويل ثقافة االعتماد على الخدمات 
الصحي��ة الحكومية إل��ى نظام تأمين 
صح��ي ش��امل ومم��ول ذاتي��ًا، وبناء 
برنام��ج تأمين صحي خاض��ع للرقابة 
ويرب��ط جمي��ع المرض��ى الوافدي��ن 
بمقدم��ي الرعاية الصحية ومش��تري 
الخدمات في القطاع الخاص من خالل 
قاعدة بيان��ات مركزية مبتكرة ضمن 
خدم��ات رعاي��ة صحية فعال��ة وذات 

جودة عالية.
الخدمات  المجلس  رئيس  واستعرض 
التي تغطيها الرزمة الصحية اإللزامية 

لألجانب كاآلتي:
الخدمات المشمولة بالرزمة اإللزامية 

لألجانب:
1. الرعاية األولية »محددة«.

الداخليي��ن،  المرض��ى  خدم��ات   .2
والح��وادث  الخارجي��ة،  والعي��ادات 

والطوارئ في مملكة البحرين.
3. األمراض المعدية.

باستثناء: 
1. الجراحات التجميلية.

2. التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب.
3. تركيب أو تقويم األسنان.

4. زراعة األعضاء.
5. البصريات.

6. األمراض التناسلية.
7. جراحات عالج البدانة.

8. التمريض الخاص.
9. الع��الج باإلب��ر الصيني��ة وخدمات 

الطب البديل.
10. الغرف الخاصة.

بع��ض  مش��مولة:  أخ��رى  خدم��ات 
األدوية، وبعض الفحوصات الطبية. 

االش��تراك:  وقيمة  الخدم��ة  مش��ترو 
ش��ركات التأمين، وصاح��ب العمل أو 
كفي��ل ملزم بدفع االش��تراك للتأمين 

السنوي.
المستش��فيات  الخدم��ة:  مقدم��و 
الخاصة، ويمكن  الصحي��ة  والعيادات 
لش��ركات التأمين ش��راء الخدمة من 
القطاع الصحي الحكومي، في حين أن 
س��عر الخدمة يكون نسبة رسوم على 
المجلس  الخدم��ات بموافق��ة  بعض 

األعلى للصحة، يدفع المشترك مبلغًا 
محددًا أو نس��بة من فات��ورة الخدمة 
الصحية المقدمة تحدد من المجلس 
األعل��ى للصح��ة، مع وض��ع حد أقصى 
للتغطي��ة يح��دد م��ن قب��ل المجلس 

األعلى للصحة.
المحاور الرئيس��ية لبرنام��ج الضمان 

الصحي:
1. التس��يير الذاتي لمقدمي الخدمات 

الصحية:
والمراك��ز  المستش��فيات  تمكي��ن 
الق��رارات إلدارة  الصحي��ة م��ن أخ��ذ 
شؤونها التش��غيلية من قبل مجالس 

أمنائها وإداراتها المعنية.
اإلس��تراتيجيات  إق��رار  اإلنج��ازات:   -
والهي��اكل التنظيمية، وإصدار اللوائح 
نظ��ام  لتطبي��ق  واإلداري��ة  المالي��ة 

التسيير الذاتي.
التطبي��ق  القادم��ة:  الخط��وات   -
التجريبي للصح��ة األولية في منطقة 
الفص��ل  وتطبي��ق  وإق��رار  مح��ددة، 
المؤسس��ي وتحديد مس��تقبل نظام 

المعلومات الصحية.
2. صندوق الضمان الصحي »شفاء«:

نظ��ام  بضم��ان  الصن��دوق  يعن��ى 
مس��تدامة  صحي��ة  رعاي��ة  تموي��ل 
ويتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بنظام 

المطالبات المالية.
اإلس��تراتيجية  إق��رار  اإلنج��ازات:   -
والهيكل التنظيمي، ودراس��ة جاهزية 
نظ��ام  لتطبي��ق  الخدم��ة  مقدم��ي 

المطالبات.
اس��تكمال  القادم��ة:  الخط��وات   -
النموذج المالي، وتخصيص الميزانية 
وبدء التوظيف، وتطبيق التأمين على 
األس��ترالي  النظام  وتطبي��ق  ال��زوار، 
للترمي��ز، والتطبي��ق التدريجي لنظام 

المطالبات المالية.
3. نظم المعلومات الصحية:

توفير بيانات دقيقة لمقدمي الخدمة 
المعرف��ة  الق��رار وتولي��د  ومتخ��ذي 
التخطي��ط  مج��ال  ف��ي  والمش��اركة 

والتدريب 
اإلس��تراتيجية،  وض��ع  اإلنج��ازات:   -
وإع��داد النظ��ام اإللكترون��ي لبرنامج 

صحتي.
- الخط��وات القادم��ة: تطبيق النظم 
اإللكتروني��ة التابعة لبرنامج صحتي، 
قابض��ة  ش��ركة  تأس��يس  ودراس��ة 

ممتل��كات  ش��ركة  م��ع  بالتع��اون 
وتش��غيل  وإدارة  المطالب��ات  إلدارة 
نظ��م المعلومات الصحي��ة التأمينية 

واإلكلينيكية.
4. ش��ركات التأمين والمستش��فيات 

الخاصة »التأمين على األجانب«.
تنظيم برنامج التأمين على المقيمين 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
- اإلنج��ازات: إنه��اء المرحل��ة األولى 
من المش��روع لتصميم النظام، وإقرار 

إستراتيجية التأمين على األجانب.
- الخط��وات القادمة: ط��رح مناقصة 
لتعيين وس��يط لتطبيق التأمين على 
األجانب، واستكمال اإلجراءات لتمديد 
نط��اق عم��ل ش��ركة كي ب��ي إم جي 

ليشمل مشروع التأمين األجانب.
النظام المستقبلي للضمان الصحي:

- األهداف اإلستراتيجية:
1. بن��اء برنامج تأمي��ن صحي يضمن 
االس��تدامة في األجل البعي��د لجميع 

المشاركين. 
2. ضم��ان أدنى حد للتغطية الصحية 
م��ع س��هولة الحص��ول عل��ى خدمات 

صحية ذات جودة عالية.
3. الحفاظ عل��ى جذب أصحاب العمل 
عن طريق ضمان عدم ارتفاع تكاليف 

الخدمات الصحية. 
4. توفير برنامج مبسط يتسم بإدارة 
محدودة لتسهل العملية على مشتري 

ومقدمي الخدمات الصحية.
5. تقلي��ل وإدارة المخاط��ر وتش��مل 
المخاط��ر المالية على حكومة مملكة 

البحرين.

 أهداف قانون 
الضمان الصحي

وأك��د الش��يخ محم��د بن عب��داهلل أن 
الصح��ي  الضم��ان  قان��ون  أه��داف 
تتلخص ف��ي توفي��ر منظومة صحية 
تتس��م بالمرونة والقدرة على التطور 
المستفيدين  لتطلعات  واالس��تجابة 
جاذبة لالستثمار تعزز قدرات المملكة 
على المنافسة شعارها المريض أواًل، 
إلى جان��ب تعزيز حق المس��تفيد في 
االختي��ار لخل��ق فرص تنافس��ية بين 
وبي��ن مش��تريها  الخدم��ة  مقدم��ي 
لخل��ق نظام صح��ي يتس��م بالكفاءة 
القط��اع  واالس��تدامة يس��اهم في��ه 

الخاص بش��كل فعال بشقيه مقدمي 
ومشتريها  »المستش��فيات«  الخدمة 
»التأمين«، م��ع توفير خدمات صحية 
عالية الجودة وعادلة وتنافسية توفر 
س��هولة الحصول على الخدمة ضمن 
إطار يحمي جميع األطراف المش��اركة 
فيها وخصوص��ًا ذوي الدخل المحدود 
م��ن  والمقيمي��ن  المواطني��ن  م��ن 
خ��الل الرزم األساس��ية، باإلضافة إلى 
المالي��ة بالتضام��ن مع  االس��تدامة 
تمويل الخدم��ات الصحية بين الدولة 
وأصح��اب العم��ل والمقتدري��ن م��ن 
البحرينيي��ن والمقيمين باختيار الرزم 

االختيارية.
وبشأن اإلستراتيجيات لتحقيق أهداف 

القانون تشمل:
الذات��ي  التس��يير  نظ��ام  تبن��ي   .1
للمؤسسات الحكومية »المستشفيات 

والصحية األولية«.
الصحي��ة  المؤسس��ات  تعتم��د   .2
الحكومي��ة على تمويله��ا من دخلها 
المباشر، ومن حقها المطالبة بتكلفة 
صن��دوق  م��ن  العالجي��ة  خدماته��ا 
التأمي��ن ضمن  وش��ركات  الضم��ان 

عقود قانونية بين األطراف.
3. حري��ة المريض في اختي��ار طبيبه 

في الصحة األولية.
اختي��ار  ف��ي  المري��ض  حري��ة   .4
المستش��فى بحس��ب م��ا تس��مح به 
الرزمة الحاصل عليها في إطار تنافسي 
بين المستش��فيات الحكومية لحاملي 
الرزمة اإللزامية وبين المستش��فيات 
الرزمة  الحكومي��ة والخاصة لحامل��ي 

االختيارية.
5. تطبي��ق نظ��ام نصيب الف��رد في 
الصحة األولي��ة وتعني تحديد تكلفة 
الف��رد ف��ي الس��نة وتحس��ب ميزانية 
المركز الصحي بن��اًء على عدد األفراد 
المس��جلين في��ه، حي��ث يت��م توزيع 
المرضى على األطباء بمعدل متوسط 
2000 مريض للطبيب )2500-1500( 
ويخص��ص مبلغ ش��هري للطبيب عن 
كل فرد من المسجلين لديه »برنامج 
اخت��ر طبيب��ك« وم��ن ح��ق المريض 

تبديل طبيبه وفق نظم محددة.
المجموع��ات  نظ��ام  تطبي��ق   .6
المرضى  لع��الج   DRG التش��خيصية 
الداخليين في المستشفيات وهو نظام 
يحدد تكلف��ة المريض بن��وع مرضه 

وعمره وجنسه وحالته الحصية، وهذه 
النظ��م مطبقة في أغل��ب دول العالم 

للسيطرة على التكاليف.
7. بالنس��بة إل��ى الخدم��ات األخ��رى 
ف��ي المستش��فيات، مث��ل العي��ادات 
الخارجية والطوارئ يتم الدفع للخدمة 
بحس��ب أس��عار متعاقد عليه��ا بين 

مقدم الخدمة ومشتريها.
8. العقود بين شفاء ومقدمي الخدمة 
ج��ودة  بمعايي��ر  االلت��زام  تش��ترط 

محددة.
الخطة الوطنية للصحة 2025-2016:
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية للصحة 
)2016-2025( فإنه��ا ترتك��ز على 7 

محاور إستراتيجية:
1. منهجية تقديم الخدمات الصحية: 
االستثمار في الوقاية وتعزيز الصحة 

وتوفير شبكة صحية متكاملة.
2. تموي��ل الخدمات الصحي��ة: إعداد 
خط��ط التمويل وضمان االس��تخدام 

األمثل للموارد وتشجيع االستثمار.
3. بن��اء الق��درات: تطوي��ر الق��درات 
الس��تقطاب الك��وادر المؤهلة ووضع 

خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
دور  تعزي��ز  الحوكم��ة:  نظ��ام   .4
المجلس األعلى للصحة وإعادة تنظيم 

وزارة الصحة وتحسين الرقابة.
5. جودة وس��المة الخدمات الصحية: 
رفع مستوى الجودة وسالمة الخدمات 
جمي��ع  ف��ي  اس��تمراريتها  وضم��ان 

المرافق.
6. نظ��ام الضم��ان الصح��ي الوطني: 
تنظيم وإدارة نظ��ام الضمان الصحي 

وتطوير الهيكل المؤسسي.
والبرمجي��ات  المعلوم��ات  نظ��م   .7
الصحية: تنظيم وإدارة نظام الضمان 
الصح��ي الوطن��ي وتطوي��ر الهي��كل 

المؤسسي للنظام الصحي.
األعل��ى  المجل��س  مه��ام  أن  وأك��د 
للصح��ة تتلخ��ص في وضع سياس��ة 
تموي��ل الخدمات الصحي��ة من خالل 
تطبيق نظام ش��امل للتأمين الصحي 
عبر صن��دوق الضمان الصحي، ووضع 
السياس��ات ح��ول الع��دد الكل��ي من 
األس��رة المطلوبة للبحرين عبر لجنة 
التخطي��ط، إل��ى جانب وض��ع تصور 
لع��دد وأماك��ن توزي��ع المؤسس��ات 
الصحية العام��ة والخاصة بالمملكة 
عب��ر لجن��ة التخطيط، وإيج��اد نظام 
موح��د لتقنية المعلوم��ات في جميع 
المؤسسات الصحية العامة والخاصة 
بالمملك��ة عب��ر لجن��ة المعلوم��ات، 
م��ع تطوي��ر معايير ج��ودة الخدمات 
الصحية عب��ر لجنة الجودة، إلى جانب 
التدريب  إق��رار ضواب��ط وسياس��ات 
والمؤسس��ات  المستش��فيات  ف��ي 
تش��جيع  إل��ى  إضاف��ة  التعليمي��ة، 
وتنس��يق البحث العلمي ف��ي المجال 
الصح��ي عب��ر مجل��س التخصص��ات 
الطبية والصحية، باإلضافة إلى وضع 
الضواب��ط العام��ة لعمليات الش��راء 
الموح��د لألدوية واألجه��زة والموارد 
الطبي��ة عب��ر لجن��ة الش��راء الموحد 

بالمستودع المركزي.

»الفحوصات الطبية« و»التلقيح الصناعي« ضمن الخدمات المشمولة للمواطنين

تحويل االعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى نظام تأمين صحي ممول ذاتيًا

7 خدمات مستثناة من الضمان الصحي للبحرينيين

720 ألف أجنبي ضمن التأمين على المقيمين حاليًا 

دراسة تأسيس شركة قابضة مع »ممتلكات« لتشغيل نظم المعلومات الصحية التأمينية 

طرح مناقصة لتعيين وسيط لتطبيق التأمين على األجانب

األجانب مستثنون من 10 خدمات طبية وبعض األدوية والفحوصات
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آل رحمة يتقدم بمقترح يتيح استالم أي مبلغ 
موجود في حساب صاحب الشيك المرتجع

حسن الستري «

كش��ف عضو مجلس الش��ورى صادق آل رحم��ة عن تقدمه 
باقتراح بقان��ون يتيح لصاحب الش��يك المرتجع من البنك 
لعدم وجود رصيد كاف، باستالم المبلغ الموجود بالحساب، 
م��ع عدم اإلخ��الل بحقه ف��ي المطالب��ة بالمتبق��ي جنائيًا 
ومدنيًا. وطبقًا للمقترح، فإنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من 
مبلغ الش��يك، فعلى المسحوب عليه الوفاء بالقدر الموجود 
لديه إذا طلب المس��تفيد ذلك، وعلى المس��حوب عليه في 
حالة الوفاء الجزئي أن يؤش��ر عند كل وفاء جزئي على ظهر 
الش��يك بما يفيد بذلك، وأن يس��لم المستفيد أصل الشيك 
وش��هادة بهذا اإليفاء وأن يخطر المصرف المركزي بذلك، 
ويكون للمس��تفيد على المبلغ المتبقي من قيمة الش��يك 

جميع الحقوق المقررة له على مقابل الشيك كاماًل.
وق��ال آل رحم��ة في المذك��رة اإليضاحية للمقت��رح: »يعد 

الش��يك من أب��رز األوراق التجارية تداواًل ف��ي المملكة، إال 
أن القواع��د القانوني��ة المعمول بها ف��ي الوقت الحالي ال 
تغط��ي حكم م��ا إذا كان الحس��اب ال يغطي قيمة الش��يك 
بأكمل��ه لحامل��ه، ف��ال توجد قاع��دة قانونية تجي��ز للبنك 
صرف المبلغ الموجود في الحس��اب وحفظ حق المس��تفيد 
ف��ي المبلغ المتبقي، ما يجعل م��ن األهمية بمكان تنظيم 
هذه المسألة بش��كل ال يعيق تداول الشيك أو يضعف من 
قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من 
خالل تس��هيل عملية صرفه«. وبي��ن آل رحمه أن القوانين 
المقارن��ة كالقانون المص��ري واإلمارات��ي اللذين يعمالن 
بهذا النص. يش��ار إلى أن االقتراح بقانون بتعديل المادة 
)465( م��ن قانون التجارة الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)7( لس��نة 1987، مق��دم م��ن األعضاء ص��ادق عيد رحمة، 
وخالد المس��قطي، وبسام البنمحمد، ودالل الزايد، وجميلة 

سلمان.

توقعات بانتعاش الحركة التجارية الفترة المقبلة

تجار لـ                : زيادة المبيعات 70٪ بـ»الجمعة البيضاء«
محمد رشاد «

ش��هدت الحرك��ة التجاري��ة داخل مراك��ز التس��وق ارتفاعًا 
كبيرًا في القوة الش��رائية، قدرت بنحو 70%، خالل اليومين 
الماضيي��ن، حيث س��اعدت »تخفيضات الجمع��ة البيضاء« 
وعطلة نهاية األسبوع، وتصادف صرف الرواتب على تدفق 

المستهلكين على األسواق المحلية.
وأكد مسؤولون وتجار في تصريحات ل�»الوطن« أن السوق 
البحرين��ي عانى من حالة الركود خالل فترة جائحة كورونا، 
تحس��ن بعض الش��يء م��ع الدخول ف��ي مرحل��ة التعافي 
االقتصادي وعودة الحياة تدريجي��ًا إلى طبيعتها، منوهين 
إلى أن العروض على البضائع التي تقدمها المحالت ومراكز 
التس��وق تهدف في األساس إلى تنش��يط حركة المبيعات 
وه��و األمر ال��ذي تحقق فعليًا أمس مم��ا أدى إلى انتعاش 
الحركة التجارية وضاعف من القوة الشرائية بشكل الفت. 

وأعرب��وا عن توقعاتهم أن تش��هد الفت��رة القادمة مزيدًا 
من الحركة التجارية وانتعاش��ًا في حرك��ة المبيعات داخل 
األسواق ومراكز التسوق نظرًا للحركة التنموية االستثمارية 
التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية إلى جانب عودة 
احتضان مملكة البحرين للعديد من الفعاليات والمعارض 
الت��ي س��تجذب الكثير من ال��زوار إلى المملك��ة فضاًل عن 
تزامن الفترة المقبلة مع العديد من المناسبات الوطنية.  
من جانبه، أكد رئيس لجنة الث��روة الغذائية بغرفة تجارة 
وصناعة البحري��ن رجل األعمال خالد األمين، أن تخفيضات 
مع يعرف ب�»الجمعة البيضاء« أحدثت انتعاشا في األسواق 
وارتفاعًا في نش��اط الحركة التجارية على الشراء، الفتًا إلى 
أن العروض التي وفرتها المحالت بأسعار مخفضة للغاية 
وعروض مثيرة وصلت نس��ب التخفيض��ات فيها إلى أرقام 

قياسية. 
وأوضح: »إن تخفيضات الشراء تعد مناسبة جيدة لتنشيط 
االقتص��اد ومضاعف��ة الحرك��ة التجاري��ة، ويرك��ز فيه��ا 
المتسوقون أكثر على األسعار المخفضة لألجهزة الصغيرة 
واإللكترونيات والمالبس، فبعض المحالت تعرض وتقوم 
بخفض األسعار ومن ثم تخفيضها في موسم التخفيضات 
»بالك فرايدي«، لذلك نجد أولويات الشراء واالحتياجات من 

السلع التي نرغب في شرائها. 
وأض��اف األمي��ن أن مراكز التس��وق تس��ابقت ف��ي تقديم 
الع��روض االس��تثنائية عل��ى باق��ة واس��عة م��ن الس��لع 
والمنتجات بالتزامن مع اقتراب موس��م االحتفاالت بالعيد 
الوطن��ي المجي��د واألعي��اد والمناس��بات األخ��رى وغيره��ا 
م��ن االحتف��االت لجذب المس��تهلكين، الفتًا إل��ى أن هذه 
الع��روض المتنوع��ة والجاذبة دفعت بالمس��تهلكين إلى 
اإلقبال المنقطع النظير على الشراء مما أسهم في انتعاش 
األس��واق من جديد وعودة الحياة التجاري��ة إلى طبيعتها.

فيم��ا أك��د مدي��ر مجموع��ة يوس��ف عبدالوه��اب الح��واج 
عبدالوهاب الح��واج، أن »الجمعة البيضاء كما يطلق عليها 
عند العرب« جزء من خطة المبيعات الس��نوية التي تسهم 
ف��ي انتعاش حرك��ة البيع، حيث تقدم الش��ركات مجموعة 
واس��عة من الصفقات والخصومات لفترة محدودة، مشيرًا 
إل��ى أن أس��واق البحرين اكتظ��ت الجمعة بالمس��تهلكين 
لش��راء حاجاتهم ومستلزماتهم في مش��هد رائع غاب عن 
العام أجمع لعامين جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا. 

وأش��ار إلى أن تخفيضات الجمعة البيضاء عملت على زيادة 
المبيعات مقارنة بذات الفترة من الشهر الماضي بما يزيد 
ع��ن 70% حيث وصلت التخفيض��ات ما بين 30% إلى %70، 
منوها أنه بالمقارنة بنس��ب المبيعات ف��ي األيام العادية 

نجد مضاعفة نسب الشراء إلى أكثر من الضعف. 
بدوره أكد مس��ؤول فروع الف��ا َأِتيليَّة للم��اركات العالمية 
علي عباس، أن تخفيضات الجمعة شهدت نسبة ارتفاع في 
المبيعات تجاوزت ال�70%، مش��ددًا على ضرورة االس��تثمار 
ف��ي جذب الماركات العالمية إلى البحرين لتنش��يط حركة 
االستثمار من ناحية، وجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتسوق 

من ناحية أخرى.
وتوقع زيادة مبيعات المالبس خالل فترة القادمة، مدعومة 
ب�3 عوامل رئيس��ة وهي؛ اواًل: الس��فر للخ��ارج بالتزامن مع 
العطالت الرس��مية خ��الل الفترة المقبلة إلى جانب س��فر 
العديد من المقيمين لقضاء عطلة رأس الس��نة الميالدية 
في بلدانهم مما يدفعهم لعمليات الش��راء، ثانيا تحس��ن 
الوض��ع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة البحرين نتيج��ة حمالت 

التطعيم ضد كورونا.

خالل كلمتها أمام »العامة لالتحاد البرلماني الدولي«.. رئيسة النواب:

  البحرين بقيادة الملك تقّدم نموذجًا 
في الحفاظ على الديمقراطية وترسيخ ممارساتها

أكدت رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية 
المش��ارك ف��ي أعم��ال الجمعية العام��ة ال���143 لالتحاد 
البرلمان��ي الدولي فوزية زين��ل، أنَّ البحرين في ظل العهد 
اإلصالحي لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، أولت 
اهتمام��ًا كبي��رًا في ترس��يخ الديمقراطي��ة بمختلف آليات 
العمل السياس��ي، مش��يرة إل��ى أنَّ ميثاق العم��ل الوطني 
ودس��تور المملكة كفال الممارس��ات الديمقراطية للجميع، 
ويتجس��د ذلك عبر السلطة التشريعية التي تستخدم كافة 
األدوات التش��ريعية والرقابية من أجل تمثيل المواطنين، 

وإتاحة كافة قنوات التواصل معهم.
وأش��ادت رئيسة مجلس النواب بالنموذج الفذ الذي تقدمه 
المملكة في التعاون والتشاور المستمّرين بين السلطتين 
التش��ريعية والتنفيذي��ة من أجل الحفاظ على مكتس��بات 
المواطنين، معربة عن الفخر واالعتزاز بالحرص الذي يوليه 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل ترس��يخ التكامل 

والعمل المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية.
جاء ذلك خالل إلقائها كلمة في المناقشة العامة للجمعية 

العامة ال�143 لالتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت أمس 
في العاصمة اإلس��بانية مدريد، وت��م تخصيصها للحديث 
ع��ن »التحدي��ات المعاص��رة للديمقراطي��ة: التغلب على 

االنقسام وبناء المجتمع«.
وأشارت إلى أنَّ المملكة في إطار التصدي لجائحة »كورونا« 
لم تلجأ التخ��اذ أية إجراءات تنتقص من حقوق المواطنين 

أو تتع��دى عل��ى خصوصياته��م، ولم تقي��د حرياتهم، بل 
وّفرت لهم س��بل العيش الكريم وحافظ��ت على أوضاعهم 
مت نموذًج��ا يحتذى به في  االقتصادية والمعيش��ية؛ وقدَّ
الحف��اظ على الديمقراطية وترس��يخها، مبين��ة أنَّ اجتماع 
الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي ينعقد في الوقت 
ال��ذي ما زالت جائحة كورونا تلقي عل��ى العالم بظالل من 
الترقب والتوجس واألمل، حيث يحث العالم خطاه في رسم 
مسار للتعافي من الجائحة، معتبرة أّن »المشاركة الفاعلة 
في االجتماع تبلغ رس��الة للمجتمع اإلنساني بأننا عازمون 
عل��ى مواصلة العمل من أجل عالم تس��وده الديمقراطية، 
وعالم ال تنف��رد فيه دولة أو مجموعة م��ن الدول بصناعة 
القرار أو تحديد مصائر الش��عوب، وإنما يقوم على تعددية 
األطراف الفعالة، والمش��اركة في صناعة القرار، واالنخراط 
األكب��ر من جانب المواطنين وممثليه��م في كافة عمليات 
صنع السياس��ة، ويضع الديمقراطية قيمة وفكرًا وممارسة 
في صلب توجهاته«. وذكرت زينل أّن »التحديات المعاصرة 
التي تواجه الديمقراطية عديدة ومتشابكة تستلزم تدخاًل 
فعااًل، وعماًل حثيثًا من جانبنا كبرلمانات، حيث نعنى -على 
نحو أساس��ي- بمس��ؤولية حماية المنظومة الديمقراطية 

التي ترس��خت وتجذرت على مستوى الفكر والممارسة في 
مجتمعاتنا ونظمنا ومؤسس��اتنا السياس��ية، وذلك بهدف 
اس��تعادة الثقة بها وبآليات عملها ومؤسساتها، وبتعزيز 

دور المواطن في الحياة السياسية.
ورأت أن »البرلمانات بطريقة تكوينها القائمة على االختيار 
الش��عبي، وتمثيلها لصوت الش��عوب بمختل��ف مكوناتها 
وأعراقه��ا، وبم��ا تتس��م به م��ن انفت��اح عل��ى الجمهور 
وش��فافية في التعامل معه، عبر آليات ومسارات مستمرة 
ومس��تحدثة، فهي تنفرد عن باقي المؤسس��ات السياسية 
في قدرتها على قطع خطوات أس��رع في مس��يرة استعادة 
الثقة في الديمقراطية، وتس��اهم في تجس��ير االنقسامات 
المجتمعية، وذل��ك بما تتيحه من آلي��ات للنقاش والحوار 
السياس��ي، وبم��ا تس��اعد عل��ى التوص��ل إليه م��ن حلول 
للمشاكل والقضايا التي تش��غل المجتمعات، وبما توفره 
من قن��وات متعددة االتجاهات للتفاعل وتبادل الرؤى بين 
مختلف الفاعلين السياس��يين«، مؤكدة أن ذلك ُيسهم في 
ترس��يخ وتوطيد دعائ��م الديمقراطية ف��ي المجتمع، على 
مس��تويات الفكر والممارس��ات، بما يس��اعد على التصدي 

للتحديات التي تواجه الديمقراطية في عالم اليوم«.

 السلمان: الجرعة المنشطة تعزز 
المناعة في ظل اكتشاف متحور جديد لـ»كورونا«

شددت استش��ارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطب��ي، عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورون��ا الدكت��ورة جميلة الس��لمان، 
عل��ى أهمية أخذ الجرعة المنش��طة لما له��ا من دور كبير 
في تعزيز المناعة، وخاص��ة في ظل الظروف الراهنة التي 
تش��هد فيها بع��ض دول العالم اكتش��اف متح��ور جديد 

لفيروس كورونا.

وأش��ارت إلى أن م��ا تم رصده م��ن إصابات ف��ي عدد من 
ال��دول بالمتحور الجديد يؤكد ضرورة اس��تكمال الجرعات 
المح��ددة لكل تطعيم، والمبادرة ألخذ الجرعة المنش��طة 
حتى يتمكن الجس��م من تكوين أجس��ام مضادة لفيروس 
كورون��ا وتعزي��ز المناع��ة. ودع��ت الفئات األكث��ر عرضة 
لإلصاب��ة مثل أصحاب األمراض المزمنة وكبار الس��ن إلى 
ضرورة اإلقب��ال على أخ��ذ التطعيم والجرعات المنش��طة 

من��ه لتجن��ب المضاعف��ات الخطي��رة في ح��ال إصابتهم 
بالفيروس، موضحًة أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة 
من أجل تحقيق المناعة المجتمعية. وقالت السلمان: »إن 
التطعيم ضروري لحماية الفرد والمحيط االجتماعي حوله 
من فيروس كورونا«، مش��ددة على أهمي��ة التزام الجميع 
وحث كل فرد محيطه األسري والمجتمعي بتشديد الحرص 
على االس��تمرار في اإلجراءات االحترازية ومواصلة االلتزام 

باإلرشادات والتعليمات الصحية للتصدي للفيروس، وإلى 
المبادرة ألخذ الجرعة المنشطة لزيادة المناعة المجتمعية 
وللمس��اهمة في القضاء عل��ى هذه الجائحة، س��عيًا نحو 
تحقي��ق الس��المة وحفاًظا على صحة الجمي��ع، مفيدًة بأن 
جميع التطعيمات التي وفرتها البحرين لمواجهة فيروس 
كورونا تس��اهم في تكوين األجس��ام المض��ادة، وبالتالي 

تقوم بتحفيز مناعة الجسم لمقاومته.



local@albiladpress.com

األحد 28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الثاني 1443 - العدد 4793
03

أعـــرب مشـــجعو بايـــرن ميونيـــخ عن 
رفضهـــم هـــذا األســـبوع لقـــرار النادي 
تجديـــد عقـــد رعايتهم مـــع الخطوط 

الجوية القطرية.
حالًيـــا  األلمانـــي  الفريـــق  ويتصـــدر 
ترتيب الدوري األلمانـــي، وتأهل هذا 
األســـبوع إلـــى دور الــــ 16 مـــن دوري 

أبطال أوروبا.
وعلـــى الرغم مـــن األداء الجيد، يبدو 
أن بايرن يشعر بالضغط بسبب رفض 

جماهيره لعالقته بقطر.
وتحول االجتماع السنوي للمساهمين 
يوم الخميـــس، والذي كان من المقرر 
أن يناقش اســـتمرار االتفاقية المالية 

فيه، إلى ساحة للجدل الفوضوي.
وقـــال الرئيـــس الفخري للنـــادي أولي 
هونيـــس “كان أســـوأ اجتماع أحضره 

لبايرن ميونيخ”.
ومنـــذ العام 2017، رفض مشـــجعون 
للنادي عالقة بايرن ميونيخ التجارية 

مع قطر.
وبـــرز هـــذا الرفـــض جليا مؤخـــًرا في 
مبـــاراة فـــي ملعـــب “أليانز أرينـــا” مع 
كان  أوليفـــر  صـــورة  تحمـــل  الفتـــة 
وهربرت هاينر، مديري النادي، وُكتب 
عليهـــا “فـــي مقابـــل المال، نغســـل كل 
شـــيء”، في إشـــارة إلـــى مزاعم عدم 

احترام حقوق اإلنسان في قطر.
فـــي  أفعالـــه  تبريـــر  بايـــرن  وحـــاول 

مناسبات عدة.
فمنذ بضعة أسابيع، صرح كارل هاينز 
ميـــركل  أنجيـــال  “دعـــت  رومينيجـــه 
الشـــركات في العـــام 2018 إلى إعادة 
العالقـــات مع قطر، وبايرن ناٍد ناجح، 

لكنه أيًضا شركة”.

اجتماع عاصف

بالتـــزام  بايـــرن  المســـاهمون  واتهـــم 
الصمت وعدم التحدث عالنية بشأن 
هـــذه القضيـــة، ولهـــذا كان متوقعا أن 
يكـــون اجتمـــاع يوم الخميـــس مثيًرا 

للجدل.

ولـــم يســـفر االجتماع عن شـــيء، بل 
انتهى األمر بالحاضرين بالهتاف ضد 
المجلـــس، مطالبيـــن برحيـــل بعضهم، 

مثل هاينر، بسبب االتفاق.
ولمـــا أبـــدى أولي هونيـــس رغبته في 
التحـــدث، بدأ بعض األعضاء يهتفون 
“نحن المشـــجعون الذين ال تريدهم”، 
مـــا دفع رئيـــس بايرن الســـابق المثير 

للجدل إلى رفض التحدث.
وقـــال هاينر في كلمته بشـــأن تجديد 
االتفـــاق الذي ينتهي العـــام 2023 “لم 
نقرر إطالقا االستمرار مع قطر، مثلما 

لم تقرر قطر بعد االستمرار معنا”.
لجمعيـــة  الســـابق  الرئيـــس  وأوضـــح 
مشـــجعي بايـــرن ميونيـــخ جريجـــور 
يتـــم  ال  أن  يمكـــن  “ال  وينريتـــش 
التصويـــت على اقتـــراح من قطر في 
جمعيـــة عامة، والســـؤال هـــو لماذا ال 
نقبل ببســـاطة ثاني أفضل عرض بعد 
الخطـــوط الجوية القطريـــة؟ لماذا ال 

يمكننا السير في هذا الطريق؟”. 
مـــن  نســـبة  بأعلـــى  تدخلـــه  وحظـــي 

االستحسان.
ولم يتم التصويت على االقتراح ألن 
حكم محكمة في ميونيخ ينص على 
أن النادي ال يمكنه اتخاذ قرار بشـــأنه 

دون موافقة الجمعية العامة. 
وبعـــد هـــذا االجتمـــاع الفوضـــوي، لم 
يتم الحسم في تجديد االتفاقية، كما 
أن النقاش بين جماهير أنجح األندية 

في ألمانيا لم ينته.

مشجعو بايرن ميونيخ يرفضون 
الرعاية القطرية للنادي

االفتتاح التجريبي لمركز عبداهلل بن خالد الصحي اليوم
يخدم منطقة الرفاع وما حولها وبديل عن “الشرقي”... محمد بن عبداهلل:

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
حـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
أفضـــل  تقديـــم  علـــى  الحكومـــة 
وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 
فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
إطـــار التوجيهـــات الدائمـــة لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، باالرتقاء بمنظومة 
الخدمـــات الصحيـــة وتلبية جميع 
االحتياجات الصحية لألهالي في 
جميع محافظـــات مملكة البحرين 
الصحية بما يتماشـــى مع مبادرات 
التطويـــر الشـــامل التـــي يشـــهدها 

القطاع الصحي في المملكة.
الشـــيخ  قـــام  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
محمد بن عبدهللا آل خليفة بزيارة 
الشـــيخ  لمركـــز  تفقديـــة  ميدانيـــة 
عبدهللا بن خالـــد الصحي والكائن 
في منطقـــة الرفاع بحضور رئيس 
الرعايـــة  مراكـــز  أمنـــاء  مجلـــس 
عبدالوهـــاب  األوليـــة  الصحيـــة 
والرئيـــس  عبدالوهـــاب،  محمـــد 
التنفيذي للرعاية الصحية األولية 
واألميـــن  جـــواد،  الســـيد  جليلـــة 
للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام 
إبراهيـــم علي النواخذة، وعدد من 

المسؤولين في القطاع الصحي.
علـــى  الزيـــارة  فـــي  واطلـــع 
لالفتتـــاح  المركـــز  اســـتعدادات 
التجريبـــي اليـــوم األحـــد، ويخدم 
كبيـــرة،  ســـكنية  مناطـــق  المركـــز 
ويشـــتمل على أحـــدث التجهيزات 
مـــن  العديـــد  ويضـــم  والمعـــدات، 
العيـــادات المتخصصـــة، وســـيقدم 
خدماتـــه في أيام العمل الرســـمية، 
حيـــث ســـيكون واحـــدا مـــن أهـــم 
تخـــدم  التـــي  الصحيـــة  المراكـــز 

منطقة الرفاع وما حولها.
وأوضـــح أن مركز الشـــيخ عبدهللا 
لمركـــز  بـــن خالـــد ســـيكون بديـــالً 
الرفـــاع الشـــرقي الحالـــي، موجهـــا 
المتردديـــن  الكـــرام  المواطنيـــن 
علـــى المركز الســـابق إلـــى االتجاه 
المركـــز  فـــي  الصحيـــة  للخدمـــات 
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نوفمبر 2021.
إلـــى وجـــود ترتيبـــات  كمـــا أشـــار 
وانتقـــال  توجيـــه  لعمليـــة  شـــاملة 
المرضى من مركز الرفاع الشـــرقي 
إلى مركز الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
آل خليفة الصحي، وسيقوم فريق 
المســـتفيدين  بمســـاعدة  متكامـــل 
من الخدمـــات الصحية في عملية 

االنتقال والتأكد من عدم اإلخالل 
بمستوى الخدمات المقدمة خالل 

عملية االنتقال.
الشـــيخ  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أّن 
مبـــادرة التســـيير الذاتـــي للرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة تعـــد مـــن أهـــم 
مبادرات برنامج الضمان الصحي، 
الصحيـــة  الرعايـــة  تعتبـــر  حيـــث 
األوليـــة حجـــر األســـاس للخدمات 

الصحية في مملكة البحرين.
ونوه معاليه بأّن مشـــروع التسيير 
الذاتـــي يأتي لتعزيز هـــذه المبادئ 
بخلـــق منظومـــة للصحـــة األولية، 
مســـيرة ذاتيـــًا مـــن قبـــل مجلـــس 
األوليـــة،  الرعايـــة  األمنـــاء وإدارة 

تقـــدم خدمـــات صحيـــة متكاملـــة 
ومستدامة، وتعمل بعدالة وكفاءة 
وجـــودة عالية. ويهدف المشـــروع 
إلـــى دعـــم النظـــام الصحـــي القائم 
على الرعاية األولية، وزيادة حرية 
االختيـــار، واالســـتفادة مـــن فوائد 
علـــى  والتركيـــز  األســـرة”،  “طـــب 
تعزيز الصحة والوقاية وتحســـين 

الجودة.
من جانبه تقدم رئيس مجلس أمناء 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة  مراكـــز 
عبدالوهـــاب  محمـــد  عبدالوهـــاب 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
وحرصـــه  الكريمـــة،  زيارتـــه  علـــى 
على الوقوف المباشر على كافة ما 
يتعلق بمبـــادرات تطوير الخدمات 
الرعايـــة  تقدمهـــا  التـــي  الصحيـــة 

الصحية األولية.
وتقدم عبدالوهاب بالشكر الجزيل 
إلى فرق العمل، مشـــيدًا بجهودهم 
كمـــا  لالفتتـــاح،  لإلعـــداد  الكبيـــرة 
أثنـــى علـــى التعـــاون القائـــم بيـــن 
الجهـــات المختلفـــة وزارة الصحة 
الحكوميـــة  والمستشـــفيات 
للتنســـيق بشـــكل متكامـــل والعمل 
لتقديـــم  الواحـــد؛  الفريـــق  بـــروح 
أفضل الخدمات الصحية للجميع.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

زيارة رئيس المجلس األعلى للصحة لمركز عبدالله بن خالد الصحي

اجتماع سنوي 
عاصف لألعضاء 

لم يسفر عن 
شيء



لطالمـــا كانـــت مجموعـــة الهـــال للرعايـــة الصحيـــة فـــي 
العديـــد مـــن أنشـــطة االســـتقرار  الصـــدارة فـــي تنظيـــم 

االجتماعي للشركات ألكثر من عقد من الزمان.
 في يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021، نظمت شركة 
الهـــال للرعاية الصحية باالشـــتراك مـــع جمعية البحرين 
للدراجـــات الهوائيـــة، دورة هزيمة مرض الســـكري كجزء 
مـــن توعيـــة الجمهـــور بأهمية مـــرض الســـكري والصحة. 
شـــارك أكثـــر مـــن 100 راكـــب دراجة فـــي الرحلـــة لتعزيز 
الوعي بمرض السكري، وبالتالي أكملوا بنجاح أول سباق 
ركـــوب دراجات على اإلطاق نظمه الهال. بدأ االنطاق 
من نادي الشـــراع البحريني بالزالق في الساعة 7 صباًحا 

وأكمـــل مســـافة 18 كم فـــي غضون ســـاعتين. تم اإلباغ 
عن االنطاق من قبل شاراث شاندران، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة الهال للرعاية الصحية. قال: “ســـننظم مثل هذه 
الرحلـــة كل عـــام ويجـــب أن نهدف إلى خلق ســـبل لنشـــر 
الوعي حول مرض السكري. هذه الرحلة هي إحدى هذه 
المبادرات “. شـــكر عبد العادل علي مرهون، رئيس فريق 
االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات، إدارة الهـــال ألخـــذ هذه 

المبادرة فيما يتعلق بشهر التوعية بمرض السكري.
وقال ســـيد شـــبار، األمين العام لجمعيـــة البحرين لركوب 
الدراجات، “أشعر بالسعادة والفخر لكون جمعية البحرين 
للدراجـــات الهوائيـــة شـــارك فـــي ســـباق هزيمـــة مـــرض 

الســـكري الذي نظمته مؤسســـة الهـــال للرعاية الصحية. 
آمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بمرض الســـكري وأن 
يؤدي إلى نمط حياة صحي بين شعب البحرين “. حصل 
جميع المشـــاركين على قميص مجاني وشـــهادة مشاركة 
باإلضافـــة إلى قســـيمة فحص صحية شـــاملة وكوبونات 
مخفضـــة.   كما تـــم تنظيم العديد مـــن الفعاليات األخرى 
مـــن قبـــل مجموعـــة الهـــال كجـــزء مـــن شـــهر التوعيـــة 
بمرض الســـكري.  وتخطط المجموعة لتنظيم المزيد من 
الفعاليـــات في المســـتقبل لزيـــادة الوعـــي بأهمية الصحة 

لشعب مملكة البحرين
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

الماليـــة  الجرائـــم  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
وغســـل األمـــوال بـــأن النيابـــة العامة قد 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا بشـــأن واقعـــة قيام 
موظـــف عـــام باالشـــتراك مـــع آخـــر فـــي 
ارتـــكاب جريمـــة طلب مبالـــغ مالية على 
ســـبيل الرشـــوة ألداء عمـــل مـــن أعمـــال 

الوظيفة واالخال بنزاهتها.
وكانت النيابـــة العامة قد تلقت باغ من 
اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمن 
االقتصـــادي وااللكتروني متضمنا ما أبلغ 
به عدد من أصحاب الســـجات التجارية 
عـــن قيام أحـــد موظفـــي وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة وعبر شـــخص آخر 
بطلـــب مبالغ مالية نظير إزالة المخالفات 
المقيدة على ســـجاتهم التجارية وعدم 
إرســـالها إلـــى الجهـــات المختصـــة وذلك 
بالمخالفـــة للقانـــون، وعليـــه وبنـــاء على 

مـــا أســـفرت عنـــه تحريـــات الشـــرطة تم 
مراقبة وتســـجيل المحادثات والرســـائل 
النصيـــة بيـــن المتهمين والشـــهود والتي 
دلـــت علـــى صحة واقعـــة طلب الرشـــوة 
تحريـــف  عـــن  فضـــاً  فيهـــا  واالشـــتراك 
بيانات ومعلومات النظام الخاص بوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
وباســـتجواب المتهميـــن أقـــرا بما نســـب 
إليهمـــا من اتهـــام، وأنهما قـــد ارتكبا ذات 
الجريمـــة بشـــأن ثاثه ســـجات تجارية 
علـــى  اصحابهـــا  مـــن  تحصـــا  أخـــرى 
أمـــوال نظيـــر إزالة مخالفاتهـــا بالمخالفة 
لإلجراءات والقانون وعليه أمرت النيابة 
العامـــة بحبس المتهميـــن احتياطيا على 
ذمـــة التحقيق وبإحالتهمـــا إلى المحكمة 
الكبرى الجنائية الرابعة والمحدد لنظرها 

بجلسة 1 ديسمبر 2021.

الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت 
االقتصادية بـــاإلدارة العامـــة لمكافحة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
بالتنســـيق مـــع إدارة البحـــث والتحري 
مـــن القبـــض علـــى آســـيوي ) 32 عامـــا( 
إثـــر قيامه بمســـاعدة أشـــخاص خارج 
االحتيـــال  عمليـــات  لتنفيـــذ  البحريـــن 
عملـــه  اســـتغال  عبـــر  اإللكترونـــي، 
لـــدى محـــل للهواتـــف وكموزع رســـمي 

لشركات االتصال.
عمليـــات  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
االحتيـــال تمثلـــت باســـتخراج العديـــد 
الســـتخدامها  االتصـــال  شـــرائح  مـــن 
فـــي تمريـــر األمـــوال المســـتولى عليها 
كرصيـــد ومـــن ثـــم بيعهـــا علـــى الزبائن 
وتحويـــل المبالـــغ إلى خـــارج البحرين، 
حيـــث باشـــرت اإلدارة عمليات البحث 
بهـــذا  باغـــات  ورود  فـــور  والتحـــري 

الشـــأن، والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
هوية المتورط والقبض عليه، مشـــيرًة 
إلـــى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الازمـــة تمهيـــدا إلحالـــة القضيـــة إلـــى 
مباشـــرة  تـــم  فيمـــا  العامـــة،  النيابـــة 
التعاون والتنســـيق عبر إدارة الشـــؤون 
الدوليـــة واإلنتربول للتعميم على بقية 
المتورطيـــن خارج البحريـــن لتقديمهم 

إلى العدالة.
وأهابت اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واإللكترونـــي  االقتصـــادي  واألمـــن 
بالجمهـــور عدم االســـتجابة لاتصاالت 
وعـــدم  المجهولـــة  النصيـــة  والرســـائل 
الشـــخصية  بياناتهـــم  عـــن  اإلفصـــاح 
لهـــذه  كضحايـــا  لوقوعهـــم  تفاديـــا 
العمليات، مشـــيرة إلى أنـــه ال توجد أي 
جهة رسمية تقوم بطلب هذه البيانات 

الشخصية بهذه الطريقة.

“النيابة”: إحالة موظف وآخر 
للمحكمــة الكبــرى بقضيــة رشــوة

القبض على آسيوي مساعد أشخاصا 
بالخارج لالحتيال اإللكتروني

شددت استشارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة 
السلمان على أهمية أخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور كبير في تعزيز المناعة خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها بعض دول 

العالم اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا.

وأشـــارت الســـلمان إلـــى مـــا تـــم رصـــده 
الـــدول  مـــن  عـــدد  فـــي  إصابـــات  مـــن 
ضـــرورة  يؤكـــد  الجديـــد  بالمتحـــور 
لـــكل  المحـــددة  الجرعـــات  اســـتكمال 
الجرعـــة  بأخـــذ  والمبـــادرة  تطعيـــم، 
مـــن  الجســـم  المنشـــطة حتـــى يتمكـــن 
تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا 
وتعزيـــز المناعـــة، داعيًة الفئـــات األكثر 
عرضة لإلصابة مثل أصحاب األمراض 
المزمنة وكبار السن إلى ضرورة اإلقبال 
ألخـــذ التطعيـــم والجرعـــات المنشـــطة 

منـــه لتجنب المضاعفـــات الخطيرة في 
حال إصابتهم بالفيـــروس، موضحًة أن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم مســـتمرة من 

أجل تحقيق المناعة المجتمعية.
وقالـــت الســـلمان إن التطعيـــم ضروري 
الفـــرد والمحيـــط االجتماعـــي  لحمايـــة 
حولـــه مـــن فيـــروس كورونـــا، مشـــددة 
بأهميـــة التـــزام الجميـــع وحـــث كل فرد 
محيطه األســـري والمجتمعي بتشـــديد 
الحـــرص علـــى االســـتمرار باإلجـــراءات 
االلتـــزام  ومواصلـــة  االحترازيـــة 

الصحيـــة  والتعليمـــات  باإلرشـــادات 
المبـــادرة  وإلـــى  للفيـــروس،  للتصـــدي 
بأخـــذ الجرعة المنشـــطة لزيادة المناعة 
القضـــاء  فـــي  وللمســـاهمة  المجتمعيـــة 
على هـــذه الجائحـــة، وذلك ســـعيًا نحو 
تحقيـــق الســـامة وحفاًظـــا على صحة 
الجميـــع، مفيدًة بأن جميـــع التطعيمات 
التـــي وفرتها مملكـــة البحرين لمواجهة 
فيـــروس كورونـــا تســـاهم فـــي تكويـــن 
تقـــوم  وبالتالـــي  المضـــادة،  األجســـام 

بتحفيز مناعة الجسم لمقاومته.

المنامة - بنا

السلمان: سارعوا بأخذ “المنشطة”
في ظل اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا

مستشفى الهالل ينظم سباق هزيمة مرض السكري

قالـــت وزارة اإلســـكان عبـــر حســـابها 
“انســـتغرام”  منصـــة  علـــى  الرســـمي 
إن خدمـــة “إقـــرار أفراد األســـرة” تعد 
إحـــدى الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي 
تتيحهـــا الـــوزارة بالتعـــاون مـــع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة االلكترونيـــة 
تغنـــي عـــن طلـــب التقريـــر االئتماني 

لصاحب الطلب.
وأشـــارت الوزارة إلـــى أن الهدف من 
الخدمة االســـتغناء عن طلب التقرير 
االئتمانـــي عن تقديم طلب جديد، أو 
تحديث الطلب، أو تخصيص الطلب، 
وغيرها من الخدمات؛ بهدف تسهيل 
وتقليـــص  اإلســـكانية،  المراجعـــات 

الوقت والجهد.

وبينـــت أن الفئـــات المســـتفيدة مـــن 
الخدمـــة موزعون إلى 3 فئات، وهم: 
صاحـــب الطلـــب اإلســـكاني والـــزوج 
الطلـــب  صاحـــب  أو  الزوجـــات،  أو 

اإلسكاني والزوج األجنبي )إن وجد(، 
أو صاحـــب الطلـــب اإلســـكاني وأحد 
فـــي  المشـــموالن  كاهمـــا  أو  اآلبـــاء 

الطلب اإلسكاني.

بهدف تسهيل المراجعات اإلسكانية وتقليص الوقت والجهد

خدمة إسكانية إلكترونية تغني عن تقرير الـ “بنفت”

قـــال موقـــع “بحريـــن ويـــذر” المتخصص 
في شـــؤون الطقس إن مؤشـــرات دخول 
موجـــة بـــاردة فعلية علـــى مناطقنا بدأت 
بالظهور في تحديثـــات الخرائط الجوية 

لهذا اليوم.
تعطـــي  الحاليـــة  المؤشـــرات  أن  وذكـــر 
إمـــكان مـــرور منخفض جوي بارد شـــمال 
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بعد نحو أســـبوع 
مـــن اآلن، ممـــا ســـيؤدي إلى نشـــاط رياح 

شمالية باردة وقوية السرعة.
إلـــى  ســـتؤدي  الريـــاح  أن  إلـــى  ولفـــت 
انخفـــاض درجات الحـــرارة الصغرى دون 
15 درجـــة مئويـــة جنـــوب البحريـــن، في 
حين قد تســـجل مناطق شـــمال البحرين 

درجات ما بين 17 و16 درجة مئوية.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه الموجـــة ستســـاهم 
الحقًا في موجات باردة أقوى وانخفاضًا 

أكثر بدرجات الحرارة.
وأظهر رادار الطقس لموقع “ويندي” بدء 

دخـــول الموجات الباردة من يوم الجمعة 
المقبـــل علـــى أن تشـــهد درجـــات الحرارة 
انخفاضـــا ملحوظًا إلـــى 16 درجة مئوية 

يوم السبت بفعل الموجة الباردة.

يتوقع وصول الحرارة إلى 16 درجة مئوية

منخفض جوي بارد يمر بالمنطقة األسبوع المقبل

صورة من رادار الطقس لتوقعات الحرارة السبت المقبل 

سيدعلي المحافظةسيدعلي المحافظة
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3 غدد لمفاوية 
في الشريان 

الرئيس األبهر 
بالقلب

إجراء عملية إزالة 
الغدد ال تخلو من 

خطر الموت

حوار: حوراء مرهون

3 غدد لمفاوية

واجهت مضاعفات السكلر والموت مرارا،  «
لكنك تعاني من مرض جديد اآلن، فما هو؟  

- مرضـــي عبارة عـــن ثالث غدد لمفاوية اكتشـــفتها 
فـــي نوفمبـــر 2020، وأعـــاد األطباء إجراء األشـــعة 
بعد 6 أشهر آملين مغادرتها جسدي، لكننا وجدناها 
ال تغادر، بل تكبر حيث تضاعف حجمها بسرعة، ما 

يدفعنا لضرورة إزالتها.
لكـــن موقعهـــا حرج فـــي منطقة شـــريان األبهر وهو 
الشـــريان الرئيس واألكبر في الجســـم، والمخاطرة 

كبيرة في نزع األورام.
بعد اإلزالة يتـــم فحص األورام؛ لتبيان ما إذا كانت 

حميدة أو سرطانية وتحتاج عالًجا إشعاعًيا.

ألم شديد

متى اكتشفت ظهور هذه الغدد؟ «

- فـــي نوفمبـــر 2020 كنـــت أمارس رياضة المشـــي 
بعـــد صالة الفجر، وشـــعرت بألم شـــديد في القلب، 
وبعـــد يوم مرهق طلبت من ابن اختي أن يوصلني 
للمستشـــفى، وحين صعدت سيارته قال لي: “عظم 
هللا أجرك” فســـألته: فيمن تعظم لـــي األجر؟ فقال: 
توفـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 

سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
أدركت حينها أن الضربة التي شـــعرت بها في قلبي 

كانت استباقية، وأن جسدي كان يشعر بوجعه.

خطر الموت

ما العالج الالزم لحالتك الصحية؟ «

- أخبرنـــي األطبـــاء أن إجـــراء عمليـــة إزالـــة الغـــدد 
فـــي البحريـــن ال تخلو من خطر المـــوت؛ لذا أوصوا 
بالبحـــث عن عـــالج خـــارج البحرين، ربمـــا تركيا أو 

بريطانيا.

لن أذكر األسماء

من الطبيب الذي أوصى بذلك؟ «

- لن أذكر األسماء؛ ألنني إذا ذكرت اسما ربما يفهم 
أن الطبيـــب غيـــر واثق مـــن كفاءته، لكـــن األمر في 
الواقع تحٍد كبير، أوالً المريض “سكلر”، ثانًيا: موقع 
العملية صعب جًدا، فإذا أخطأ المشرط طريقه إلى 
شـــريان القلب أو شـــريان الكلى أو الحبل الشـــوكي 
يـــؤدي ذلـــك لشـــلل أو مـــوت أو فقـــد للكلـــى، ثالًثـــا: 
المريض هو زكريا الكاظم وإن توفيت أثناء إجراء 

العملية ربما يخسر الطبيب سمعته الطيبة.

بيد اهلل

أنت سفينة نجاة تعلق بها الكثير من  «
محاربي الخلية المنجلية، كيف تعجز السفينة 

األقوى عن إنقاذ نفسها والوصول لبر 
األمان اآلن؟

- أمـــا اآلن، وقـــد عصفـــت البحـــار فهـــي بيـــد هللا، 
ومـــاذا أخشـــى؟ لســـت عاجـــًزا، وقد وجـــدت الحل 

فـــي العزيمـــة وعـــدم التردد فـــي الخضـــوع للعالج 
المناسب.

وأضاف: “أمي تقول دائًما: إذا وجدت نفسك وسط 
عاصفـــة نـــم يـــا بنـــي، ستســـتيقظ والحـــل أمامك”. 

أصدقها، والنوم هنا بمعنى السكينة.

منحة للعالج

متى ستبدأ رحلة العالج؟ «

- بـــدأُت فـــي تقديـــم طلـــب للحصـــول علـــى منحة 
للعالج فـــي الخارج من وزارة الصحة، وطلبي اآلن 

في طور اإلجراءات الرسمية.
أعتقـــد أنني مســـتوٍف لشـــروط االســـتحقاق وآمل 
الحصـــول عليهـــا، وإذا لـــم أحصـــل عليهـــا ســـأنتظر 

خيارات البحرين.

نعم أخافه

كيف استقبلت خبر مرضك؟ وهل تخاف  «
الموت؟

- واجهـــت الموت 11 مرة ولو واجهته للمرة الثانية 
عشـــرة مـــا الفـــارق؟ نعـــم أخافـــه، ولكـــن االطمئنان 

والسكينة أكثر حضورا في المشهد. 
يجـــب أال أرقق الخـــوف من الموت؛ ألني إذا فعلت، 
فأنـــا خائـــن جبـــان هربـــت مـــن مســـؤولياتي ومـــن 

أهلي وجعلتهم عرضـــة لألحزان واألوجاع 
وأدعـــو النـــاس لالنتحـــار، فمـــا أســـهل أن 

يقتل اإلنســـان نفســـه لمختلف األوجاع 
والمآسي التي يمر بها.

الشـــجاعة بالنســـبة لـــي أن أخافـــه 
وأواجـــه الحيـــاة بـــكل تحدياتهـــا 

وآالمها.

غرفة خاصة

هل تبكي في  «
المستشفى بسبب 

المرض؟

أدفـــع  الســـبب  لهـــذا 

للحصول على غرفة خاصة بغض النظر عن قدرتي 
المادية على دفع أجرتها؛ ألتمكن من البكاء.

باإلضافـــة لمـــا ســـبق أســـتأجر الغرفـــة الخاصة ألن 
الســـتارة فـــي الغرف العامة ال تحمـــي ماء وجه من 
يزورنـــي ليشـــكو حالـــه، فأنـــا مـــن التاســـعة صباحا 
حتى التاســـعة مســـاًء مريض، لكنني لســـت مريًضا 
كما يرانـــي اآلخرون، في الحقيقـــة أنا ممثل يدعي 
القوة، مستأجر لعواطف اآلخرين وآالمهم، وبعد أن 
تنقضي الساعة التاسعة كل ما يبقى لي هو عصارة 

أحزان اليوم.

أمي الثانية

من يراك بال قناع “السوبرمان”؟ الكاظم بكل  «
أحزانه وتعبه؟

- زوجتي هي أمي الثانية، أرمي أثقال قلبي لديها؛ 
ألنـــي ال أخشـــى أن تعايرنـــي بضعفي، وال تســـتغله 

ضدي أبدا.

أرض صلبة

ما الذي مكنك من تحقيق كل اإلنجازات  «
والتقدم في ملف “السكلر”؟

16 عامـــا من النجاح في قيادة الملف كانت بســـبب 

فريقي القوي جـــًدا، محظوظ ألني أقف على أرض 
صلبة، فريق يعمل بصمت وهو يدرك أن كل الشـــكر 
والجائـــزة لزكريـــا ولن ينالـــه منها شـــيء، ومع ذلك 

يؤمن بخدمة ملف السكلر.

أنا المايسترو

هل تجامل األصدقاء بهذا الكالم أم إنك  «
تعنيه؟ ألن الجميع في البحرين يدرك تماما 

أن جمعية “السكلر” بشكل أو بآخر هي 
زكريا.

أنـــا المايســـترو وهـــذه حقيقة، لدي عصـــا ولكن من 
يعـــزف الجمـــال بـــاآلالت هـــم فريقـــي، لطالمـــا كنت 
المايســـترو الـــذي يقـــف لتحيتـــه الجمهـــور وليـــس 

العازف. 
يقـــول ســـبحانه وتعالـــى: “لئـــن شـــكرتم ألزيدنكم”، 
وهذا الشـــكر ليس أن أقول شكرا فقط، بل أن أعي 

أن هذا الفضل الذي أعيشه من هللا وليس مني.
إننـــي محظـــوظ كونـــي بحرينيـــا، بقيادة تســـمعني 
وتســـاعدني علـــى النجـــاح، بدولـــة ترعـــى الـــدواء، 
مجتمع بحريني ناضج يحتضن “الســـكلر” وال يقبل 
بخســـارته، مجتمـــع واع تمارس األســـرة البحرينية 
فيـــه قمـــة المســـؤولية حين نقـــول إن االرتباط بين 
األهـــل يســـبب تزايـــد الحـــاالت. أنا محظـــوظ بهذه 

النعم.

خيارات جمعية

كيف أثرت قيادتك لملف  «
“السكلر” على حياتك؟

فـــن الــتــغــيــيــر الــجــمــعــي وخــلــق 
لمحارب  المناسبة  الشخصية 
“السكلر” هو عملي؛ لذا جعلني 
أحيد  السكلر  محاربي  عيالي 
ــي خـــيـــارات  ــ ل تـــكـــون  أن  ــن  مــ
شخصية إلى خيارات جمعية.
ــا أمـــثـــلـــه مــــن مــظــهــر  كــــل مــ
ونطق وتصرف ال يجب 
تـــصـــرفـــا  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
خــــــاصــــــا بــــزكــــريــــا 
وحده، بل خاضع 
ــرهــــم  ــيــ ــ ــاي ــعــ ــمــ ــ ل
جـــمـــيـــعـــا، هــل 
يـــنـــاســـبـــهـــم 
فـــــــعـــــــلـــــــي 
وقــولــي؟ 

هـــل يــضــعــفــهــم أم يــقــويــهــم؟ حــتــى فـــي مــظــهــري 
الخارجي أتفاعل بما يتناسب معهم.

أحيانـــا أشـــعر بأنـــه قـــد وضعت لـــي قوالـــب مثالية 
يجب أن أتصرف وفقها.

ينتظر تدويناتي

ألم تخسر حياتك ونفسك في سبيل إرضاء  «
“أبنائك” كما تسميهم؟ بالرغم من أنك 

تواجه نقدا مستمرا من بعضهم.

- ربما اكتشفت أجمل ما فيها؛ ألنهم جعلوا المثالية 
نموذج أحاول أن أصل إليه وأتمسك به.

حتـــى منتقد زكريـــا والذي يختلف معي، يســـتيقظ 
كل نهـــار، وينتظـــر أن أنشـــر منشـــورا عبـــر وســـائل 
التواصـــل، أو يرســـل لـــي أي رســـالة بمعنـــى ودون 
معنـــى على هاتفي؛ ألنه يريـــد االطمئنان بأن زكريا 

حي، وجودي بالنسبة إليه مصدر أمل وثقة.
أشعر بحب عيالي جميعا، حتى المختلف معي.

متعبة ومرهقة

هل تشعر بالمتعة في المثالية؟ «

المثاليـــة متعبة ومرهقة. اإلنســـان ضعيـــف بطبعه. 
لكن بالنســـبة لي، أنا أب لكل هـــؤالء، ال يحق لي أن 
أبكي، قد أخاف، لكن ال يحق لي أن أقول أنا خائف، 
وربما حزين، لكن الحزن أيضا ال يليق بي، وال يحق 
لي الكســـر؛ ألني حين أكســـر يكسر 9 آالف محارب. 

ويجب أن يحمي األب أبناءه من الحزن.
كل متابعينـــي هـــم أنـــاس آملـــون بـــأن ال أموت وال 

أنكسر؛ ليشعروا أنهم بخير.
البد أن أتفهم مسؤوليتي وأتصرف بما يناسبها.

ليس الوحيد

أين ترى مستقبل الجمعية؟ وهل يؤثر مرضك  «
على رعاية محاربي السكلر في البحرين؟

صديقـــي العزيـــز فريد رمضـــان الذي رحـــل عنا بعد 
حرب شرســـة مع “الســـكلر” كان يقول دائما: “زكريا 
مـــا عندنـــا وقـــت”. وأنـــا أقول اليـــوم: ال نملـــك وقتا 

لتضييعه، يجب أن نعمل.
زكريـــا ليـــس الوحيد فـــي الجمعية، يوجـــد أكثر من 
زكريـــا، لكـــن عيالـــي متواضعـــون، ولـــو ابتعدت عن 
المشـــهد ســـتجدونهم أفضـــل منـــي، لكنهـــم خجـــال 

وتأدبا يبتعدون. 
فـــي البحريـــن اســـتطعنا أن نؤســـس لمـــن يأتي من 

بعدي.
أحلـــم برؤية محارب للســـكلر قائـــدا للملف الصحي 

في البحرين، يثق به المجتمع والدولة.
والحلـــم عـــادة يتحـــول لعزيمـــة، ثـــم إرادة، فهدف. 

وأعتقد أني وصلت للهدف.

يبتسم كثيرا

ودعنـــي الكاظـــم مبتســـًما كعادتـــه بشـــفة جافة إثر 
تناول مســـكنات األلم، فغادرتـــه وهو يحمل في يد 
أجهزتـــه اللوحية التي تكشـــف نهمـــه بالتواصل مع 
العالـــم، وفي يٍد أخرى يقبض على بضاعته الغالية: 

“األمل” فال يفلت منه بل يثقله ويرهق خطاه.
يبتســـم كثيـــرا ليطمـــر آالمـــه، ويخبر العالـــم كم هو 
ســـعيد، لكننـــي رأيت الحـــزن كله نائما علـــى كتفيه، 
هو أب مشـــحون بأوجاع عيالـــه وحكاياتهم، وكلما 
رفع رأســـه شامخا ببياض بشـــرة وسريرة، كان ألمه 

يتعاظم ويسبق لعيني كل ما يدعيه.

رئيس جمعية السكلر لـ “^”: أعاني من أورام وأواجه الموت

واجهـــــت المـــــوت 11 مـــــرة وال فـــــرق إن حــاربتـــــه للمـــــرة الثــانيـــــة عشـــــرة

ببشــرة بيضــاء شــاحبة، وجســد نحيــل جــدًا وعزيمة بحجــم الجبال، وجدتــه متربعا 
على مقعد رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، المقعد الذي لم يفارقه منذ 
تأسيس الجمعية قبل 15 عاما، متصدرا مشهد الدفاع والدعم لجميع محاربي مرض 
الخليــة المنجلية “الســكلر” فــي البحرين والعالم. يصعب على 9000  محارب “ســكلر” 
فــي البحريــن اســتيعاب خطورة مرض أباهــم الروحي زكريا الكاظــم. كيف يمرض؟ 
وكيف يميل جذع الشجرة التي ظللتهم باألمل على مدار السنين مهددة بالسقوط؟
قال لي زكريا في حوار خاص لـ “لبالد”: “أعاني من أورام خطرة وإزالتها يؤرجحني 

بين الموت والحياة، كما هو خطر بقاؤها في جسدي”.
التقيتــه بعــد منشــور مقتضــب بثه عبــر صفحته في “االنســتغرام” ألســأله:” قلت إنك 

مريض، فما مرضك؟ وهل يبكيك”؟
فأجــاب: “لــن أبكــي لمــرٍض يومــًا، ولــن أخاف منــه ومن المســتحيل أن ُأكســر! فكيف 
بصانــع األمــل لآلخريــن أن يمــارس اليــأس؟”. إن 9 آالف محــارب يمنحوننــي قــوة 
متجــددة، أطمئــن عيالــي جميعــا وأقــول: “ال أود الرحيــل قريبــا، وســأحارب ألكــون 

بجانبهم دائما”.

هاجمتني الغدد بألم في قلبي قبل وفاة سمو األمير الراحل بيوم واحد

الكاظم بعدسة الزميلة حوراء مرهون

ال يحق لي الكسر وال 
 الخوف ألنني األمل

لـ 9 آالف محارب

قّدم طلبا بـ “الصحة” 
للحصول على منحة 

للعالج في الخارج

شاهد عبر 
قناة "^" 

باليوتيوب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صالة الظهر عند النواب أهم من كل شيء
لـــن نطيـــل كثيرا في إيـــراد األمثلة عن اســـتهتار بعض النـــواب بمصالح 
المواطنين وابتعادهم عن المســـؤولية الوطنية والعطاء الباذل من أجل 

السير قدما بالمجلس لكل ما فيه خير وصالح المواطن.
“صلـــوا الظهـــر ولم يعـــودوا للجلســـة”، “ال نصاب.. النواب يتســـربون بعد 
صالة الظهر”، “اســـتهتار وإضـــرار بمصالح المواطنين..”، “عادت رئيســـة 
مجلس النواب فوزية زينل إلى القاعة عقب اســـتراحة الصالة ولم يكن 
هنـــاك ســـوى 19 نائبـــا فقط عن بعـــد، فيما يحتـــاج النصـــاب إلى حضور 
21 نائبـــا من أصل 40...”، هذا ما كتبتـــه الصحافة المحلية يوم األربعاء 

الماضي.
كتبنا عن المجلس السابق أن هناك نوابا رصيدهم في المجلس من العمل 
“يفشـــل”، ومعدالت غيابهم في ارتفاع، فهل يستحقون ما يدفع لهم من 
رواتـــب وامتيازات. أحد الزمالء كتب في صحيفة زميلة “هناك تجارب 
تستحق أن نتابعها ونستفيد منها في الدول العربية لتقييم النائب، مثل 
حملـــة “راقب النائب” في مصر، وتجربة “راصـــد” في األردن”، ألن فكرة 
محاســـبة النائـــب المقصر والمخطئ والفاشـــل والعاجـــز، فكرة يجب أن 

تترسخ وتأخذ مداها وأبعادها.
نعلنها باألسلوب الفردي للمواجهة.. لماذا صليتم الظهر وتقربتم إلى هللا 
تعالى، ثم لم تعودوا إلى الجلسة؟ هل تنتظرون إدانة مشبعة باإلعجاب 
وعظمـــة البطولـــة مـــن قبـــل المواطـــن الـــذي يطالبكـــم برقابـــة الضميـــر 
واإلحســـاس بحاجتـــه ومصالحـــه، لنـــدع الصحافـــة جانبـــا أيهـــا النواب 
المتســـربون، إذ يبدو لي أنه ليس من الصواب أن تلتمســـوا من المواطن 
عفوه وأن تســـتجدوا الصفح بســـبب صالة الظهر، ماليين الناس تصلي 
الظهـــر في أماكن عملهـــا وتعود بعد ذلك إلى تأديـــة دورها وواجبها في 
العمل الوطني، ونتحدى أي أحد منكم أن يأتينا بسبب مقنع يرفع عنكم 
اإلدانـــة والتقصيـــر، فأنتم تجاوزتـــم الالئحة بتعمد وهذا أفظع الشـــرور 
التـــي ترتكـــب بحـــق المواطن الـــذي يخرج مـــن بيته في الصبـــاح الباكر 
للعمل ويشتاق لسماع أي شيء مفرح منكم يتعلق بحياة أسعد وأجمل.
أسئلتنا ليست ملغومة بالتجني والتطفل، لكن العالم من حول المواطن 
يلتهـــب، تحتـــرق معالمه بســـبب االســـتهتار وعـــدم النظر يمينا وشـــماال 

واالنتباه لمن ينادي عليكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أربعة أيام في إكسبو دبي
أربعـــة أيـــام رائعـــة قضيتهـــا فـــي رحاب معـــرض إكســـبو ٢٠٢٠ دبي 
المذهـــل والرحب والكبيـــر، كموفد لصحيفة “البـــالد” الحريصة على 
أن تكـــون في قلب الحدث المهم دائمـــا، إيمانا منها بالتميز واإلبداع 

واالختالف.
فمن “ساحة الوصل” المعجزة التي تجسد درة تاج المعرض، ومحطة 
تالقي ممراتها المتشـــعبة والكثيـــرة بقلبه النابض، والحي والملون.. 
إلـــى أجنحـــة ١٩٢ دولـــة مشـــاركة، حرصـــت أن تســـتعرض لماليين 
الـــزوار ثقافاتهـــا وإرثهـــا وتاريخها ومكانتها بين األمم، وســـط أنغام 

الموسيقى الشعبية واالستعراضات الراقصة واأللحان الوطنية.
بالبدايـــة، كانت لي زيارة مباشـــرة لجناح مملكـــة البحرين الذي يقع 
عنـــد مدخـــل بوابـــة الفـــرص، كان الـــزوار في حالـــة انبهـــار وإعجاب 
بالتصميـــم الرائـــع الـــذي بـــرز بـــه الجنـــاح العصـــري، والـــذي يتحدث 
بقضبانه الفضية الالمعة عن الفرص، والكثافة المجتمعية المتنوعة 
والمتناغمة. في األرجاء، عشـــرات الروبوتات المتناثرة في شـــوارع 
المعرض وســـاحاته، وأجنحته المزدحمة بجموع البشـــر، وهي تقدم 
لهـــم المشـــورة والرأي فـــي أمور عدة، في حين انشـــغل عنهـــا الزوار 
بأخذ الصور “الســـيلفي” وهم مبتســـمون ويتبادلـــون عبارات “المزح 

والفكاهة”.
مـــا الـــذي يحدث هنا؟ تســـاؤل تســـلل إلى مســـامعي من قبل ســـائح 
إنجليـــزي كهـــل كان برفقة زوجته، أشـــار بشـــغف للجناح الســـعودي 
ومـــن بعـــده اإلماراتي قبـــل أن يعلق قائال: هـــؤالء يصنعون التاريخ 

ألوطانهم. وهذه حقيقة.
جموع غفيرة من البشـــر، من جنســـيات مختلفة، من أوروبا وأميركا 
وأفريقيا وشـــرق آســـيا، ومن دول كثيرة ال نعرفها ولم نســـمع عنها، 
كلهـــم متواجـــدون فـــي دبـــي، وكلهـــم يتحدثـــون عـــن هـــذه المدينة 

العظيمة التي تصنع التاريخ كل يوم.
دبي واإلكسبو قصة نجاح عربية وخليجية، بأنامل إماراتية، تتحدث  «

اليوم وكل يوم، عن مقدرة اإلنسان على كسر حاجز المستحيل، وصنع 
المستقبل، متى ما وجدت اإلرادة لذلك. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عرض جديد.. درس جديد!
لـــم أزر مصـــر منـــذ عـــام ٢٠٠٩، أتابعهـــا عـــن كثب فـــي األخبـــار وأتلمس 
مستجدات أحداثها من خالل ما تقدمه من دراما وبرامج وأغان، وهي 
مؤشـــرات أســـتطيع كمتخصصة في اإلعالم أن أقرأ من خاللها ما يدور 
بيـــن الســـطور فـــي هذا البلـــد أو غيره من البلـــدان، لم أكن يومـــا متلهفة 
لزيارتها كما أشـــعر اآلن، فهناك نقالت نوعية تمر بها مصر منذ أن تولى 
الرئيـــس السيســـي مقاليـــد الحكم، تجعلنـــا مرغمين على رفـــع القبعة له 

بسبب سرعة تحركاته وإنجازاته في سنوات قليلة.
أهم قراءة حاليا فيما يحدث داخل المجتمع المصري من تطور، اهتمام 
الرئيـــس باالرتقـــاء بالمنظومـــة الداخليـــة للمجتمع، من اهتمـــام بالطرق 
الجديدة والفنون، ناهيك عن العروض التي يقدمها بين الفينة واألخرى 
والتي تحمل دالالت مهمة تعنى بتقديم مصر كبلد مســـتقطب للسياحة 
وبلـــد حضـــارات متناميـــة ومترابطـــة فـــي آن واحـــد، وال أعتقـــد أن أيـــا 
مـــن هـــذه العروض جاء عبثا، بـــل كل عرض كانت وراءه رســـالة وداللة 
واضحـــة تشـــير إلى ما كانـــت عليه هـــذه الدولة منذ قديـــم العصور وما 

ستستمر عليه أيضا إلى ما ال نهاية. 
تجربـــة مصـــر الحديثة والفريدة مـــن نوعها حاليا تـــدرس بمعنى الكلمة 
في استقطاب الجماهير والسياح والتركيز على السياحة في صنع رافد 
اقتصـــادي مهـــم، وال أطلب هنا أن نبني هرما، لكننـــا نملك ما يوازي تلك 
الحضـــارة بشـــواهد تاريخية حقيقية تـــدل على أن دلمـــون وغيرها من 
الحضـــارات التـــي تعاقبت علـــى البحرين كانـــت متزامنة مـــع حضارات 
أخـــرى كحضـــارة الرافديـــن وحضـــارة الفراعنـــة، وقـــد كان آخـــر مـــا تم 
اكتشـــافه من جرة قديمة تحمل في داخلهـــا العديد من القطع المعدنية 

دليال قاطعا وتأكيدا على كل ما سلف ذكره.

ومضة

نحن بحاجة إلى ترويج حقيقي لما نمتلك من خيرات ومواهب وحضارة  «
للعالم بأسره، نحن بحاجة أن نهتم بالمحلية المطلقة، بالفنون القديمة، 

بحرفنا ومنتجاتنا، فكل طريق للتقدم والعالمية بدأ من باطن المجتمع 
وأصله وهو ما نمتلكه بالفعل وواجب علينا االهتمام به.

سمر األبيوكي

منـــذ أن ظهـــر فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19” قبل نحو عاميـــن دخلنا 
موجات واسعة الجدل والحيرة والضبابية، وعدم القدرة على التمييز 
بين الشـــائعات واآلراء والحقائق عن الكثير من األمور المتعلقة بهذا 
الفيـــروس، والتي من أهمها اللقاحـــات وجدواها وتأثيراتها وما يقف 
وراءها من أسباب خفية فتحت هي األخرى مجاالت لمن يعرف ومن 
ال يعـــرف لكـــي يفتي ويثبت حضـــورا ولو عن جهل، وهـــذا هو ديدن 
النـــاس مـــع كل جديـــد مهم ومؤثر فـــي الحياة، فاالختـــالف والتباين 
يكون محتدًما وظاهًرا بشـــدة لكنه ســـرعان ما يتوارى وتخف حدته 

مع مرور الزمن. 
لكن يبدو أن الجدل حول اللقاحات لم يدخل مرحلة الهدوء والهدنة 
بيـــن المؤيديـــن والمعارضين، وهو ما دفع بعض الـــدول والحكومات 
إلى فرض اللقاح ولو بطريق غير مباشـــر من خالل اتخاذ اإلجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها دفـــع الناس ألخـــذ اللقـــاح، فانتفـــض دعـــاة الحرية 
الشـــخصية ضـــد هـــذه اإلجـــراءات، ولكـــن أال يعرف هـــؤالء أن حرية 
الفـــرد تقـــف وتنتهي عند حريـــة اآلخرين، فأنت حر ما لـــم تضر، فإذا 

كانت هذه الحرية ستصيب اآلخرين بأذى، فال يمكن السماح بها وإال 
فلمـــاذا تتدخـــل الدول بقوانينهـــا الملزمة للحفاظ علـــى أمنها وقيمها 
وثقافتهـــا ودينهـــا ومعاقبة كل من يخرج على ذلـــك رغم ما قد يبدو 

من أنه تقييد للحرية الشخصية. 
ثـــم هـــل من المتصـــور أن تتكبـــد الدول األمـــوال الباهظـــة لكي توفر 
اللقاحـــات لمواطنيهـــا إن لـــم تكـــن متأكـــدة وواثقـــة من جـــدوى هذه 
اللقاحات في معركة المواجهة مع فيروس كورونا، ومساعيها إلعادة 
الحياة إلى طبيعتها بعد فترة استثنائية صعبة استنفدت جل موارد 

الدول وشغلتها عن أمور أخرى مهمة في مجاالت شتى. 

ألم تثبت بالتجربة العملية األهمية الكبرى وربما الحاسمة في تطعيم  «
النسبة المطلوبة من السكان لكي تستقر الحياة ويعود العمل، دون أن 
نقول إن هذا التطعيم بمفرده يقضي على الفيروس، لكنه يظل إلى اآلن 

األكثر جدوى في طرق المواجهة وسبل التصدي واألمل في تجاوز تلك 
الجائحة الشرسة.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إلزامية اللقاح

انتابنـــا القلـــق حـــول مســـتقبل الســـودان الشـــقيق في ظـــل األحداث 
والخالفات الموجودة والتي كانت تزداد يوما بعد يوم، وكلما تفاءلنا 
بأن عقدة ما قد حلت، تولد عقدة جديدة، وهو ما يجعلنا على قناعة 
بـــأن أي اتفـــاق حتما ســـيكون مرفوضا من قبل طـــرف أو أطراف من 
مكونـــات الشـــعب الســـوداني، بما فيه مـــن آيديولوجيـــات وتوجهات 

كثيرة.
وهنـــا يكمن الخـــوف على وحدة البالد وبقائها فـــي ظل ما جرى لدى 

دول عربية أخرى، ولننظر إلى ليبيا مثال.
طبيعي أن تجد ضمن الشعب السوداني من يعترض على اإلجراءات 
التي أبعدت السيد حمدوك عن المشهد، وطبيعي أيضا أن تجد ضمن 
الشـــعب الســـوداني من يعتـــرض على عودة الســـيد حمـــدوك، بل من 
الطبيعـــي أن يتـــم االعتـــراض على أيـــة صياغة ألي اتفـــاق أو أي حل 

طالمـــا أن مصلحـــة كل فريق مقدمة على مصلحـــة الوطن وطالما أن 
كل فريـــق ال يريـــد أن يمشـــي ناحيـــة الفريق اآلخر ويلتقـــي معه في 

منتصف الطريق.
مـــاذا تفيـــد النظريـــات والتنظيـــرات والديمقراطيـــة والحريـــة التـــي 
يتحـــدث عنهـــا الجميـــع إذا ما دخـــل الســـودان في نفـــس النفق الذي 

دخلته دول عربية أخرى ولم تخرج منه حتى اآلن؟

ستقولون لي كما قلتم من قبل.. أنت ال تعرفين شيئا عن الشأن  «
السوداني وتعقيداته، وأنا أقول إنني أعرف ما جرى حولكم، وأتذكر 

أن جميع الموجودين في النفق حتى اآلن قالوا مثلما تقولون اآلن! 
فجميعهم تحدثوا عن الحرية والديمقراطية وكلهم حاولوا شطب 

بعضهم البعض، وكلهم استخدموا كالما مليئا بالوطنية وحب الوطن 
وتحدثوا باسم الشعب، لكنهم آذوا الوطن بعدم اتفاقهم على شيء.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

المهم أن يبقى السودان
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أوروبا تحت المجهر
* اختتمت قبل أيام التصفيات األوروبية المؤهلة لكأس العالم ببعض المفاجآت المدّوية 
التي لم تكن متوقعة على اإلطالق وأبرزها فشل منتخبّي إيطاليا والبرتغال في التأهل 
المباشــر للمونديــال وتحولهمــا للعــب مباريات الملحــق بنظامه المعقد الجديــد والذي قد 

يساهم إلى حٍد كبير بفشل المنتخبين في انتهاز فرصة التأهل األخيرة!
كل الظــروف كانت تســير لصالح المنتخبين اإليطالــي والبرتغالي قبل جولتين من ختام 
التصفيات بتصدرهما مجموعتهما، ولكن حدث ما لم يكن في الحســبان وانقلبت األمور 
رأســا على عقب ووجدا أنفســهما في النهاية مرغمين على ســلك الطريق الصعب الذي ال 
يحبــذ أي منتخــب الســير فيــه إطالقا؛ ألنه ســيكون محفوفا بالكثير مــن المخاطر، فآلية 
التأهل عبر الملحق معقدة وال يســع المجال لشــرحها تفصيليا، لكن األهم فيها أن نعرف 
أن من بين 12 منتخبا ستكون الفرصة سانحة أمام 3 منتخبات فقط للوصول إلى قطر، 

وبالتالي لن يكون الطريق مفروشا بالورود!
* مدرب المنتخب اإليطالي مانشيني يتحمل المسؤولية األكبر في فشل إيطاليا بالعبور 
المباشر للمونديال؛ بسبب كثرة تخبطاته الفنية وسوء اختياراته لبعض األسماء التي ال 
تستحق تمثيل المنتخب، فإيطاليا للتو قد توجت بلقب اليورو وهي في أفضل حاالتها، 
بيــد أن مانشــيني آثــر بابتــكار طــرق جديدة للعب وأشــرك العبين دون المســتوى إطالقا 

ساهموا بتراجع مستوى اآلزوري!
من حسن حظ مانشيني أن مباريات الملحق ستنتطلق في شهر مارس المقبل، وبالتالي 
ســيكون لديــه الوقــت الكافــي لتــدارك األخطاء وإعــادة المنتخــب للمســار الصحيح، فلو 
كانــت مباريــات الملحــق ســتلعب في وقت قريب مــن اآلن ربما نكاد نجزم أن مانشــيني 

سيفشل في قيادة إيطاليا للعرس المونديالي!
* وإن كنت عاشــقا لكرة القدم يجب عليك أن تتمنى أن تلتحق إيطاليا والبرتغال بركب 
المتأهلين للمونديال؛ حتى نشــهد جميعا بطولًة رفيعة المســتوى نتحينها كل 4 ســنوات 

على أحر من الجمر!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

مؤتمر “طب القلب الرياضي” ينطلق الخميس المقبل
تسليط الضوء على أسباب حاالت الوفيات لدى ممارسة الرياضة

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  رعايـــة  تحـــت 
اإلنســـانية وشؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ينعقـــد الخميـــس المقبل 
مؤتمر “طب القلب الرياضي” بتنظيم من وزارة 
الصحـــة ومركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة بن 
سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وبالتعاون 
مع المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، وذلك 

على مدى 3 أيام بمركز الخليج للمؤتمرات.
وصـــرح رئيـــس المؤتمـــر رئيـــس قســـم كهرباء 
القلب بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة التخصصي للقلـــب عادل خليفة بأن 
مؤتمـــر طـــب القلـــب الرياضـــي يعـــد األول مـــن 
نوعـــه علـــى مســـتوى دول المنطقـــة، ويهـــدف 
إلى تســـليط الضـــوء على األســـباب التي تؤدي 
إلـــى حـــاالت الوفيـــات لـــدى ممارســـة الرياضة 
في المماشـــي والصاالت الرياضية، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا المؤتمر يأتي تنفيـــًذا لتوصيات اللجنة 
المشـــكلة بتوجيـــه مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لدراســـة أســـباب تلـــك الحاالت 

وإيجاد الحلول للحد منها.
وقـــال خليفة إن المؤتمر يشـــهد مشـــاركة نخبة 

مـــن أبـــرز المتحدثيـــن فـــي مجـــال طـــب القلب 
الرياضي والتخصصات ذات الصلة، إذ بلغ عدد 
المتحدثيـــن 30 متحدًثـــا مـــن مملكـــة البحرين، 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والمملكـــة 
المتحـــدة وإيطاليـــا ولبنان وموناكو واســـبانيا، 
وســـيقدم المتحدثـــون أوراق عملهـــم من خالل 
8 جلســـات رئيسة و4 ورش عمل، كما يصاحب 
المؤتمـــر معرًضـــا يضـــم العديـــد مـــن الشـــركات 

الطبية والرياضية المتنوعة.
حضـــور  يســـتهدف  المؤتمـــر  أن  وأضـــاف 
المتخصصين مـــن القطاع الطبي باإلضافة إلى 
القطاع الرياضي، وأن جلسات المؤتمر ستكون 
حضورية إلـــى جانب إتاحة المجال للمشـــاركة 
عبـــر تقنيـــة االتصال عـــن بعد والتي تســـتخدم 
بهـــا تكنولوجيا 3D التي تتيح للمشـــارك التنقل 

افتراضًيا بين القاعة الرئيســـة للمؤتمر وقاعات 
ورش العمل باإلضافة إلى إمكانية التجول في 

المعرض المصاحب.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الصافرة البحرينية في التصفيات السالوية المونديالية

كلـــف االتحـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة 
الســـلم  محمـــد  الدولـــي  حكمنـــا 
للمشاركة في إدارة مباراة السعودية 
واألردن ضمـــن تصفيات كأس العالم 
2023، التي ســـتقام يوم االثنين 29 
نوفمبـــر الجـــاري في جـــدة بالمملكة 

العربية السعودية.
وشـــارك الســـلم في إدارة العديد من 
الخليجيـــة  والمحافـــل  المناســـبات 
والعربيـــة واآلســـيوية ســـواًء علـــى 

صعيـــد األنديـــة أو المنتخبات، ويعد 
حضـــوره فـــي التصفيات اآلســـيوية 
المســـتمرة  للنجاحـــات  تواصـــال 
والمتعـــددة التـــي تحققهـــا الصافـــرة 
البحرينيـــة فـــي حضورهـــا بمختلف 
المحافـــل، خصوصـــا لمـــا تمتلكه من 
ثقـــة عالية بأدائها المميز في تحكيم 
جميـــع  علـــى  البطـــوالت  مختلـــف 
األصعـــدة، فيمـــا ُتعد هذه المشـــاركة 
هـــي األولى له علـــى صعيد تصفيات 
ناصـــر  محمـــد  وأكـــد  العالـــم.  كأس 

النعيمي رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة إن اختيـــار 
الســـلم إلدارة التصفيات المونديالية 
ُيعد بمثابة النجاح الجديد للتحكيم 
البحرينـــي علـــى الصعيـــد الخارجي 
وترســـيًخا لحضور الحكم البحريني 
فـــي مختلف المنافســـات الخارجية، 
ثقتهـــا  التحكيـــم  لجنـــة  إن  مضيًفـــا 
كبيـــرة للغاية في الســـلم وفي جميع 
الحكام البحرينيين، متمنًيا التوفيق 

لحكمنا الدولي في هذه المهمة.

اتحاد السلة

محمد السلم

تــرأس رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم النائــب األول لرئيس 
االتحــاد الدولــي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
أمــس )الســبت( االجتمــاع الحــادي والثالثيــن للجمعيــة العموميــة 
فــي االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، الــذي عقد عبر تقنيــة اإلتصال 
المرئي بحضور رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو 
واعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي لكرة القدم ورؤســاء 

وممثلي االتحادات الوطنية اآلسيوية البالغ عددها 47 اتحادا. 

 وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
المحـــوري  بالـــدور  خليفـــة،  آل 
األعضـــاء  الوطنيـــة  لالتحـــادات 
واالتحادات اإلقليمية في ضمان 
مواصلـــة نهوض االتحـــاد القاري 
بوضـــع أقـــوى مـــن آثـــار جائحـــة 

كوفيد 19. 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ورحـــب   
إبراهيـــم آل خليفة بالمشـــاركين 
فـــي االجتمـــاع، قائال: لقـــد تمكنا 
بفضـــل وحـــدة أعضـــاء االتحـــاد 
مـــن  القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي 
مواصلـــة النهـــوض بكـــرة القـــدم 
اآلسيوية بشكل أقوى من أحلك 
األوقـــات، واآلن نحـــن في موقع 
جيـــد مـــن أجـــل انتهـــاز الفـــرص 

المتعددة أمامنا.
 وأعرب رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم عن تفاؤله بقدرة كرة 
القـــدم اآلســـيوية علـــى مواصلة 

القـــوي  اإليقـــاع  علـــى  البنـــاء 
خـــالل  تحقـــق  الـــذي  للتعافـــي 
العـــام 2021، مـــن أجـــل تحقيـــق 
عـــام تاريخـــي فـــي 2022 عندما 
ستتحول أنظار العالم على قارة 

آسيا.
المقبلـــة  الســـنوات  وأضـــاف:   
ســـتكون فترة حاســـمة بالنســـبة 
لالتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
وأعضائـــه، حيـــث ســـتكون قارة 

آسيا محط أنظار العالم.
 وأوضح: كما قلت من قبل، هذا 
وقـــت قارة آســـيا، وفـــي غضون 
أقل من شـــهرين ســـوف نســـتهل 
العـــام المقبـــل مـــن خـــالل كأس 
آسيا للســـيدات 2022 في الهند، 
النســـخة  هـــذه  ســـتكون  حيـــث 
موســـعة مـــن خالل مشـــاركة 12 
منتخبـــا وطنيـــا، وهـــي تعبر عن 
تصميمنـــا لالرتقـــاء بكـــرة القدم 

النســـائية فـــي قـــارة آســـيا، وأنـــا 
واثـــق أن االتحـــاد الهنـــدي لكـــرة 
القـــدم واللجنة المحلية المنظمة 
ســـيوفران منصـــة مثاليـــة للتألق 

أمام نجماتنا.
 وهنـــأ رئيـــس االتحاد اآلســـيوي 
لكرة القدم نادي الهالل السعودي 
الـــذي تـــوج بلقـــب دوري أبطـــال 
آسيا برقم قياسي للمرة الرابعة، 
وأشـــاد باالتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم علـــى اســـتضافة النهائـــي 

الرائع في الرياض.
 وبخصـــوص كأس العالـــم 2022 
رئيـــس  شـــدد  فقـــد  قطـــر،  فـــي 

االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
القـــدم  كـــرة  أســـرة  دعـــم  علـــى 
اآلســـيوية لدولة قطر، قائال: بعد 
20 عاًمـــا على اســـتضافة اليابان 
وكوريـــا الجنوبية لـــكأس العالم، 
سوف تكون هذه البطولة أفضل 
دليل علـــى التطور الـــذي حققته 
قـــارة آســـيا، وســـوف تعبـــر عـــن 
التقدم الكبير الـــذي حققناه مًعا، 
حيث إن االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم مصمم على دعم قطر من 
أجـــل اســـتضافة أعظـــم نســـخة 
علـــى اإلطـــالق في تاريـــخ كأس 

العالم.
االتحـــاد  رئيـــس  واســـتعرض   
إلـــى  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
القـــرارات األخيـــرة التـــي صادق 
فـــي  التنفيـــذي  المكتـــب  عليهـــا 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، من 
أجـــل تعزيـــز قـــدرات االتحادات 
الوطنيـــة األعضـــاء واالتحادات 
األساســـات  وتعزيـــز  اإلقليميـــة، 
بوضعهـــا  قـــام  التـــي  القويـــة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
واالتحـــادات الوطنيـــة األعضاء 
خالل السنوات الثماني األخيرة، 
بمســـتوى  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن 
اللعبـــة في قارة آســـيا على كافة 

المستويات.

علـــى  ســـلمان  الشـــيخ  وشـــدد   
اآلســـيوي  االتحـــاد  تصميـــم 
تقديـــم  أجـــل  مـــن  القـــدم  لكـــرة 
مزيـــد مـــن المبـــادرات والبرامج 
لالتحادات  المتخصصـــة  الفنيـــة 
الوطنيـــة األعضـــاء، إلـــى جانب 
للمسؤولية  شـــاملة  استراتيجية 
لحمايـــة  وسياســـة  االجتماعيـــة 

األطفال.
 وأضـــاف: باالســـتناد إلـــى رؤيـــة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، فقد 
تم مضاهاة إنجازاتنا على أرض 
الملعب، من خالل التزامنا بتعزيز 
الوطنيـــة  االتحـــادات  وتمكيـــن 
واإلقليميـــة خـــارج الملعب، ومن 
الضـــروري أن نواصـــل العمل كي 
تكـــون االتحـــادات األعضاء في 
أفضل موقع من ناحية الحوكمة 

الجيدة والنزاهة.
 وأوضح: واجبنا يجب أن يكون 
دائًما أن نسلم هذه اللعبة الجميلة 
بحالة أفضل مما تسلمناها، ومن 
جماعـــي  بشـــكل  قوتنـــا  خـــالل 
وتضامننـــا فقد تمكنا من تحقيق 
هـــذه  إلـــى  وباالســـتناد  الكثيـــر، 
الوحـــدة فإننـــي أؤمـــن بقـــوة أن 
كرة القدم اآلســـيوية ســـتواصل 

االرتقاء لمستويات أعلى.
 ومن أجل ضمان انعقاد اجتماع 

الجمعيـــة العموميـــة وبعد األخذ 
بعيـــن االعتبـــار التحديـــات التي 
فرضتها الجائحـــة عالمًيا، قامت 
األعضـــاء  الوطنيـــة  االتحـــادات 
بالتصويـــت مـــن أجـــل الموافقة 
على الطلب والمقترح المقدم من 
المكتـــب التنفيـــذي فـــي االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم، باالســـتناد 
مـــن  و33.2   27.3 المـــواد  إلـــى 

النظام األساسي.
تـــم  ذلـــك،  علـــى  وباالعتمـــاد   
الموافقة على مشاركة االتحادات 
الوطنية األعضاء التي لم تتمكن 
من المشـــاركة فـــي بطولتين على 
األقل من مســـابقات االتحاد على 
مـــدار العاميـــن الماضييـــن، قبـــل 
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 
الحادي والثالثين 2021، وبالتالي 
عدم حرمانهـــا من حق التصويت 

خالل هذا االجتماع.
العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت   
المدققـــة  الماليـــة  التقاريـــر  علـــى 
للعـــام 2020، وميزانيـــة االتحـــاد 
2021 و2022، وكذلـــك  للعاميـــن 
الخارجييـــن  المدققيـــن  تعييـــن 
لفتـــرة من  ديســـمبر 2021 ولغاية 

 ديسمبر 2024.

مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يترأس كونغرس اآلسيوي بحضور انفانتينو
أكد ثقته بقدرة آسيا على تحقيق نجاحات تاريخية في 2022

سلمان بن إبراهيم متحدًثا في الكونغرس اآلسيوي سلمان بن إبراهيم خالل ترؤسه الكونغرس اآلسيوي
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