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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أعلن مستشفى الملك حمد 
الجامعي أن جميع االستشارات 
في  المتابعة  لمواعيد  الطبية 
ــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة ســتــكــون  الــــعــ
االســتــشــارة عن  أو  الــهــاتــف  عبر 
الثالثاء  اليوم  من  اعتبارا  بعد 
إشعار  وحتى  يناير   11 الموافق 
ــر حـــســـابـــه  ــبــ آخـــــــــر، وأوضـــــــــــح عــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــمــ ــي بــ ــمــ ــرســ الــ
ــي »االنــــســــتــــجــــرام«  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
منطلق  مـــن  يــأتــي  اإلجــــــراء  أن 
اتخاذ  على  المستشفى  حــرص 
كـــل االحـــتـــيـــاطـــات واإلجـــــــراءات 
ــواء جــائــحــة  ــتــ ــتــــرازيــــة الحــ االحــ
كــورونــا »كــوفــيــد 19« والــحــد من 

انتشاره.
ــــــن الـــمـــســـتـــشـــفـــى أنــــه  وبــــــيَّ
المرضى  ستتم متابعة مواعيد 
وتقديم االستشارة من الطبيب 
سيتم  فيما  فقط،  الهاتف  عبر 
صــــــــرف وتــــســــلــــم األدويـــــــــــــة مــن 
ــرة، عــــدا في  ــاشـ ــبـ الــصــيــدلــيــة مـ
الـــــحـــــاالت الــــضــــروريــــة فــســيــتــم 

استدعاء المريض.
الملك  كما أعلن مستشفى 
آخر  الجامعي في منشور  حمد 
الثالثاء  اليوم  من  واعتبارا  أنــه 
إجــراء  سيتم  آخــر  إشعار  وحتى 
تغييرات مؤقتة لمواعيد الزيارة 
المرضى  لحماية  األجنحة  في 
والــــــــــزّوار ولـــضـــمـــان ســالمــتــهــم، 
وتشمل اإلجــراءات ضــرورة إبراز 

ــن خـــالل  ــ ــادة الـــتـــطـــعـــيـــم مـ ــ ــهـ ــ شـ
فيما  واعــــي«،  »مجتمع  تطبيق 
هم  مــن  على  الــزيــارة  ستقتصر 
ــقـــط، كــمــا  ــا فـ ــامـ ـــ 18 عـ ــ الـ ــوق  ــ فـ

فقط  زائــريــن  بــدخــول  سيسمح 
لــكــل مـــريـــض يــتــم تــحــديــدهــمــا 
ــارة  ــزيــ الــ أن  مـــوضـــحـــا  مــســبــقــا، 
ستكون مدة ساعة واحدة فقط 

ــبــــدأ مــــن الـــســـاعـــة الــخــامــســة  تــ
وتــنــتــهــي عــنــد الــســاعــة 6 مــســاء 
لــكــل أجــنــحــة الـــمـــرضـــى كــذلــك 

وحدة العناية المركزة. 

�عتبار� من �ليوم حتى �إ�شعار �آخر

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���م���ل���ك ح���م���د ُي����ق����دم اال����ش���ت�������ش���ارات 

ال��ط��ب��ي��ة ل��م��واع��ي��د ال���ع���ي���ادات ال���خ���ارج���ي���ة ه��ات��ف��ي��ا

ناقشت لجنة الشؤون المالية 
واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الـــشـــورى 
المنعقد برئاسة  خالل اجتماعها 
الــســيــد رضــــا عـــبـــداهلل فــــرج نــائــب 
ــون  ــانـ ــيــــس الـــلـــجـــنـــة مــــشــــروع قـ رئــ
ــل بــــعــــض أحـــــكـــــام قــــانــــون  ــديـ ــعـ ــتـ بـ
تشجيع وحماية المنافسة الصادر 
 2018 لــســنــة   )31( رقـــم  بــالــقــانــون 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
ــورى(،  ــشــ الـــمـــقـــدم مـــن مــجــلــس الــ
إلــى تــدارك العيوب  والــذي يهدف 
المواد  بعض  صياغة  شابت  التي 
فــــــي قــــــانــــــون تـــشـــجـــيـــع وحــــمــــايــــة 
رقــم  بــالــقــانــون  الــصــادر  المنافسة 
)31( لسنة 2018، والتي تؤثر على 
مع  يتوافق  بما  النصوص  تفسير 
إرســاءه من  أراد  ومــا  المشرع  إرادة 

مبادئ قانونية.
ــثــــت الـــلـــجـــنـــة بـــحـــضـــور  وبــــحــ
ــؤون  ــشــ والــ ــعــــدل  الــ وزارة  مــمــثــلــي 
ــة واألوقـــــــــــاف نــصــوص  ــيــ ــالمــ اإلســ
 )52( الـــمـــادة  و)45(،   )5( الـــمـــواد 
الفقرة   )53( والمادة   ،)2( الفقرة 
الــــوزارة  لــمــرئــيــات  واســتــمــعــت   ،)2(
بشأنها، إلى جانب اآلثار المترتبة 
الواقع،  أرض  على  تطبيقها  على 

تقريرها  رفــع  اللجنة  قــررت  فيما 
الــنــهــائــي بــشــأن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــى مـــكـــتـــب الـــمـــجـــلـــس تــمــهــيــدًا  ــ إلــ
إلدراجه على جدول أعمال إحدى 

الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة 
الـــعـــدل  وزارة  مـــمـــثـــلـــي  بـــحـــضـــور 
ــة واألوقــــــاف  ــيـ والــــشــــؤون اإلســـالمـ
الــمــادة  بتعديل  بــقــانــون  االقـــتـــراح 
الصادر  التجارة  قانون  من   )465(
لسنة   )7( رقــم  بقانون  بالمرسوم 
األعـــضـــاء:  مـــن  ــقـــدم  ــمـ والـ  ،1987

خـــالـــد  رحـــــمـــــة،  آل  عــــيــــد  صــــــــادق 
بسام  الدكتور  المسقطي،  حسين 
البنمحمد، دالل جاسم  إسماعيل 
الزايد، جميلة علي سلمان، والذي 
القانونية  الــقــواعــد  وضــع  يتناول 
عملية  تنظيم  على  تساعد  الــتــي 
ــيـــك بـــاعـــتـــبـــاره ورقــــة  ــرف الـــشـ ــ صــ
ــاريــــة مــســتــحــقــة الـــــوفـــــاء فــي  تــــجــ
بما يغطي حكم  إصــدارهــة،  تاريخ 
مــا إذا كــان حــســاب الــســاحــب لدى 
قيمة  يغطي  ال  عليه  الــمــســحــوب 
الــشــيــك بــأكــمــلــه لــحــامــلــه، حيث 

تجيز  قــانــونــيــة  ــدة  ــاعـ قـ تـــوجـــد  ال 
المبلغ  صــــرف  عــلــيــه  لــلــمــســحــوب 
الموجود في الحساب وحفظ حق 
المتبقي،  المبلغ  فــي  المستفيد 
إلــى حفظ  يــهــدف االقــتــراح  فيما 
ــق الـــمـــســـحـــوب عـــلـــيـــه بـــصـــرف  ــ حـ
ــود فـــي الــحــســاب  ــمـــوجـ الــمــبــلــغ الـ
وحفظ حق المستفيد في المبلغ 

المتبقي.
االســـــتـــــمـــــاع  تــــــــم  أن  وبــــــعــــــد 
لــمــرئــيــات الـــــــوزارة وردودهـــــــا على 
تـــســـاؤالت أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــشــأن 

ــلـــى تــطــبــيــق  اآلثــــــــار الـــمـــتـــرتـــبـــة عـ
رفع  اللجنة  قـــررت  االقــتــراح،  هــذا 
تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب 

المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع 
)1( من  ــادة  ــمــ الــ بــتــعــديــل  قـــانـــون 
لسنة   )27( رقــم  بقانون  المرسوم 
الــتــجــاري،  الــســجــل  بــشــأن  2015م 
 )24( ــم  ــ رقــ ــوم  ــمـــرسـ ــلـ لـ ــق  ــرافــ ــمــ الــ
إلــى  يــهــدف  والــــذي  2020م،  لسنة 
للمقاصة  البحرين  شركة  إعطاء 
التأشير  طلبات  فــي  الــبــت  سلطة 
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة 
المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه 
الطلبات ورفضها، وذلك من خالل 
نــقــل خـــدمـــات الــســجــل الــمــركــزي 
من  المقفلة  المساهمة  للشركات 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إلى شركة البحرين للمقاصة.
ــة حــــول  ــنــ ــجــ ــلــ وتــــبــــاحــــثــــت الــ
ســيــتــم بحثها مع  الــتــي  الــمــحــاور 
الوزارة المعنية وأهم األسئلة التي 
ستطلب اللجنة إيضاحات بشأنها 
قررت  فيما  المعنية،  الجهات  من 
مواصلة بحث مشروع القانون في 

االجتماعات القادمة.

ب�شاأن ت�شجيع وحماية المناف�شة لمكتب المجل�س ال�شورى« ترفع تقريرها  »مالية 

} اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى.

العربي  الخليج  تعقد جامعة 
مـــارس 2014   14  - الــفــتــرة 13  فــي 
الجيني  للعالج  الــدولــي  المؤتمر 
والـــــــطـــــــب الـــــتـــــجـــــديـــــدي والـــــــــذي 
ــن الـــــــــرواد  ــ يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـــبـــة مــ
والباحثين  ــاتـــذة  واألسـ والــخــبــراء 
الــعــالــمــيــيــن مـــن مــخــتــلــف أرجــــاء 
ــعــــرض إنـــجـــازاتـــهـــم  ــعــــمــــورة لــ الــــمــ
المبتكرة،  وأبــحــاثــهــم  وتقنياتهم 
ــم الــــســــريــــريــــة فــي  ــهــ ــاتــ ــافــ ــشــ ــتــ واكــ
مـــجـــال الـــعـــالج الــجــيــنــي والــطــب 
الـــتـــجـــديـــدي، لـــعـــالج أمــــــراض لم 
يكن باالستطاعة عالجها بالطرق 

التقليدية.
المؤتمر  رئــيــس  بــذلــك  صـــرح 
وأســــــــتــــــــاذ الــــــطــــــب الــــتــــجــــديــــدي 
المشارك بجامعة الخليج العربي 
الــدكــتــور صــفــوق الــشــمــري، الــذي 
العديد  المؤتمر سيناقش  إن  قال 
الجيني  العالج  مثل  القضايا  من 
الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــعـــديـــل الــهــنــدســة 
الــوراثــيــة بــاالعــتــمــاد عــلــى طريقة 
القائم  الجيني  والعالج   ،CRISPR
على الحمض الريبوزي, باإلضافة 
إلى عرض آخر التطورات السريرية 
فــي مجال عــالجــات االضــطــرابــات 

ــــب عــــالجــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ الـــجـــيـــنـــيـــة، وأسـ
كــمــا سيتناول  الــجــيــنــي.  الــتــعــديــل 
الــمــؤتــمــر الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 
ــا  ــثــــل زراعــــــــــة الـــخـــاليـ األخــــــــــرى مــ
الـــجـــذعـــيـــة، الــهــنــدســة الــحــيــويــة، 
واألخالقية  القانونية  والتحديات 

للعالج الجيني والخلوي. 

الموؤتمر الدولي للعالج الجيني 

مار�س في  التجديدي  والطب 

} د. صفوق الشمري.

ــري  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ حــــــــــــــــراك تــ
ــلــــحــــوظ ومــــشــــهــــود فــي  مــ
الــعــمــل الــحــكــومــي بــكــافــة 
يقوده  ومناحيه  مجاالته 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
مــجــلــس الــــــــوزراء لــتــعــزيــز 
الحكومي,  األداء  فعالية 
ثاقبة  رؤيــــة  عــلــى  يــســتــنــد 
لجعل  مستقبلية  ونــظــرة 
ملبيًا  الــحــكــومــي  الــعــمــل 
ــًا  لـــلـــطـــمـــوحـــات ومـــحـــقـــقـ
ــًا  ــديـ ــتـــصـ لـــــإنـــــجـــــازات ومـ
لــلــتــحــديــات، ويـــقـــوم على 
فــلــســفــة عـــشـــق الـــتـــحـــدي 
لتحقيق  ــاز  اإلنــــجــ وحــــب 
ــا يــطــمــح إلـــيـــه الـــوطـــن  مــ
ــواطــــن واالســـتـــثـــمـــار  ــمــ والــ
ــان الــبــحــريــنــي  ــســ فــــي اإلنــ

وفي تعليمه وتدريبه وتوفير فرص العمل له 
والدفع بالطاقات الشبابية لتأخذ مكانها في 

مسيرة العمل الحكومي.
الملحوظ  التطويري  الــحــراك  ويتجلى 
الحكومي  العمل  فــي  األداء  فعالية  لتعزيز 
في  سأختصرها  لكنني  المجاالت,  كافة  في 
العمل  واجهت  التي  الجسام  التحديات  أهم 
وهما  الماضيتين  السنتين  خالل  الحكومي 
تحقيق التوازن المالي والتعامل مع جائحة 
كورونا، والتشجيع على اإلبداع واالبتكار بين 

موظفي القطاع الحكومي.
بــرنــامــج  أكـــتـــوبـــر 2018  فـــي  ــلـــق  أطـ لــقــد 
بين  المالي  التوازن  لتحقيق  يهدف  حكومي 
بحلول  الحكومية  والــمــصــروفــات  اإليـــــرادات 
الــعــالــم  يــبــتــلــي  أن  قـــبـــل  ــــك  ذلـ وكــــــان   ,2022
بجائحة الكورونا, ووضعت المبادرات وحددت 
التي  والــبــرامــج  الــمــبــادرات  وأطلقت  الــغــايــات 
اقـــتـــدار عــبــر منظومة  بــكــل  تــنــفــذه وتــابــعــهــا 
فريق  الــحــكــومــي  الــعــمــل  مــن  متسقة  متقنة 
كبيرة  جهود  وبذلت  سموه,  بقيادة  البحرين 
المالي،  التوازن  برنامج  تنفيذ  في  وواضحة 
وتم تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز 
اإليــــــــرادات ورفــــع كـــفـــاءة اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي 
وترشيده وكان الوصول إلى الهدف في 2022 
العالم  ابــتــلــي  أن  لـــوال  أدنـــى  أو  قــوســيــن  قـــاب 
بجائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار على 
الرغم  وعلى  المذكور.  البرنامج  تنفيذ  سير 
من الجائحة وشدة آثارها فقد نجح صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
على  االقــتــصــاد  أداء  على  بالحفاظ  ــوزراء  الــ
اإلغالق  تجنب  في  ونجح  اإلمكان  قدر  نموه 
من  تــأثــرًا  األكــثــر  الفئات  حماية  مــن  وتمكن 

الجائحة عبر قيادة  هذه 
حراك حكومي فّعال كان 
ــاًل عـــلـــى قـــدر  ــعــ عـــمـــلـــه فــ

حجم التحدي.
والــمــثــال اآلخـــر على 
ــري  ــويــ ــطــ ــتــ الـــــــحـــــــراك الــ
الــحــكــومــي الــمــشــهــود في 
ــره  الــعــمــل الــحــكــومــي وأثـ
ــابــــي عـــلـــى تــعــزيــز  اإليــــجــ
الحكومي  األداء  فعالية 
يـــــتـــــمـــــثـــــل أيــــــــــضــــــــــًا فــــي 
تــصــدي فــريــق الــبــحــريــن 
لمجابهة  ســمــوه  بــقــيــادة 
ومــــــكــــــافــــــحــــــة جــــائــــحــــة 
فيروس كورونا المستجد, 
ومــــــــــا حــــــصــــــول مـــمـــلـــكـــة 
المستوى  على  البحرين 
األول عالميًا في مستوى 
مؤشر التعافي من كورونا 
بــحــســب مــؤشــر )نــيــكــاي( 
القائمة  الحاالت  معدل  انخفاض  حيث  من 
المضاد  التطعيم  تلقي  مــعــدالت  وتــضــاعــف 
وااللــتــزام   %70 فاقت  بنسبة  كــورونــا  لفيروس 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة إال دلــيــل آخــر على 

فعالية األداء الحكومي.
لتعزيز  التطويري  الــحــراك  يتجلى  كما 
اإلبـــداع  تنميته  فــي  أيــضــًا  الــحــكــومــي  األداء 
واالبــــتــــكــــار لـــمـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الــحــكــومــي 
وتشجيعهم, وما طرح مسابقة »فكرة« وحرص 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تــكــريــم الــفــائــزيــن من 
إال  للمسابقة  تأهلت  الــتــي  األفــكــار  أصــحــاب 
البيئة  تطوير  على  سموه  حــرص  على  دليل 
والتشجيع  الحكومي  العمل  فــي  التنافسية 
عــلــى خــلــق الـــفـــرص لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
الحكومي  الــعــمــل  مــســيــرة  لــمــواصــلــة  التميز 
بــســواعــد أبــنــائــهــا الــمــبــدعــيــن الــقــادريــن على 
مستقبلية  فــــرص  ــى  إلــ الــتــحــديــات  تــحــويــل 

لإنجاز.
ــتـــحـــديـــات ومـــــا تــفــرضــه  أخـــــيـــــرًا, رغـــــم الـ
العالمي  االقتصاد  على  وتبعياتها  الجائحة 
التنمية,  مسيرة  على  ظــالل  من  ألقته  وبما 
البحرين  مملكة  فــي  الــحــكــومــي  الــعــمــل  فـــإن 
ــر لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــ ــزاهـ ــ فــــي ظــــل الـــعـــهـــد الـ
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
صاحب  بقيادة  يشهد  المفدى  البالد  عاهل 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــوزراء حـــراكـــًا تــطــويــريــًا شــامــاًل ومــلــحــوظــًا  ــ الــ
الحكومي  األداء  فعالية  لتعزيز  ومــتــســارعــًا 
ويبشر بدخوله إلى منعطف جديد في تتويج 
المنجزات الحكومية لتستمر بذلك المسيرة 

التنموية البحرينية الشاملة.

الح�راك التطوي�ري الحكوم�ي  بقيادة �ش�مو ولي

العهد رئي�س مجل�س الوزراء لتعزيز فعالية االأداء 

بقلم: الدكتور 
ياسر بن عيسى الناصر

وزارة  حـــــــرص  ــلـــق  ــنـــطـ مـ ــن  ــ مــ
ــارة والــســيــاحــة  ــجــ ــتــ الـــصـــنـــاعـــة والــ
والـــــجـــــهـــــاز الــــوطــــنــــي لــــــإيــــــرادات 
للقيمة  الــســلــيــم  الــتــطــبــيــق  عــلــى 
الفنية  بــكــافــة جــوانــبــهــا  الــمــضــافــة 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــتــنــظــيــمــيــة واإلجـ
ــو الـــــــــذي يـــكـــفـــل مــصــلــحــة  ــحــ ــنــ الــ
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، 
وكـــجـــزء مـــن إجــــــــراءات الــتــفــتــيــش 
المنشآت  والرقابة االعتيادية على 
فـــي مــحــافــظــات مملكة  الــتــجــاريــة 
الــصــنــاعــة  وزارة  قــامــت  الــبــحــريــن، 
ــة بــالــتــعــاون  ــيـــاحـ ــارة والـــسـ ــجــ ــتــ والــ
مــــع الـــجـــهـــاز الـــوطـــنـــي لــــإيــــرادات 
بتفتيش 26 محال ومنشأة تجارية 
ــدد مــن الــمــنــاطــق الــتــجــاريــة  فــي عـ
ــيــــويــــة، بـــتـــلـــك الـــمـــحـــافـــظـــات  الــــحــ
المنطقة  الجفير،  )الحورة،  ومنها 
الــزالق،  أمــواج،  جزر  الدبلوماسية، 
لالطالع  وذلــك  السيف(،  وضاحية 
التجارية  المنشآت  جــاهــزيــة  على 
لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها 
األســاســيــة الــمــعــدلــة ونــشــر الــوعــي 
بــاآللــيــات الـــواجـــب اتــبــاعــهــا خــالل 

هذه المرحلة.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأشــــــــــــــادت 
ــة بــــالــــتــــزام  ــاحــ ــيــ ــســ والـــــتـــــجـــــارة والــ
المنشآت في تطبيق آليات المرحلة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة لــلــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، 
اإليجابي  التجاوب  في  والمتمثل 

والــتــعــامــل بــكــفــاءة ووعـــي مــن قبل 
للتطبيق  تحقيقا  المنشآت  تلك 

السليم للقيمة المضافة.
وتـــــــــــــــم خـــــــــــــــالل الـــــــحـــــــمـــــــالت 
مــخــالــفــة   15 رصــــــد  الــتــفــتــيــشــيــة 
اإلدارية  الغرامات  فرض  تستوجب 
دينار  آالف   10 إلــى  تصل  قــد  التي 
ــانـــون الــقــيــمــة  ــقـ ــًا لـ ــقــ بــحــريــنــي وفــ
بعض  رصــد  جانب  إلــى  المضافة. 
تعد من حاالت  قد  التي  الــحــاالت 

الـــتـــهـــرب مــــن الـــقـــيـــمـــة الــمــضــافــة 
ــا لـــقـــانـــون الــقــيــمــة الــمــضــافــة  ــًقـ وفـ
والـــــذي قـــد يــســتــوجــب غــلــق بعض 
المحالت تحفظيًا، وبناًء عليه فإن 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بصدد  لإيرادات  الوطني  والجهاز 
حيال  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ 
الــمــنــشــآت الــمــخــالــفــة، وإحــالــة من 
يثبت ارتكابه ألحد جرائم التهرب 
مــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة، والــتــي قد 

 5 مدة  السجن  إلى  تصل عقوبتها 
سنوات والغرامة التي تعادل ثالثة 
المتهرب  المضافة  القيمة  أمــثــال 
ــات الــمــخــتــصــة  ــهـ عـــنـــهـــا، إلـــــى الـــجـ
لــتــحــريــك الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة في 

مواجهته.
مــــــن جــــانــــبــــه شــــــــدد الــــجــــهــــاز 
الــوطــنــي لــــإيــــرادات عــلــى أهــمــيــة 
تـــضـــافـــر جــــهــــود كــــافــــة األطــــــــراف 
ــة، إلنــــــجــــــاح الــــمــــراحــــل  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، داعــــيــــًا 
الــمــواطــنــيــن  وكـــافـــة  المستهلكين 
الشكاوى  تقديم  إلــى  والمقيمين 
عـــنـــد مـــالحـــظـــة أيـــــة مـــخـــالـــفـــة أو 
أو  تجاوز لقانون القيمة المضافة 
بنسبتها  المضافة  القيمة  تطبيق 
ــــك عــبــر  ــة الـــمـــعـــدلـــة وذلــ ــيـ ــاسـ األسـ
قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

ــوة  ــ ــاز دعــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــا جـــــــدد الـ ــمــ  كــ
الــمــســتــهــلــكــيــن وقــــطــــاع األعـــمـــال 
ــرح االســـتـــفـــســـارات  ــ لـــلـــتـــواصـــل وطــ
حـــــــول كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــقــيــمــة 
مركز  مع  التواصل  عبر  المضافة 
 80008001 الــرقــم  عــلــى  االتـــصـــال 
ــد الــمــوظــفــيــن  ــ لـــلـــتـــواصـــل مــــع أحـ
ــاز الــــوطــــنــــي لــــــإيــــــرادات  ــهــ ــالــــجــ بــ
الساعة،  مـــدار  على  الــمــتــواجــديــن 
ــال  ــ إرسـ أو  ــوع،  ــ ــبـ ــ أيــــــام األسـ طــــــوال 
المالحظات على  أو  االستفسارات 
vat@nbr.gov.اإللكتروني الــبــريــد 

االســـتـــفـــادة من  إلــــى  إضـــافـــة    bh
الــمــعــلــومــات الــمــفــصــلــة الــمــتــاحــة 
للجهاز  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  على 
www.nbr.الـــوطـــنـــي لــــــــــإيــــــــــرادات

االطــــــالع  يـــمـــكـــن  كـــمـــا    .gov.bh
عــلــى الــمــعــلــومــات الـــتـــي يــنــشــرهــا 
الــــجــــهــــاز بــــاســــتــــمــــرار مـــــن خــــالل 
ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــل االجـ ــــواصـ ــتـ ــ قـــــنـــــوات الـ
تــويــتــر وانــســتــغــرام ويـــوتـــيـــوب  )@

 .)BahrainNBR

شــــــاركــــــت جـــمـــعـــيـــة الــــهــــالل 
ــي بــــورشــــة  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ األحــــــمــــــر الــ
ــل إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة  ــمـ عـ
حماية  حــول  الــقــاهــرة  المصرية 
التكافلي  والــنــظــام  المتطوعين 
الـــخـــاص بــهــم، وأقــيــمــت الــورشــة 
الــدولــي  االتـــحـــاد  مــع  بالتنسيق 
ــيـــب األحـــمـــر  ــلـ لـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـ
والهالل األحمر وجمعية الهالل 
ــد مــثــل  ــ ــري، وقــ ــمــــصــ األحــــمــــر الــ
المتطوع عبداهلل  فيها  الجمعية 

ياسر.
وركزت الورشة التي استمرت 
المشاركين  تــدريــب  على  يومين 
عــلــى األســــس واإلرشــــــــادات الــتــي 
يــنــبــغــي الـــعـــمـــل وفـــقـــهـــا لــضــمــان 

بمهام  قيامهم  أثــنــاء  سالمتهم 
الــعــمــل اإلغـــاثـــي واإلنـــســـانـــي في 
بيئات خطرة كالكوارث الطبيعية 
أو  وأوبــئــة  فــيــضــانــات وزالزل  مــن 
ــات،  ــزاعــ ــنــ ــــروب والــ ــــحـ مـــنـــاطـــق الـ
إلى  العون  تقديم  بين  والموازنة 
الــمــنــكــوبــيــن والــمــحــتــاجــيــن من 
مــن جهة  األخــطــار  جهة وتجنب 

أخرى.
كما استعرضت الورشة عددا 
الـــالزمـــة  الــوقــائــيــة  األدوات  مـــن 
ــة الــمــتــطــوعــيــن  لـــتـــعـــزيـــز ســــالمــ
ــيـــات  ــعـ ـــن فــــــي الـــجـــمـ ــلــــيـ ــامــ والــــعــ
ــر  ــمــ ــة لـــلـــصـــلـــيـــب األحــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
االضطالع  قبل  األحمر  والهالل 
بــاألنــشــطــة اإلنــســانــيــة وأثــنــاءهــا 

ــن الـــســـكـــان  ــ ــاًل عـ ــضــ وبــــعــــدهــــا، فــ
الــمــســتــضــعــفــيــن والـــمـــعـــرضـــيـــن 
ــاذ مــبــارك  ــتـ لــلــخــطــر. وأكــــد األسـ
الــعــام لجمعية  الــحــادي األمــيــن 
ــنـــي  ــريـ ــبـــحـ الــــــهــــــالل األحــــــمــــــر الـ
ــي بــنــاء  أهـــمـــيـــة هـــــذه الــــورشــــة فــ
ورفــــع قـــــدرات مــتــطــوعــي الــهــالل 
مختلف  فــي  البحريني  األحــمــر 
بالعمل  الــصــلــة  ذات  الــمــجــاالت 
ــي واإلنـــــســـــانـــــي، وزيــــــــادة  ــ ــاثــ ــ اإلغــ
الخدمات  تقديم  على  قــدراتــهــم 
ــات.  ــ اإلنــســانــيــة فـــي جــمــيــع األوقـ
وأشار إلى حرص جمعية الهالل 
العمل  عــلــى  البحريني  األحــمــر 
لجمعيات  الـــدولـــي  االتـــحـــاد  مــع 
الصليب األحمر والهالل األحمر 

ــات الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــــاقـــــي الـ وبـ
لــتــطــويــر مــجــمــل أركــــــان الــعــمــل 
ــي واإلنــــســــانــــي، بـــمـــا فــي  ــ ــاثـ ــ اإلغـ

ذلــــك الــتــشــريــعــات الــتــي تــنــاصــر 
الــمــتــطــوعــيــن الــمــنــخــرطــيــن في 
وتحميهم  اإلنسانية  النشاطات 

ال����ه����الل االأح�����م�����ر ت�������ش���ارك ب���ور����ش���ة ع���م���ل ب���ال���ق���اه���رة

} الوفد المشارك في الورشة.

ت���ج���اري���ة م���ن�������ش���اأة   26 ع���ل���ى  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ح����م����الت 

ال��م�����ش��اف��ة ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  م��خ��ال��ف��ة   15 ور�����ش����د 

} خالل الجوالت التفتيشية.
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ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
ــوزراء  االجــتــمــاع االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس الـ

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
بــالــدور  بــدايــة االجــتــمــاع، أشـــاد المجلس   فــي 
عن  الدفاع  في  الوطني  الحرس  به  الــذي يضطلع 
أمن الوطن وما يتميز به من جاهزية وكفاءة عالية 
تهنئته  في معرض  وذلــك  الوطني،  واجبه  أداء  في 

بالذكرى الـ25 لتأسيس الحرس الوطني.
بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي 
كل  من  يناير   14 ُيــصــادف  الــذي  البحرين  لمملكة 
خالل  البحرينية  الدبلوماسية  حققته  بما  عـــام، 
نجاحات  من  عامًا   50 من  أكثر  الممتدة  مسيرتها 
ــززت مــكــانــة الــمــمــلــكــة إقــلــيــمــيــًا ودولــــيــــًا، مـــؤكـــدًا  ــ عـ
مع  عالقاتها  تطوير  في  البحرين  مملكة  مواصلة 
تطلعات  تحقق  التي  الشراكات  وإقامة  العالم  دول 

الجميع في األمن والتنمية.
وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 
الملكي  السمو  أمــر صاحب  وحــدة سكنية  ألــف   40

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية 
عــلــى الــمــواطــنــيــن واســتــكــمــال تــوزيــعــهــا خـــالل شهر 
فبراير القادم، وكلف سموه وزارة اإلسكان باتخاذ كل 
الوحدات  توزيع  في  للشروع  الالزمة  االستعدادات 
اإلســكــانــيــة ضــمــن الــمــشــروعــات اإلســكــانــيــة فــي كل 

محافظات مملكة البحرين.
ــم أشـــــــاد الـــمـــجـــلـــس بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــقـــدم  ــ ثـ
»فكرة«  الحكومي  االبتكار  مسابقة  في  للمشاركات 
أبناء  يمتلكه  مــا  يعكس  مــا  الــرابــعــة،  نسختها  فــي 
العمل،  فــي  واإلبــــداع  للتميز  شغف  مــن  البحرين 
ــتـــفـــادة الـــــــــوزارات والــجــهــات  ووجـــــه إلــــى دراســــــة اسـ
وتضمينها  اإلبــداعــيــة  األفــكــار  هــذه  مــن  الحكومية 
فــي مـــســـارات الــتــطــويــر بــالــعــمــل الــحــكــومــي، وذلــك 
التنسيقية بشأن  اللجنة  بعد االطالع على مذكرة 
نسختها  فــي  »فــكــرة«  الــحــكــومــي  االبــتــكــار  مسابقة 

الرابعة.
بعدها تابع المجلس اإلجراءات التي تتخذها 
ووجه  المستهلك،  حماية  بشأن  المعنية  الجهات 

للتأكد  التفتيشية  الــحــمــالت  بتكثيف  الــمــجــلــس 
ــن الــتــطــبــيــق الــســلــيــم لــلــقــوانــيــن بــكــل جــوانــبــهــا  مـ
حماية  يكفل  بما  واإلجرائية  والتنظيمية  الفنية 

المستهلك.
إلى جانب ذلك تابع المجلس تطورات األحداث 
فــي جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان الــصــديــقــة، وأعــــرب عن 
ــن والــــرخــــاء، وتــحــقــيــق تطلعات  تــمــنــيــاتــه لــهــا األمــ

شعبها والمحافظة على السلم األهلي.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يأتي:
أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:

القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1
ــاون بــيــن  ــعـ ــتـ ــاق الـ ــ والــتــشــريــعــيــة بـــشـــأن تـــطـــويـــر آفــ
الــســلــطــتــيــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة بــمــا يحقق 
الوطن  مصلحة  تحقيق  فــي  المشتركة  األهــــداف 

والمواطن، واعتماد دليل حكومي يعزز ذلك.
المالية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  مــذكــرة   .2
واالقــتــصــاديــة والــتــوازن الــمــالــي حــول مــشــروع قــرار 
الخاص  المنفذ  أعمال  لمزاولة  الترخيص  بشأن 

وتجديد الترخيص.
القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .3
برغبة  اقتراح  على  الحكومة  رد  بشأن  والتشريعية 

مقدم من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعات اآلتية:

القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1
على  بالموافقة  قــانــون  مــشــروع  بشأن  والتشريعية 
ــــى اتـــفـــاقـــيـــة األمــــم  انـــضـــمـــام مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إلـ
المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة 

عن الوساطة.
المالية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  مــذكــرة   .2
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن ملخص أعمال 
بــرنــامــج  تـــركـــزت حــــول  الــتــي  لــعــام 2021،  الــلــجــنــة 
 7 ضمن  وذلــك  المالي  الــتــوازن  وبرنامج  الحكومة 

محاور يندرج تحتها 31 برنامجا.
بشأن  والــمــاء  الكهرباء  شـــؤون  وزيـــر  مــذكــرة   .3
التحول اإللكتروني لخدمات هيئة الكهرباء والماء، 
عبر تحويل 10 خدمات إلكترونيًا لتخدم 400 ألف 

مشترك في خدمات الكهرباء. 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء ي�شيد بدور الحر�س الوطني في الدفاع عن اأمن الوطن
�لتنويه بما حققته �لدبلوما�سية �لبحرينية من نجاحات عززت مكانة �لمملكة �إقليميا ودوليا

المجل���س ي�ش��يد بالم�ش��توى المتق��دم للم�ش��اركات ف��ي م�ش��ابقة االبت��كار الحكوم��ي »فك��رة«

ال���ت���وج���ي���ه اإل��������ى ا�����ش����ت����ف����ادة ال�������������وزارات وال���ج���ه���ات 

ال���ح���ك���وم���ي���ة م�����ن االأف������ك������ار االإب�����داع�����ي�����ة ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة

الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
والتفوق سمة  اإلبـــداع  أن  الـــوزراء 
البحرين  مملكة  أبناء  بها  يتميز 
وبــهــا تــحــقــقــت وتــتــحــقــق الــعــديــد 
مـــن اإلنــــجــــازات عــلــى كـــل صعيد، 
مشيًرا إلى أهمية تنفيذ الخطط 
والــبــرامــج الــقــائــمــة عــلــى األفــكــار 
اإلبداعية لتحويل التحديات إلى 
فرص مستقبلية، ومواصلة تعزيز 
التنافسية وخلق الفرص الواعدة 
يرفع  بما  المجاالت  مختلف  في 
العمل  في  اإلنجاز  مستويات  من 
الــــحــــكــــومــــي، تـــحـــقـــيـــًقـــا ألهــــــداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
بالخير  يعود  بما  المفدى،  البالد 
والنماء على الوطن والمواطنين.
التعلم  إن شغف  وقــال سموه 
والــتــطــور واالبــتــكــار لـــدى الــكــوادر 

الــوطــنــيــة شــهــدنــاه طــــوال مسيرة 
ــا أســـهـــم فــي  الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، مــ
مختلف  فــي  الــمــنــجــزات  تحقيق 
ــا أن  ــمـ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، كـ
أثمرت  التي  التطويرية  الــفــرص 
نــتــاج مــواجــهــة الــتــحــديــات كــانــت 
ــا نــحــو الــمــزيــد مـــن الــتــمــّيــز  ــًعـ دافـ
مؤكًدا  الوطن،  أبناء  حققه  الذي 
الطاقات  في  االستثمار  استمرار 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــشـــجـــعـــيـــهـــم عــبــر 
ــيـــات  ــم مــخــتــلــف آلـ ــ مـــواصـــلـــة دعــ
االبتكار  مسابقة  ومنها  التطوير 
الــحــكــومــي )فــــكــــرة( الـــتـــي أثــبــتــت 
السابقة  السنوات  في  مخرجاتها 
لهما  ال حد  واالبتكار  اإلبـــداع  أن 
عــنــدمــا يــقــتــرنــان بــحــب الــتــحــدي 

وعشق اإلنجاز.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه 
في قصر القضيبية أمس، بحضور 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
ــة بـــنـــت عـــبـــداهلل  ــ ــوزيـ ــ الـــــــــــوزراء، وفـ

ــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  ــيـــسـ ــنــــل رئـ زيــ
ــن،  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ وعــــــــدد مـــــن كــــبــــار الـ
ــار االثــــنــــي عــشــر  ــ ــكـ ــ أصــــحــــاب األفـ
االبتكار  مسابقة  فــي  المتأهلين 
الــحــكــومــي )فـــكـــرة(، حــيــث هنأهم 
النهائية  المرحلة  إلــى  بالوصول 
قدموه  بما  منوًها  المسابقة،  من 
كل  واجتيازهم  إبداعية  أفكار  من 
متمنًيا  بتمّيز،  التقييم  مــراحــل 

لمواصلة  والــنــجــاح  التوفيق  لهم 
مسيرتهم  في  اإلنــجــازات  تحقيق 
الــمــهــنــيــة بــمــا يــعــود بــالــنــفــع على 

الوطن والمواطنين.
ــل ســــــمــــــوه بـــتـــكـــريـــم  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ وتـ
الــفــائــزة، معرًبا  أصــحــاب األفــكــار 
مسيرة  مواصلة  إلــى  التطلع  عن 
التطوير من خالل تنفيذ األفكار 
ــائــــزة بـــمـــا يـــصـــب فــــي تــعــزيــز  ــفــ الــ

الــمــبــادرات اإلبــداعــيــة االبــتــكــاريــة 
الحكومي  العمل  مــســارات  ضمن 

لرفع كفاءة أدائه.
الفائزون  أعــرب  جانبهم؛  من 
عــن شكرهم  )فــكــرة(  فــي مسابقة 
وتـــقـــديـــرهـــم لـــمـــا يـــولـــيـــه صــاحــب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
ــلــــس الـــــــــــــــوزراء مــــــن حــــــرٍص  مــــجــ
واهتمام لدعم الطاقات الحكومية 

ومواصلة تعزيز اإلبداع واالبتكار، 
مـــؤكـــديـــن اعـــتـــزازهـــم بـــالـــفـــوز في 
الــمــســابــقــة الـــتـــي أطــلــقــهــا ســمــوه 
وتــطــلــعــهــم إلـــــى تــنــفــيــذ األفـــكـــار 
األهـــداف  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا 

المنشودة.
بــالــذكــر أن األفــكــار  الــجــديــر 
تقييم  بــمــراحــل  مـــرت  الــمــتــأهــلــة 
إلـــى  مــنــهــا  لــتــصــل 12  مــخــتــلــفــة 

الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة، وبــعــد عــرض 
ــار عــلــى لــجــنــة مــكــونــة من  ــكــ األفــ
عــــــــدٍد مـــــن الــــــــــــوزراء إلــــــى جـــانـــب 
ــازت كـــل من  تــصــويــت الــجــمــهــور فــ
فكرة تطبيق هويتي المقدمة من 
مــحــمــد عــبــدالــرحــيــم األنـــصـــاري 
وســـيـــد أحـــمـــد حــمــيــد أحـــمـــد من 
مستشفى الملك حمد الجامعي، 
وفكرة )Green by Grey( المقدمة 

مــــــن حــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم بــــــــدو مــن 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزارة 
والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، إضــافــة 
ــزة بــاخــتــيــار  ــائــ ــفــ إلـــــى الـــفـــكـــرة الــ
الـــجـــمـــهـــور وهـــــي فـــكـــرة الــمــنــصــة 
للصم  المرئي  لالتصال  الوطنية 
الــمــقــدمــة مـــن مهند  )نــســمــعــك( 
وزارة شؤون  النعيمي من  سليمان 

اإلعالم. 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل تكريم أصحاب األفكار الفائزة في مسابقة االبتكار الحكومي.

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4
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ــعــــة نـــيـــابـــة  ــابــ ــتــ فــــــي إطــــــــــار مــ
عن  الصادرة  لألحكام  االستئناف 
الــمــحــاكــم الــجــنــائــيــة لــلــتــأكــد من 
سالمتها وعدم مخالفتها ألحكام 
نيابة  رئــيــســة  الـــقـــانـــون، صــرحــت 
التمييز  محكمة  بــأن  االستئناف 
أصدرت أمس حكما بقبول طعن 
النيابة العامة على الحكم الصادر 
عن المحكمة االستئنافية العليا 
من  متهمين  ببراءة  حكم  بتأييد 
جــريــمــة غــســل أمــــــوال، لــمــا شــاب 
الحكم من قصور. وأمرت بإحالة 
الـــقـــضـــيـــة إلـــــى الــمــحــكــمــة الــتــي 
أصدرته لتحكم فيها من جديد. 

وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
ــالــــت الــمــتــهــمــيــن لــلــمــحــاكــمــة  أحــ
الـــجـــنـــائـــيـــة، بـــعـــدمـــا ثـــبـــت لــديــهــا 
ارتكابهما جريمة غسل أموال بلغ 
مقدارها مائة ألف دينار متحصلة 
وقد  األمــانــة،  خيانة  جريمة  مــن 
قضت المحكمة الكبرى الجنائية 
على  النيابة  فطعنت  ببراءتهما 
وقضت  باالستئناف  الحكم  هــذا 
محكمة االستئناف العليا بتأييد 
النيابة  علم  وفـــور  الـــبـــراءة،  حكم 
العامة بهذا الحكم قررت الطعن 
عليه بالتمييز لما شابه من فساد 
في االستدالل وخطأ في تطبيق 

القانون. 
وقـــــالـــــت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
ــان مــن الــمــقــرر قــانــونــًا  ــه وإن كـ إنـ
أن مـــن حـــق مــحــكــمــة الــمــوضــوع 
ذلــك  أن  إال  بــالــبــراءة  تــقــضــي  أن 
القائمة  األدلــــة  بتمحيص  رهـــن 
الــدعــوى ومــدى سالمتها في  فــي 
نـــفـــيـــه، وذلــــك  أو  ــام  ــهــ تـــأيـــيـــد االتــ

المقدمة  الثبوت  أدلــة  إلــى  إشــارة 
من النيابة العامة تأييدًا لالتهام 
والتي انتهت النيابة إلى حجيتها 
وداللــتــهــا الــقــاطــعــة بــشــأن قصد 
ــكــــاب جــريــمــة  الــمــتــهــمــيــن فـــي ارتــ

غسل األموال. 
تفاصيل الواقعة

وكـــان بــالغ تــقــدم بــه بحريني 
ضد المتهم أفاد فيه بأن األخير 
تسلم منه 100 ألف دينار بغرض 
ــثـــمـــار الـــمـــبـــلـــغ فــــي شـــركـــاتـــه  ــتـ اسـ
 %  10 نـــســـبـــة  تـــســـلـــيـــمـــه  ــابــــل  ــقــ مــ
المستثمر،  المبلغ  على  إضافية 
المقررة  الفترة  مــرور  بعد  أنه  إال 
والــمــتــفــق عــلــيــهــا لــتــســلــم الــربــح 
ماطل المتهم في رد المبلغ وأقام 
وصدر  أمانة  خيانة  جنحة  ضــده 
ضده حكما بالحبس 6 أشهر مع 
الواقعة  أثر  وعلى  التنفيذ،  وقف 

بدأت التحريات حول قيامه بعدة 
عمليات لغسل أموال.

ــحـــــريـــــات بــــأن  وأفــــــــــــــادت الـــــتـــ
المتهم يقوم بالنصب واالحتيال 
اختالسها  بقصد  األمــوال  وجمع 
ــيـــات بــنــكــيــة  ــلـ وإجــــــــــراء عــــــدة عـــمـ
تــتــعــلــق بــحــســابــات الــشــركــة الــتــي 
ملكيتها  بنقل  ــام  وقـ ملكه  كــانــت 
حسابات  إلـــى  بــاإلضــافــة  لنجله، 
أسرته بغرض إخفاء مصدر تلك 
الشرعية  طابع  إلضفاء  األمـــوال 
عـــلـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا اعــــتــــرف الــمــتــهــم 
بتسلم المبلغ ولكن بنية القرض، 

ونفى تهمة غسل األموال.
أنــه  للمتهم  الــنــيــابــة  أســنــدت 
مــــن 2018  الــــفــــتــــرة  غــــضــــون  فــــي 
مملكة  ــن  أمـ بـــدائـــرة   2020 حــتــى 
ــكـــب جــريــمــة غسل  الــبــحــريــن ارتـ
أمـــــوال مــتــحــصــل عــلــيــهــا بــطــريــق 

غــيــر مــشــروع مــن جــريــمــة خيانة 
األمانة على نحو من شأنه إظهار 
تلقى  بان  ذلك  وكــان  مشروعيتها 
مبلغ 100 ألف دينار من المجني 
وتضييعه  اخــتــالســه  بــنــيــة  عــلــيــه 
على مالكه، حيث أجرى عددا من 
التحويالت البنكية عليه بواسطة 
بغرض  الثاني(  )المتهم  الشركة 
إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة، 
كونها  حــال  للشركة  أســنــدت  كما 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن األشــــــــخــــــــاص االعـ ــ ــ مـ
لــهــا مــبــاشــرة نشاطا  والــمــرخــص 
المتهم  قبل  والمدارة من  تجاريا 
بواسطتها  ارتــكــبــت  بــأنــهــا  األول 
المتحصلة  جرائم غسل األمــوال 
بطريق غير مشروع والمبينة من 
أمر اإلحالة على نحو ترتب عليه 
ارتكاب جريمة غسل أموال قدرت 

بـ100 ألف دينار.

وكـــانـــت هــيــئــة مــحــكــمــة أول 
درجة قد استمعت لشهود الواقعة 
ــواء اإلثـــبـــات أو الــنــفــي ودفـــاع  ســ
المتهم الذي قدم ما يفيد سداد 
بملف  المبلغ  المتهم جــزءا من 
قضية خيانة األمانة، حيث قالت 
الــمــحــكــمــة انــــه يــشــتــرط لــقــيــام 
جــريــمــة غــســل األمــــوال أن يقوم 
مصدر  أن  إظهار  بقصد  المتهم 
الجريمة  حصيلة  األمـــوال  تلك 
يستوجب  بما  مــشــروع  األصــلــيــة 
تــــوافــــر الـــقـــصـــد الـــجـــنـــائـــي لـــدى 
الـــواقـــع على  فــعــلــه  وأن  الــمــتــهــم 
الجريمة  مــن  المتحصل  الــمــال 
مصدره  إخــفــاء  بقصد  األصلية 

أو تمويه طبيعته.
خلت  األوراق  أن  وأضـــافـــت 
ــر الـــقـــصـــد  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ مــــمــــا يـــفـــيـــد بـ
الــجــنــائــي لــــدى الــمــتــهــمــيــن كما 
مــن  ــــرض  ــغـ ــ الـ أن  ــي  ــ فـ تـــتـــشـــكـــك 
الــمــعــامــالت والــتــحــويــالت الــتــي 
أجراها المتهم األول كان بغرض 
وبنية إخفاء مصدر تلك األموال 
ــاء  ــفـ إخـ أو  حــقــيــقــتــهــا  وتـــغـــيـــيـــر 
مصدرها أو أي فعل آخر من شانه 
إظــهــار أن مــصــدر تــلــك األمــــوال 
الحقيقة،  خـــالف  عــلــى  مــشــروع 
الــجــنــائــيــة  ــام  ــكــ األحــ أن  مـــؤكـــدة 
تبنى على الجزم واليقين وليس 
عــلــى الــظــن واالحــتــمــال، ولــهــذه 
األســــــبــــــاب حـــكـــمـــت الــمــحــكــمــة 
والــشــركــة  األول  الــمــتــهــم  بـــبـــراءة 
ــا أســـنـــد  ــمـ ــانــــي مـ ــثــ الـــمـــتـــهـــمـــة الــ
إلــيــهــمــا مــن اتــهــام وأمــــرت برفع 
الـــحـــجـــز الـــمـــفـــروض عـــلـــى ذمـــة 

القضية من حسابتهما.

بعد قبول طعن النيابة..

�لتمييز تنق�ض حكم بر�ءة رجل �أعمال و�سركته من غ�سل 100 �ألف دينار

ــت دراســــــــــة عـــلـــمـــيـــة فــي  ــ ــ دعـ
تنظيم  إلــــى  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
ــــالج بـــالـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة  ــعـ ــ الـ
البحرين،  مملكة  فــي  تشريعيا 
التطور الطبي  من أجل مواكبة 
الحيوية،  التقنيات  مــجــال  فــي 
بــالــخــاليــا  الــــعــــالج  أن  مــــؤكــــدة 
ــة آمــنــة  ــلـ ــيـ ــعـــد وسـ ــة يـ ــيـ الـــجـــذعـ
ــة، مـــقـــارنـــة بـــاألســـالـــيـــب  ــالــ ــعــ وفــ
الــعــالجــيــة الــتــقــلــيــديــة، وأعـــدت 
الـــدراســـة الــطــالــبــة فـــي بــرنــامــج 
بكلية  الخاص  القانون  دكتوراه 
البحرين  جــامــعــة  فــي  الــحــقــوق 
فــاطــمــة عــمــر الــشــمــالن، وذلـــك 
الحصول  لمتطلبات  استكماال 

على درجة الدكتوراه.
الشمالن  أطــروحــة  ووســمــت 
ــي أشــــــرف عــلــيــهــا الــقــائــم  ــتــ -الــ
بــأعــمــال عــمــيــد كــلــيــة الــحــقــوق 
ــتـــور صــــالح أحـــمـــد ديــــاب-  الـــدكـ
ــانـــونـــي  بــــعــــنــــوان: »اإلطــــــــــار الـــقـ
لـــلـــعـــالج بـــالـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة: 
ــت  ــ ــدمـ ــ دراســـــــــــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة«، وقـ
عرًضا  دراســتــهــا-  -فــي  الباحثة 
بالخاليا  الــعــالج  عــن  مــتــكــامــال 
الجذعية من النواحي: الطبية، 
والــقــانــونــيــة، مبينة  والــشــرعــيــة، 
ــذه الـــخـــاليـــا، ودورهـــــا  أهــمــيــة هــ
العديد من األمــراض  في عــالج 
المستعصية، والموقف الشرعي 
ــيــــة، والـــتـــنـــظـــيـــم  ــنــ ــتــــقــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ لـ

التشريعي لها.
ــيـــة الـــخـــاليـــا  وعـــــن مـــشـــروعـ

حكم  »لمعرفة  قالت:  الجذعية 
ــــالج بـــالـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة  ــعـ ــ الـ
ال بــد مــن الــرجــوع إلـــى مــصــادر 
الحصول عليها، فهناك مصادر 
ــى مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــع عـ ــمــ ــجــ مــ
وإباحتها، ومصادر وقع اإلجماع 
ــلـــى تـــحـــريـــمـــهـــا، وهــــنــــاك مــن  عـ
ــو مــخــتــلــف في  ــا هـ الـــمـــصـــادر مـ

حكمه«.
وتــابــعــت »تــبــيــن الـــدراســـة أن 
إباحتها  على  المتفق  المصادر 
المشيمة  هــــي:  ومــشــروعــيــتــهــا، 
ــائــــل  ــســ والــــحــــبــــل الــــــســــــري، والــ
األمينوسي، وخاليا المنشأ من 
والمتوفين  والبالغين  األطفال 
المتفق  الــمــصــادر  أمـــا  حــديــًثــا. 
عــلــى تــحــريــمــهــا فـــهـــي: األجــنــة 

ــًدا، والــتــلــقــيــح  ــمــ الــمــجــهــضــة عــ
لمتبرعة  بويضة  بين  المتعمد 
ــبــــرع ال  ــتــ وحـــــــيـــــــوان مـــــنـــــوي لــــمــ
ــة. أمــا  ــيــ تــربــطــهــمــا رابـــطـــة زوجــ
المصادر المختلف على حكمها 
ــة مــن  ــائـــضـ ــفـ ــهــــي: األجــــنــــة الـ فــ
أطــفــال األنــابــيــب، واالســتــنــســاخ 
الحيواني  والــمــصــدر  الــعــالجــي، 

للخاليا الجذعية«.
أن  الـــــــــــدراســـــــــــة  ووجــــــــــــــــدت 
مـــعـــظـــم الـــتـــشـــريـــعـــات -ومـــنـــهـــا 
الــمــشــرع الــبــحــريــنــي- لــم ينظم 
ــعــــالج بـــالـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة،  الــ
فــيــتــم الــــرجــــوع إلــــى الــنــصــوص 
قانون  إلــى  أو  العامة  القانونية 
نــقــل األعـــضـــاء الــبــشــريــة، وهــذا 
ــوع في  ــوقــ مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى الــ

ــيــــة يــتــعــيــن  ــانــــونــ ــات قــ ــيــ ــالــ ــكــ إشــ
تشريع  سن  خــالل  من  تداركها، 
ــصــــص يــــنــــظــــم الـــــعـــــالج  ــخــ ــتــ مــ

بالخاليا الجذعية.
المنهج  الــبــاحــثــة  ووظـــفـــت 
ــا حــيــث  ــهــ ــتــ ــارن فــــي دراســ ــقــ ــمــ الــ
اعتمدت على التحليل المنتظم 
عـــدة مجتمعات  فــي  لــلــمــوضــوع 
ومنظومات قانونية، مستخلصة 

عناصر التشابه والتباين.
وشــــــــــــددت الــــبــــاحــــثــــة عــلــى 
أهمية تعريف الخلية الجذعية 
تسهيال  وواضًحا،  دقيًقا  تعريًفا 
الــمــدنــيــة  الــمــســؤولــيــة  لتكييف 
والـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــن 
ضوابط  وتحديد  بها،  المساس 
ــديــــده  ــيــــص وتــــجــ ــتــــرخــ ــنــــح الــ مــ

الــتــي  والـــمـــراكـــز  للمستشفيات 
بالخاليا  العالج  عمليات  تزاول 
فيها  تتوافر  أن  على  الجذعية، 
ــات الـــبـــشـــريـــة  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ جـــمـــيـــع اإلمـ
العالج  نجاح  لضمان  والــمــاديــة 

بها.
بضرورة  األطروحة  وأوصــت 
نــشــر الــوعــي الــطــبــي مــن خــالل 
ــالم، بــالــتــعــاون مع  ــ وســـائـــل اإلعــ
إبـــراز  الــصــحــة، مــن خـــالل  وزارة 
وخصوًصا  الخاليا،  هذه  أهمية 
المستخلصة من الحبل السري 
ــن أجــــــل إقـــنـــاع  ــ والـــمـــشـــيـــمـــة، مـ
األمهات بالتبرع بها لدى بنوك 
ــا، الحــتــمــالــيــة  ــاليــ ــخــ ــفـــظ الــ حـ
الحاجة إليها في عالج المولود 

نفسه، أو أحد أفراد األسرة.
وكانت لجنة امتحان ناقشت 
الــبــاحــثــة فــاطــمــة الــشــمــالن في 
دراستها حديًثا، وتكونت اللجنة 
القائم بأعمال عميد كلية  من: 
الـــحـــقـــوق بـــجـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
الـــدكـــتـــور صــــالح مــحــمــد أحــمــد 
ــو هــيــئــة  ديـــــــاب مــــشــــرًفــــا، وعــــضــ
ــي قـــســـم الـــقـــانـــون  ــتــــدريــــس فــ الــ
الــجــامــعــة نفسها  فـــي  الـــخـــاص 
يوسف  محمد  الدكتور  األستاذ 
الزعبي ممتحًنا داخليا، وأستاذ 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص فـــي جــامــعــة 
ــة  ــيـ الـــيـــرمـــوك بــالــمــمــلــكــة األردنـ
ــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــتـ ــ الـــهـــاشـــمـــيـــة األسـ
يوسف محمد عبيدات ممتحًنا 

خارجيا.
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التجارية  الــكــبــرى  المحكمة  رفــضــت 
ــوى أقـــامـــتـــهـــا بــحــريــنــيــة ضــــد آســـيـــوي  ــ دعــ
ــا، تــطــالــبــه  ــاريـ اســـتـــأجـــر مــنــهــا ســجــال تـــجـ
تمثل  دينار  آالف   3 من  أكثر  بسداد  فيها 
مستحقات العمال ورسوم الكهرباء والماء 
ــالــــت الــمــحــكــمــة إن  وإيــــجــــار الـــمـــحـــل، وقــ
عبارات عقد شركة المحاصة التي قدمته 
الــمــدعــيــة تـــؤكـــد أنــــه عــقــد تــأجــيــر سجل 
تجاري محظور بنص القانون، وليس لها 
هذا  لبطالن  شــيء  بــأي  بالمطالبة  الحق 

العقد.
وتتحصل وقائع الدعوى التي أقامتها 
الــمــدعــيــة فــي أنــهــا تــقــدمــت بــالئــحــة أمــام 
الــمــحــكــمــة وقـــالـــت فــيــهــا إنــهــا اتــفــقــت مع 
آســـيـــوي الــجــنــســيــة عــلــى تــأســيــس شــركــة 

مــحــاصــة بــمــوجــب عــقــد بــيــنــهــمــا بــتــاريــخ 
السجل  تــمــلــك  إنــهــا  حــيــث   .2017/10/1
أن  إال  ــد،  ــقـ ــعـ الـ ــي  فــ الـــمـــذكـــور  الـــتـــجـــاري 
المدعى عليه امتنع في مارس 2021. عن 
سداد المخصصات الشهرية لها المتعلقة 
ــاح الــــكــــراج، وكـــذلـــك إيـــجـــار الــمــحــل  ــأربــ بــ
والبالغ  والماء  والكهرباء  البلدية  ورســوم 
مجموعهم 3448 دينارا، فضال عن امتناعه 
الذي  العامل  أجور  يفيد سداد  ما  تقديم 
يعمل في الكراج، وذلك بالمخالفة لما تم 
المنشأة  إيجار  تحمله  من  عليه  االتــفــاق 
ــور الــعــامــل، ومــنــح المدعية  والــرســوم وأجـ

مبلغا شهريا مقطوعا بواقع 500 دينار.
المدعية  قدمت  الدعوى  نظر  وخالل 
إلى  منسوب  وتعهد«  »إقـــرار  عرفيا  محررا 

المدعى عليه يفيد تعهده بإخالء الكراج 
والمعدات  األدوات  أخذ  بعد  لها  وتسليمه 

الموجودة فيه كونها مملوكة له.
وأشارت المحكمة إلى المرسوم بقانون 
رقم 1 لسنة 1987 بشأن األحكام المتعلقة 
ببيع وتــأجــيــر الــمــحــال الــتــجــاريــة إلــى أنه 
»يحظر على أي تاجر – فردا كان أو شركة 
أن يبيع  الــتــجــاري  الــســجــل  فـــي  مــقــيــد   –
السجل التجاري أو يؤجره ألجنبي« ويكون 
الــتــاجــر الــمــقــيــد مــســؤوال بــالــتــضــامــن مع 
االلتزامات  كل  عن  والمستأجر  المشتري 
ــالـــف لــهــذا  ــمـــخـ ــمـــل الـ ــعـ ــة عــــن الـ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
القانون، وقالت المحكمة إنها استخلصت 
شركة  بـ»عقد  المعنون  العقد  عبارات  من 
أنـــه تــأجــيــر لسجل تــجــاري من  مــحــاصــة« 

المدعية للمدعى عليه، لما حوته عباراته 
من دالالت واضحة على ذلك.

ولفتت المحكمة إلى بنود العقد التي 
المسؤول  هــو  عليه  المدعى  أن  فيه  جــاء 
الحالية  المحل  نفقات  جميع  عــن  كليا 
ــلــــزم وحــــــده بـــســـداد  والــمــســتــقــبــلــيــة والــــمــ
جــمــيــع الــمــبــالــغ الــمــســتــحــقــة لــلــغــيــر عن 
السجل  تجديد  عــن  والــمــســؤول  النشاط، 
ــوم الــبــلــديــة والــكــهــربــاء  ودفـــع رســومــه ورســ
فيها  بما  التشغيلية  النفقات  وكل  والماء 
ورسوم  العمال  سداد رسوم تجديد رخص 
ــــل مــــا يــخــص  ــات والـــتـــأشـــيـــرات وكـ ــ ــامـ ــ اإلقـ
المحل،  وإيــجــار  وإيــجــار سكنهم  رواتــبــهــم 
فيما يكون للمدعية مبلغ شهري مقطوع 

بواقع 500 دينار في كل األحوال.

قضية  الكبرى  الجنائية  المحكمة  حجزت 
4 مــتــهــمــيــن بــحــرق صــــراف آلــــي إلــــى جــلــســة 13 
إلى  المتهمين  استمرار حبس  مع  للحكم  يناير 
الجلسة القادمة، حيث تعود الواقعة إلى سبتمبر 
الــمــاضــي حــيــث نــفــذ الــمــتــهــمــون حــريــقــا جنائيا 
مــتــعــمــدا فــي جــهــاز لــلــصــراف اآللــــي تــابــع ألحــد 
بوضع  قــامــوا  أن  بــعــد  الـــديـــر،  بمنطقة  الــبــنــوك 
ومن  عليها  البنزين  الجهاز وسكب  أمام  إطــارات 

ثم إشعال النيران وفروا من الموقع.
تلقت  قــد  الرئيسية  العمليات  غرفة  وكــانــت 
بــالغــا بــوجــود حــريــق فــي أحــد الــصــرافــات اآللية 
ــاع الـــمـــدنـــي مع  لــمــنــطــقــة الـــديـــر وتـــعـــامـــل الــــدفــ
الحادث وتبين أنه مفتعل, حيث دلت التحريات 
األمنية على قيام المتهم األول بارتكاب الواقعة 
رفقة آخرين وأنه على تواصل مع قيادات إرهابية 
لتنفيذ  مــالــيــا  تــمــويــال  منهم  تلقى  الــخــارج  فــي 
األخــرى  اإلرهابية  العمليات  من  وعــدد  العملية 
بــهــدف زعـــزعـــة االســـتـــقـــرار فـــي الــمــمــلــكــة، حيث 

والثالث  الــثــانــي  المتهمين  على  الــفــكــرة  عــرض 
والرابع ووافقوا على االشتراك ونفذوا الجريمة 
أنه  إال  بوقوعها  علم  الــذي  الــرابــع  المتهم  عــدا 

تخلف عن الحضور معهم.
وبــالــقــبــض عــلــى الــمــتــهــم اعـــتـــرف بــالــواقــعــة 
وأفـــــاد أنــــه تــلــقــى تــمــويــال وعــــرض الــخــطــة على 
الــثــانــي  الــمــتــهــم  اســتــغــل  حــيــث  المتهمين  بــاقــي 
ســيــارة وتــوجــهــوا إلــى محطة وقــود معهم إحــدى 
العبوات وقاموا بتعبئتها بالبترول وكان بحوزتهم 
ــارات متوجهين إلـــى غــرفــة ألحــد  ــ عـــدد مــن اإلطـ
الــبــتــرول على  الــصــرافــات اآللــيــة وقــامــوا بسكب 
الحريق  إشعال  وقام أحدهم بمحاولة  اإلطــارات 
بواسطة سعف النخيل إال أنه فشل، فقام بإشعال 
إلى  أدى  مما  مباشرة  قداحة  بواسطة  اإلطــارات 
إصــابــاتــه بــحــروق ثــم فــــروا هــاربــيــن، مضيفا أن 
المتهم الــرابــع كـــان عــلــى عــلــم بــالــواقــعــة ومــقــرر 
االشتراك معهم إال أنه تخلف، فيما اعترف باقي 

المتهمين بالواقعة. 

استمرار  مــن  الــرغــم  على 
الــحــيــاة الــزوجــيــة وعـــدم وقــوع 
الـــطـــالق رفــعــت ســيــدة عــربــيــة 
ــالـــب  الـــجـــنـــســـيـــة دعــــــــــوى تـــطـ
زوجـــــــهـــــــا الــــبــــحــــريــــنــــي بـــضـــم 
وبنفقة  منه  طفليها  حضانة 
لـــهـــا ولــلــطــفــلــيــن بـــزعـــم عـــدم 
الـــذي  الــخــبــيــر  أن  إال  إنــفــاقــه 
التزام  أكــد  المحكمة  انتدبته 
الــــمــــدعــــى عـــلـــيـــه بـــمـــصـــروف 
يتناسب  بما  المدعية  وسكن 
مع مصدر دخله ورأت أن شقة 
الحياة الزوجية تفي بالغرض 
وإن كـــان فــي مــســتــواه األدنـــى، 

وقضت برفض الدعوى.
نفيسة  المحامية  وقــالــت 
تفاجأ  إنــه  الـــزوج  وكيلة  دعبل 
ــازالــــت على  الـــتـــي مــ بـــزوجـــتـــه 
ــه وتـــقـــيـــم مـــعـــه فــــي شــقــة  ــتـ ذمـ
ــوى  بــبــيــت والـــــــده، بــرفــعــهــا دعـ
ضــــــــده تــــطــــالــــب فـــيـــهـــا بــضــم 
حضانة ابنيهما إليها والحكم 
بينما  وللطفلين،  لها  بنفقة 
لم يحدث الطالق وكانت تقيم 
تداول  أثناء  الزوجية  بيت  في 

الدعوى.
إن زوجها  الــزوجــة  وقــالــت 
ممتنع عن النفقة عليها وعلى 
يوفر  لم  أنــه  كما  منه،  ولديها 
لها سكنا سوى غرفة في بيت 
حضانة  بضم  وطالبت  والـــده، 
في سن  كونهما  والبنت  الولد 
بأن  زوجها  وبــإلــزام  الحضانة، 
يــدفــع لــهــا نــفــقــة شــهــريــة 300 
دينار ومثلها لكسوة العيدين.

وأوضحت المحامية دعبل 
مـــوظـــف حــكــومــي  مــوكــلــهــا  أن 
وقـــد تـــزوج مــن الــمــدعــيــة منذ 
بنتا  منها  وأنــجــب   ،2013 عــام 
ــدا فــي عــام  فــي عـــام 2015 وولــ
دينارا   540 يبلغ  وراتبه   ،2017

ــه قـــســـطـــا شـــهـــريـــا  ــنــ ــع مــ ــ ــدفـ ــ يـ
إلـــى  ــافـــة  ــاإلضـ بـ ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  343
الطفلين  مـــدرســـة  مــصــاريــف 
ديــنــارا  بـــواقـــع 180  الــخــاصــة، 
شــهــريــا، ويــســلــم زوجــتــه مبلغ 
بــيــنــمــا  يـــدهـــا  ــي  فــ ــارا  ــ ــنـ ــ ديـ  40
لحاجة  المتبقي  صـــرف  يــتــم 
المنزل األساسية، ودفعت بأنه 
ال محل لطلب المدعية توفير 
سكن وهي تسكن معه في شقة 

ببيت أبيه.
وانتدبت المحكمة خبيرا 
لـــمـــعـــايـــنـــة مـــســـكـــن الـــزوجـــيـــة 
والــــــذي بــيــن فـــي تـــقـــريـــره أنــه 
عــبــارة عــن شقة فــي بيت والــد 
الــمــدعــى عــلــيــه تــشــتــمــل على 
ــا مــلــحــقــا  ــامـ ــمـ ــوم وحـ ــ غـــرفـــة نـ
ــيـــرة  بــــالــــغــــرفــــة وصــــــالــــــة صـــغـ
األطــفــال  غــرفــة  وأن  ومطبخا 

مطلة على غرفة النوم.
وقــــــالــــــت الـــمـــحـــكـــمـــة فــي 
ــــض الــــدعــــوى إن  حــيــثــيــات رفـ
ادعــــاء الــمــدعــيــة بــعــدم إنــفــاق 
المدعى عليه يخالف الظاهر، 

أن  الــخــبــيــر  تـــقـــريـــر  يــبــيــن  إذ 
ــاكـــن الـــمـــدعـــى  ــة تـــسـ ــيـ ــمـــدعـ الـ
وعلى  عليها  ينفق  وهــو  عليه 
ــه يــدفــع  ولــديــهــا مـــنـــه، كــمــا أنــ
رسوم المدارس الخاصة لهما، 
وأشـــــــــارت الــمــحــكــمــة إلـــــى أن 
حضانة  تستحق  ال  المدعية 
الزالــت  الزوجية  ألن  الولدين 
قائمة ولم تفارق المدعى عليه 
ــامــــة،  ــي مــحــل الــســكــن واإلقــ فـ
بــمــا هـــو ثــابــت بـــإقـــرارهـــا، ولــم 
يفارق المدعي الولدين أيضا، 
التي  الفرقة  تثبت  ال  وبــذلــك 
 128 رقــم  الــمــادة  عليها  نصت 

من قانون األسرة.
ــت الـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــوهـ ــ ــا نـ ــمــ كــ
الخبير  تــقــريــر  فـــي  لــمــا جــــاء 
ــأن الــشــقــة صــغــيــرة إال أنــهــا  بــ
الــمــدعــى عليه  الـــتـــزام  ــــدت  أكـ
بمصروف وسكن المدعية بما 
يتناسب مع مصدر دخله ورأت 
أن الــشــقــة تــفــي بــالــغــرض وإن 
كان في مستواه األدنى، وقضت 

برفض الدعوى.
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} جانب من جلسة المناقشه.} فاطمة الشمالن

تـــــــــــــــــــــــــرأس الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــد 
مدير  العريفي  عبدالسالم 
عام اإلدارة العامة لإلصالح 
والــتــأهــيــل الــوفــد الــمــشــارك 
فــــــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــــدولــــــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالحـ ــ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة اإلصـ
ــة، والــــــــذي عــقــد  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
بوالية  فينيكس  مدينة  فــي 
بحضور  األمريكية،  أريــزونــا 
ممثلي عدد من المؤسسات 
اإلصــالحــيــة والــعــقــابــيــة من 

مختلف دول العالم.
وقــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــم خـــــــــــالل 
من  عـــدد  مناقشة  الــمــؤتــمــر 
الــــمــــوضــــوعــــات الــمــتــعــلــقــة 
ــل داخـــــــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــتــــطــــويــــر الـ
الـــمـــؤســـســـات اإلصـــالحـــيـــة، 
مملكة  اســتــفــادة  وإمــكــانــيــة 

الــــبــــحــــريــــن مــــــن الــــبــــرامــــج 
ــر  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
يــتــم منحها  الــتــي  الــدولــيــة 
في  اإلصالحية  للمؤسسات 
شهادة  على  الحصول  حــال 
االعتماد من الجمعية عند 
تطبيق المعايير المطلوبة.

كـــمـــا شــــــارك الــــوفــــد فــي 
عــقــدت  ــتـــي  الـ الـــعـــمـــل  ورش 
على هامش أعمال المؤتمر 
ــاور، من  وتــنــاولــت عـــدة مـــحـ
بــيــنــهــا الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 
الموظفين  ســالمــة  لضمان 
والـــــــــســـــــــجـــــــــنـــــــــاء، تـــــــدريـــــــب 
الــعــامــلــيــن فـــي الــمــؤســســات 
اإلصــــــالحــــــيــــــة، بــــاإلضــــافــــة 
ــى االطـــــــالع عـــلـــى أحــــدث  ــ إلـ
في  التكنولوجية  الــوســائــل 

مــجــال مــؤســســات اإلصـــالح 
والتأهيل.

وخــــالل مــشــاركــتــهــم في 
مع  الوفد  اجتمع  المؤتمر، 
الـــســـيـــد جـــيـــمـــس جـــونـــدلـــز 
للرابطة  التنفيذي  المدير 
ــيــــة،  ــة األمــــريــــكــ ــ ــيـ ــ ــــالحـ اإلصـ
عـــدد من  تــم مناقشة  حــيــث 
الــــمــــوضــــوعــــات الــمــتــعــلــقــة 
ــل داخـــــــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــتــــطــــويــــر الـ

المؤسسات اإلصالحية.
المشارك  الوفد  تضمن 
الــرائــد  المؤتمر  أعــمــال  فــي 
هــشــام إبــراهــيــم مــديــر مركز 
إصـــــــالح وتـــأهـــيـــل الــــنــــزالء، 
ــد الـــمـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــب حـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــي بــســفــارة  ــنــ الـــمـــلـــحـــق األمــ

البحرين بواشنطن.

ف�ي ي�س�ارك  و�لتاأهي�ل  �لإ�س�الح  ع�ام  مدي�ر 
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} خالل الم�صاركة في الم�ؤتمر الدولي للجمعية الإ�صالحية الأمريكية.
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كتبت فاطمة علي:

أعلن مستشفى الملك حمد 
الجامعي أن جميع االستشارات 
في  المتابعة  لمواعيد  الطبية 
ــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة ســتــكــون  الــــعــ
االســتــشــارة عن  أو  الــهــاتــف  عبر 
الثالثاء  اليوم  من  اعتبارا  بعد 
إشعار  وحتى  يناير   11 الموافق 
ــر حـــســـابـــه  ــبــ آخـــــــــر، وأوضـــــــــــح عــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــمــ ــي بــ ــمــ ــرســ الــ
ــي »االنــــســــتــــجــــرام«  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
منطلق  مـــن  يــأتــي  اإلجــــــراء  أن 
اتخاذ  على  المستشفى  حــرص 
كـــل االحـــتـــيـــاطـــات واإلجـــــــراءات 
ــواء جــائــحــة  ــتــ ــتــــرازيــــة الحــ االحــ
كــورونــا »كــوفــيــد 19« والــحــد من 

انتشاره.
ــــــن الـــمـــســـتـــشـــفـــى أنــــه  وبــــــيَّ
المرضى  ستتم متابعة مواعيد 
وتقديم االستشارة من الطبيب 
سيتم  فيما  فقط،  الهاتف  عبر 
صــــــــرف وتــــســــلــــم األدويـــــــــــــة مــن 
ــرة، عــــدا في  ــاشـ ــبـ الــصــيــدلــيــة مـ
الـــــحـــــاالت الــــضــــروريــــة فــســيــتــم 

استدعاء المريض.
الملك  كما أعلن مستشفى 
آخر  الجامعي في منشور  حمد 
الثالثاء  اليوم  من  واعتبارا  أنــه 
إجــراء  سيتم  آخــر  إشعار  وحتى 
تغييرات مؤقتة لمواعيد الزيارة 
المرضى  لحماية  األجنحة  في 
والــــــــــزّوار ولـــضـــمـــان ســالمــتــهــم، 
وتشمل اإلجــراءات ضــرورة إبراز 

ــن خـــالل  ــ ــادة الـــتـــطـــعـــيـــم مـ ــ ــهـ ــ شـ
فيما  واعــــي«،  »مجتمع  تطبيق 
هم  مــن  على  الــزيــارة  ستقتصر 
ــقـــط، كــمــا  ــا فـ ــامـ ـــ 18 عـ ــ الـ ــوق  ــ فـ

فقط  زائــريــن  بــدخــول  سيسمح 
لــكــل مـــريـــض يــتــم تــحــديــدهــمــا 
ــارة  ــزيــ الــ أن  مـــوضـــحـــا  مــســبــقــا، 
ستكون مدة ساعة واحدة فقط 

ــبــــدأ مــــن الـــســـاعـــة الــخــامــســة  تــ
وتــنــتــهــي عــنــد الــســاعــة 6 مــســاء 
لــكــل أجــنــحــة الـــمـــرضـــى كــذلــك 

وحدة العناية المركزة. 

�عتبار� من �ليوم حتى �إ�شعار �آخر
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ناقشت لجنة الشؤون المالية 
واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الـــشـــورى 
المنعقد برئاسة  خالل اجتماعها 
الــســيــد رضــــا عـــبـــداهلل فــــرج نــائــب 
ــون  ــانـ ــيــــس الـــلـــجـــنـــة مــــشــــروع قـ رئــ
ــل بــــعــــض أحـــــكـــــام قــــانــــون  ــديـ ــعـ ــتـ بـ
تشجيع وحماية المنافسة الصادر 
 2018 لــســنــة   )31( رقـــم  بــالــقــانــون 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
ــورى(،  ــشــ الـــمـــقـــدم مـــن مــجــلــس الــ
إلــى تــدارك العيوب  والــذي يهدف 
المواد  بعض  صياغة  شابت  التي 
فــــــي قــــــانــــــون تـــشـــجـــيـــع وحــــمــــايــــة 
رقــم  بــالــقــانــون  الــصــادر  المنافسة 
)31( لسنة 2018، والتي تؤثر على 
مع  يتوافق  بما  النصوص  تفسير 
إرســاءه من  أراد  ومــا  المشرع  إرادة 

مبادئ قانونية.
ــثــــت الـــلـــجـــنـــة بـــحـــضـــور  وبــــحــ
ــؤون  ــشــ والــ ــعــــدل  الــ وزارة  مــمــثــلــي 
ــة واألوقـــــــــــاف نــصــوص  ــيــ ــالمــ اإلســ
 )52( الـــمـــادة  و)45(،   )5( الـــمـــواد 
الفقرة   )53( والمادة   ،)2( الفقرة 
الــــوزارة  لــمــرئــيــات  واســتــمــعــت   ،)2(
بشأنها، إلى جانب اآلثار المترتبة 
الواقع،  أرض  على  تطبيقها  على 

تقريرها  رفــع  اللجنة  قــررت  فيما 
الــنــهــائــي بــشــأن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــى مـــكـــتـــب الـــمـــجـــلـــس تــمــهــيــدًا  ــ إلــ
إلدراجه على جدول أعمال إحدى 

الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة 
الـــعـــدل  وزارة  مـــمـــثـــلـــي  بـــحـــضـــور 
ــة واألوقــــــاف  ــيـ والــــشــــؤون اإلســـالمـ
الــمــادة  بتعديل  بــقــانــون  االقـــتـــراح 
الصادر  التجارة  قانون  من   )465(
لسنة   )7( رقــم  بقانون  بالمرسوم 
األعـــضـــاء:  مـــن  ــقـــدم  ــمـ والـ  ،1987

خـــالـــد  رحـــــمـــــة،  آل  عــــيــــد  صــــــــادق 
بسام  الدكتور  المسقطي،  حسين 
البنمحمد، دالل جاسم  إسماعيل 
الزايد، جميلة علي سلمان، والذي 
القانونية  الــقــواعــد  وضــع  يتناول 
عملية  تنظيم  على  تساعد  الــتــي 
ــيـــك بـــاعـــتـــبـــاره ورقــــة  ــرف الـــشـ ــ صــ
ــاريــــة مــســتــحــقــة الـــــوفـــــاء فــي  تــــجــ
بما يغطي حكم  إصــدارهــة،  تاريخ 
مــا إذا كــان حــســاب الــســاحــب لدى 
قيمة  يغطي  ال  عليه  الــمــســحــوب 
الــشــيــك بــأكــمــلــه لــحــامــلــه، حيث 

تجيز  قــانــونــيــة  ــدة  ــاعـ قـ تـــوجـــد  ال 
المبلغ  صــــرف  عــلــيــه  لــلــمــســحــوب 
الموجود في الحساب وحفظ حق 
المتبقي،  المبلغ  فــي  المستفيد 
إلــى حفظ  يــهــدف االقــتــراح  فيما 
ــق الـــمـــســـحـــوب عـــلـــيـــه بـــصـــرف  ــ حـ
ــود فـــي الــحــســاب  ــمـــوجـ الــمــبــلــغ الـ
وحفظ حق المستفيد في المبلغ 

المتبقي.
االســـــتـــــمـــــاع  تــــــــم  أن  وبــــــعــــــد 
لــمــرئــيــات الـــــــوزارة وردودهـــــــا على 
تـــســـاؤالت أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــشــأن 

ــلـــى تــطــبــيــق  اآلثــــــــار الـــمـــتـــرتـــبـــة عـ
رفع  اللجنة  قـــررت  االقــتــراح،  هــذا 
تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب 

المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع 
)1( من  ــادة  ــمــ الــ بــتــعــديــل  قـــانـــون 
لسنة   )27( رقــم  بقانون  المرسوم 
الــتــجــاري،  الــســجــل  بــشــأن  2015م 
 )24( ــم  ــ رقــ ــوم  ــمـــرسـ ــلـ لـ ــق  ــرافــ ــمــ الــ
إلــى  يــهــدف  والــــذي  2020م،  لسنة 
للمقاصة  البحرين  شركة  إعطاء 
التأشير  طلبات  فــي  الــبــت  سلطة 
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة 
المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه 
الطلبات ورفضها، وذلك من خالل 
نــقــل خـــدمـــات الــســجــل الــمــركــزي 
من  المقفلة  المساهمة  للشركات 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إلى شركة البحرين للمقاصة.
ــة حــــول  ــنــ ــجــ ــلــ وتــــبــــاحــــثــــت الــ
ســيــتــم بحثها مع  الــتــي  الــمــحــاور 
الوزارة المعنية وأهم األسئلة التي 
ستطلب اللجنة إيضاحات بشأنها 
قررت  فيما  المعنية،  الجهات  من 
مواصلة بحث مشروع القانون في 

االجتماعات القادمة.

ب�شاأن ت�شجيع وحماية المناف�شة لمكتب المجل�س ال�شورى« ترفع تقريرها  »مالية 

} اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى.

العربي  الخليج  تعقد جامعة 
مـــارس 2014   14  - الــفــتــرة 13  فــي 
الجيني  للعالج  الــدولــي  المؤتمر 
والـــــــطـــــــب الـــــتـــــجـــــديـــــدي والـــــــــذي 
ــن الـــــــــرواد  ــ يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـــبـــة مــ
والباحثين  ــاتـــذة  واألسـ والــخــبــراء 
الــعــالــمــيــيــن مـــن مــخــتــلــف أرجــــاء 
ــعــــرض إنـــجـــازاتـــهـــم  ــعــــمــــورة لــ الــــمــ
المبتكرة،  وأبــحــاثــهــم  وتقنياتهم 
ــم الــــســــريــــريــــة فــي  ــهــ ــاتــ ــافــ ــشــ ــتــ واكــ
مـــجـــال الـــعـــالج الــجــيــنــي والــطــب 
الـــتـــجـــديـــدي، لـــعـــالج أمــــــراض لم 
يكن باالستطاعة عالجها بالطرق 

التقليدية.
المؤتمر  رئــيــس  بــذلــك  صـــرح 
وأســــــــتــــــــاذ الــــــطــــــب الــــتــــجــــديــــدي 
المشارك بجامعة الخليج العربي 
الــدكــتــور صــفــوق الــشــمــري، الــذي 
العديد  المؤتمر سيناقش  إن  قال 
الجيني  العالج  مثل  القضايا  من 
الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــعـــديـــل الــهــنــدســة 
الــوراثــيــة بــاالعــتــمــاد عــلــى طريقة 
القائم  الجيني  والعالج   ،CRISPR
على الحمض الريبوزي, باإلضافة 
إلى عرض آخر التطورات السريرية 
فــي مجال عــالجــات االضــطــرابــات 

ــــب عــــالجــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ الـــجـــيـــنـــيـــة، وأسـ
كــمــا سيتناول  الــجــيــنــي.  الــتــعــديــل 
الــمــؤتــمــر الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 
ــا  ــثــــل زراعــــــــــة الـــخـــاليـ األخــــــــــرى مــ
الـــجـــذعـــيـــة، الــهــنــدســة الــحــيــويــة، 
واألخالقية  القانونية  والتحديات 

للعالج الجيني والخلوي. 

الموؤتمر الدولي للعالج الجيني 

مار�س في  التجديدي  والطب 

} د. صفوق الشمري.

ــري  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ حــــــــــــــــراك تــ
ــلــــحــــوظ ومــــشــــهــــود فــي  مــ
الــعــمــل الــحــكــومــي بــكــافــة 
يقوده  ومناحيه  مجاالته 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
مــجــلــس الــــــــوزراء لــتــعــزيــز 
الحكومي,  األداء  فعالية 
ثاقبة  رؤيــــة  عــلــى  يــســتــنــد 
لجعل  مستقبلية  ونــظــرة 
ملبيًا  الــحــكــومــي  الــعــمــل 
ــًا  لـــلـــطـــمـــوحـــات ومـــحـــقـــقـ
ــًا  ــديـ ــتـــصـ لـــــإنـــــجـــــازات ومـ
لــلــتــحــديــات، ويـــقـــوم على 
فــلــســفــة عـــشـــق الـــتـــحـــدي 
لتحقيق  ــاز  اإلنــــجــ وحــــب 
ــا يــطــمــح إلـــيـــه الـــوطـــن  مــ
ــواطــــن واالســـتـــثـــمـــار  ــمــ والــ
ــان الــبــحــريــنــي  ــســ فــــي اإلنــ

وفي تعليمه وتدريبه وتوفير فرص العمل له 
والدفع بالطاقات الشبابية لتأخذ مكانها في 

مسيرة العمل الحكومي.
الملحوظ  التطويري  الــحــراك  ويتجلى 
الحكومي  العمل  فــي  األداء  فعالية  لتعزيز 
في  سأختصرها  لكنني  المجاالت,  كافة  في 
العمل  واجهت  التي  الجسام  التحديات  أهم 
وهما  الماضيتين  السنتين  خالل  الحكومي 
تحقيق التوازن المالي والتعامل مع جائحة 
كورونا، والتشجيع على اإلبداع واالبتكار بين 

موظفي القطاع الحكومي.
بــرنــامــج  أكـــتـــوبـــر 2018  فـــي  ــلـــق  أطـ لــقــد 
بين  المالي  التوازن  لتحقيق  يهدف  حكومي 
بحلول  الحكومية  والــمــصــروفــات  اإليـــــرادات 
الــعــالــم  يــبــتــلــي  أن  قـــبـــل  ــــك  ذلـ وكــــــان   ,2022
بجائحة الكورونا, ووضعت المبادرات وحددت 
التي  والــبــرامــج  الــمــبــادرات  وأطلقت  الــغــايــات 
اقـــتـــدار عــبــر منظومة  بــكــل  تــنــفــذه وتــابــعــهــا 
فريق  الــحــكــومــي  الــعــمــل  مــن  متسقة  متقنة 
كبيرة  جهود  وبذلت  سموه,  بقيادة  البحرين 
المالي،  التوازن  برنامج  تنفيذ  في  وواضحة 
وتم تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز 
اإليــــــــرادات ورفــــع كـــفـــاءة اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي 
وترشيده وكان الوصول إلى الهدف في 2022 
العالم  ابــتــلــي  أن  لـــوال  أدنـــى  أو  قــوســيــن  قـــاب 
بجائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار على 
الرغم  وعلى  المذكور.  البرنامج  تنفيذ  سير 
من الجائحة وشدة آثارها فقد نجح صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
على  االقــتــصــاد  أداء  على  بالحفاظ  ــوزراء  الــ
اإلغالق  تجنب  في  ونجح  اإلمكان  قدر  نموه 
من  تــأثــرًا  األكــثــر  الفئات  حماية  مــن  وتمكن 

الجائحة عبر قيادة  هذه 
حراك حكومي فّعال كان 
ــاًل عـــلـــى قـــدر  ــعــ عـــمـــلـــه فــ

حجم التحدي.
والــمــثــال اآلخـــر على 
ــري  ــويــ ــطــ ــتــ الـــــــحـــــــراك الــ
الــحــكــومــي الــمــشــهــود في 
ــره  الــعــمــل الــحــكــومــي وأثـ
ــابــــي عـــلـــى تــعــزيــز  اإليــــجــ
الحكومي  األداء  فعالية 
يـــــتـــــمـــــثـــــل أيــــــــــضــــــــــًا فــــي 
تــصــدي فــريــق الــبــحــريــن 
لمجابهة  ســمــوه  بــقــيــادة 
ومــــــكــــــافــــــحــــــة جــــائــــحــــة 
فيروس كورونا المستجد, 
ومــــــــــا حــــــصــــــول مـــمـــلـــكـــة 
المستوى  على  البحرين 
األول عالميًا في مستوى 
مؤشر التعافي من كورونا 
بــحــســب مــؤشــر )نــيــكــاي( 
القائمة  الحاالت  معدل  انخفاض  حيث  من 
المضاد  التطعيم  تلقي  مــعــدالت  وتــضــاعــف 
وااللــتــزام   %70 فاقت  بنسبة  كــورونــا  لفيروس 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة إال دلــيــل آخــر على 

فعالية األداء الحكومي.
لتعزيز  التطويري  الــحــراك  يتجلى  كما 
اإلبـــداع  تنميته  فــي  أيــضــًا  الــحــكــومــي  األداء 
واالبــــتــــكــــار لـــمـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الــحــكــومــي 
وتشجيعهم, وما طرح مسابقة »فكرة« وحرص 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تــكــريــم الــفــائــزيــن من 
إال  للمسابقة  تأهلت  الــتــي  األفــكــار  أصــحــاب 
البيئة  تطوير  على  سموه  حــرص  على  دليل 
والتشجيع  الحكومي  العمل  فــي  التنافسية 
عــلــى خــلــق الـــفـــرص لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
الحكومي  الــعــمــل  مــســيــرة  لــمــواصــلــة  التميز 
بــســواعــد أبــنــائــهــا الــمــبــدعــيــن الــقــادريــن على 
مستقبلية  فــــرص  ــى  إلــ الــتــحــديــات  تــحــويــل 

لإنجاز.
ــتـــحـــديـــات ومـــــا تــفــرضــه  أخـــــيـــــرًا, رغـــــم الـ
العالمي  االقتصاد  على  وتبعياتها  الجائحة 
التنمية,  مسيرة  على  ظــالل  من  ألقته  وبما 
البحرين  مملكة  فــي  الــحــكــومــي  الــعــمــل  فـــإن 
ــر لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــ ــزاهـ ــ فــــي ظــــل الـــعـــهـــد الـ
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
صاحب  بقيادة  يشهد  المفدى  البالد  عاهل 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــوزراء حـــراكـــًا تــطــويــريــًا شــامــاًل ومــلــحــوظــًا  ــ الــ
الحكومي  األداء  فعالية  لتعزيز  ومــتــســارعــًا 
ويبشر بدخوله إلى منعطف جديد في تتويج 
المنجزات الحكومية لتستمر بذلك المسيرة 

التنموية البحرينية الشاملة.

الح�راك التطوي�ري الحكوم�ي  بقيادة �ش�مو ولي

العهد رئي�س مجل�س الوزراء لتعزيز فعالية االأداء 

بقلم: الدكتور 
ياسر بن عيسى الناصر

وزارة  حـــــــرص  ــلـــق  ــنـــطـ مـ ــن  ــ مــ
ــارة والــســيــاحــة  ــجــ ــتــ الـــصـــنـــاعـــة والــ
والـــــجـــــهـــــاز الــــوطــــنــــي لــــــإيــــــرادات 
للقيمة  الــســلــيــم  الــتــطــبــيــق  عــلــى 
الفنية  بــكــافــة جــوانــبــهــا  الــمــضــافــة 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــتــنــظــيــمــيــة واإلجـ
ــو الـــــــــذي يـــكـــفـــل مــصــلــحــة  ــحــ ــنــ الــ
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، 
وكـــجـــزء مـــن إجــــــــراءات الــتــفــتــيــش 
المنشآت  والرقابة االعتيادية على 
فـــي مــحــافــظــات مملكة  الــتــجــاريــة 
الــصــنــاعــة  وزارة  قــامــت  الــبــحــريــن، 
ــة بــالــتــعــاون  ــيـــاحـ ــارة والـــسـ ــجــ ــتــ والــ
مــــع الـــجـــهـــاز الـــوطـــنـــي لــــإيــــرادات 
بتفتيش 26 محال ومنشأة تجارية 
ــدد مــن الــمــنــاطــق الــتــجــاريــة  فــي عـ
ــيــــويــــة، بـــتـــلـــك الـــمـــحـــافـــظـــات  الــــحــ
المنطقة  الجفير،  )الحورة،  ومنها 
الــزالق،  أمــواج،  جزر  الدبلوماسية، 
لالطالع  وذلــك  السيف(،  وضاحية 
التجارية  المنشآت  جــاهــزيــة  على 
لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها 
األســاســيــة الــمــعــدلــة ونــشــر الــوعــي 
بــاآللــيــات الـــواجـــب اتــبــاعــهــا خــالل 

هذه المرحلة.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأشــــــــــــــادت 
ــة بــــالــــتــــزام  ــاحــ ــيــ ــســ والـــــتـــــجـــــارة والــ
المنشآت في تطبيق آليات المرحلة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة لــلــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، 
اإليجابي  التجاوب  في  والمتمثل 

والــتــعــامــل بــكــفــاءة ووعـــي مــن قبل 
للتطبيق  تحقيقا  المنشآت  تلك 

السليم للقيمة المضافة.
وتـــــــــــــــم خـــــــــــــــالل الـــــــحـــــــمـــــــالت 
مــخــالــفــة   15 رصــــــد  الــتــفــتــيــشــيــة 
اإلدارية  الغرامات  فرض  تستوجب 
دينار  آالف   10 إلــى  تصل  قــد  التي 
ــانـــون الــقــيــمــة  ــقـ ــًا لـ ــقــ بــحــريــنــي وفــ
بعض  رصــد  جانب  إلــى  المضافة. 
تعد من حاالت  قد  التي  الــحــاالت 

الـــتـــهـــرب مــــن الـــقـــيـــمـــة الــمــضــافــة 
ــا لـــقـــانـــون الــقــيــمــة الــمــضــافــة  ــًقـ وفـ
والـــــذي قـــد يــســتــوجــب غــلــق بعض 
المحالت تحفظيًا، وبناًء عليه فإن 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بصدد  لإيرادات  الوطني  والجهاز 
حيال  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ 
الــمــنــشــآت الــمــخــالــفــة، وإحــالــة من 
يثبت ارتكابه ألحد جرائم التهرب 
مــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة، والــتــي قد 

 5 مدة  السجن  إلى  تصل عقوبتها 
سنوات والغرامة التي تعادل ثالثة 
المتهرب  المضافة  القيمة  أمــثــال 
ــات الــمــخــتــصــة  ــهـ عـــنـــهـــا، إلـــــى الـــجـ
لــتــحــريــك الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة في 

مواجهته.
مــــــن جــــانــــبــــه شــــــــدد الــــجــــهــــاز 
الــوطــنــي لــــإيــــرادات عــلــى أهــمــيــة 
تـــضـــافـــر جــــهــــود كــــافــــة األطــــــــراف 
ــة، إلنــــــجــــــاح الــــمــــراحــــل  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، داعــــيــــًا 
الــمــواطــنــيــن  وكـــافـــة  المستهلكين 
الشكاوى  تقديم  إلــى  والمقيمين 
عـــنـــد مـــالحـــظـــة أيـــــة مـــخـــالـــفـــة أو 
أو  تجاوز لقانون القيمة المضافة 
بنسبتها  المضافة  القيمة  تطبيق 
ــــك عــبــر  ــة الـــمـــعـــدلـــة وذلــ ــيـ ــاسـ األسـ
قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

ــوة  ــ ــاز دعــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــا جـــــــدد الـ ــمــ  كــ
الــمــســتــهــلــكــيــن وقــــطــــاع األعـــمـــال 
ــرح االســـتـــفـــســـارات  ــ لـــلـــتـــواصـــل وطــ
حـــــــول كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــقــيــمــة 
مركز  مع  التواصل  عبر  المضافة 
 80008001 الــرقــم  عــلــى  االتـــصـــال 
ــد الــمــوظــفــيــن  ــ لـــلـــتـــواصـــل مــــع أحـ
ــاز الــــوطــــنــــي لــــــإيــــــرادات  ــهــ ــالــــجــ بــ
الساعة،  مـــدار  على  الــمــتــواجــديــن 
ــال  ــ إرسـ أو  ــوع،  ــ ــبـ ــ أيــــــام األسـ طــــــوال 
المالحظات على  أو  االستفسارات 
vat@nbr.gov.اإللكتروني الــبــريــد 

االســـتـــفـــادة من  إلــــى  إضـــافـــة    bh
الــمــعــلــومــات الــمــفــصــلــة الــمــتــاحــة 
للجهاز  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  على 
www.nbr.الـــوطـــنـــي لــــــــــإيــــــــــرادات

االطــــــالع  يـــمـــكـــن  كـــمـــا    .gov.bh
عــلــى الــمــعــلــومــات الـــتـــي يــنــشــرهــا 
الــــجــــهــــاز بــــاســــتــــمــــرار مـــــن خــــالل 
ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــل االجـ ــــواصـ ــتـ ــ قـــــنـــــوات الـ
تــويــتــر وانــســتــغــرام ويـــوتـــيـــوب  )@

 .)BahrainNBR

شــــــاركــــــت جـــمـــعـــيـــة الــــهــــالل 
ــي بــــورشــــة  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ األحــــــمــــــر الــ
ــل إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة  ــمـ عـ
حماية  حــول  الــقــاهــرة  المصرية 
التكافلي  والــنــظــام  المتطوعين 
الـــخـــاص بــهــم، وأقــيــمــت الــورشــة 
الــدولــي  االتـــحـــاد  مــع  بالتنسيق 
ــيـــب األحـــمـــر  ــلـ لـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـ
والهالل األحمر وجمعية الهالل 
ــد مــثــل  ــ ــري، وقــ ــمــــصــ األحــــمــــر الــ
المتطوع عبداهلل  فيها  الجمعية 

ياسر.
وركزت الورشة التي استمرت 
المشاركين  تــدريــب  على  يومين 
عــلــى األســــس واإلرشــــــــادات الــتــي 
يــنــبــغــي الـــعـــمـــل وفـــقـــهـــا لــضــمــان 

بمهام  قيامهم  أثــنــاء  سالمتهم 
الــعــمــل اإلغـــاثـــي واإلنـــســـانـــي في 
بيئات خطرة كالكوارث الطبيعية 
أو  وأوبــئــة  فــيــضــانــات وزالزل  مــن 
ــات،  ــزاعــ ــنــ ــــروب والــ ــــحـ مـــنـــاطـــق الـ
إلى  العون  تقديم  بين  والموازنة 
الــمــنــكــوبــيــن والــمــحــتــاجــيــن من 
مــن جهة  األخــطــار  جهة وتجنب 

أخرى.
كما استعرضت الورشة عددا 
الـــالزمـــة  الــوقــائــيــة  األدوات  مـــن 
ــة الــمــتــطــوعــيــن  لـــتـــعـــزيـــز ســــالمــ
ــيـــات  ــعـ ـــن فــــــي الـــجـــمـ ــلــــيـ ــامــ والــــعــ
ــر  ــمــ ــة لـــلـــصـــلـــيـــب األحــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
االضطالع  قبل  األحمر  والهالل 
بــاألنــشــطــة اإلنــســانــيــة وأثــنــاءهــا 

ــن الـــســـكـــان  ــ ــاًل عـ ــضــ وبــــعــــدهــــا، فــ
الــمــســتــضــعــفــيــن والـــمـــعـــرضـــيـــن 
ــاذ مــبــارك  ــتـ لــلــخــطــر. وأكــــد األسـ
الــعــام لجمعية  الــحــادي األمــيــن 
ــنـــي  ــريـ ــبـــحـ الــــــهــــــالل األحــــــمــــــر الـ
ــي بــنــاء  أهـــمـــيـــة هـــــذه الــــورشــــة فــ
ورفــــع قـــــدرات مــتــطــوعــي الــهــالل 
مختلف  فــي  البحريني  األحــمــر 
بالعمل  الــصــلــة  ذات  الــمــجــاالت 
ــي واإلنـــــســـــانـــــي، وزيــــــــادة  ــ ــاثــ ــ اإلغــ
الخدمات  تقديم  على  قــدراتــهــم 
ــات.  ــ اإلنــســانــيــة فـــي جــمــيــع األوقـ
وأشار إلى حرص جمعية الهالل 
العمل  عــلــى  البحريني  األحــمــر 
لجمعيات  الـــدولـــي  االتـــحـــاد  مــع 
الصليب األحمر والهالل األحمر 

ــات الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــــاقـــــي الـ وبـ
لــتــطــويــر مــجــمــل أركــــــان الــعــمــل 
ــي واإلنــــســــانــــي، بـــمـــا فــي  ــ ــاثـ ــ اإلغـ

ذلــــك الــتــشــريــعــات الــتــي تــنــاصــر 
الــمــتــطــوعــيــن الــمــنــخــرطــيــن في 
وتحميهم  اإلنسانية  النشاطات 

ال����ه����الل االأح�����م�����ر ت�������ش���ارك ب���ور����ش���ة ع���م���ل ب���ال���ق���اه���رة

} الوفد المشارك في الورشة.

ت���ج���اري���ة م���ن�������ش���اأة   26 ع���ل���ى  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ح����م����الت 

ال��م�����ش��اف��ة ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  م��خ��ال��ف��ة   15 ور�����ش����د 

} خالل الجوالت التفتيشية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/15999/pdf/1-Supplime/15999.pdf?fixed9190
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281126
https://www.alayam.com/online/local/942006/News.html
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى استرازينيكا لـ»الخليج الطبي«:

واجهنا العامين الماضيين بسبب ظروف كورونا تحديات 
صعبة وعانينا الكثير وحاولنا بأكثر من طريقة التغلب على 

األوضاع التي ألمت بنا من مرض أو فقد عزيز.
خالل مثل هذه األوقات والمواقف الصعبة تختلف ردود 
تجاربه  منا  لكل  ألن  طبيعي  أمــر  وهــو  هــائــل؛  بشكل  أفعالنا 
التي  نظره  ووجهات  ومخاوفه،  الشخصية،  وسماته  الخاصة، 
تــجــعــلــه الــشــخــص الــــذي هـــو عــلــيــه اآلن. ومـــع ذلــــك، وضــعــت 
على  ليساعدنا  ا  جــّدً ا  مهّمً مبدءا  الماضية  القليلة  السنوات 

التغلب على المصاعب والمضي قدًما؛ وهو كيفية التكيف. 
التكيف هو نوع من عملية مواجهة تحديات الحياة، والتي 

تتطلب مرونة الشخصية. 
يشير عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى ســمــات الــشــخــص الــمــرن بأنه 
الجديدة،  والتحديات  التجارب  خــوض  على  الــقــدرة  يمتلك 
أن  ويــؤكــدون  ومتفائل.  للتكيف،  وقــابــل  ا،  اجتماعّيً ومندمج 
مثل  المشتركة،  السمات  بعض  عندهم  المرنين  األشــخــاص 
أنــفــســهــم وقـــدراتـــهـــم، ومــتــحــكــمــيــن في  اآلراء اإليــجــابــيــة عـــن 
إذ يعدون أنفسهم مقاتلين وليسوا ضحايا ولديهم  أنفسهم؛ 

القدرة على التحكم في العواطف.
عند مواجهة الظروف الصعبة نجد أن الشخصية األكثر 

مرونة هو األكثر قدرة على تخطي هذه المرحلة.
ســمــة الــمــرونــة يــمــكــن اكــتــســابــهــا مــع الـــوقـــت؛ ألنــهــا سمة 
يجب  شيء  أهم  وأفعاًل.  وأفكاًرا  سلوكيات  تتضمن  شخصية 

مراعاته هو أنها تحتاج إلى وقت ونية لكتسابها.
لذا أحرص على ان تعتني بصحتك العقلية والجسدية؛ 
ألن نمط الحياة الصحي يساعدك على التكيف مع الضغوط 
وتــقــلــيــل الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة في 

األوقات الصعبة.
ــار  ــكـ ــــك واحـــتـــضـــن األفـ ابـــحـــث عــــن فـــــرص لكـــتـــشـــاف ذاتــ
الصحية مع عدم تضخيم العقبات؛ فإبقاء األمور في نصابها 

ا من بناء المرونة والتكيف. جزء أساسي جّدً
ركز فيما يمكنك فعله، وتخلص من األشياء البعيدة عن 

سيطرتك.
يــوم يمر ونــحــن بصحة  قـــدروا جــيــدا قيمة األشــيــاء، كــل 

وعافية يستحق أن نفرح من أجله. 

المرونة والتكيف 

العدد )15999( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 8 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 11 يناير 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور إياد سرحان الطبيب المعتمد لشركة GPS العالمية 
أو  األســنــان  وقشور  التركيبات  إن  جــدة  مدينة  في  األســنــان  لصناعة 
بها  البورسالن نغطي  بالفينيرز هي عبارة عن طبقة من  ندعوه  ما 
الفراغات  أو حتى  الحجم  أو  الشكل  أو  اللون  األسنان لحل مشكلة 

والفلجات وكذلك فقدان األسنان وأيضا مشاكل اهتراء األسنان.
واألسنان  البتسامة  تجميل  في  عاما   21 تــجــاوزت  خبرة  وبعد 
الصناعية  األســنــان  هـــذه  الــمــؤثــرة لجعل  الــعــوامــل  أهـــم  أن  وجـــدت 

طبيعية 100% هو الشكل واللون وتوزيع درجات الظل والشفافية 
على هذه القشور.

الــعــالــمــي  الـــمـــعـــمـــل  دور  ــأتــــي  يــ ــا  ــنـ هـ ــن  ــ ومــ
GPS كــشــريــك أســـاســـي ومــحــتــرف  الحـــتـــرافـــي 
العظيمة،  الخطوة  هذه  نجاح  في  ومتخصص 
تجميل  كأطباء  لنا  يقدم   GPS إن معمل  حيث 
من جهة ولمراجعينا من الجهة األخرى قشور 

الــبــورســالن مــن مــــادة E-MAX كــأنــهــا قــطــع مــن الــمــجــوهــرات 
وشفافية  طبيعية  بألوان  والمقدمة  فائقة  بعناية  المنحوتة 
خرافية واحترافية ولمعة عالية كأنها نجوم من األلماس تتألأل 

فــي فــم المبتسم. ومــن اإلنــصــاف والــعــدل أن 
كطبيب  ســواء  التفاصيل  بــأدق  نهتم جميعنا 
معمل  أو  لــلــســعــادة  وصــانــع  لــألســنــان  تجميل 
فنحن  البــتــســامــة  تجميل  فــي  كــخــبــراء   GPS
جميعنا نشارك المبتسم فرحته في كل 
مرة يبتسم فيها. وأخيرا ابتسموا 
ابتسامتك  أن  وتذكروا 
أخيك صدقة  وجه  في 
نتيجة  ابتسامتك  وأن 
تـــعـــب وجــــهــــد ولــيــســت 

صدفة.
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إلــى عام  كــوفــيــد-19  مــع طــي عــام 2021 ترحل جائحة 
2022 بـــارتـــفـــاع فـــي حــــالت اإلصـــابـــة مـــع ظــهــور الــمــتــحــور 
ــدول الــتــي تشير بحسب  الــ الــجــديــد أومــيــكــرون فــي بــعــض 
بشكل  النتشار  على  قدرته  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 
الحالية حول  الفترة  في  التساؤلت  وتزيد  دلتا،  من  أسرع 
الــلــقــاحــات وقــدرتــهــا على مــواجــهــة الــمــتــحــورات مــن الــوبــاء 
وغيرها من األسئلة سنعرفها من األستاذ سامح الفنجري 
وباكستان  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  منطقة  رئــيــس 

لدى استرازينيكا في الحوار التالي: 
إدارة  الــدور الذي قامت به »أسترازينيكا« في  1. ما هو 
التوصيل  إلى  األزمة دوليًا لتوفير العالج بدءًا من اإلنتاج 

رغم ظروف اإلغالق لليد العاملة والتنقل عالميًا؟
غير  والتحديات  المتواصلة  الغموض  حالة  ضــوء  في 
التعاون  عالقات  تمثل  الجائحة،  تفرضها  التي  المسبوقة 
كوفيد-19  لمكافحة  الجهود  ومضاعفة  المميزة  العالمية 

ركنًا أساسيًا للنجاح في القضاء على الجائحة.
ومنذ بداية الجائحة، أظهرت »أسترازينيكا« مستويات 
عــالــيــة مـــن الــســرعــة والـــمـــرونـــة فـــي الســتــجــابــة لـــألوضـــاع 
المعنية حول  الجهات  إلى جانب  المتفاقمة، حيث عملت 
الــعــالــم لــمــكــافــحــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. وخــــالل الــمــراحــل 
األولى، تبّرعنا بتسعة ماليين قناع للوجه لجميع قطاعات 
دولة ضمانًا لستمرارية  الحيوية في 49  الرعاية الصحية 
المرضى  إلى  للوصول  مبتكرة  وإيجاد سبل  األدويــة  توريد 
مع  وبالتوازي  المنازل.  إلــى  والحقن  األدويـــة  توصيل  عبر 
ذلــــك، حــرصــنــا أيــضــًا عــلــى دعـــم جــهــود اخــتــبــارات كــوفــيــد-
السريرية  التجارب  وإطــالق  الوطنية  المستويات  على   19
عالج  في  والحالية  الجديدة  أدويتنا  فاعلية  على  للوقوف 
ابتكار لقاح  العدوى وتحييدها. وسرعان ما أثمر ذلك عن 

استرازينيكا المضاد لكوفيد-19. 
وانطالقًا من إدراكنا للحاجة الملحة لتوفير لقاح آمن 
شهر  في  قمنا  الجائحة،  لمكافحة  كوفيد-19  ضد  وفعال 
بين  أكسفورد، تجمع  بإبرام شراكة مع جامعة  أبريل 2020 

خبرة جامعة أكسفورد العالمية وقدرات التطوير والتصنيع 
من خالل  ونلتزم  »أسترازينيكا«.  بها  تتمتع  التي  العالمية 
هذه الشراكة بتوفير جرعات اللقاح على نطاق واسع وعادل 
الــجــائــحــة. ونجحنا  أربــــاح خـــالل  أيـــة  الــعــالــم، ودون  حـــول 
»استرازينيكا«  لقاح  من  جرعة  مليون   25 من  أكثر  بتوفير 
في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان حتى تاريخه 

بدعم من شركاء »استرازينيكا«.
قمنا  العالمي  الطلب  تلبية  على  المساعدة  وبــهــدف 
مؤسسة   25 مــن  أكثر  تضم  عالمية  تــوريــد  شبكة  بتأسيس 
تتمتع  مختلفة  ــة  دولــ  15 فـــي  الــلــقــاحــات  لتصنيع  ــدة  ــ رائـ
اللقاح.  لتوفير  المطلوبة  اإلنتاجية  والــقــدرة  باإلمكانات 
وتــعــاونــت »اســتــرازيــنــيــكــا« مــع مــؤســســات رائــــدة مــثــل معهد 
وتوفيره  اللقاح  تصنيع  إلمكانية  ضمانًا  الهندي  ســيــروم 

للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.
ساعد  »استرازينيكا«  لقاح  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
حتى تاريخه في الوقاية من 50 مليون حالة كوفيد-19، و5 
إنقاذ  في  كما ساهم  المستشفى،  إلى  دخــول  ماليين حالة 
من  المستمدة  األدلــة  وبينت  نسمة.  مليون  من  أكثر  حياة 
التجارب السريرية والبيانات الواقعية أن اللقاح ينشط رد 
الفعل الدفاعي ضد الفيروس، ويتمتع بمستوى أمان عام.

ــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون  وتـــحـــرص »اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« عــلــى الـ
ــراف  بــاســتــمــرار مــع الــحــكــومــات والــمــنــظــمــات مــتــعــددة األطـ
ضــمــانــًا لــوصــول جــرعــات الــلــقــاح على نــطــاق واســـع وعـــادل، 
األدوية  توريد  استمرارية  على  تنص  التي  بأولوياتنا  عماًل 

للمرضى وحماية صحة وعافية الجميع، دون استثناء.
2. مــا هــي الــتــطــورات الــقــائــمــة فــي عـــالج كـــورونـــا، مــاذا 

لديكم بعد اللقاح؟ 
تــوفــيــر عــالجــات  عــبــر  المستقبل  نــحــو  أنــظــارنــا  نــوجــه 
المفعول  طويلة  الــمــضــادة  األجــســام  تركيبة  مثل  مبتكرة 
»إيفوشيلد« )AZD7442 سابقًا( لضمان قدرة المرضى على 

الوصول إلى العالج المناسب في الوقت المناسب.
طويلة  المضادة  األجــســام  مــن  التركيبة  هــذه  وتجّسد 

الــمــفــعــول خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى صــعــيــد جــهــودنــا الــعــالــمــيــة 
لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة لســيــمــا أن هــــذا الـــخـــيـــار الــوقــائــي 
يــســتــهــدف الــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر مــمــا قـــد تعجز 
كافية  مناعية  استجابة  أي  توليد  عن  المناعية  أجهزتهم 
اللقاح  أكثر من  إلى  باللقاح، وقد يحتاجون  التطعيم  بعد 

وحسب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
ــراض  ــ ــان وبـــعـــض األمــ ــرطـ ــسـ ــــك مـــرضـــى الـ ويـــشـــمـــل ذلـ
للمناعة،  مثبطة  أدويـــة  عالجاتهم  تشمل  ممن  المناعية 
ومـــرضـــى غــســل الــكــلــى وغــيــرهــم مــمــن يــعــانــون مـــن ضعف 

الجهاز المناعي. 
دراسة  من  الثالثة  للمرحلة  الرئيسية  النتائج  أظهرت 
العالج الوقائي قبل التعرض PROVENT انخفاضًا ملموسًا 
)بنسبة 77% في التحليل األولي، وبنسبة 83% في التحليل 
ــدار ســتــة أشـــهـــر( فـــي مــخــاطــر اإلصــابــة  الــمــتــوســط عــلــى مــ
بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العالج الوهمي )البالسيبو(، 
لــمــدة ستة  الــفــيــروس  مــن  الحماية  بتوفير  الســتــمــرار  مــع 

أشهر على األقل.
 TACKLE تجربة  من  الثالثة  المرحلة  لبيانات  ووفقًا 
للمرضى الذين يتلقون عالجهم خارج المستشفيات، أظهر 
اإلصابة  تطور  خطر  تقليل  على  قدرته  »إيفوشيلد«  عقار 
بكوفيد-19 إلى مراحل خطيرة أو الوفاة )ألي سبب( بنسبة 
المستشفيات  يــدخــلــوا  لــم  الــذيــن  بالمرضى  مــقــارنــة   ،%50
خفيفة  أعــراض  من  يعانون  وكــانــوا  وهمية  جرعات  وتلقوا 
إلى متوسطة من كوفيد-19 مدة سبعة أيام أو أقل، و67% في 
حال كانوا يعانون من األعراض منذ 5 أيام و88% منذ 3 أيام. 
الناتجة عن  األولية  البيانات  أكدت  ذلك،  وعــالوة على 
دراسة مستقلة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األمريكية على 
بفاعلية  لــكــوفــيــد-19  المضاد  »إيفوشيلد«  عــقــار  احتفاظ 

التحييد ضد متحور »أوميكرون«.
 »50 المثبط  »الــتــركــيــز  مقياس  الــدراســة  واســتــخــدمــت 
المضاد،  الجسم  بها  يتمتع  التي  التحييد  قــدرة  لتحديد 
نانوغرام   171 قــدره  مــعــدًل  »إيفوشيلد«  عقار  سّجل  حيث 

اختبارين  في  بالمليلتر  نانوغرام   277 ومعدل  بالمليمتر 
تأكيديين، وتقع هذه األرقام ضمن نطاق التحييد المعياري 
الذي يمكن رصده عند المصابين سابقًا بمرض كوفيد-19. 
»ســارس-كــوف-2«  لفيروس  األصلية  الساللة  صعيد  وعلى 
إيفوشيلد  سجل  ــان«،  ووهـ »ساللة  باسم  سابقًا  والمعروفة 
بالمليلتر  نـــانـــوغـــرام   1.3 يـــقـــارب  مــثــبــط«  »تــركــيــز  مــعــدل 
وفي  متتاليين.  اخــتــبــاريــن  فــي  بالمليلتر  نــانــوغــرام  و1.5 
المختبرات  من  وعدد  »استرازينيكا«  تجري  الراهن،  الوقت 
»إيفوشيلد«  فعالية  لتقييم  إضافية  تحليالت  الخارجية 
في  البيانات  توفر  المتوقع  ومــن  »أومــيــكــرون«،  متحور  ضد 

القريب العاجل. 
الــعــالــم يمنح  بــلــٍد فـــي  الــبــحــريــن أول  وكـــانـــت مــمــلــكــة 
للوقاية  »إيفوشيلد«  لعقار  الــطــارئ  الســتــخــدام  ترخيص 
الستخدام  ترخيص  على  اللقاح  حــاز  كما  كوفيد-19،  من 
والـــــــدواء األمــريــكــيــة ألغــــراض  الـــغـــذاء  إدارة  الـــطـــارئ مـــن 
الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. ونعمل حاليًا على توفير 
»إيفوشيلد« لمن يحتاجونه بأسرع وقت ممكن ونتوقع توفر 

الجرعات األولى في القريب العاجل.
3. بــعــد فـــتـــرة لــيــســت بــقــلــيــلــة مـــن اســتــكــمــال مــرحــلــة 
التطعيم مــن الــمــؤكــد ظــهــرت الــعــديــد مــن الـــدراســـات لدى 
الشركة، هل كان هناك نقاط تودون تطويرها في المرحلة 

القادمة لتناسب فئات أكثر؟
المضاد  لقاحها  فعالية  بتقييم  »استرازينيكا«  بــدأت 
متحور  ضــد   )AZD2816( التجريبي  والــلــقــاح  لكوفيد-19 
»أوميكرون«. ويشمل ذلك فحص مصل الدم لدى المشاركين 
متحور  ضد  التحييد  نشاط  لرصد  السريرية  تجاربنا  في 
غضون  فــي  األولــيــة  التحليالت  توفر  ونتوقع  »أومــيــكــرون«، 

األسابيع القليلة المقبلة.
لدعم  البحرين  حكومة  مــع  تعاونكم  عــن  حدثتنا   .4

قطاع الرعاية الصحية ومكافحة الجائحة؟
تكرس »استرازينيكا« جهودها لتلبية احتياجات السكان 
على مستوى العالم بما في ذلك مملكة البحرين، كما أننا 

ــة الــبــحــريــن 2030« الــطــمــوحــة الــتــي تــركــز على  نــدعــم »رؤيــ
قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركنًا رئيسيًا لستراتيجيات 
كما  الســتــثــمــارات.  اســتــقــطــاب  الــوطــنــيــة وخــطــط  التنمية 
عــمــلــت »اســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا بــشــكــل كبير 
عــلــى مــــدار الــســنــوات مــن خـــالل الــشــراكــات والســتــثــمــارات 
عبر  المرضى  على  يركز  نهج  اتباع  دائمًا  وتؤكد  المحلية، 
إجراء التجارب السريرية وأنشطة األبحاث والتطوير على 

المستوى المحلي.
وتنسجم أولويات »استرازينيكا« مع األجندات الوطنية 
لمملكة البحرين، مما يضمن تفعيل سبل التعاون الوثيق 
مع كافة الجهات المعنية في المملكة لمواجهة التحديات 
الماثلة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تلعب دورًا فعاًل 
في بناء منظومة رعاية صحية متينة ونتعاون عن كثب مع 
ضمان  بهدف  األخــرى  الصحية  الرعاية  وهيئات  الـــوزارات 
المبتكرة دون  إلـــى األدويــــة  الــوصــول  الــمــرضــى عــلــى  ــدرة  قـ

انقطاع.
ويجسد قرار مملكة البحرين بمنح ترخيص الستخدام 
ــام الـــمـــضـــادة طــويــلــة الــمــفــعــول  الــــطــــارئ لــتــركــيــبــة األجــــســ
بــذلــك أول دولــة  »اســتــرازيــنــيــكــا«، لتصبح  »إيــفــوشــيــلــد« مــن 
التطورات  توافق على استخدام العالج، مثاًل متميزًا على 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي  المتسارعة 
وتماشيًا مع أهداف »رؤية البحرين 2030« المتعلقة بتعزيز 

الستثمارات الرامية إلى الرتقاء بصحة المواطنين.
وحمايتهم  للمرضى  األدويـــة  توريد  استمرارية  وتأتي 
الدائمة،  أولوياتنا  قائمة  رأس  على  استثناء  دون  الصحية 
دورًا  يلعبان  والتكاتف  الــتــعــاون  أن  المقام  هــذا  فــي  ونــؤكــد 
ساهمت  فقد  بأكملها،  البشرية  في ضمان حماية  محوريًا 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 فــي تــذكــيــرنــا بــأهــمــيــة الــعــمــل يــــدًا بيد 

واإليمان بقدرة العلم لتحقيق اإلنجازات المذهلة. 

المياه البيضاء هي الغيوم أو الضبابية أو 
العتامة التي تصيب عدسة العين.. هي أقرب 
إلى كل هذه التشبيهات، حيث تفقد العدسة 
نــورهــا الــشــفــاف بــالــتــدريــج وتــتــطــور الــحــالــة 
عدسة  إعتام  مشكلة  تتداخل  بحيث  ببطء؛ 
الــعــيــن مـــع الـــرؤيـــة، ومــعــهــا يــضــعــف الــنــظــر، 
وتصعب القراءة على الرغم من تكرار تغيير 
النظارة أو العدسات الالصقة، وتتطور األمور 
إلى األسوأ لو قوبلت الحالة باإلهمال، ولكي 
البيضاء  المياه  يخص  مــا  كــل  على  نتعرف 
ومــشــاكــلــهــا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور 
وتصحيح  القرنية  جــراح  عــبــدالــرازق  أحمد 
البصر وإزالة المياه البيضاء بمركز الخليج 

الطبي والسكر. 
ما هي المياه البيضاء؟ 

ــــراض  تــعــتــبــر الــمــيــاه الــبــيــضــاء مـــن األمـ
المرتبطة غالبا بالمرحلة العمرية لإلنسان 
والتي تحدث فيها تغيرات للعدسة الداخلية 
ــون الـــشـــفـــاف إلــى  ــلـ ــن الـ لــلــعــيــن فــتــتــحــول مـ
العتامة ولذلك تسمى بالمياه البيضاء وهي 
المقصود  ولكن  مياها  ليست  الحقيقة  في 
التي  للعين  الداخلية  العدسة  عتامة  منها 
الزمن  مــرور  الرؤية، ومع  إلى ضبابية  تــؤدي 
تتحول الرؤية من صفاء إلى مرحلة ضبابية، 
نتيجة مرور الرؤية من خالل عدسة صافية 
تتحول إلى رؤية ضبابية غير واضحة بسبب 
تــحــول شــفــافــيــة الــعــدســة وتـــبـــدأ مـــن عتامة 

بسيطة إلى انعدام تام للرؤية.
أسباب ظهور المياه البيضاء؟ 

البيضاء  الــمــيــاه  أســبــاب  تقسيم  يــمــكــن 
في  التقدم  بسبب  تكون  األول  قسمين  إلــى 
بعد  وتبدأ  شيخوخية(  بيضاء  )مياه  العمر 
وبسبب  متفاوتة،  وبــدرجــات  الخمسين  ســن 
بسيطة  ضبابية  مجرد  من  تتفاوت  أعــراض 
ــى انـــعـــدام الـــرؤيـــة تــمــامــا وهــو  فــي الـــرؤيـــة إلـ

شيوعا.  األكــثــر  وهــي  طبيعيا،  تغيرا  يعتبر 
كما أن هناك حالت وراثية وأيضا قد تحدث 
بسبب بعض األمراض المزمنة مثل السكري 
وهو يعجل من ظهور المياه البيضاء ولذلك 
مريض السكري مطالب دائما بضبط نسبة 
السكر في الدم التي تؤدي إلى ظهور المياه 

البيضاء.
ما هي األعراض؟

الرؤية  كفاءة  على  البيضاء  المياه  تؤثر 
أو قــــوة الــــرؤيــــة، يــعــنــي ذلــــك أن درجــــة رؤيـــة 
الـــمـــريـــض قـــد تـــكـــون عــالــيــة ولـــكـــن بــكــفــاءة 
ضعيفة، لذلك فهو يحتاج إلى عملية سحب 
الــمــيــاه الــبــيــضــاء، وقــد تــؤثــر أيــضــا على قوة 
الرؤية وهناك أعراض مثل اإلجهاد بأضواء 
الــســيــارات لــيــال بــســبــب وجــــود بــدايــة الــمــيــاه 

البيضاء.
هــل يــمــكــن تــحــول الــمــيــاه الــبــيــضــاء إلــى 

زرقاء؟
فيها  تتطور  الــحــالت  بعض  هناك  نعم، 
ــؤدي إلـــى غــلــق الــمــســار الــداخــلــي  الــحــالــة وتــ
ــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع حــاد  لــســائــل الــعــيــن مــمــا يــ
الزرقاء،  بالمياه  تسمى  التي  العين  لضغط 
ليتم  البيضاء  المياه  بسحب  يكون  والعالج 

بذلك معالجة المياه الزرقاء.
ما هو أنسب وقت لسحب المياه البيضاء؟

هــنــاك تــطــور كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الــمــيــاه 
بجراحة  العملية  كــانــت  قبل  مــن  الــبــيــضــاء، 
كاملة وبفتح كبير وفيها تطول فترة التعافي، 
البيضاء  المياه  تترك  أن  يفضل  كان  لذلك 

النظر،  عــلــى  ملحوظا  تــأثــيــرا  تــحــدث  حــتــى 
العملية  الــحــالــي أصــبــحــت  الـــوقـــت  فـــي  أمـــا 
المياه من فتحة صغيرة  يتم سحب  ابسط, 
الصوتية  الموجات  جهاز  منه  يدخل  للعين 
الذي يعمل على سحب كامل للمياه وبعدها 
ــيـــن مــن  الـــعـ فــــي  ــتـــم زرع عــــدســــة داخـــلـــيـــة  يـ
نــفــس الــفــتــحــة، أصــبــح اآلن الــتــعــافــي أســرع 
داعــي  فــال  بكثير  أقـــل  الجانبية  ــراض  ــ واألعـ
العكس  عــلــى  بــل  الــمــيــاه  لتحجر  لــالنــتــظــار 
من األفضل سحب المياه في أوائل ظهورها 

ألفضل النتائج.
ماذا عن فترة التعافي؟ 

الموجات  جهاز  باستخدام  العملية  تتم 
ويتم  دقيقة   15 تتعدى  الصوتية في مدة ل 
بعدها غلق الجرح بدون أي خيوط جراحية 
متابعة  وتــتــم  سريعا،  يــكــون  التعافي  لــذلــك 
ويمكن  العملية،  مــن  أســبــوع  بعد  الــمــريــض 
من  أســبــوع  خــالل  الطبيعية  للحياة  الــعــودة 
اللتزام  مع  صافية،  برؤية  ويتمتع  العملية 
بــالــتــعــلــيــمــات وأهــمــهــا مــمــنــوع حــمــل أشــيــاء 
ثــقــيــلــة والــســجــود فـــي الـــصـــالة وكــمــا ينصح 
بعدم فرك العين نهائيا، وبعد أسبوع يرجع 

يمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.
هل من الضروري زراعة عدسة بديلة بعد 

العملية؟
للعدسة  سحب  عــن  عــبــارة  هــي  العملية 
زراعــة  فطبيعي  أساسا  الموجودة  الطبيعية 
وإتــمــام  صافية  لــرؤيــة  مكانها  بديلة  عــدســة 

العملية. 

»اأوميكرون« يعيد العالم اإلى �ساحة تطوير اللقاحات 

البحرين اأول دولة تجيز ا�ستخـدام عقار »اإيفو�سيلد« للبالغين 

من الفئـة التـي ال ينا�سبهـا التطعيـم وذوي المنـاعة ال�سعيفـة
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} سامح الفنجري.

} د. أحمد عبدالرازق.
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الدكتور اأحمد عبدالرازق: عالمات مهمة 

تعني االإ�سابة بالمياه البي�ساء.. تعرف عليها 

سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى استرازينيكا لـ»الخليج الطبي«:

واجهنا العامين الماضيين بسبب ظروف كورونا تحديات 
صعبة وعانينا الكثير وحاولنا بأكثر من طريقة التغلب على 

األوضاع التي ألمت بنا من مرض أو فقد عزيز.
خالل مثل هذه األوقات والمواقف الصعبة تختلف ردود 
تجاربه  منا  لكل  ألن  طبيعي  أمــر  وهــو  هــائــل؛  بشكل  أفعالنا 
التي  نظره  ووجهات  ومخاوفه،  الشخصية،  وسماته  الخاصة، 
تــجــعــلــه الــشــخــص الــــذي هـــو عــلــيــه اآلن. ومـــع ذلــــك، وضــعــت 
على  ليساعدنا  ا  جــّدً ا  مهّمً مبدءا  الماضية  القليلة  السنوات 

التغلب على المصاعب والمضي قدًما؛ وهو كيفية التكيف. 
التكيف هو نوع من عملية مواجهة تحديات الحياة، والتي 

تتطلب مرونة الشخصية. 
يشير عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى ســمــات الــشــخــص الــمــرن بأنه 
الجديدة،  والتحديات  التجارب  خــوض  على  الــقــدرة  يمتلك 
أن  ويــؤكــدون  ومتفائل.  للتكيف،  وقــابــل  ا،  اجتماعّيً ومندمج 
مثل  المشتركة،  السمات  بعض  عندهم  المرنين  األشــخــاص 
أنــفــســهــم وقـــدراتـــهـــم، ومــتــحــكــمــيــن في  اآلراء اإليــجــابــيــة عـــن 
إذ يعدون أنفسهم مقاتلين وليسوا ضحايا ولديهم  أنفسهم؛ 

القدرة على التحكم في العواطف.
عند مواجهة الظروف الصعبة نجد أن الشخصية األكثر 

مرونة هو األكثر قدرة على تخطي هذه المرحلة.
ســمــة الــمــرونــة يــمــكــن اكــتــســابــهــا مــع الـــوقـــت؛ ألنــهــا سمة 
يجب  شيء  أهم  وأفعاًل.  وأفكاًرا  سلوكيات  تتضمن  شخصية 

مراعاته هو أنها تحتاج إلى وقت ونية لكتسابها.
لذا أحرص على ان تعتني بصحتك العقلية والجسدية؛ 
ألن نمط الحياة الصحي يساعدك على التكيف مع الضغوط 
وتــقــلــيــل الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة في 

األوقات الصعبة.
ــار  ــكـ ــــك واحـــتـــضـــن األفـ ابـــحـــث عــــن فـــــرص لكـــتـــشـــاف ذاتــ
الصحية مع عدم تضخيم العقبات؛ فإبقاء األمور في نصابها 

ا من بناء المرونة والتكيف. جزء أساسي جّدً
ركز فيما يمكنك فعله، وتخلص من األشياء البعيدة عن 

سيطرتك.
يــوم يمر ونــحــن بصحة  قـــدروا جــيــدا قيمة األشــيــاء، كــل 

وعافية يستحق أن نفرح من أجله. 

المرونة والتكيف 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور إياد سرحان الطبيب المعتمد لشركة GPS العالمية 
أو  األســنــان  وقشور  التركيبات  إن  جــدة  مدينة  في  األســنــان  لصناعة 
بها  البورسالن نغطي  بالفينيرز هي عبارة عن طبقة من  ندعوه  ما 
الفراغات  أو حتى  الحجم  أو  الشكل  أو  اللون  األسنان لحل مشكلة 

والفلجات وكذلك فقدان األسنان وأيضا مشاكل اهتراء األسنان.
واألسنان  البتسامة  تجميل  في  عاما   21 تــجــاوزت  خبرة  وبعد 
الصناعية  األســنــان  هـــذه  الــمــؤثــرة لجعل  الــعــوامــل  أهـــم  أن  وجـــدت 

طبيعية 100% هو الشكل واللون وتوزيع درجات الظل والشفافية 
على هذه القشور.

الــعــالــمــي  الـــمـــعـــمـــل  دور  ــأتــــي  يــ ــا  ــنـ هـ ــن  ــ ومــ
GPS كــشــريــك أســـاســـي ومــحــتــرف  الحـــتـــرافـــي 
العظيمة،  الخطوة  هذه  نجاح  في  ومتخصص 
تجميل  كأطباء  لنا  يقدم   GPS إن معمل  حيث 
من جهة ولمراجعينا من الجهة األخرى قشور 

الــبــورســالن مــن مــــادة E-MAX كــأنــهــا قــطــع مــن الــمــجــوهــرات 
وشفافية  طبيعية  بألوان  والمقدمة  فائقة  بعناية  المنحوتة 
خرافية واحترافية ولمعة عالية كأنها نجوم من األلماس تتألأل 

فــي فــم المبتسم. ومــن اإلنــصــاف والــعــدل أن 
كطبيب  ســواء  التفاصيل  بــأدق  نهتم جميعنا 
معمل  أو  لــلــســعــادة  وصــانــع  لــألســنــان  تجميل 
فنحن  البــتــســامــة  تجميل  فــي  كــخــبــراء   GPS
جميعنا نشارك المبتسم فرحته في كل 
مرة يبتسم فيها. وأخيرا ابتسموا 
ابتسامتك  أن  وتذكروا 
أخيك صدقة  وجه  في 
نتيجة  ابتسامتك  وأن 
تـــعـــب وجــــهــــد ولــيــســت 

صدفة.
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إلــى عام  كــوفــيــد-19  مــع طــي عــام 2021 ترحل جائحة 
2022 بـــارتـــفـــاع فـــي حــــالت اإلصـــابـــة مـــع ظــهــور الــمــتــحــور 
ــدول الــتــي تشير بحسب  الــ الــجــديــد أومــيــكــرون فــي بــعــض 
بشكل  النتشار  على  قدرته  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 
الحالية حول  الفترة  في  التساؤلت  وتزيد  دلتا،  من  أسرع 
الــلــقــاحــات وقــدرتــهــا على مــواجــهــة الــمــتــحــورات مــن الــوبــاء 
وغيرها من األسئلة سنعرفها من األستاذ سامح الفنجري 
وباكستان  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  منطقة  رئــيــس 

لدى استرازينيكا في الحوار التالي: 
إدارة  الــدور الذي قامت به »أسترازينيكا« في  1. ما هو 
التوصيل  إلى  األزمة دوليًا لتوفير العالج بدءًا من اإلنتاج 

رغم ظروف اإلغالق لليد العاملة والتنقل عالميًا؟
غير  والتحديات  المتواصلة  الغموض  حالة  ضــوء  في 
التعاون  عالقات  تمثل  الجائحة،  تفرضها  التي  المسبوقة 
كوفيد-19  لمكافحة  الجهود  ومضاعفة  المميزة  العالمية 

ركنًا أساسيًا للنجاح في القضاء على الجائحة.
ومنذ بداية الجائحة، أظهرت »أسترازينيكا« مستويات 
عــالــيــة مـــن الــســرعــة والـــمـــرونـــة فـــي الســتــجــابــة لـــألوضـــاع 
المعنية حول  الجهات  إلى جانب  المتفاقمة، حيث عملت 
الــعــالــم لــمــكــافــحــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. وخــــالل الــمــراحــل 
األولى، تبّرعنا بتسعة ماليين قناع للوجه لجميع قطاعات 
دولة ضمانًا لستمرارية  الحيوية في 49  الرعاية الصحية 
المرضى  إلى  للوصول  مبتكرة  وإيجاد سبل  األدويــة  توريد 
مع  وبالتوازي  المنازل.  إلــى  والحقن  األدويـــة  توصيل  عبر 
ذلــــك، حــرصــنــا أيــضــًا عــلــى دعـــم جــهــود اخــتــبــارات كــوفــيــد-

السريرية  التجارب  وإطــالق  الوطنية  المستويات  على   19
عالج  في  والحالية  الجديدة  أدويتنا  فاعلية  على  للوقوف 
ابتكار لقاح  العدوى وتحييدها. وسرعان ما أثمر ذلك عن 

استرازينيكا المضاد لكوفيد-19. 
وانطالقًا من إدراكنا للحاجة الملحة لتوفير لقاح آمن 
شهر  في  قمنا  الجائحة،  لمكافحة  كوفيد-19  ضد  وفعال 
بين  أكسفورد، تجمع  بإبرام شراكة مع جامعة  أبريل 2020 

خبرة جامعة أكسفورد العالمية وقدرات التطوير والتصنيع 
من خالل  ونلتزم  »أسترازينيكا«.  بها  تتمتع  التي  العالمية 
هذه الشراكة بتوفير جرعات اللقاح على نطاق واسع وعادل 
الــجــائــحــة. ونجحنا  أربــــاح خـــالل  أيـــة  الــعــالــم، ودون  حـــول 
»استرازينيكا«  لقاح  من  جرعة  مليون   25 من  أكثر  بتوفير 
في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان حتى تاريخه 

بدعم من شركاء »استرازينيكا«.
قمنا  العالمي  الطلب  تلبية  على  المساعدة  وبــهــدف 
مؤسسة   25 مــن  أكثر  تضم  عالمية  تــوريــد  شبكة  بتأسيس 
تتمتع  مختلفة  ــة  دولــ  15 فـــي  الــلــقــاحــات  لتصنيع  ــدة  ــ رائـ
اللقاح.  لتوفير  المطلوبة  اإلنتاجية  والــقــدرة  باإلمكانات 
وتــعــاونــت »اســتــرازيــنــيــكــا« مــع مــؤســســات رائــــدة مــثــل معهد 
وتوفيره  اللقاح  تصنيع  إلمكانية  ضمانًا  الهندي  ســيــروم 

للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.
ساعد  »استرازينيكا«  لقاح  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
حتى تاريخه في الوقاية من 50 مليون حالة كوفيد-19، و5 
إنقاذ  في  كما ساهم  المستشفى،  إلى  دخــول  ماليين حالة 
من  المستمدة  األدلــة  وبينت  نسمة.  مليون  من  أكثر  حياة 
التجارب السريرية والبيانات الواقعية أن اللقاح ينشط رد 
الفعل الدفاعي ضد الفيروس، ويتمتع بمستوى أمان عام.

ــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون  وتـــحـــرص »اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« عــلــى الـ
ــراف  بــاســتــمــرار مــع الــحــكــومــات والــمــنــظــمــات مــتــعــددة األطـ
ضــمــانــًا لــوصــول جــرعــات الــلــقــاح على نــطــاق واســـع وعـــادل، 
األدوية  توريد  استمرارية  على  تنص  التي  بأولوياتنا  عماًل 

للمرضى وحماية صحة وعافية الجميع، دون استثناء.
2. مــا هــي الــتــطــورات الــقــائــمــة فــي عـــالج كـــورونـــا، مــاذا 

لديكم بعد اللقاح؟ 
تــوفــيــر عــالجــات  عــبــر  المستقبل  نــحــو  أنــظــارنــا  نــوجــه 
المفعول  طويلة  الــمــضــادة  األجــســام  تركيبة  مثل  مبتكرة 
»إيفوشيلد« )AZD7442 سابقًا( لضمان قدرة المرضى على 

الوصول إلى العالج المناسب في الوقت المناسب.
طويلة  المضادة  األجــســام  مــن  التركيبة  هــذه  وتجّسد 

الــمــفــعــول خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى صــعــيــد جــهــودنــا الــعــالــمــيــة 
لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة لســيــمــا أن هــــذا الـــخـــيـــار الــوقــائــي 
يــســتــهــدف الــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر مــمــا قـــد تعجز 
كافية  مناعية  استجابة  أي  توليد  عن  المناعية  أجهزتهم 
اللقاح  أكثر من  إلى  باللقاح، وقد يحتاجون  التطعيم  بعد 

وحسب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
ــراض  ــ ــان وبـــعـــض األمــ ــرطـ ــسـ ــــك مـــرضـــى الـ ويـــشـــمـــل ذلـ
للمناعة،  مثبطة  أدويـــة  عالجاتهم  تشمل  ممن  المناعية 
ومـــرضـــى غــســل الــكــلــى وغــيــرهــم مــمــن يــعــانــون مـــن ضعف 

الجهاز المناعي. 
دراسة  من  الثالثة  للمرحلة  الرئيسية  النتائج  أظهرت 
العالج الوقائي قبل التعرض PROVENT انخفاضًا ملموسًا 
)بنسبة 77% في التحليل األولي، وبنسبة 83% في التحليل 
ــدار ســتــة أشـــهـــر( فـــي مــخــاطــر اإلصــابــة  الــمــتــوســط عــلــى مــ
بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العالج الوهمي )البالسيبو(، 
لــمــدة ستة  الــفــيــروس  مــن  الحماية  بتوفير  الســتــمــرار  مــع 

أشهر على األقل.
 TACKLE تجربة  من  الثالثة  المرحلة  لبيانات  ووفقًا 
للمرضى الذين يتلقون عالجهم خارج المستشفيات، أظهر 
اإلصابة  تطور  خطر  تقليل  على  قدرته  »إيفوشيلد«  عقار 
بكوفيد-19 إلى مراحل خطيرة أو الوفاة )ألي سبب( بنسبة 
المستشفيات  يــدخــلــوا  لــم  الــذيــن  بالمرضى  مــقــارنــة   ،%50
خفيفة  أعــراض  من  يعانون  وكــانــوا  وهمية  جرعات  وتلقوا 
إلى متوسطة من كوفيد-19 مدة سبعة أيام أو أقل، و67% في 
حال كانوا يعانون من األعراض منذ 5 أيام و88% منذ 3 أيام. 
الناتجة عن  األولية  البيانات  أكدت  ذلك،  وعــالوة على 
دراسة مستقلة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األمريكية على 
بفاعلية  لــكــوفــيــد-19  المضاد  »إيفوشيلد«  عــقــار  احتفاظ 

التحييد ضد متحور »أوميكرون«.
 »50 المثبط  »الــتــركــيــز  مقياس  الــدراســة  واســتــخــدمــت 
المضاد،  الجسم  بها  يتمتع  التي  التحييد  قــدرة  لتحديد 
نانوغرام   171 قــدره  مــعــدًل  »إيفوشيلد«  عقار  سّجل  حيث 

اختبارين  في  بالمليلتر  نانوغرام   277 ومعدل  بالمليمتر 
تأكيديين، وتقع هذه األرقام ضمن نطاق التحييد المعياري 
الذي يمكن رصده عند المصابين سابقًا بمرض كوفيد-19. 
»ســارس-كــوف-2«  لفيروس  األصلية  الساللة  صعيد  وعلى 
إيفوشيلد  سجل  ــان«،  ووهـ »ساللة  باسم  سابقًا  والمعروفة 
بالمليلتر  نـــانـــوغـــرام   1.3 يـــقـــارب  مــثــبــط«  »تــركــيــز  مــعــدل 
وفي  متتاليين.  اخــتــبــاريــن  فــي  بالمليلتر  نــانــوغــرام  و1.5 
المختبرات  من  وعدد  »استرازينيكا«  تجري  الراهن،  الوقت 
»إيفوشيلد«  فعالية  لتقييم  إضافية  تحليالت  الخارجية 
في  البيانات  توفر  المتوقع  ومــن  »أومــيــكــرون«،  متحور  ضد 

القريب العاجل. 
الــعــالــم يمنح  بــلــٍد فـــي  الــبــحــريــن أول  وكـــانـــت مــمــلــكــة 
للوقاية  »إيفوشيلد«  لعقار  الــطــارئ  الســتــخــدام  ترخيص 
الستخدام  ترخيص  على  اللقاح  حــاز  كما  كوفيد-19،  من 
والـــــــدواء األمــريــكــيــة ألغــــراض  الـــغـــذاء  إدارة  الـــطـــارئ مـــن 
الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. ونعمل حاليًا على توفير 
»إيفوشيلد« لمن يحتاجونه بأسرع وقت ممكن ونتوقع توفر 

الجرعات األولى في القريب العاجل.
3. بــعــد فـــتـــرة لــيــســت بــقــلــيــلــة مـــن اســتــكــمــال مــرحــلــة 
التطعيم مــن الــمــؤكــد ظــهــرت الــعــديــد مــن الـــدراســـات لدى 
الشركة، هل كان هناك نقاط تودون تطويرها في المرحلة 

القادمة لتناسب فئات أكثر؟
المضاد  لقاحها  فعالية  بتقييم  »استرازينيكا«  بــدأت 
متحور  ضــد   )AZD2816( التجريبي  والــلــقــاح  لكوفيد-19 
»أوميكرون«. ويشمل ذلك فحص مصل الدم لدى المشاركين 
متحور  ضد  التحييد  نشاط  لرصد  السريرية  تجاربنا  في 
غضون  فــي  األولــيــة  التحليالت  توفر  ونتوقع  »أومــيــكــرون«، 

األسابيع القليلة المقبلة.
لدعم  البحرين  حكومة  مــع  تعاونكم  عــن  حدثتنا   .4

قطاع الرعاية الصحية ومكافحة الجائحة؟
تكرس »استرازينيكا« جهودها لتلبية احتياجات السكان 
على مستوى العالم بما في ذلك مملكة البحرين، كما أننا 

ــة الــبــحــريــن 2030« الــطــمــوحــة الــتــي تــركــز على  نــدعــم »رؤيــ
قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركنًا رئيسيًا لستراتيجيات 
كما  الســتــثــمــارات.  اســتــقــطــاب  الــوطــنــيــة وخــطــط  التنمية 
عــمــلــت »اســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا بــشــكــل كبير 
عــلــى مــــدار الــســنــوات مــن خـــالل الــشــراكــات والســتــثــمــارات 
عبر  المرضى  على  يركز  نهج  اتباع  دائمًا  وتؤكد  المحلية، 
إجراء التجارب السريرية وأنشطة األبحاث والتطوير على 

المستوى المحلي.
وتنسجم أولويات »استرازينيكا« مع األجندات الوطنية 
لمملكة البحرين، مما يضمن تفعيل سبل التعاون الوثيق 
مع كافة الجهات المعنية في المملكة لمواجهة التحديات 
الماثلة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تلعب دورًا فعاًل 
في بناء منظومة رعاية صحية متينة ونتعاون عن كثب مع 
ضمان  بهدف  األخــرى  الصحية  الرعاية  وهيئات  الـــوزارات 
المبتكرة دون  إلـــى األدويــــة  الــوصــول  الــمــرضــى عــلــى  ــدرة  قـ

انقطاع.
ويجسد قرار مملكة البحرين بمنح ترخيص الستخدام 
ــام الـــمـــضـــادة طــويــلــة الــمــفــعــول  الــــطــــارئ لــتــركــيــبــة األجــــســ
بــذلــك أول دولــة  »اســتــرازيــنــيــكــا«، لتصبح  »إيــفــوشــيــلــد« مــن 
التطورات  توافق على استخدام العالج، مثاًل متميزًا على 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي  المتسارعة 
وتماشيًا مع أهداف »رؤية البحرين 2030« المتعلقة بتعزيز 

الستثمارات الرامية إلى الرتقاء بصحة المواطنين.
وحمايتهم  للمرضى  األدويـــة  توريد  استمرارية  وتأتي 
الدائمة،  أولوياتنا  قائمة  رأس  على  استثناء  دون  الصحية 
دورًا  يلعبان  والتكاتف  الــتــعــاون  أن  المقام  هــذا  فــي  ونــؤكــد 
ساهمت  فقد  بأكملها،  البشرية  في ضمان حماية  محوريًا 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 فــي تــذكــيــرنــا بــأهــمــيــة الــعــمــل يــــدًا بيد 

واإليمان بقدرة العلم لتحقيق اإلنجازات المذهلة. 

المياه البيضاء هي الغيوم أو الضبابية أو 
العتامة التي تصيب عدسة العين.. هي أقرب 
إلى كل هذه التشبيهات، حيث تفقد العدسة 
نــورهــا الــشــفــاف بــالــتــدريــج وتــتــطــور الــحــالــة 
عدسة  إعتام  مشكلة  تتداخل  بحيث  ببطء؛ 
الــعــيــن مـــع الـــرؤيـــة، ومــعــهــا يــضــعــف الــنــظــر، 
وتصعب القراءة على الرغم من تكرار تغيير 
النظارة أو العدسات الالصقة، وتتطور األمور 
إلى األسوأ لو قوبلت الحالة باإلهمال، ولكي 
البيضاء  المياه  يخص  مــا  كــل  على  نتعرف 
ومــشــاكــلــهــا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور 
وتصحيح  القرنية  جــراح  عــبــدالــرازق  أحمد 
البصر وإزالة المياه البيضاء بمركز الخليج 

الطبي والسكر. 
ما هي المياه البيضاء؟ 

ــــراض  تــعــتــبــر الــمــيــاه الــبــيــضــاء مـــن األمـ
المرتبطة غالبا بالمرحلة العمرية لإلنسان 
والتي تحدث فيها تغيرات للعدسة الداخلية 
ــون الـــشـــفـــاف إلــى  ــلـ ــن الـ لــلــعــيــن فــتــتــحــول مـ
العتامة ولذلك تسمى بالمياه البيضاء وهي 
المقصود  ولكن  مياها  ليست  الحقيقة  في 
التي  للعين  الداخلية  العدسة  عتامة  منها 
الزمن  مــرور  الرؤية، ومع  إلى ضبابية  تــؤدي 
تتحول الرؤية من صفاء إلى مرحلة ضبابية، 
نتيجة مرور الرؤية من خالل عدسة صافية 
تتحول إلى رؤية ضبابية غير واضحة بسبب 
تــحــول شــفــافــيــة الــعــدســة وتـــبـــدأ مـــن عتامة 

بسيطة إلى انعدام تام للرؤية.
أسباب ظهور المياه البيضاء؟ 

البيضاء  الــمــيــاه  أســبــاب  تقسيم  يــمــكــن 
في  التقدم  بسبب  تكون  األول  قسمين  إلــى 
بعد  وتبدأ  شيخوخية(  بيضاء  )مياه  العمر 
وبسبب  متفاوتة،  وبــدرجــات  الخمسين  ســن 
بسيطة  ضبابية  مجرد  من  تتفاوت  أعــراض 
ــى انـــعـــدام الـــرؤيـــة تــمــامــا وهــو  فــي الـــرؤيـــة إلـ

شيوعا.  األكــثــر  وهــي  طبيعيا،  تغيرا  يعتبر 
كما أن هناك حالت وراثية وأيضا قد تحدث 
بسبب بعض األمراض المزمنة مثل السكري 
وهو يعجل من ظهور المياه البيضاء ولذلك 
مريض السكري مطالب دائما بضبط نسبة 
السكر في الدم التي تؤدي إلى ظهور المياه 

البيضاء.
ما هي األعراض؟

الرؤية  كفاءة  على  البيضاء  المياه  تؤثر 
أو قــــوة الــــرؤيــــة، يــعــنــي ذلــــك أن درجــــة رؤيـــة 
الـــمـــريـــض قـــد تـــكـــون عــالــيــة ولـــكـــن بــكــفــاءة 
ضعيفة، لذلك فهو يحتاج إلى عملية سحب 
الــمــيــاه الــبــيــضــاء، وقــد تــؤثــر أيــضــا على قوة 
الرؤية وهناك أعراض مثل اإلجهاد بأضواء 
الــســيــارات لــيــال بــســبــب وجــــود بــدايــة الــمــيــاه 

البيضاء.
هــل يــمــكــن تــحــول الــمــيــاه الــبــيــضــاء إلــى 

زرقاء؟
فيها  تتطور  الــحــالت  بعض  هناك  نعم، 
ــؤدي إلـــى غــلــق الــمــســار الــداخــلــي  الــحــالــة وتــ
ــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع حــاد  لــســائــل الــعــيــن مــمــا يــ
الزرقاء،  بالمياه  تسمى  التي  العين  لضغط 
ليتم  البيضاء  المياه  بسحب  يكون  والعالج 

بذلك معالجة المياه الزرقاء.
ما هو أنسب وقت لسحب المياه البيضاء؟
هــنــاك تــطــور كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الــمــيــاه 
بجراحة  العملية  كــانــت  قبل  مــن  الــبــيــضــاء، 
كاملة وبفتح كبير وفيها تطول فترة التعافي، 
البيضاء  المياه  تترك  أن  يفضل  كان  لذلك 

النظر،  عــلــى  ملحوظا  تــأثــيــرا  تــحــدث  حــتــى 
العملية  الــحــالــي أصــبــحــت  الـــوقـــت  فـــي  أمـــا 
المياه من فتحة صغيرة  يتم سحب  ابسط, 
الصوتية  الموجات  جهاز  منه  يدخل  للعين 
الذي يعمل على سحب كامل للمياه وبعدها 
ــيـــن مــن  الـــعـ فــــي  ــتـــم زرع عــــدســــة داخـــلـــيـــة  يـ
نــفــس الــفــتــحــة، أصــبــح اآلن الــتــعــافــي أســرع 
داعــي  فــال  بكثير  أقـــل  الجانبية  ــراض  ــ واألعـ
العكس  عــلــى  بــل  الــمــيــاه  لتحجر  لــالنــتــظــار 
من األفضل سحب المياه في أوائل ظهورها 

ألفضل النتائج.
ماذا عن فترة التعافي؟ 

الموجات  جهاز  باستخدام  العملية  تتم 
ويتم  دقيقة   15 تتعدى  الصوتية في مدة ل 
بعدها غلق الجرح بدون أي خيوط جراحية 
متابعة  وتــتــم  سريعا،  يــكــون  التعافي  لــذلــك 
ويمكن  العملية،  مــن  أســبــوع  بعد  الــمــريــض 
من  أســبــوع  خــالل  الطبيعية  للحياة  الــعــودة 
اللتزام  مع  صافية،  برؤية  ويتمتع  العملية 
بــالــتــعــلــيــمــات وأهــمــهــا مــمــنــوع حــمــل أشــيــاء 
ثــقــيــلــة والــســجــود فـــي الـــصـــالة وكــمــا ينصح 
بعدم فرك العين نهائيا، وبعد أسبوع يرجع 

يمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.
هل من الضروري زراعة عدسة بديلة بعد 

العملية؟
للعدسة  سحب  عــن  عــبــارة  هــي  العملية 
زراعــة  فطبيعي  أساسا  الموجودة  الطبيعية 
وإتــمــام  صافية  لــرؤيــة  مكانها  بديلة  عــدســة 

العملية. 

»اأوميكرون« يعيد العالم اإلى �ساحة تطوير اللقاحات 

البحرين اأول دولة تجيز ا�ستخـدام عقار »اإيفو�سيلد« للبالغين 

من الفئـة التـي ال ينا�سبهـا التطعيـم وذوي المنـاعة ال�سعيفـة

عقار »اإيفو�سيلد« اأحدث االبتكارات في مجاالت العالج والوقاية من جائحة كوفيد -19

} سامح الفنجري.

} د. أحمد عبدالرازق.

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

الدكتور اأحمد عبدالرازق: عالمات مهمة 

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى استرازينيكا لـ»الخليج الطبي«:

واجهنا العامين الماضيين بسبب ظروف كورونا تحديات 
صعبة وعانينا الكثير وحاولنا بأكثر من طريقة التغلب على 

األوضاع التي ألمت بنا من مرض أو فقد عزيز.
خالل مثل هذه األوقات والمواقف الصعبة تختلف ردود 
تجاربه  منا  لكل  ألن  طبيعي  أمــر  وهــو  هــائــل؛  بشكل  أفعالنا 
التي  نظره  ووجهات  ومخاوفه،  الشخصية،  وسماته  الخاصة، 
تــجــعــلــه الــشــخــص الــــذي هـــو عــلــيــه اآلن. ومـــع ذلــــك، وضــعــت 
على  ليساعدنا  ا  جــّدً ا  مهّمً مبدءا  الماضية  القليلة  السنوات 

التغلب على المصاعب والمضي قدًما؛ وهو كيفية التكيف. 
التكيف هو نوع من عملية مواجهة تحديات الحياة، والتي 

تتطلب مرونة الشخصية. 
يشير عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى ســمــات الــشــخــص الــمــرن بأنه 
الجديدة،  والتحديات  التجارب  خــوض  على  الــقــدرة  يمتلك 
أن  ويــؤكــدون  ومتفائل.  للتكيف،  وقــابــل  ا،  اجتماعّيً ومندمج 
مثل  المشتركة،  السمات  بعض  عندهم  المرنين  األشــخــاص 
أنــفــســهــم وقـــدراتـــهـــم، ومــتــحــكــمــيــن في  اآلراء اإليــجــابــيــة عـــن 
إذ يعدون أنفسهم مقاتلين وليسوا ضحايا ولديهم  أنفسهم؛ 

القدرة على التحكم في العواطف.
عند مواجهة الظروف الصعبة نجد أن الشخصية األكثر 

مرونة هو األكثر قدرة على تخطي هذه المرحلة.
ســمــة الــمــرونــة يــمــكــن اكــتــســابــهــا مــع الـــوقـــت؛ ألنــهــا سمة 
يجب  شيء  أهم  وأفعاًل.  وأفكاًرا  سلوكيات  تتضمن  شخصية 

مراعاته هو أنها تحتاج إلى وقت ونية لكتسابها.
لذا أحرص على ان تعتني بصحتك العقلية والجسدية؛ 
ألن نمط الحياة الصحي يساعدك على التكيف مع الضغوط 
وتــقــلــيــل الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة في 

األوقات الصعبة.
ــار  ــكـ ــــك واحـــتـــضـــن األفـ ابـــحـــث عــــن فـــــرص لكـــتـــشـــاف ذاتــ
الصحية مع عدم تضخيم العقبات؛ فإبقاء األمور في نصابها 

ا من بناء المرونة والتكيف. جزء أساسي جّدً
ركز فيما يمكنك فعله، وتخلص من األشياء البعيدة عن 

سيطرتك.
يــوم يمر ونــحــن بصحة  قـــدروا جــيــدا قيمة األشــيــاء، كــل 

وعافية يستحق أن نفرح من أجله. 

المرونة والتكيف 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور إياد سرحان الطبيب المعتمد لشركة GPS العالمية 
أو  األســنــان  وقشور  التركيبات  إن  جــدة  مدينة  في  األســنــان  لصناعة 
بها  البورسالن نغطي  بالفينيرز هي عبارة عن طبقة من  ندعوه  ما 
الفراغات  أو حتى  الحجم  أو  الشكل  أو  اللون  األسنان لحل مشكلة 

والفلجات وكذلك فقدان األسنان وأيضا مشاكل اهتراء األسنان.
واألسنان  البتسامة  تجميل  في  عاما   21 تــجــاوزت  خبرة  وبعد 
الصناعية  األســنــان  هـــذه  الــمــؤثــرة لجعل  الــعــوامــل  أهـــم  أن  وجـــدت 

طبيعية 100% هو الشكل واللون وتوزيع درجات الظل والشفافية 
على هذه القشور.

الــعــالــمــي  الـــمـــعـــمـــل  دور  ــأتــــي  يــ ــا  ــنـ هـ ــن  ــ ومــ
GPS كــشــريــك أســـاســـي ومــحــتــرف  الحـــتـــرافـــي 
العظيمة،  الخطوة  هذه  نجاح  في  ومتخصص 
تجميل  كأطباء  لنا  يقدم   GPS إن معمل  حيث 
من جهة ولمراجعينا من الجهة األخرى قشور 

الــبــورســالن مــن مــــادة E-MAX كــأنــهــا قــطــع مــن الــمــجــوهــرات 
وشفافية  طبيعية  بألوان  والمقدمة  فائقة  بعناية  المنحوتة 
خرافية واحترافية ولمعة عالية كأنها نجوم من األلماس تتألأل 

فــي فــم المبتسم. ومــن اإلنــصــاف والــعــدل أن 
كطبيب  ســواء  التفاصيل  بــأدق  نهتم جميعنا 
معمل  أو  لــلــســعــادة  وصــانــع  لــألســنــان  تجميل 
فنحن  البــتــســامــة  تجميل  فــي  كــخــبــراء   GPS
جميعنا نشارك المبتسم فرحته في كل 
مرة يبتسم فيها. وأخيرا ابتسموا 
ابتسامتك  أن  وتذكروا 
أخيك صدقة  وجه  في 
نتيجة  ابتسامتك  وأن 
تـــعـــب وجــــهــــد ولــيــســت 

صدفة.
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إلــى عام  كــوفــيــد-19  مــع طــي عــام 2021 ترحل جائحة 
2022 بـــارتـــفـــاع فـــي حــــالت اإلصـــابـــة مـــع ظــهــور الــمــتــحــور 
ــدول الــتــي تشير بحسب  الــ الــجــديــد أومــيــكــرون فــي بــعــض 
بشكل  النتشار  على  قدرته  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 
الحالية حول  الفترة  في  التساؤلت  وتزيد  دلتا،  من  أسرع 
الــلــقــاحــات وقــدرتــهــا على مــواجــهــة الــمــتــحــورات مــن الــوبــاء 
وغيرها من األسئلة سنعرفها من األستاذ سامح الفنجري 
وباكستان  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  منطقة  رئــيــس 

لدى استرازينيكا في الحوار التالي: 
إدارة  الــدور الذي قامت به »أسترازينيكا« في  1. ما هو 
التوصيل  إلى  األزمة دوليًا لتوفير العالج بدءًا من اإلنتاج 

رغم ظروف اإلغالق لليد العاملة والتنقل عالميًا؟
غير  والتحديات  المتواصلة  الغموض  حالة  ضــوء  في 
التعاون  عالقات  تمثل  الجائحة،  تفرضها  التي  المسبوقة 
كوفيد-19  لمكافحة  الجهود  ومضاعفة  المميزة  العالمية 

ركنًا أساسيًا للنجاح في القضاء على الجائحة.
ومنذ بداية الجائحة، أظهرت »أسترازينيكا« مستويات 
عــالــيــة مـــن الــســرعــة والـــمـــرونـــة فـــي الســتــجــابــة لـــألوضـــاع 
المعنية حول  الجهات  إلى جانب  المتفاقمة، حيث عملت 
الــعــالــم لــمــكــافــحــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. وخــــالل الــمــراحــل 
األولى، تبّرعنا بتسعة ماليين قناع للوجه لجميع قطاعات 
دولة ضمانًا لستمرارية  الحيوية في 49  الرعاية الصحية 
المرضى  إلى  للوصول  مبتكرة  وإيجاد سبل  األدويــة  توريد 
مع  وبالتوازي  المنازل.  إلــى  والحقن  األدويـــة  توصيل  عبر 
ذلــــك، حــرصــنــا أيــضــًا عــلــى دعـــم جــهــود اخــتــبــارات كــوفــيــد-

السريرية  التجارب  وإطــالق  الوطنية  المستويات  على   19
عالج  في  والحالية  الجديدة  أدويتنا  فاعلية  على  للوقوف 
ابتكار لقاح  العدوى وتحييدها. وسرعان ما أثمر ذلك عن 

استرازينيكا المضاد لكوفيد-19. 
وانطالقًا من إدراكنا للحاجة الملحة لتوفير لقاح آمن 
شهر  في  قمنا  الجائحة،  لمكافحة  كوفيد-19  ضد  وفعال 
بين  أكسفورد، تجمع  بإبرام شراكة مع جامعة  أبريل 2020 

خبرة جامعة أكسفورد العالمية وقدرات التطوير والتصنيع 
من خالل  ونلتزم  »أسترازينيكا«.  بها  تتمتع  التي  العالمية 
هذه الشراكة بتوفير جرعات اللقاح على نطاق واسع وعادل 
الــجــائــحــة. ونجحنا  أربــــاح خـــالل  أيـــة  الــعــالــم، ودون  حـــول 
»استرازينيكا«  لقاح  من  جرعة  مليون   25 من  أكثر  بتوفير 
في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان حتى تاريخه 

بدعم من شركاء »استرازينيكا«.
قمنا  العالمي  الطلب  تلبية  على  المساعدة  وبــهــدف 
مؤسسة   25 مــن  أكثر  تضم  عالمية  تــوريــد  شبكة  بتأسيس 
تتمتع  مختلفة  ــة  دولــ  15 فـــي  الــلــقــاحــات  لتصنيع  ــدة  ــ رائـ
اللقاح.  لتوفير  المطلوبة  اإلنتاجية  والــقــدرة  باإلمكانات 
وتــعــاونــت »اســتــرازيــنــيــكــا« مــع مــؤســســات رائــــدة مــثــل معهد 
وتوفيره  اللقاح  تصنيع  إلمكانية  ضمانًا  الهندي  ســيــروم 

للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.
ساعد  »استرازينيكا«  لقاح  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
حتى تاريخه في الوقاية من 50 مليون حالة كوفيد-19، و5 
إنقاذ  في  كما ساهم  المستشفى،  إلى  دخــول  ماليين حالة 
من  المستمدة  األدلــة  وبينت  نسمة.  مليون  من  أكثر  حياة 
التجارب السريرية والبيانات الواقعية أن اللقاح ينشط رد 
الفعل الدفاعي ضد الفيروس، ويتمتع بمستوى أمان عام.

ــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون  وتـــحـــرص »اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« عــلــى الـ
ــراف  بــاســتــمــرار مــع الــحــكــومــات والــمــنــظــمــات مــتــعــددة األطـ
ضــمــانــًا لــوصــول جــرعــات الــلــقــاح على نــطــاق واســـع وعـــادل، 
األدوية  توريد  استمرارية  على  تنص  التي  بأولوياتنا  عماًل 

للمرضى وحماية صحة وعافية الجميع، دون استثناء.
2. مــا هــي الــتــطــورات الــقــائــمــة فــي عـــالج كـــورونـــا، مــاذا 

لديكم بعد اللقاح؟ 
تــوفــيــر عــالجــات  عــبــر  المستقبل  نــحــو  أنــظــارنــا  نــوجــه 
المفعول  طويلة  الــمــضــادة  األجــســام  تركيبة  مثل  مبتكرة 
»إيفوشيلد« )AZD7442 سابقًا( لضمان قدرة المرضى على 

الوصول إلى العالج المناسب في الوقت المناسب.
طويلة  المضادة  األجــســام  مــن  التركيبة  هــذه  وتجّسد 

الــمــفــعــول خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى صــعــيــد جــهــودنــا الــعــالــمــيــة 
لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة لســيــمــا أن هــــذا الـــخـــيـــار الــوقــائــي 
يــســتــهــدف الــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر مــمــا قـــد تعجز 
كافية  مناعية  استجابة  أي  توليد  عن  المناعية  أجهزتهم 
اللقاح  أكثر من  إلى  باللقاح، وقد يحتاجون  التطعيم  بعد 

وحسب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
ــراض  ــ ــان وبـــعـــض األمــ ــرطـ ــسـ ــــك مـــرضـــى الـ ويـــشـــمـــل ذلـ
للمناعة،  مثبطة  أدويـــة  عالجاتهم  تشمل  ممن  المناعية 
ومـــرضـــى غــســل الــكــلــى وغــيــرهــم مــمــن يــعــانــون مـــن ضعف 

الجهاز المناعي. 
دراسة  من  الثالثة  للمرحلة  الرئيسية  النتائج  أظهرت 
العالج الوقائي قبل التعرض PROVENT انخفاضًا ملموسًا 
)بنسبة 77% في التحليل األولي، وبنسبة 83% في التحليل 
ــدار ســتــة أشـــهـــر( فـــي مــخــاطــر اإلصــابــة  الــمــتــوســط عــلــى مــ
بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العالج الوهمي )البالسيبو(، 
لــمــدة ستة  الــفــيــروس  مــن  الحماية  بتوفير  الســتــمــرار  مــع 

أشهر على األقل.
 TACKLE تجربة  من  الثالثة  المرحلة  لبيانات  ووفقًا 
للمرضى الذين يتلقون عالجهم خارج المستشفيات، أظهر 
اإلصابة  تطور  خطر  تقليل  على  قدرته  »إيفوشيلد«  عقار 
بكوفيد-19 إلى مراحل خطيرة أو الوفاة )ألي سبب( بنسبة 
المستشفيات  يــدخــلــوا  لــم  الــذيــن  بالمرضى  مــقــارنــة   ،%50
خفيفة  أعــراض  من  يعانون  وكــانــوا  وهمية  جرعات  وتلقوا 
إلى متوسطة من كوفيد-19 مدة سبعة أيام أو أقل، و67% في 
حال كانوا يعانون من األعراض منذ 5 أيام و88% منذ 3 أيام. 
الناتجة عن  األولية  البيانات  أكدت  ذلك،  وعــالوة على 
دراسة مستقلة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األمريكية على 
بفاعلية  لــكــوفــيــد-19  المضاد  »إيفوشيلد«  عــقــار  احتفاظ 

التحييد ضد متحور »أوميكرون«.
 »50 المثبط  »الــتــركــيــز  مقياس  الــدراســة  واســتــخــدمــت 
المضاد،  الجسم  بها  يتمتع  التي  التحييد  قــدرة  لتحديد 
نانوغرام   171 قــدره  مــعــدًل  »إيفوشيلد«  عقار  سّجل  حيث 

اختبارين  في  بالمليلتر  نانوغرام   277 ومعدل  بالمليمتر 
تأكيديين، وتقع هذه األرقام ضمن نطاق التحييد المعياري 
الذي يمكن رصده عند المصابين سابقًا بمرض كوفيد-19. 
»ســارس-كــوف-2«  لفيروس  األصلية  الساللة  صعيد  وعلى 
إيفوشيلد  سجل  ــان«،  ووهـ »ساللة  باسم  سابقًا  والمعروفة 
بالمليلتر  نـــانـــوغـــرام   1.3 يـــقـــارب  مــثــبــط«  »تــركــيــز  مــعــدل 
وفي  متتاليين.  اخــتــبــاريــن  فــي  بالمليلتر  نــانــوغــرام  و1.5 
المختبرات  من  وعدد  »استرازينيكا«  تجري  الراهن،  الوقت 
»إيفوشيلد«  فعالية  لتقييم  إضافية  تحليالت  الخارجية 
في  البيانات  توفر  المتوقع  ومــن  »أومــيــكــرون«،  متحور  ضد 

القريب العاجل. 
الــعــالــم يمنح  بــلــٍد فـــي  الــبــحــريــن أول  وكـــانـــت مــمــلــكــة 
للوقاية  »إيفوشيلد«  لعقار  الــطــارئ  الســتــخــدام  ترخيص 
الستخدام  ترخيص  على  اللقاح  حــاز  كما  كوفيد-19،  من 
والـــــــدواء األمــريــكــيــة ألغــــراض  الـــغـــذاء  إدارة  الـــطـــارئ مـــن 
الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. ونعمل حاليًا على توفير 
»إيفوشيلد« لمن يحتاجونه بأسرع وقت ممكن ونتوقع توفر 

الجرعات األولى في القريب العاجل.
3. بــعــد فـــتـــرة لــيــســت بــقــلــيــلــة مـــن اســتــكــمــال مــرحــلــة 
التطعيم مــن الــمــؤكــد ظــهــرت الــعــديــد مــن الـــدراســـات لدى 
الشركة، هل كان هناك نقاط تودون تطويرها في المرحلة 

القادمة لتناسب فئات أكثر؟
المضاد  لقاحها  فعالية  بتقييم  »استرازينيكا«  بــدأت 
متحور  ضــد   )AZD2816( التجريبي  والــلــقــاح  لكوفيد-19 
»أوميكرون«. ويشمل ذلك فحص مصل الدم لدى المشاركين 
متحور  ضد  التحييد  نشاط  لرصد  السريرية  تجاربنا  في 
غضون  فــي  األولــيــة  التحليالت  توفر  ونتوقع  »أومــيــكــرون«، 

األسابيع القليلة المقبلة.
لدعم  البحرين  حكومة  مــع  تعاونكم  عــن  حدثتنا   .4

قطاع الرعاية الصحية ومكافحة الجائحة؟
تكرس »استرازينيكا« جهودها لتلبية احتياجات السكان 
على مستوى العالم بما في ذلك مملكة البحرين، كما أننا 

ــة الــبــحــريــن 2030« الــطــمــوحــة الــتــي تــركــز على  نــدعــم »رؤيــ
قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركنًا رئيسيًا لستراتيجيات 
كما  الســتــثــمــارات.  اســتــقــطــاب  الــوطــنــيــة وخــطــط  التنمية 
عــمــلــت »اســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا بــشــكــل كبير 
عــلــى مــــدار الــســنــوات مــن خـــالل الــشــراكــات والســتــثــمــارات 
عبر  المرضى  على  يركز  نهج  اتباع  دائمًا  وتؤكد  المحلية، 
إجراء التجارب السريرية وأنشطة األبحاث والتطوير على 

المستوى المحلي.
وتنسجم أولويات »استرازينيكا« مع األجندات الوطنية 
لمملكة البحرين، مما يضمن تفعيل سبل التعاون الوثيق 
مع كافة الجهات المعنية في المملكة لمواجهة التحديات 
الماثلة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تلعب دورًا فعاًل 
في بناء منظومة رعاية صحية متينة ونتعاون عن كثب مع 
ضمان  بهدف  األخــرى  الصحية  الرعاية  وهيئات  الـــوزارات 
المبتكرة دون  إلـــى األدويــــة  الــوصــول  الــمــرضــى عــلــى  ــدرة  قـ

انقطاع.
ويجسد قرار مملكة البحرين بمنح ترخيص الستخدام 
ــام الـــمـــضـــادة طــويــلــة الــمــفــعــول  الــــطــــارئ لــتــركــيــبــة األجــــســ
بــذلــك أول دولــة  »اســتــرازيــنــيــكــا«، لتصبح  »إيــفــوشــيــلــد« مــن 
التطورات  توافق على استخدام العالج، مثاًل متميزًا على 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي  المتسارعة 
وتماشيًا مع أهداف »رؤية البحرين 2030« المتعلقة بتعزيز 

الستثمارات الرامية إلى الرتقاء بصحة المواطنين.
وحمايتهم  للمرضى  األدويـــة  توريد  استمرارية  وتأتي 
الدائمة،  أولوياتنا  قائمة  رأس  على  استثناء  دون  الصحية 
دورًا  يلعبان  والتكاتف  الــتــعــاون  أن  المقام  هــذا  فــي  ونــؤكــد 
ساهمت  فقد  بأكملها،  البشرية  في ضمان حماية  محوريًا 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 فــي تــذكــيــرنــا بــأهــمــيــة الــعــمــل يــــدًا بيد 

واإليمان بقدرة العلم لتحقيق اإلنجازات المذهلة. 

المياه البيضاء هي الغيوم أو الضبابية أو 
العتامة التي تصيب عدسة العين.. هي أقرب 
إلى كل هذه التشبيهات، حيث تفقد العدسة 
نــورهــا الــشــفــاف بــالــتــدريــج وتــتــطــور الــحــالــة 
عدسة  إعتام  مشكلة  تتداخل  بحيث  ببطء؛ 
الــعــيــن مـــع الـــرؤيـــة، ومــعــهــا يــضــعــف الــنــظــر، 
وتصعب القراءة على الرغم من تكرار تغيير 
النظارة أو العدسات الالصقة، وتتطور األمور 
إلى األسوأ لو قوبلت الحالة باإلهمال، ولكي 
البيضاء  المياه  يخص  مــا  كــل  على  نتعرف 
ومــشــاكــلــهــا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور 
وتصحيح  القرنية  جــراح  عــبــدالــرازق  أحمد 
البصر وإزالة المياه البيضاء بمركز الخليج 

الطبي والسكر. 
ما هي المياه البيضاء؟ 

ــــراض  تــعــتــبــر الــمــيــاه الــبــيــضــاء مـــن األمـ
المرتبطة غالبا بالمرحلة العمرية لإلنسان 
والتي تحدث فيها تغيرات للعدسة الداخلية 
ــون الـــشـــفـــاف إلــى  ــلـ ــن الـ لــلــعــيــن فــتــتــحــول مـ
العتامة ولذلك تسمى بالمياه البيضاء وهي 
المقصود  ولكن  مياها  ليست  الحقيقة  في 
التي  للعين  الداخلية  العدسة  عتامة  منها 
الزمن  مــرور  الرؤية، ومع  إلى ضبابية  تــؤدي 
تتحول الرؤية من صفاء إلى مرحلة ضبابية، 
نتيجة مرور الرؤية من خالل عدسة صافية 
تتحول إلى رؤية ضبابية غير واضحة بسبب 
تــحــول شــفــافــيــة الــعــدســة وتـــبـــدأ مـــن عتامة 

بسيطة إلى انعدام تام للرؤية.
أسباب ظهور المياه البيضاء؟ 

البيضاء  الــمــيــاه  أســبــاب  تقسيم  يــمــكــن 
في  التقدم  بسبب  تكون  األول  قسمين  إلــى 
بعد  وتبدأ  شيخوخية(  بيضاء  )مياه  العمر 
وبسبب  متفاوتة،  وبــدرجــات  الخمسين  ســن 
بسيطة  ضبابية  مجرد  من  تتفاوت  أعــراض 
ــى انـــعـــدام الـــرؤيـــة تــمــامــا وهــو  فــي الـــرؤيـــة إلـ

شيوعا.  األكــثــر  وهــي  طبيعيا،  تغيرا  يعتبر 
كما أن هناك حالت وراثية وأيضا قد تحدث 
بسبب بعض األمراض المزمنة مثل السكري 
وهو يعجل من ظهور المياه البيضاء ولذلك 
مريض السكري مطالب دائما بضبط نسبة 
السكر في الدم التي تؤدي إلى ظهور المياه 

البيضاء.
ما هي األعراض؟

الرؤية  كفاءة  على  البيضاء  المياه  تؤثر 
أو قــــوة الــــرؤيــــة، يــعــنــي ذلــــك أن درجــــة رؤيـــة 
الـــمـــريـــض قـــد تـــكـــون عــالــيــة ولـــكـــن بــكــفــاءة 
ضعيفة، لذلك فهو يحتاج إلى عملية سحب 
الــمــيــاه الــبــيــضــاء، وقــد تــؤثــر أيــضــا على قوة 
الرؤية وهناك أعراض مثل اإلجهاد بأضواء 
الــســيــارات لــيــال بــســبــب وجــــود بــدايــة الــمــيــاه 

البيضاء.
هــل يــمــكــن تــحــول الــمــيــاه الــبــيــضــاء إلــى 

زرقاء؟
فيها  تتطور  الــحــالت  بعض  هناك  نعم، 
ــؤدي إلـــى غــلــق الــمــســار الــداخــلــي  الــحــالــة وتــ
ــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع حــاد  لــســائــل الــعــيــن مــمــا يــ
الزرقاء،  بالمياه  تسمى  التي  العين  لضغط 
ليتم  البيضاء  المياه  بسحب  يكون  والعالج 

بذلك معالجة المياه الزرقاء.
ما هو أنسب وقت لسحب المياه البيضاء؟
هــنــاك تــطــور كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الــمــيــاه 
بجراحة  العملية  كــانــت  قبل  مــن  الــبــيــضــاء، 
كاملة وبفتح كبير وفيها تطول فترة التعافي، 
البيضاء  المياه  تترك  أن  يفضل  كان  لذلك 

النظر،  عــلــى  ملحوظا  تــأثــيــرا  تــحــدث  حــتــى 
العملية  الــحــالــي أصــبــحــت  الـــوقـــت  فـــي  أمـــا 
المياه من فتحة صغيرة  يتم سحب  ابسط, 
الصوتية  الموجات  جهاز  منه  يدخل  للعين 
الذي يعمل على سحب كامل للمياه وبعدها 
ــيـــن مــن  الـــعـ فــــي  ــتـــم زرع عــــدســــة داخـــلـــيـــة  يـ
نــفــس الــفــتــحــة، أصــبــح اآلن الــتــعــافــي أســرع 
داعــي  فــال  بكثير  أقـــل  الجانبية  ــراض  ــ واألعـ
العكس  عــلــى  بــل  الــمــيــاه  لتحجر  لــالنــتــظــار 
من األفضل سحب المياه في أوائل ظهورها 

ألفضل النتائج.
ماذا عن فترة التعافي؟ 

الموجات  جهاز  باستخدام  العملية  تتم 
ويتم  دقيقة   15 تتعدى  الصوتية في مدة ل 
بعدها غلق الجرح بدون أي خيوط جراحية 
متابعة  وتــتــم  سريعا،  يــكــون  التعافي  لــذلــك 
ويمكن  العملية،  مــن  أســبــوع  بعد  الــمــريــض 
من  أســبــوع  خــالل  الطبيعية  للحياة  الــعــودة 
اللتزام  مع  صافية،  برؤية  ويتمتع  العملية 
بــالــتــعــلــيــمــات وأهــمــهــا مــمــنــوع حــمــل أشــيــاء 
ثــقــيــلــة والــســجــود فـــي الـــصـــالة وكــمــا ينصح 
بعدم فرك العين نهائيا، وبعد أسبوع يرجع 

يمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.
هل من الضروري زراعة عدسة بديلة بعد 

العملية؟
للعدسة  سحب  عــن  عــبــارة  هــي  العملية 
زراعــة  فطبيعي  أساسا  الموجودة  الطبيعية 
وإتــمــام  صافية  لــرؤيــة  مكانها  بديلة  عــدســة 

العملية. 
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الدكتور اأحمد عبدالرازق: عالمات مهمة 

تعني االإ�سابة بالمياه البي�ساء.. تعرف عليها 

سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى استرازينيكا لـ»الخليج الطبي«:

واجهنا العامين الماضيين بسبب ظروف كورونا تحديات 
صعبة وعانينا الكثير وحاولنا بأكثر من طريقة التغلب على 

األوضاع التي ألمت بنا من مرض أو فقد عزيز.
خالل مثل هذه األوقات والمواقف الصعبة تختلف ردود 
تجاربه  منا  لكل  ألن  طبيعي  أمــر  وهــو  هــائــل؛  بشكل  أفعالنا 
التي  نظره  ووجهات  ومخاوفه،  الشخصية،  وسماته  الخاصة، 
تــجــعــلــه الــشــخــص الــــذي هـــو عــلــيــه اآلن. ومـــع ذلــــك، وضــعــت 
على  ليساعدنا  ا  جــّدً ا  مهّمً مبدءا  الماضية  القليلة  السنوات 

التغلب على المصاعب والمضي قدًما؛ وهو كيفية التكيف. 
التكيف هو نوع من عملية مواجهة تحديات الحياة، والتي 

تتطلب مرونة الشخصية. 
يشير عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى ســمــات الــشــخــص الــمــرن بأنه 
الجديدة،  والتحديات  التجارب  خــوض  على  الــقــدرة  يمتلك 
أن  ويــؤكــدون  ومتفائل.  للتكيف،  وقــابــل  ا،  اجتماعّيً ومندمج 
مثل  المشتركة،  السمات  بعض  عندهم  المرنين  األشــخــاص 
أنــفــســهــم وقـــدراتـــهـــم، ومــتــحــكــمــيــن في  اآلراء اإليــجــابــيــة عـــن 
إذ يعدون أنفسهم مقاتلين وليسوا ضحايا ولديهم  أنفسهم؛ 

القدرة على التحكم في العواطف.
عند مواجهة الظروف الصعبة نجد أن الشخصية األكثر 

مرونة هو األكثر قدرة على تخطي هذه المرحلة.
ســمــة الــمــرونــة يــمــكــن اكــتــســابــهــا مــع الـــوقـــت؛ ألنــهــا سمة 
يجب  شيء  أهم  وأفعاًل.  وأفكاًرا  سلوكيات  تتضمن  شخصية 

مراعاته هو أنها تحتاج إلى وقت ونية لكتسابها.
لذا أحرص على ان تعتني بصحتك العقلية والجسدية؛ 
ألن نمط الحياة الصحي يساعدك على التكيف مع الضغوط 
وتــقــلــيــل الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة في 

األوقات الصعبة.
ــار  ــكـ ــــك واحـــتـــضـــن األفـ ابـــحـــث عــــن فـــــرص لكـــتـــشـــاف ذاتــ
الصحية مع عدم تضخيم العقبات؛ فإبقاء األمور في نصابها 

ا من بناء المرونة والتكيف. جزء أساسي جّدً
ركز فيما يمكنك فعله، وتخلص من األشياء البعيدة عن 

سيطرتك.
يــوم يمر ونــحــن بصحة  قـــدروا جــيــدا قيمة األشــيــاء، كــل 

وعافية يستحق أن نفرح من أجله. 

المرونة والتكيف 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور إياد سرحان الطبيب المعتمد لشركة GPS العالمية 
أو  األســنــان  وقشور  التركيبات  إن  جــدة  مدينة  في  األســنــان  لصناعة 
بها  البورسالن نغطي  بالفينيرز هي عبارة عن طبقة من  ندعوه  ما 
الفراغات  أو حتى  الحجم  أو  الشكل  أو  اللون  األسنان لحل مشكلة 

والفلجات وكذلك فقدان األسنان وأيضا مشاكل اهتراء األسنان.
واألسنان  البتسامة  تجميل  في  عاما   21 تــجــاوزت  خبرة  وبعد 
الصناعية  األســنــان  هـــذه  الــمــؤثــرة لجعل  الــعــوامــل  أهـــم  أن  وجـــدت 

طبيعية 100% هو الشكل واللون وتوزيع درجات الظل والشفافية 
على هذه القشور.

الــعــالــمــي  الـــمـــعـــمـــل  دور  ــأتــــي  يــ ــا  ــنـ هـ ــن  ــ ومــ
GPS كــشــريــك أســـاســـي ومــحــتــرف  الحـــتـــرافـــي 
العظيمة،  الخطوة  هذه  نجاح  في  ومتخصص 
تجميل  كأطباء  لنا  يقدم   GPS إن معمل  حيث 
من جهة ولمراجعينا من الجهة األخرى قشور 

الــبــورســالن مــن مــــادة E-MAX كــأنــهــا قــطــع مــن الــمــجــوهــرات 
وشفافية  طبيعية  بألوان  والمقدمة  فائقة  بعناية  المنحوتة 
خرافية واحترافية ولمعة عالية كأنها نجوم من األلماس تتألأل 

فــي فــم المبتسم. ومــن اإلنــصــاف والــعــدل أن 
كطبيب  ســواء  التفاصيل  بــأدق  نهتم جميعنا 
معمل  أو  لــلــســعــادة  وصــانــع  لــألســنــان  تجميل 
فنحن  البــتــســامــة  تجميل  فــي  كــخــبــراء   GPS
جميعنا نشارك المبتسم فرحته في كل 
مرة يبتسم فيها. وأخيرا ابتسموا 
ابتسامتك  أن  وتذكروا 
أخيك صدقة  وجه  في 
نتيجة  ابتسامتك  وأن 
تـــعـــب وجــــهــــد ولــيــســت 

صدفة.
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إلــى عام  كــوفــيــد-19  مــع طــي عــام 2021 ترحل جائحة 
2022 بـــارتـــفـــاع فـــي حــــالت اإلصـــابـــة مـــع ظــهــور الــمــتــحــور 
ــدول الــتــي تشير بحسب  الــ الــجــديــد أومــيــكــرون فــي بــعــض 
بشكل  النتشار  على  قدرته  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 
الحالية حول  الفترة  في  التساؤلت  وتزيد  دلتا،  من  أسرع 
الــلــقــاحــات وقــدرتــهــا على مــواجــهــة الــمــتــحــورات مــن الــوبــاء 
وغيرها من األسئلة سنعرفها من األستاذ سامح الفنجري 
وباكستان  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  منطقة  رئــيــس 

لدى استرازينيكا في الحوار التالي: 
إدارة  الــدور الذي قامت به »أسترازينيكا« في  1. ما هو 
التوصيل  إلى  األزمة دوليًا لتوفير العالج بدءًا من اإلنتاج 

رغم ظروف اإلغالق لليد العاملة والتنقل عالميًا؟
غير  والتحديات  المتواصلة  الغموض  حالة  ضــوء  في 
التعاون  عالقات  تمثل  الجائحة،  تفرضها  التي  المسبوقة 
كوفيد-19  لمكافحة  الجهود  ومضاعفة  المميزة  العالمية 

ركنًا أساسيًا للنجاح في القضاء على الجائحة.
ومنذ بداية الجائحة، أظهرت »أسترازينيكا« مستويات 
عــالــيــة مـــن الــســرعــة والـــمـــرونـــة فـــي الســتــجــابــة لـــألوضـــاع 
المعنية حول  الجهات  إلى جانب  المتفاقمة، حيث عملت 
الــعــالــم لــمــكــافــحــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. وخــــالل الــمــراحــل 
األولى، تبّرعنا بتسعة ماليين قناع للوجه لجميع قطاعات 
دولة ضمانًا لستمرارية  الحيوية في 49  الرعاية الصحية 
المرضى  إلى  للوصول  مبتكرة  وإيجاد سبل  األدويــة  توريد 
مع  وبالتوازي  المنازل.  إلــى  والحقن  األدويـــة  توصيل  عبر 
ذلــــك، حــرصــنــا أيــضــًا عــلــى دعـــم جــهــود اخــتــبــارات كــوفــيــد-

السريرية  التجارب  وإطــالق  الوطنية  المستويات  على   19
عالج  في  والحالية  الجديدة  أدويتنا  فاعلية  على  للوقوف 
ابتكار لقاح  العدوى وتحييدها. وسرعان ما أثمر ذلك عن 

استرازينيكا المضاد لكوفيد-19. 
وانطالقًا من إدراكنا للحاجة الملحة لتوفير لقاح آمن 
شهر  في  قمنا  الجائحة،  لمكافحة  كوفيد-19  ضد  وفعال 
بين  أكسفورد، تجمع  بإبرام شراكة مع جامعة  أبريل 2020 

خبرة جامعة أكسفورد العالمية وقدرات التطوير والتصنيع 
من خالل  ونلتزم  »أسترازينيكا«.  بها  تتمتع  التي  العالمية 
هذه الشراكة بتوفير جرعات اللقاح على نطاق واسع وعادل 
الــجــائــحــة. ونجحنا  أربــــاح خـــالل  أيـــة  الــعــالــم، ودون  حـــول 
»استرازينيكا«  لقاح  من  جرعة  مليون   25 من  أكثر  بتوفير 
في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان حتى تاريخه 

بدعم من شركاء »استرازينيكا«.
قمنا  العالمي  الطلب  تلبية  على  المساعدة  وبــهــدف 
مؤسسة   25 مــن  أكثر  تضم  عالمية  تــوريــد  شبكة  بتأسيس 
تتمتع  مختلفة  ــة  دولــ  15 فـــي  الــلــقــاحــات  لتصنيع  ــدة  ــ رائـ
اللقاح.  لتوفير  المطلوبة  اإلنتاجية  والــقــدرة  باإلمكانات 
وتــعــاونــت »اســتــرازيــنــيــكــا« مــع مــؤســســات رائــــدة مــثــل معهد 
وتوفيره  اللقاح  تصنيع  إلمكانية  ضمانًا  الهندي  ســيــروم 

للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.
ساعد  »استرازينيكا«  لقاح  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
حتى تاريخه في الوقاية من 50 مليون حالة كوفيد-19، و5 
إنقاذ  في  كما ساهم  المستشفى،  إلى  دخــول  ماليين حالة 
من  المستمدة  األدلــة  وبينت  نسمة.  مليون  من  أكثر  حياة 
التجارب السريرية والبيانات الواقعية أن اللقاح ينشط رد 
الفعل الدفاعي ضد الفيروس، ويتمتع بمستوى أمان عام.

ــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون  وتـــحـــرص »اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« عــلــى الـ
ــراف  بــاســتــمــرار مــع الــحــكــومــات والــمــنــظــمــات مــتــعــددة األطـ
ضــمــانــًا لــوصــول جــرعــات الــلــقــاح على نــطــاق واســـع وعـــادل، 
األدوية  توريد  استمرارية  على  تنص  التي  بأولوياتنا  عماًل 

للمرضى وحماية صحة وعافية الجميع، دون استثناء.
2. مــا هــي الــتــطــورات الــقــائــمــة فــي عـــالج كـــورونـــا، مــاذا 

لديكم بعد اللقاح؟ 
تــوفــيــر عــالجــات  عــبــر  المستقبل  نــحــو  أنــظــارنــا  نــوجــه 
المفعول  طويلة  الــمــضــادة  األجــســام  تركيبة  مثل  مبتكرة 
»إيفوشيلد« )AZD7442 سابقًا( لضمان قدرة المرضى على 

الوصول إلى العالج المناسب في الوقت المناسب.
طويلة  المضادة  األجــســام  مــن  التركيبة  هــذه  وتجّسد 

الــمــفــعــول خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى صــعــيــد جــهــودنــا الــعــالــمــيــة 
لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة لســيــمــا أن هــــذا الـــخـــيـــار الــوقــائــي 
يــســتــهــدف الــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر مــمــا قـــد تعجز 
كافية  مناعية  استجابة  أي  توليد  عن  المناعية  أجهزتهم 
اللقاح  أكثر من  إلى  باللقاح، وقد يحتاجون  التطعيم  بعد 

وحسب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
ــراض  ــ ــان وبـــعـــض األمــ ــرطـ ــسـ ــــك مـــرضـــى الـ ويـــشـــمـــل ذلـ
للمناعة،  مثبطة  أدويـــة  عالجاتهم  تشمل  ممن  المناعية 
ومـــرضـــى غــســل الــكــلــى وغــيــرهــم مــمــن يــعــانــون مـــن ضعف 

الجهاز المناعي. 
دراسة  من  الثالثة  للمرحلة  الرئيسية  النتائج  أظهرت 
العالج الوقائي قبل التعرض PROVENT انخفاضًا ملموسًا 
)بنسبة 77% في التحليل األولي، وبنسبة 83% في التحليل 
ــدار ســتــة أشـــهـــر( فـــي مــخــاطــر اإلصــابــة  الــمــتــوســط عــلــى مــ
بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العالج الوهمي )البالسيبو(، 
لــمــدة ستة  الــفــيــروس  مــن  الحماية  بتوفير  الســتــمــرار  مــع 

أشهر على األقل.
 TACKLE تجربة  من  الثالثة  المرحلة  لبيانات  ووفقًا 
للمرضى الذين يتلقون عالجهم خارج المستشفيات، أظهر 
اإلصابة  تطور  خطر  تقليل  على  قدرته  »إيفوشيلد«  عقار 
بكوفيد-19 إلى مراحل خطيرة أو الوفاة )ألي سبب( بنسبة 
المستشفيات  يــدخــلــوا  لــم  الــذيــن  بالمرضى  مــقــارنــة   ،%50
خفيفة  أعــراض  من  يعانون  وكــانــوا  وهمية  جرعات  وتلقوا 
إلى متوسطة من كوفيد-19 مدة سبعة أيام أو أقل، و67% في 
حال كانوا يعانون من األعراض منذ 5 أيام و88% منذ 3 أيام. 
الناتجة عن  األولية  البيانات  أكدت  ذلك،  وعــالوة على 
دراسة مستقلة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األمريكية على 
بفاعلية  لــكــوفــيــد-19  المضاد  »إيفوشيلد«  عــقــار  احتفاظ 

التحييد ضد متحور »أوميكرون«.
 »50 المثبط  »الــتــركــيــز  مقياس  الــدراســة  واســتــخــدمــت 
المضاد،  الجسم  بها  يتمتع  التي  التحييد  قــدرة  لتحديد 
نانوغرام   171 قــدره  مــعــدًل  »إيفوشيلد«  عقار  سّجل  حيث 

اختبارين  في  بالمليلتر  نانوغرام   277 ومعدل  بالمليمتر 
تأكيديين، وتقع هذه األرقام ضمن نطاق التحييد المعياري 
الذي يمكن رصده عند المصابين سابقًا بمرض كوفيد-19. 
»ســارس-كــوف-2«  لفيروس  األصلية  الساللة  صعيد  وعلى 
إيفوشيلد  سجل  ــان«،  ووهـ »ساللة  باسم  سابقًا  والمعروفة 
بالمليلتر  نـــانـــوغـــرام   1.3 يـــقـــارب  مــثــبــط«  »تــركــيــز  مــعــدل 
وفي  متتاليين.  اخــتــبــاريــن  فــي  بالمليلتر  نــانــوغــرام  و1.5 
المختبرات  من  وعدد  »استرازينيكا«  تجري  الراهن،  الوقت 
»إيفوشيلد«  فعالية  لتقييم  إضافية  تحليالت  الخارجية 
في  البيانات  توفر  المتوقع  ومــن  »أومــيــكــرون«،  متحور  ضد 

القريب العاجل. 
الــعــالــم يمنح  بــلــٍد فـــي  الــبــحــريــن أول  وكـــانـــت مــمــلــكــة 
للوقاية  »إيفوشيلد«  لعقار  الــطــارئ  الســتــخــدام  ترخيص 
الستخدام  ترخيص  على  اللقاح  حــاز  كما  كوفيد-19،  من 
والـــــــدواء األمــريــكــيــة ألغــــراض  الـــغـــذاء  إدارة  الـــطـــارئ مـــن 
الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. ونعمل حاليًا على توفير 
»إيفوشيلد« لمن يحتاجونه بأسرع وقت ممكن ونتوقع توفر 

الجرعات األولى في القريب العاجل.
3. بــعــد فـــتـــرة لــيــســت بــقــلــيــلــة مـــن اســتــكــمــال مــرحــلــة 
التطعيم مــن الــمــؤكــد ظــهــرت الــعــديــد مــن الـــدراســـات لدى 
الشركة، هل كان هناك نقاط تودون تطويرها في المرحلة 

القادمة لتناسب فئات أكثر؟
المضاد  لقاحها  فعالية  بتقييم  »استرازينيكا«  بــدأت 
متحور  ضــد   )AZD2816( التجريبي  والــلــقــاح  لكوفيد-19 
»أوميكرون«. ويشمل ذلك فحص مصل الدم لدى المشاركين 
متحور  ضد  التحييد  نشاط  لرصد  السريرية  تجاربنا  في 
غضون  فــي  األولــيــة  التحليالت  توفر  ونتوقع  »أومــيــكــرون«، 

األسابيع القليلة المقبلة.
لدعم  البحرين  حكومة  مــع  تعاونكم  عــن  حدثتنا   .4

قطاع الرعاية الصحية ومكافحة الجائحة؟
تكرس »استرازينيكا« جهودها لتلبية احتياجات السكان 
على مستوى العالم بما في ذلك مملكة البحرين، كما أننا 

ــة الــبــحــريــن 2030« الــطــمــوحــة الــتــي تــركــز على  نــدعــم »رؤيــ
قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركنًا رئيسيًا لستراتيجيات 
كما  الســتــثــمــارات.  اســتــقــطــاب  الــوطــنــيــة وخــطــط  التنمية 
عــمــلــت »اســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا بــشــكــل كبير 
عــلــى مــــدار الــســنــوات مــن خـــالل الــشــراكــات والســتــثــمــارات 
عبر  المرضى  على  يركز  نهج  اتباع  دائمًا  وتؤكد  المحلية، 
إجراء التجارب السريرية وأنشطة األبحاث والتطوير على 

المستوى المحلي.
وتنسجم أولويات »استرازينيكا« مع األجندات الوطنية 
لمملكة البحرين، مما يضمن تفعيل سبل التعاون الوثيق 
مع كافة الجهات المعنية في المملكة لمواجهة التحديات 
الماثلة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تلعب دورًا فعاًل 
في بناء منظومة رعاية صحية متينة ونتعاون عن كثب مع 
ضمان  بهدف  األخــرى  الصحية  الرعاية  وهيئات  الـــوزارات 
المبتكرة دون  إلـــى األدويــــة  الــوصــول  الــمــرضــى عــلــى  ــدرة  قـ

انقطاع.
ويجسد قرار مملكة البحرين بمنح ترخيص الستخدام 
ــام الـــمـــضـــادة طــويــلــة الــمــفــعــول  الــــطــــارئ لــتــركــيــبــة األجــــســ
بــذلــك أول دولــة  »اســتــرازيــنــيــكــا«، لتصبح  »إيــفــوشــيــلــد« مــن 
التطورات  توافق على استخدام العالج، مثاًل متميزًا على 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي  المتسارعة 
وتماشيًا مع أهداف »رؤية البحرين 2030« المتعلقة بتعزيز 

الستثمارات الرامية إلى الرتقاء بصحة المواطنين.
وحمايتهم  للمرضى  األدويـــة  توريد  استمرارية  وتأتي 
الدائمة،  أولوياتنا  قائمة  رأس  على  استثناء  دون  الصحية 
دورًا  يلعبان  والتكاتف  الــتــعــاون  أن  المقام  هــذا  فــي  ونــؤكــد 
ساهمت  فقد  بأكملها،  البشرية  في ضمان حماية  محوريًا 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 فــي تــذكــيــرنــا بــأهــمــيــة الــعــمــل يــــدًا بيد 

واإليمان بقدرة العلم لتحقيق اإلنجازات المذهلة. 

المياه البيضاء هي الغيوم أو الضبابية أو 
العتامة التي تصيب عدسة العين.. هي أقرب 
إلى كل هذه التشبيهات، حيث تفقد العدسة 
نــورهــا الــشــفــاف بــالــتــدريــج وتــتــطــور الــحــالــة 
عدسة  إعتام  مشكلة  تتداخل  بحيث  ببطء؛ 
الــعــيــن مـــع الـــرؤيـــة، ومــعــهــا يــضــعــف الــنــظــر، 
وتصعب القراءة على الرغم من تكرار تغيير 
النظارة أو العدسات الالصقة، وتتطور األمور 
إلى األسوأ لو قوبلت الحالة باإلهمال، ولكي 
البيضاء  المياه  يخص  مــا  كــل  على  نتعرف 
ومــشــاكــلــهــا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور 
وتصحيح  القرنية  جــراح  عــبــدالــرازق  أحمد 
البصر وإزالة المياه البيضاء بمركز الخليج 

الطبي والسكر. 
ما هي المياه البيضاء؟ 

ــــراض  تــعــتــبــر الــمــيــاه الــبــيــضــاء مـــن األمـ
المرتبطة غالبا بالمرحلة العمرية لإلنسان 
والتي تحدث فيها تغيرات للعدسة الداخلية 
ــون الـــشـــفـــاف إلــى  ــلـ ــن الـ لــلــعــيــن فــتــتــحــول مـ
العتامة ولذلك تسمى بالمياه البيضاء وهي 
المقصود  ولكن  مياها  ليست  الحقيقة  في 
التي  للعين  الداخلية  العدسة  عتامة  منها 
الزمن  مــرور  الرؤية، ومع  إلى ضبابية  تــؤدي 
تتحول الرؤية من صفاء إلى مرحلة ضبابية، 
نتيجة مرور الرؤية من خالل عدسة صافية 
تتحول إلى رؤية ضبابية غير واضحة بسبب 
تــحــول شــفــافــيــة الــعــدســة وتـــبـــدأ مـــن عتامة 

بسيطة إلى انعدام تام للرؤية.
أسباب ظهور المياه البيضاء؟ 

البيضاء  الــمــيــاه  أســبــاب  تقسيم  يــمــكــن 
في  التقدم  بسبب  تكون  األول  قسمين  إلــى 
بعد  وتبدأ  شيخوخية(  بيضاء  )مياه  العمر 
وبسبب  متفاوتة،  وبــدرجــات  الخمسين  ســن 
بسيطة  ضبابية  مجرد  من  تتفاوت  أعــراض 
ــى انـــعـــدام الـــرؤيـــة تــمــامــا وهــو  فــي الـــرؤيـــة إلـ

شيوعا.  األكــثــر  وهــي  طبيعيا،  تغيرا  يعتبر 
كما أن هناك حالت وراثية وأيضا قد تحدث 
بسبب بعض األمراض المزمنة مثل السكري 
وهو يعجل من ظهور المياه البيضاء ولذلك 
مريض السكري مطالب دائما بضبط نسبة 
السكر في الدم التي تؤدي إلى ظهور المياه 

البيضاء.
ما هي األعراض؟

الرؤية  كفاءة  على  البيضاء  المياه  تؤثر 
أو قــــوة الــــرؤيــــة، يــعــنــي ذلــــك أن درجــــة رؤيـــة 
الـــمـــريـــض قـــد تـــكـــون عــالــيــة ولـــكـــن بــكــفــاءة 
ضعيفة، لذلك فهو يحتاج إلى عملية سحب 
الــمــيــاه الــبــيــضــاء، وقــد تــؤثــر أيــضــا على قوة 
الرؤية وهناك أعراض مثل اإلجهاد بأضواء 
الــســيــارات لــيــال بــســبــب وجــــود بــدايــة الــمــيــاه 

البيضاء.
هــل يــمــكــن تــحــول الــمــيــاه الــبــيــضــاء إلــى 

زرقاء؟
فيها  تتطور  الــحــالت  بعض  هناك  نعم، 
ــؤدي إلـــى غــلــق الــمــســار الــداخــلــي  الــحــالــة وتــ
ــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع حــاد  لــســائــل الــعــيــن مــمــا يــ
الزرقاء،  بالمياه  تسمى  التي  العين  لضغط 
ليتم  البيضاء  المياه  بسحب  يكون  والعالج 

بذلك معالجة المياه الزرقاء.
ما هو أنسب وقت لسحب المياه البيضاء؟

هــنــاك تــطــور كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الــمــيــاه 
بجراحة  العملية  كــانــت  قبل  مــن  الــبــيــضــاء، 
كاملة وبفتح كبير وفيها تطول فترة التعافي، 
البيضاء  المياه  تترك  أن  يفضل  كان  لذلك 

النظر،  عــلــى  ملحوظا  تــأثــيــرا  تــحــدث  حــتــى 
العملية  الــحــالــي أصــبــحــت  الـــوقـــت  فـــي  أمـــا 
المياه من فتحة صغيرة  يتم سحب  ابسط, 
الصوتية  الموجات  جهاز  منه  يدخل  للعين 
الذي يعمل على سحب كامل للمياه وبعدها 
ــيـــن مــن  الـــعـ فــــي  ــتـــم زرع عــــدســــة داخـــلـــيـــة  يـ
نــفــس الــفــتــحــة، أصــبــح اآلن الــتــعــافــي أســرع 
داعــي  فــال  بكثير  أقـــل  الجانبية  ــراض  ــ واألعـ
العكس  عــلــى  بــل  الــمــيــاه  لتحجر  لــالنــتــظــار 
من األفضل سحب المياه في أوائل ظهورها 

ألفضل النتائج.
ماذا عن فترة التعافي؟ 

الموجات  جهاز  باستخدام  العملية  تتم 
ويتم  دقيقة   15 تتعدى  الصوتية في مدة ل 
بعدها غلق الجرح بدون أي خيوط جراحية 
متابعة  وتــتــم  سريعا،  يــكــون  التعافي  لــذلــك 
ويمكن  العملية،  مــن  أســبــوع  بعد  الــمــريــض 
من  أســبــوع  خــالل  الطبيعية  للحياة  الــعــودة 
اللتزام  مع  صافية،  برؤية  ويتمتع  العملية 
بــالــتــعــلــيــمــات وأهــمــهــا مــمــنــوع حــمــل أشــيــاء 
ثــقــيــلــة والــســجــود فـــي الـــصـــالة وكــمــا ينصح 
بعدم فرك العين نهائيا، وبعد أسبوع يرجع 

يمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.
هل من الضروري زراعة عدسة بديلة بعد 

العملية؟
للعدسة  سحب  عــن  عــبــارة  هــي  العملية 
زراعــة  فطبيعي  أساسا  الموجودة  الطبيعية 
وإتــمــام  صافية  لــرؤيــة  مكانها  بديلة  عــدســة 

العملية. 

»اأوميكرون« يعيد العالم اإلى �ساحة تطوير اللقاحات 

البحرين اأول دولة تجيز ا�ستخـدام عقار »اإيفو�سيلد« للبالغين 

من الفئـة التـي ال ينا�سبهـا التطعيـم وذوي المنـاعة ال�سعيفـة

عقار »اإيفو�سيلد« اأحدث االبتكارات في مجاالت العالج والوقاية من جائحة كوفيد -19

} سامح الفنجري.

} د. أحمد عبدالرازق.

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

الدكتور اأحمد عبدالرازق: عالمات مهمة 

تعني االإ�سابة بالمياه البي�ساء.. تعرف عليها 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/15999/pdf/1-Supplime/15999.pdf?fixed9190
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281131
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281134
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 
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 امللك: ندعم جهود كازاخ�ستان

 يف احلفاظ على اأمنها وا�ستقرارها

�صاحب  ح�صرة  بني  الإثنني،  اأم�س  هاتفي،  ات�صال  جرى 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، ملك البالد املفدى حفظه 

رئي�س  توكاييف،  جومارت  قا�صم  الرئي�س  وفخامة  ورعاه،  اهلل 

جمهورية كازاخ�صتان ال�صديقة، الذي اأطلع جاللته على تطورات 

الأو�صاع يف كازاخ�صتان.

واأكد جاللة امللك املفدى خالل الت�صال وقوف مملكة البحرين 

على  احلفاظ  يف  جلهودها  ودعمها  كازاخ�صتان  جمهورية  مع 

اأمنها وا�صتقرارها و�صالمة مواطنيها، معرًبا جاللته عن متنياته 

اخلال�صة لكازاخ�صتان و�صعبها ال�صديق بدوام الأمن والزدهار.

قا�صم جومارت توكاييف رئي�س  الرئي�س  هذا وثّمن فخامة 

جمهورية كازاخ�صتان ال�صديقة دور مملكة البحرين يف تعزيز 

روابط عالقات ال�صداقة الأخوية بني البلدين.

جاللة امللك

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

ح�صرة  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�صاحب اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق �صلطان عمان ال�صقيقة 

مبنا�صبة ذكرى تويل جاللته مقاليد احلكم يف ال�صلطنة.

 واأعرب جاللة امللك املفدى يف الربقية عن خال�س تهانيه 

جل  املوىل  �صائالً  الكرمية،  املنا�صبة  بهذه  له  متنياته  و�صادق 

العافية  ومتام  ال�صحة  موفور  جاللته  على  يدمي  اأن  وعال 

التقدم والزدهار  باملزيد من  ال�صقيق  ول�صلطنة عمان و�صعبها 

يف ظل القيادة احلكيمة جلاللته، م�صيداً اأيده اهلل بعمق العالقات 

ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية 

وما ت�صهده من تطور ومنو يف خمتلف املجالت.

امللك يهنئ �سلطان عمان

 بذكرى توليه مقاليد احلكم

امللك يعزي الرئي�س

 الإ�سرائيلي يف وفاة والدته

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية تعزية وموا�صاة اإىل 

فخامة الرئي�س يت�صحاق هرت�صوغ، رئي�س دولة اإ�صرائيل، وذلك 

يف وفاة والدته. واأعرب جاللته رعاه اهلل يف الربقية عن خال�س 

التعازي و�صادق املوا�صاة لفخامته ولأ�صرة الفقيدة، راجًيا لأهلها 

وذويها جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ 

�سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد احلكم

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة اإىل 

ال�صلطان هيثم بن طارق �صلطان  ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عمان ال�صقيقة مبنا�صبة ذكرى تويل جاللته مقاليد احلكم 

يف ال�صلطنة.

 واأعرب �صموه يف الربقية عن خال�س تهانيه و�صادق 

متنياته له بهذه املنا�صبة الكرمية، �صائالً املوىل عز وّجل اأن 

يدمي على جاللته موفور ال�صحة ومتام العافية ول�صلطنة 

ظل  يف  والنماء  التقدم  من  مزيداً  ال�صقيق  و�صعبها  عمان 

العالقات  مبتانة  �صموه  م�صيداً  جلاللته،  احلكيمة  القيادة 

وال�صعبني  البلدين  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية 

ال�صقيقني وما ت�صهده من تطوٍر ومنو يف خمتلف املجالت.

اآل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  بعث �صاحب 

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

هرت�صوغ،  يت�صحاق  الرئي�س  فخامة  اإىل  وموا�صاة  تعزية 

رئي�س دولة اإ�صرائيل، وذلك يف وفاة والدته.

واأعرب �صموه يف الربقية عن خال�س التعازي و�صادق 

وذويها  لأهلها  متمنًيا  الفقيدة،  ولأ�صرة  لفخامته  املوا�صاة 

جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

ويل العهد رئي�س الوزراء يعزي 

الرئي�س الإ�سرائيلي يف وفاة والدته

النعيمي يبحث مع امللحق الع�سكري الأ�سرتايل 

التعاون والتن�سيق الع�سكري امل�سرتك

ا�صتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن النعيمي وزير 

اأم�س  �صباح  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  الدفاع  �صوؤون 

جون  براديل  بحري  العقيد  2022م،  يناير   10 الثنني 

مملكة  لدى  املعتمد  الأ�صرتايل  الع�صكري  امللحق  فيزارد 

البحرين املقيم يف الريا�س وذلك مبنا�صبة تعيينه.

التقى اأ�سحاب الأفكار الـ12 املتاأهلة يف م�سابقة »فكرة«.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

الإبداع والتفوق �سمة لأبناء البحرين وبها حتققت الإجنازات

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء، اأن الإبداع والتفوق 

�صمة يتميز بها اأبناء مملكة البحرين وبها 

حتققت وتتحقق العديد من الإجنازات على 

كل �صعيد، م�صرًيا اإىل اأهمية تنفيذ اخلطط 

الإبداعية  الأفكار  على  القائمة  والربامج 

م�صتقبلية،  فر�س  اإىل  التحديات  لتحويل 

وموا�صلة تعزيز التناف�صية وخلق الفر�س 

الواعدة يف خمتلف املجالت مبا يرفع من 

احلكومي،  العمل  يف  الإجناز  م�صتويات 

ال�صاملة  التنموية  حتقيًقا لأهداف امل�صرية 

امللك حمد  بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، مبا يعود باخلري والنماء 

على الوطن واملواطنني.

وقال �صموه اإن �صغف التعلم والتطور 

�صهدناه  الوطنية  الكوادر  لدى  والبتكار 

اأ�صهم يف  ما  الوطني  العمل  م�صرية  طوال 

القطاعات  خمتلف  يف  املنجزات  حتقيق 

التي  التطويرية  الفر�س  اأن  احليوية، كما 

كانت  التحديات  مواجهة  نتاج  اأثمرت 

حققه  الذي  التمّيز  من  املزيد  نحو  دافًعا 

ال�صتثمار  ا�صتمرار  موؤكًدا  الوطن،  اأبناء 

عرب  وت�صجيعهم  احلكومية  الطاقات  يف 

موا�صلة دعم خمتلف اآليات التطوير ومنها 

التي  )فكرة(  احلكومي  البتكار  م�صابقة 

اأثبتت خمرجاتها يف ال�صنوات ال�صابقة اأن 

الإبداع والبتكار ل حد لهما عندما يقرتنان 

بحب التحدي وع�صق الإجناز.

اهلل  حفظه  �صموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

�صمو  بح�صور  اليوم،  الق�صيبية  ق�صر  يف 

نائب  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ 

بنت  وفوزية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

النواب،  جمل�س  رئي�صة  زينل،  عبداهلل 

وعدد من كبار امل�صوؤولني، اأ�صحاب الأفكار 

الإثنتي ع�صرة املتاأهلني يف م�صابقة البتكار 

احلكومي )فكرة(، حيث هّناأهم بالو�صول 

للمرحلة النهائية من امل�صابقة، منوًها مبا 

اإبداعية واجتيازهم كافة  اأفكار  قدموه من 

مراحل التقييم بتمّيز، متمنًيا لهم التوفيق 

يف  الإجنازات  حتقيق  ملوا�صلة  والنجاح 

على  بالنفع  يعود  مبا  املهنية  م�صريتهم 

الوطن واملواطنني.

ل �صموه بتكرمي اأ�صحاب الأفكار  وتف�صّ

الفائزة، معرًبا عن التطلع ملوا�صلة م�صرية 

الفائزة  الأفكار  تنفيذ  خالل  من  التطوير 

الإبداعية  املبادرات  تعزيز  يف  ي�صب  مبا 

البتكارية �صمن م�صارات العمل احلكومي 

لرفع كفاءة اأدائه.

يف  الفائزون  اأعرب  جانبهم؛  من 

ملا  م�صابقة )فكرة( عن �صكرهم وتقديرهم 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ُيوليه 

رئي�س جمل�س الوزراء من حر�ٍس واهتمام 

بدعم الطاقات احلكومية وموا�صلة تعزيز 

اعتزازهم  موؤكدين  والبتكار،  الإبداع 

�صموه  اأطلقها  التي  امل�صابقة  يف  بالفوز 

يف  ي�صهم  مبا  الأفكار  لتنفيذ  وتطلعهم 

حتقيق الأهداف املن�صودة.

اجلدير بالذكر اأن الأفكار املتاأهلة مرت 

منها   12 لت�صل  خمتلفة  تقييم  مبراحل 

الأفكار  النهائية، وبعد عر�س  املرحلة  اإىل 

على جلنة مكونة من عدٍد من الوزراء اإىل 

من  كل  فازت  اجلمهور،  ت�صويت  جانب 

حممد  من  املقدمة  هويتي،  تطبيق  فكرة 

حميد  اأحمد  و�صيد  الأن�صاري  عبدالرحيم 

اجلامعي،  حمد  امللك  م�صت�صفى  من  اأحمد 

من  املقّدمة   )Green by Grey ( وفكرة 

الأ�صغال  وزارة  من  بدو  اإبراهيم  حمد 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

اإ�صافة اإىل الفكرة الفائزة باختيار اجلمهور 

وهي فكرة املن�صة الوطنية لالت�صال املرئي 

لل�صم »ن�صمعك« املقّدمة من مهند �صليمان 

النعيمي من وزارة �صوؤون الإعالم.

ويل العهد رئي�س الوزراء يوجه باإعفاء

 حلوم املوا�سي احلية امل�ستوردة من القيمة امل�سافة

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وجه 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان 

تعديل  اإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

قائمة اللحوم املعفاة من القيمة امل�صافة 

باإ�صافة حلوم املوا�صي احلية امل�صتوردة 

الـ94  الأ�صا�صية  ال�صلع  قائمة  �صمن 

املعفاة من القيمة امل�صافة.

ال�صمو  �صاحب  توجيه  وبتنفيذ 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

فاإن هذه الفئة من اللحوم �صوف ت�صاف 

املعفية  والأ�صماك  اللحوم  قائمة  اإىل 

�صابًقا والتي ت�صتمل على حلوم ف�صيلة 

وحلوم  املربدة،  اأو  الطازجة  الأبقار 

اأو  الطازجة  املاعز  اأو  ال�صاأن  ف�صيلة 

املربد،  اأو  الطازج  والدجاج  املربدة، 

وكذلك الأ�صماك الطازجة اأو املربدة.

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�صامية بتوفري 40 األف وحدة �صكنية 

وتنفيًذا لأمر �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء  جمل�س  جل�صة  خالل  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

فرباير  �صهر  املواطنني خالل  على  �صكنية  وحدة  بتوزيع 2000  اأم�س 

لتوزيع  الالزمة  ال�صتعدادات  كل  باتخاذ  الإ�صكان  وزارة  قامت  القادم، 

زمني  جدول  �صمن  اململكة  حمافظات  جميع  يف  الإ�صكانية  الوحدات 

ل�صتكمال التوزيع خالل �صهر فرباير القادم.

وبهذه املنا�صبة، رفع املهند�س با�صم بن يعقوب احلمر وزير الإ�صكان 

اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �صاحب  اآل خليفة ملك  بن عي�صى 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة �صدور اأمر �صمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء بتوزيع 2000 وحدة �صكنية اإ�صافية على املواطنني امل�صتفيدين.

تعك�س  ال�صكنية  الوحدات  توزيع  اأوامر  اإن  الإ�صكان  وزير  وقال 

باململكة من  ال�صكن الجتماعي  بها قطاع  التي يحظى  ال�صامية  الرعاية 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  لدن 

والأولوية التي يحظى بها هذا القطاع من قبل جمل�س الوزراء برئا�صة 

�صمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، م�صرًيا اإىل اأن اأمر �صمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بتوزيع 2000 وحدة �صكنية اإ�صافية 

اإىل �صل�صلة املنجزات الإ�صكانية التي ت�صهدها امل�صرية التنموية  ي�صاف 

ال�صاملة للمملكة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه 

تاأتي  الإ�صكانية  التوزيعات  اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  ولفت  ورعاه.  اهلل 

بالتوافق مع التزام احلكومة بالعمل على توفري 25 األف وحدة �صكنية 

القت�صادية  البحرين  �صمن برنامج احلكومة، متا�صًيا مع روؤية مملكة 

2030 مبا يحقق تطلعات املواطنني.

لتنفيذ  طاقاتها  كل  ت�صخري  يف  �صت�صتمر  الوزارة  اأن  الوزير  واأكد   

اأ�صوة  امل�صتفيدين،  اأمام  الإجراءات  للتوزيع، وت�صهيل  الزمني  الربنامج 

 املهند�س با�سم بن يعقوب احلمرباأوامر التوزيعات التي قامت الوزارة بتنفيذها م�صبًقا.

يف اإطار التوجيهات امللكية وتنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س الوزراء.. وزير الإ�سكان: 

توزيع 2000 وحدة وفق جدول زمني ميتد خالل فرباير 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11966/pdf/INAF_20220111014633453.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942009/News.html
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مقرتح برملاين م�ستعجل باإيجاد حل جذري ملعاناة الأطباء املتدربني.. �سلمان لـ»الأيام«:

�سرف املكافاآت املتاأخرة لـ300 طبيب متدرب خالل اأيام

فاطمة �سلمان:

النواب  ملجل�س  الأول  النائب  ك�سف 

اأبلغوه  م�سوؤولني  باأن  �سلمان  عبدالنبي 

 300 حلوايل  املتاأخرة  املكافاآت  ب�سرف 

م�ستحقاتهم  ي�ستلموا  مل  متدّرب،  طبيب 

ال�سهرية منذ اأ�سهر.

باأن  لـ»الأيام«  وقال �سلمان يف ت�سريح 

من  املتدربني  الأطباء  خم�س�سات  جميع 

اأيام قليلة، مطالًبا  املزمع �سرفها لهم خالل 

جميع الأطباء املتدربني من التاأكد من ا�ستالم 

خالل  رجعي  وباأثر  تاريخه  حتى  رواتبهم 

قبل  من  ُوِعد  ما  ح�سب  اجلاري  الأ�سبوع 

وزارة ال�سحة.

�سابق  وقٍت  يف  انتقد  قد  �سلمان  وكان 

 4 حلوايل  لالأطباء  املكافاآت  �سرف  تاأخر 

يومني  قبل  له  تغريدة  يف  وت�ساءل  �سهور، 

»عن مغزى بهدلة الأطباء رغم ما عليهم من 

هذا  جّراء  ومعاناتهم  كبرية  مالية  التزامات 

التاأخر الكبري«.

اأنه  اإىل  تغريدته  يف  �سلمان  واأ�سار 

توا�سل مع �سندوق العمل متكني حيث اأبلغه 

حّول  الأخري  باأن  ال�سندوق  يف  امل�سوؤولون 

ول  وقتها  ال�سّحة يف  لوزارة  املبالغ  جميع 

اأي تاأخري من قبل ال�سندوق، معترًبا  يوجد 

املكافاآت  �سرف  ال�سحة يف  وزارة  تاأخر  اأن 

ناجت عن بريوقراطية.

يف ذات ال�سياق، يعتزم عدد من النواب 

يف  ا�ستعجال  ب�سفة  برغبة  باقرتاح  التقدم 

الرواتب  �سرف  ب�ساأن  اليوم  النواب  جل�سة 

برنامج  �سمن  املتدربني  لالأطباء  ال�سهرية 

»STRP« ومعاناتهم الدائمة من عدم النتظام 

املوقعني  ومن  �سهري،  ب�سكل  �سرفها  يف 

عبدالرحيم،  مع�سومة  النائب  املقرتح  على 

وزينب عبدالأمري، واأحمد ال�سلوم، وحممود 

البحراين، واإبراهيم النفيعي.

عبدالرحيم  مع�سومة  النائب  واأكدت 

القرتاح على مدى معاناة  اأبرز مقدمي  اأحد 

 »STRP« برنامج  �سمن  املتدربني  الأطباء 

البالغ عددهم 300 طبيب وطبيبة واملمول 

من  متكني،  العمل  �سندوق  من  كلي  ب�سكل 

تاأخر �سرف رواتبهم ال�سهرية والتي و�سلت 

ملدة 3 �سهور اإىل جانب عدم النتظام ب�سرفها 

ب�سكل �سهري.

»قام  قائلة:  عبدالرحيم  واأو�سحت 

الأطباء الذين يعانون من عدم انتظام �سرف 

يف  امل�سوؤولني  مبراجعة  ال�سهرية  رواتبهم 

اأي  على  يح�سلوا  مل  ولكن  ال�سحة  وزارة 

رد يحل م�سكلتهم التي ت�سببت لهم بالعديد 

والتزاماتهم  الإحراجات وتعطل حياتهم  من 

الأ�سرية، مما يلقي باأثره ال�سلبي على عاتقهم 

الراتب  �سرف  حلني  امل�ساريف  وحتملهم 

ال�سهري«.

كل  منا  ي�ستحقون  »الأطباء  وتابعت: 

التقدير والعرفان نظري عملهم ب�سكل كبري يف 

الأ�سا�سية  والكفايات  املعارف  تلقيهم  �سبيل 

التي جتعلهم قادرين على البذل والعطاء يف 

امل�ستقبل القريب«.

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  قالت 

باأنها توافقت اأم�س الإثنني على �سرف الزيادة 

عن  تقل  التي  املتقاعدين  ملعا�سات  ال�سنوية 

بخ�سو�س  اأما  رجعي،  باأثر  دينار   1500

املعا�سات من 1500 فما فوق فوافقت اللجنة 

على اأن ت�سرف الزيادة عند حتقق الفائ�س يف 

�سندوق التاأمني الجتماعي.

�سحايف  ت�سريح  يف  اللجنة  وذكرت 

امل�سروعني  باأنها توافقت على تعديل مواد يف 

بقانون املقدمني من احلكومة ب�ساأن اإ�سالحات 

التي  التعديالت  باأن  مو�سحة  ال�سناديق، 

اأجرتها اعتمدت على مبداأ احلفاظ على حقوق 

التقاعدية  املعا�سات  واأ�سحاب  امل�سرتكني 

وتاأكيد حماية مكت�سبات املواطنني.

واأعربت اللجنة عن اأملها يف الو�سول مع 

املقرتحة  تعديالتها  حول  توافق  اإىل  احلكومة 

ال�سنوية  الزيادة  �سرف  يف  ال�ستعجال  على 

 1500 عن  تقل  التي  التقاعدية  للمعا�سات 

دينار وباأثر رجعي والتي ينتظرها العديد من 

املتقاعدين.

اأجرت  احلكومة  اأن  »الأيام«  وعلمت 

تعديالت وا�سعة على القانون احلكومي ب�ساأن 

اللجنة  واأن  التقاعدية،  ال�سناديق  اإ�سالحات 

احلكومية  اجلهات  اإىل  التعديالت  تلك  رفعت 

التوافقات  اإىل  والو�سول  لدرا�ستها  املعنية 

املن�سودة.

اأم�س  العتيادي  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 

الأن�ساري،  اأحمد  النائب  برئا�سة  الإثنني، 

وبح�سور النواب اأع�ساء اللجنة.

بتعديل  قانون  م�سروع  اللجنة،  وناق�ست 

بع�س اأحكام قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر 

 ،1976 ل�سنة   )24( رقم  بقانون  باملر�سوم 

املرافق للمر�سوم رقم )5( ل�سنة 2021، حيث 

مت الطالع على راأي جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 

املالية  ال�سوؤون  جلنة  وراأي  والقانونية، 

مرئيات  على  الطالع  مت  كما  والقت�سادية، 

الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  من:  كل 

غرفة  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

احلكمة  جمعية  البحرين،  و�سناعة  جتارة 

عمال  لنقابات  احلر  الحتاد  للمتقاعدين، 

البحرين. 

الهيئة  ردود  اللجنة  وا�ستعر�ست  كما 

ا�ستف�سارات  على  الجتماعي  للتاأمني  العامة 

اللجنة، وارتاأت اللجنة طلب مزيد من املرئيات 

العامة  الهيئة  من  بقانون  امل�سروع  حول 

للتاأمني الجتماعي.

ويف بند القرتاحات برغبة، ناق�ست اللجنة، 

ا�سرتاتيجية  و�سع  ب�ساأن  برغبة  القرتاح 

ال�سمنة على م�ستوى مملكة البحرين  ملكافحة 

للخم�س والع�سر �سنوات القادمة.

اأعربت عن اأملها بالتوافق مع احلكومة حول مقرتحاتها لقانون التقاعد.. خدمات النواب:

�سرف الزيادة ال�سنوية للمتقاعدين للمعا�سات دون الـ1500 دينار

اجتماع خدمات النواب

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اأ�ساد نواب باأمر �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل بتوزيع 

على  اإ�سافية  �سكنية  وحدة   2000

�سهر  توزيعها خالل  وا�ستكمال  املواطنني 

التوجيهات  اإطار  القادم، وذلك يف  فرباير 

امللكية بتوفري 40 األف وحدة �سكنية.

تلك  اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  واأّكد 

الكبري  احلر�س  تعك�س  اإمنا  التوجيهات 

ويل  �سمو  بقيادة  احلكومة  تبديه  الذي 

الإ�سراع  الوزراء يف  العهد رئي�س جمل�س 

القدمية،  الإ�سكانية  الطلبات  تلبية  يف 

م�سرًيا اإىل اأن اأمر �سمّوه ب�سارة خري كبرية 

للمواطنني ونحن يف مطلع العام امليالدي 

اجلديد 2022 و�سيدخل الفرحة يف قلوب 

يت�سلّمون  وهم  والأ�سر  املواطنني  اآلف 

ال�ستحقاق  �سهادات  القادم  فرباير  يف 

واملنازل.

ونّوه اآل رحمة يف هذا ال�سياق باجلهود 

الكبرية التي تبذلها وزارة الإ�سكان بقيادة 

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س 

الوحدات  اإن�ساء  �سعيد  على  الإ�سكان 

ال�سكنية واملدن الإ�سكانية الكربى يف كاّفة 

على  الكبري  وحر�سها  اململكة،  حمافظات 

معايري  وفق  الإ�سكانية  الوحدات  توزيع 

وا�سحة ودقيقة و�سّفافة.

واأّكد اأن امللف الإ�سكاين �سيظّل اأولوية 

هامة يف كافة اخلطط والربامج احلكومية 

والتحركات النيابية، ملا ميثله من حمورية 

والعي�س  ال�ستقرار  متطلبات  حتقيق  يف 

الكرمي للمواطنني.

اأمر  اأن  القطري  فاطمة  النائب  واأّكدت 

األف  بتوزيع  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

وحدة �سكنية يوؤكد حر�س احلكومة على 

وتلبية  الد�ستورية  بالتزاماتها  الوفاء 

احتياجات املواطنني، وجديتها يف حتقيق 

 40 بتوفري  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

األف وحدة اإ�سكانية للمواطنني.

التوزيعات  اإن  القطري  وقالت 

�سموه  بها  اأمر  التي  الأخرية  الإ�سكانية 

واأوجدت  التفاوؤل،  من  اأجواء  اأ�ساعت 

وتقليل  الإ�سكاين  للملف  فاعلة  معاجلة 

على  اأ�سماوؤهم  املدرجة  املواطنني  اأعداد 

قوائم النتظار، واأن هذه التوزيعات متثل 

دفعة اإ�سافية ملرحلة قطف ثمار امل�ساعي 

املدن  م�ساريع  يف  الكبرية  واجلهود 

الإ�سكانية احلديثة.

ولفتت القطري اإىل اأن اململكة وبف�سل 

واإدارة  وحكمة  املفدى  امللك  جاللة  روؤى 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

عمرانية  نه�سة  حتقيق  يف  ما�سية 

احللول  من  الكثري  وتوفري  م�ستدامة، 

وتلبية  حتقيق  تكفل  التي  والربامج 

تطلعات املواطنني و�سمان العي�س الكرمي 

لهم ولالأجيال القادمة.

من جانبه اأّكد النائب علي اإ�سحاقي اأن 

اأمر �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

احلكومية  اجلهود  ُم�ساعفة  لزوم  تعني 

اهتمام  تنفيذها، وذلك يعك�س مدى  لأجل 

بتلبية  والعتناء  املواطنني  براحة  �سّموه 

فيها  ُيعد  والتي  الرئي�سية  حاجاتهم 

امل�سكن املالئم على �ُسلم اأولوياتها.

واأردف النائب موؤكًدا على اأن املواطنني 

اآمالً  الفرحة،  هذه  ي�ستحقون  البحرينيني 

وفًقا  الوحدات  جميع  توزيع  يكون  اأن 

لأقدمية الطلب.

اأ�سادوا بتوجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء واأّكدوا حمورية امللف الإ�سكاين.. نواب:

توزيع 2000 وحدة اإ�سافية ا�ستمرار جلهود توفري العي�س الكرمي للمواطنني

علي اإ�سحاقي فاطمة القطري

اقرتاح م�ستعجل: اإعادة ترميم 

وتاأهيل جامع ال�سيخ حمد بن عي�سى

حمرر ال�سوؤون الربملانية: 

يعتزم عدد من النواب التقدم باقرتاح 

اإعادة  ب�ساأن  ا�ستعجال  ب�سفة  برغبة 

بن  حمد  ال�سيخ  جامع  وتاأهيل  وترميم 

اآل خليفة يف املحرق، وهم النائب  عي�سى 

وحممد  بوعنق،  وخالد  النفيعي،  اإبراهيم 

ويو�سف  عبدالأمري،  وزينب  بوحمود، 

الذوادي.

واأكد النائب اإبراهيم النفيعي اأحد اأبرز 

ال�سيخ  مقدمي القرتاح على مكانة جامع 

حمد بن عي�سى اآل خليفة باملحرق والذي 

اأعرق اجلوامع يف املنطقة، حيث  ُيعد من 

كان مق�سد الكثري من امل�سلني من املواطنني 

يف  احليوي  مبوقعه  منوًها  واملقيمني، 

�سوق املحرق.

اجلامع  غلق  مت  »لقد  قائالً:  واأو�سح 

واإعادة  للرتميم  حلاجته  �سنوات  عدة 

باتت  فقد  اأهميته  اإىل  ونظًرا  التاأهيل، 

وتاأهيله  ترميمه  لإعادة  ملحة  احلاجة 

ب�سورة عاجلة ليعود امل�سلون اإىل رحابه 

املباركة باأداء �سعرية ال�سالة«.

وف�سل  امل�ساجد  مكانة  النفيعي  وبنّي 

واحلفاظ  ورعايتها  وت�سيدها  بنائها 

الأعمال  جانب  اإىل  ال�سالة  لإقامة  عليها 

على  واأثرها  بامل�ساجد  تقام  التي  الأخرى 

باأن  منوها  وجماعات،  اأفراًدا  امل�سلمني 

الإميان  عالمات  من  تعد  امل�ساجد  عمارة 

بل  املادية  العمارة  على  فقط  تقت�سر  ول 

ا، خا�سة  تتعدى اإىل العمارة املعنوية اأي�سً

اأن الر�سول جعل بناء امل�ساجد من دروب 

ال�سدقات اجلارية.

 اإبراهيم النفيعي

 بوعنق يقرتح اإن�ساء ناٍد علمي للنا�سئة 

وال�سباب يف جمالت العلوم املختلفة 

اأبرار �سكري:

برغبة  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

ب�ساأن اإن�ساء ناٍد علمي للنا�سئة وال�سباب، 

جمالت  يف  وقدراتهم  مواهبهم  لتنمية 

خالد  النائب  وهم  املختلفة،  العلوم 

بوعنق، وعبداهلل الذوادي، وبا�سم املالكي، 

واإبراهيم النفيعي، وحممد بوحمود. 

اأبرز  اأحد  بوعنق  خالد  النائب  واأكد 

املقرتح  مربرات  على  القرتاح  مقدمي 

البحرينية  املواهب  تنمية  اإىل  التي تهدف 

و�سقل  قدراتهم  وتطوير  النا�سئة، 

املختلفة،  العلوم  جمالت  يف  مهاراتهم 

العلمية وتنمية  الثقافة  اإىل جانب تعزيز 

خالل  من  لديهم  والبتكار  الإبداع  روح 

املواهب  لحت�سان  املنا�سب  املناخ  توفري 

مملكة  بها  تزخر  التي  ال�سابة  البحرينية 

البحرين. 

يهدف  »كما  قائالً:  النائب  وتابع 

ا اىل ربط العلوم بال�سناعات  املقرتح اأي�سً

توفري  خالل  من  العملية  واحلياة 

ور�س  من  لذلك  الالزمة  الإمكانات 

والتجارب  بالأن�سطة  للقيام  وخمتربات 

العلمية  بالتخ�س�سات  املرتبطة  العملية 

النادي  هذا  باأن  مو�سًحا  املختلفة«، 

ترفع  بحرينية  ومواهب  كفاءات  �سينتج 

البحرين ومتثلها خري متثيل  ا�سم مملكة 

يف امل�سابقات واملعار�س املحلية والدولية 

من خالل اخرتاعاتهم املختلفة.

املقرتح  النادي  باأن  بوعنق  واأو�سح 

الأق�سام  من  عدًدا  �سيت�سمن  تاأ�سي�سه 

اهتماًما  الأكرث  التخ�س�سات  يف  العلمية 

ومنها  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستوى  على 

والإلكرتونيات،  الف�ساء،  علوم  ق�سم 

وبرجمة  ال�سطناعي،  والذكاء 

والطاقة  الذكية،  والأجهزة  احلوا�سيب، 

وغريها  الخرتاعات،  وتطوير  اخل�سراء، 

هذا  اإن�ساء  باأن  منوًها  التخ�س�سات،  من 

واملراكز  الأندية  غرار  على  ياأتي  النادي 

اخلليج  دول  يف  املوجودة  العلمية 

كالنادي العلمي الكويتي الذي يعترب من 

اأعرق الأندية العلمية على م�ستوى الوطن 

العربي وال�سرق الأو�سط.

املركز  تطوير  باإمكانية  وختم حديثه 

لي�سمل  حالًيا  املوجود  البحريني  العلمي 

خمرجات  تتالءم  بحيث  النادي  جمالت 

املركز مع غايات القرتاح اأو اإن�ساء النادي 

ب�سورة م�ستقلة.

خالد 

بوعنق

مع�سومة عبدالرحيمعبدالنبي �سلمان

غازي اآل رحمة

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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»املقا�صي�ص«  �صوق  افتتاح  يتم  مل  ملاذا 

حتى الآن؟؟!!

اأن  نن�صى  خمتلفون!  باأننا  القتناع  الأمور  اأ�صعب  من 

اأذواقنا مت�صادة! وخلفياتنا لي�صت متجان�صة، وطرق حياتنا 

غري متنا�صقة. ومع ذلك فكل منا يريدها تنا�صب ظروفه وهواه! 

لبد من الت�صامح والتنازل وقبول الآخر يف �صتى اأمور احلياة، 

ا فيما يتعلق بالثقافة املجتمعية. والبتعاد عن التع�صب للفكر الفردي، خ�صو�صً
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مر�شى  ملعاجلة  ناجحة  حماولة  اأول   -  1922

ال�شكري بعقار الإن�ش�لني.

اإىل  ا�شمها  تغري  ال�شرقية  باك�شتان   -  1972

بنغالدي�ص.

باأغلبية  يف��ص  الأمريكي  الك�نغر�ص   -  1991

�شد  الق�ة  با�شتخدام  ب��ص  ج�رج  الرئي�ص  �شاحقة 

ف�شل  بعد  الك�يت  من  الن�شحاب  على  لإرغامه  العراق 

كل اجله�د الدبل�ما�شية باإقناع الرئي�ص العراقي �شدام 

ح�شني باخلروج �شلمًيا من الك�يت الذي احتلتها ق�اته 

يف 2 اأغ�شط�ص 1990.

1992 - ال�شاذيل بن جديد يرتك ال�شلطة ويتخلى 

عن رئا�شة اجلزائر.

اجلزائر  يف  حامد  �شيدي  مذبحة  وق�ع   -  1998

والتي اأدت اإىل وق�ع اأكرث من 100 قتيل.

2004 - منتخب ال�شع�دية لكرة القدم يف�ز بلقب 

دولة  يف  املقامة  ع�شرة  ال�شاد�شة  اخلليج  كاأ�ص  بط�لة 

الك�يت.

كيتاروفيت�ص  غرابار  ك�ليندا  انتخاب   -  2015

رئي�شة لكرواتيا وبذلك ت�شبح اأول �شيدة تراأ�ص كرواتيا.

بن�شخة  يف�ز  مي�شي  لي�نيل  الأرجنتيني   -  2016

2015 من كرة الفيفا الذهبية.

من عامل الروديو، 

الذي انطلق من 

اإ�صبانيا واملك�صيك 

وتو�صع يف 

الأمريكيتني و�صواها 

من الدول، ا�صتوحى 

امل�صمم زهري مراد 

جمموعته ملا قبل 

خريف 2022 التي 

اختلطت فيها اخلطوط 

الكال�صيكية والطابع 

الع�صري باأ�صلوب 

يتقنه مراد ويقف 

وراء جناحه.

ا�صتح�صر امل�صمم 

زهري مراد اأجواء 

الغرب الأمريكي يف 

جمموعته التح�صريية 

للخريف املقبل التي 

ت�صمنت 65 اإطاللة.

قطـــــــار يحــــّول طائــــرة لقطـــــع متناثـــــرة
كاليف�رنيا  ب�لية  اأجنل��ص«  »ل��ص  يف  ال�شرطة  �شحبت 

لل�شكك  خط  على  �شقطت  �شغرية  طائرة  من  الطيار  الأمريكية 

احلديدية قبل اأن ي�شدمها قطار ويتناثر حطامها ي�م اأم�ص الأحد.

من  عدًدا  »رويرتز«  عليه  ح�شلت  م�ش�ر  ت�شجيٌل  ويظهر 

ال�شباط يخرج�ن الطيار من الطائرة ال�شغرية من اإنتاج �شركة 

باك�ميا  بفرتة وجيزة يف حي  اإقالعها  بعد  �شقطت  التي  �شي�شنا 

وفًقا ملا ذكرته و�شائل اإعالم حملية. وكان ال�شباط والطيار على 

م�شافة ب�شعة اأقدام من الق�شبان عندما ا�شطدم القطار بالطائرة 

وحطمها.

قام  م��شيقي  م�ؤلف  وه�  عاًما«،   21« جيمينز  ل�ي�ص  وقال 

بت�ش�ير الفيدي�: »الطائرة مل تنجح يف الإقالع وهبطت على خّط 

ال�شكك احلديدية عند تقاطع حي�ي... وقبل ث�اٍن من الت�شادم اأنقذ 

�شباط ال�شرطة الطيار وكادت قطعة من احلطام ت�شيبني«.

من  العالج  يتلقى  الطيار  اإن  حملية  اإعالم  و�شائل  وذكرت 

جروح وكدمات وحالته م�شتقرة ومل ي�شب اأحد من ركاب القطار.

خانها زوجها فخّدرته 

وخلعت له جميع �أ�سنانه

العراق  يف  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  رواد  تناقل 

اأ�شنان خدرت زوجها وخلعت  خرب القب�ص على طبيبة 

اأ�شنانه كلها بعد اأن اكت�شفت عالقاته الن�شائية وخيانته 

لها.

الق�شة  اأن  تبني  اخلرب  م�شدر  يف  التدقيق  وبعد 

لطبيبة  اإىل عام 2012  تع�د  واإمنا  العراق،  لي�شت يف 

بريطانية، ُتدعى اآنا ماك�ياك، والتي قامت بخلع جميع 

انتقاًما على خيانته لها، وفقا ملا ن�شرته  اأ�شنان زوجها 

�شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية وقتها.

�شاحبة  الطبيبة  اأن  الربيطانية  ال�شحيفة  وذكرت 

الـ34 عاًما ا�شتغلت وج�د زوجها يف عيادتها بعد اأيام 

معاجلة  طالًبا  خيانته  ب�شبب  عنها  انف�شاله  من  قليلة 

التخدير  من  عالية  جرعة  باإعطائه  فقامت  �شر�شه، 

ونزعت اأ�شنانه ب�شكل كامل.

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن الطبيبة قامت بعدها بلف 

يعاين  باأنه  وخدعته  فمه،  فتح  من  ملنعه  وفكيه  راأ�شه 

اآخر  اخت�شا�شي  اإىل  الت�جه  وعليه  اأخرى  م�شاكل  من 

جميع  بخلع  املنزل  اإىل  ع�دته  عند  ليفاجاأ  ملعاجلته 

اأ�شنانه.

األقت  ال�شرطة  اأن  ميل«  »ديلي  �شحيفة  واأ�شافت 

والتي  املحكمة  اإىل  اإحالتها  الطبيبة ومتت  على  القب�ص 

اأ�شدرت حكًما بال�شجن على الف�ر ب�شبب ما فعلته.

ومن جانبها قالت الطبيبة يف املحكمة: »حاولت اأن 

اأك�ن مهنّية واأن اأف�شل عملي عن م�شاعري لكنني عندما 

راأيته م�شتلقًيا اأمامي قلت فقط.. تبًّا!«.

»Tiger 3« يابانيون ي�سّلون يف �جلليد من �أجل �لق�ساء على فريو�س كورونا»�أوميكرون« يوؤجل ت�سوير فيلم �سلمان خان

لأزمة   »3  Tiger« فيلم  تعر�ص 

بعد تف�شي فريو�ص ك�رونا واملتح�ر 

 ،»Omicron« اأوميكرون  اجلديد 

و�شط فريق العمل، ح�شبما ذكر م�قع 

يف  ت�شبب  ما   »entertainment«
تعطيل ت�ش�ير فيلم »Tiger 3« وه� 

�شلمان  الهندي  النجم  اأفالم  اأحدث 

جنمة  بط�لته  يف  وي�شارك  خان 

من  والفيلم  كيف،  كاترينا  ب�لي�ود 

اإخراج ماني�ص �شارما.

اإن  م�شدر  قال  التقرير،  وح�شب 

من  وه�   »3  Tiger« فيلم  ت�ش�ير 

 »Yash Raj Films« �شركة  اإنتاج 

كان  ال�شينمائي،  لالإنتاج  ال�شهرية 

دلهي  ني�  يف  ي�شتاأنف  اأن  يفرت�ص 

اجلاري  يناير  �شهر  منت�شف  بحل�ل 

تاأجيله  مت  الفيلم  ت�ش�ير  اأن  اإل 

الطارئ  ال�شحي  ال��شعي  ب�شبب 

احلايل، وقال امل�شدر: »ال�قت احلايل 

فيلم  ت�ش�ير  ل�شتئناف  مالئًما  لي�ص 

ب�شخامة واأهمية Tiger 3، حتى يف 

اله�اء الطلق، اأوميكرون تهديد �شحي 

والأف�شل  الآمن  واخليار  حقيقي 

تاأجيل  ه�  الأمر  ذلك  مع  للتعامل 

كان  والذي  دلهي  ني�  يف  الت�ش�ير 

يناير   12 ي�م  يف  يبداأ  اأن  يفرت�ص 

2022 واأن ي�شتمر ملدة 15 ي�ًما«.

امل�شلنّي  من  الع�شرات  انغم�ص 

مع  خا�شة  مالب�ص  يرتدون  الذين 

ع�شابات للراأ�ص واأقنعة لل�جه يف 

طق��ص  من  كجزء  اجلليدية  املياه 

تقليدية يف ط�كي� ي�م الأحد، حيث 

فريو�ص  وباء  اإنهاء  اأجل  من  �شل�ا 

اأردية  ارتدين  ن�شاء،  ك�رونا. ثالث 

بي�شاء، وحفنة من الرجال يرتدون 

و�شفق�ا  هتف�ا  حمام  مالب�ص 

املياه  يف  ال�شتحمام  قبل  و�شل�ا 

اجلليد  من  بكتل  املليئة  املتجمدة 

كجزء من طق��ص دينية يف �شريح 

 .»Teppou-zu Inari«
وفًقا مل�قع »ديلي ميل«، وقعت 

خالل  املا�شي  العام  مماثلة  م�شاهد 

احلدث ال�شن�ي، والذي مت تقلي�شه 

جلائحة  امل�شتمر  ال��شع  ب�شبب 

باأكرث  هذا  يقارن  ك�رونا.  فريو�ص 

عام  اأوائل  يف  م�شارك   100 من 

فريو�ص  ي�شبح  اأن  قبل   ،2020

هذه  جرت  عاملية.  اأزمة  ك�رونا 

العام  اأبرد �شهر يف  الطق��ص خالل 

مت��شط    يرتاوح  حيث  ط�كي�،  يف 

درجة   37 بني  احلرارة  درجات 

مئ�ية(  درجات   3( فهرنهايت 

درجات   9( فهرنهايت  درجة  و49 

مئ�ية(.

»�ل�سحة«: ت�سجيل 1894 �إ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 647 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 يناير   10 ي�م  يف   24642

حالة   647 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1894

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.280756

 12313 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

و2  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   48 منها  حالة، 

حالة يف العناية املركزة.
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قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج
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رئيس مجلس اإلدارة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11966/pdf/INAF_20220111014633453.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942040/News.html
https://www.alayam.com/online/local/942058/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تعزيز التنافسية وخلق الفرص الواعدة لرفع مستويات اإلنجاز الحكومي 

تنفيذ البرامج القائمة على األفكار اإلبداعية لتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية

مخرجات »فكرة« أثبتت أن اإلبداع واالبتكار ال حد لهما

Tue 11 Jan 2022  |  السنة 17  |   العدد 5876   |  الثالثاء 08 جمادى اآلخرة 1443هـ

التقى أصحاب 12 »فكرة« متأهلة في مسابقة االبتكار الحكومي.. ولي العهد رئيس الوزراء:

اإلبداع والتفوق سمتا أبناء البحرين وبهما تحققت اإلنجازات

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء، أن اإلبداع والتفوق سمتان يتميز بهما 
أبناء مملك��ة البحرين وبهما تحققت وتتحقق 
العديد من اإلنجازات على كل صعيد، مش��يرًا 
إلى أهمي��ة تنفيذ الخطط والبرام��ج القائمة 
عل��ى األفكار اإلبداعية لتحوي��ل التحديات إلى 
فرص مس��تقبلية، ومواصلة تعزيز التنافسية 
وخلق الف��رص الواعدة في مختل��ف المجاالت 
بم��ا يرف��ع من مس��تويات اإلنجاز ف��ي العمل 
الحكومي، تحقيقًا ألهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، بما يعود بالخير والنماء على 

الوطن والمواطنين.
وقال سموه إن شغف التعلم والتطور واالبتكار 
لدى الكوادر الوطنية ش��هدناه طوال مس��يرة 
العمل الوطني ما أس��هم في تحقيق المنجزات 

الحيوي��ة، كم��ا أن  ف��ي مختل��ف القطاع��ات 
الف��رص التطويرية التي أثمرت نتاج مواجهة 
التحديات كانت دافع��ًا نحو المزيد من التمّيز 
ال��ذي حققه أبن��اء الوط��ن، مؤكدًا اس��تمرار 
االستثمار في الطاقات الحكومية وتشجيعهم 
عبر مواصلة دعم مختلف آليات التطوير ومنها 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« التي أثبتت 
مخرجاته��ا في الس��نوات الس��ابقة أن اإلبداع 
واالبت��كار ال ح��د لهم��ا عندم��ا يقترنان بحب 

التحدي وعشق اإلنجاز.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه حفظه اهلل في قصر 

القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليف��ة، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ورئيس��ة مجلس الن��واب فوزية بن��ت عبداهلل 
زينل، وعدد من من كبار المس��ؤولين، أصحاب 
األف��كار االثني عش��ر المتأهلين في مس��ابقة 
االبت��كار الحكوم��ي »فك��رة«، حي��ث هنأه��م 
بالوص��ول للمرحلة النهائية من المس��ابقة، 
منوهًا بما قدموه من أفكار إبداعية واجتيازهم 
كاف��ة مراح��ل التقيي��م بتمّي��ز، متمني��ًا لهم 
التوفي��ق والنجاح لمواصلة تحقي��ق اإلنجازات 
في مس��يرتهم المهنية بما يعود بالنفع على 

الوطن والمواطنين.
وتفضل سموه بتكريم أصحاب األفكار الفائزة، 
معرب��ًا عن التطلع لمواصلة مس��يرة التطوير 
من خالل تنفي��ذ األفكار الفائزة بما يصب في 
تعزي��ز المبادرات اإلبداعي��ة االبتكارية ضمن 

مسارات العمل الحكومي لرفع كفاءة أدائه.
م��ن جانبه��م؛ أع��رب الفائزون في مس��ابقة 
»فك��رة« عن ش��كرهم وتقديرهم لم��ا يوليه 
صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء من ح��رٍص واهتم��ام بدعم 
الطاق��ات الحكومية ومواصل��ة تعزيز اإلبداع 

واالبت��كار، مؤكدي��ن اعتزازه��م بالف��وز ف��ي 
المس��ابقة الت��ي أطلقه��ا س��موه وتطلعهم 
لتنفيذ األفكار بما يس��هم في تحقيق األهداف 

المنشودة.
يذكر أن األفكار المتأهلة مرت بمراحل تقييم 
مختلفة لتصل 12 منها إلى المرحلة النهائية، 
وبعد عرض األفكار على لجنة مكونة من عدٍد 
من أصحاب السعادة الوزراء إلى جانب تصويت 
الجمهور، ف��ازت كل من فكرة تطبيق هويتي، 
المقدم��ة م��ن محم��د عبدالرحي��م األنصاري 
وس��يد أحم��د حمي��د أحم��د م��ن مستش��فى 
 Green by ( المل��ك حم��د الجامع��ي، وفك��رة
Grey( المقدم��ة م��ن حمد إبراهي��م بدو من 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، إضافة إل��ى الفكرة الفائزة باختيار 
الجمهور وهي فكرة المنصة الوطنية لالتصال 
المرئي للصم »نس��معك« المقدمة من مهند 

سليمان النعيمي من وزارة شؤون اإلعالم.

تسّلم رسالًة خطية موجهة إلى الملك من العاهل األردني.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 فتح آفاق جديدة في مسار التعاون
الثنائي المتميز بين البحرين واألردن

 أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، على ما 
يجمع مملكة البحري��ن والمملكة األردنية الهاش��مية من 
عالقات راسخة على كافة األصعدة، منوهًا سموه بالحرص 
واالهتم��ام الذي يوليه حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى، وأخيه صاحب 
الجالل��ة الملك عبد اهلل الثاني بن الحس��ين، ملك المملكة 
األردنية الهاشمية حفظهما اهلل، لمواصلة تعزيز العالقات 
الثنائية نح��و مزيٍد من النجاحات التي تفت��ح آفاقًا جديدة 

في مس��ار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشعبين 
الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقاء س��موه حفظه اهلل بقصر القضيبية أمس 
عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة األردنية 
الهاش��مية والوفد المرافق، بحضور سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، نائ��ب رئيس مجلس الوزراء، وفوزية بنت 
عبداهلل زينل رئيس��ة مجلس النواب، والش��يخ س��لمان بن 
خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني، وغانم بن 
فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث 

تس��ّلم صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء رس��الًة خطي��ة موجهة إلى حض��رة صاحب الجاللة 
عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه م��ن أخيه صاحب 

الجاللة ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وقد رحب س��موه برئيس مجل��س النواب األردن��ي والوفد 
المراف��ق ف��ي بلدهم الثان��ي مملكة البحري��ن، معربًا عن 
تمنياته بأن تحظى زيارتهم بالنجاح المنش��ود بما يسهم 
ف��ي تعزي��ز العالق��ات البرلماني��ة بي��ن مملك��ة البحرين 
والمملكة األردنية الهاش��مية وتحقيق مزيٍد من النجاحات 

في مسار العالقات المشتركة بما يرفد الجهود المستمرة 
م��ن أج��ل تعزي��ز التع��اون الثنائ��ي على كاف��ة األصعدة 

وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
م��ن جانبه؛ أعرب رئيس مجلس النواب األردني عن ش��كره 
وتقديره لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء على ما يوليه س��موه م��ن حرص من أج��ل تعزيز 
عالقات مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاش��مية على 
كافة األصعدة، معربًا عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

أك��د اإلعالم��ي مهن��د س��ليمان، 
بعد فوز فكرت��ه المنصة الوطنية 
لالتصال المرئي للصم »نسمعك« 
بجائزة االبت��كار الحكومي 2021، 
أن الطم��وح واالبت��كار ف��ي فكرة 
المنصة يأت��ي من خ��الل التطلع 
لتحويل البحرين بلد صديق للصم 
بحي��ث نتمك��ن م��ن اس��تقطاب 
ماليين الس��ياح في العالم الذين 
يبحث��ون عن البل��دان التي تفهم 

لغتهم.
وأض��اف ل�»الوط��ن«، أن الفك��رة 
تفاعلي��ة  منص��ة  ع��ن  عب��ارة 
لالتص��ال المرئ��ي عن بع��د عبر 
الهوات��ف الذكية بي��ن المواطنين 
والمقيمين والس��ياح من »الصم« 
من جهة وبين مزودي الخدمة في 
القطاعي��ن الحكومي والخاص من 

جهة أخرى.
وتعمل المنصة، كوسيط لترجمة 
لغ��ة اإلش��ارة عن بعد عل��ى مدار 
الس��اعة وتغطي مختل��ف جوانب 
القط��اع  م��ع  بالش��راكة  الحي��اة 
الخ��اص وخصوصًا م��ع وجود أكثر 
من 90% من تلك القطاعات ال تلم 
بلغة اإلش��ارة ويواجه األصم فيها 

صعوبة.
وعن طموحه في فكرة »نسمعك«، 
أن الطم��وح واالبت��كار ف��ي فكرة 
المنصة يأت��ي من خ��الل التطلع 
 Bahrain« لتحوي��ل البحرين إل��ى
بل��د  وه��و   »DEAF Friendly
صدي��ق للصم بحي��ث نتمكن من 
اس��تقطاب ماليي��ن الس��ياح ف��ي 
العال��م الذين يبحثون عن البلدان 

التي تفهم لغتهم.

وأش��ار إل��ى، أن الطم��وح ف��ي أن 
اتص��ال  مرك��ز  البحري��ن  تك��ون 
إقليم��ي وتجربة عالمية في مجال 
خدمة الصم أسوة بمراكز االتصال 
والبن��وك  للش��ركات  العالمي��ة 
وغيره��ا م��ن المؤسس��ات الت��ي 
لديها وتس��تعين بخدمات مراكز 
اتص��ال غي��ر موج��ودة ف��ي البلد 

نفسه.
الفك��رة  أن  س��ليمان،  وأوض��ح 
بدأت من خ��الل تلمس احتياجات 
الصم في البحري��ن، خصوصًا وأن 
لدي ع��دد م��ن األصدق��اء الذين 
استش��عرت مدى صعوبة حياتهم 
من خ��الل ضع��ف التواصل فقط 
مع الناس، فاألصم إنسان طبيعي 

فقط يحتاج من يفهمه.
وأكد أن الفكرة، خضعت للدراسة 
وعم��ل تجارب عملي��ة للتأكد من 
فاعلي��ة الخدم��ات المقدم��ة، إلى 
جانب االس��تئناس برأي المعنيين 

بالص��م وعل��ى رأس��هم جمعي��ة 
بارك��ت  الت��ي  البحريني��ة  الص��م 
ودعم��ت الفكرة من��ذ اليوم األول 
وس��خرت كل طاقته��ا م��ن أج��ل 
إيصال الص��ورة الصحيحة وتحفيز 

المواطنين للتصويت لها.
احتضنته��ا  »الفك��رة  أن  وبي��ن، 
المدن��ي  المجتم��ع  مؤسس��ات 
والجمعي��ات األهلية وحرصت على 
أن تصل قل��وب المواطنين الذين 
صوتوا لها، وكما قال وزير شؤون 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة محمد 
المط��وع: »إن الجمهور كان واعيًا 
ج��دًا ألهمي��ة الفك��رة وحاجته��ا 
لش��ريحة كبي��رة م��ن المواطنين 

والمقيمين«.
وقال: »في مثل هذه المس��ابقات 
أس��تطيع التأكيد أنه ال خاس��ر في 
وجميعن��ا  أواًل،  البحري��ن  خدم��ة 
كنا فائزين ومن تجربة ش��خصية 
في الع��ام الماضي ل��م تفز فكرة 
المنص��ة الوطني��ة للتب��رع بالدم 
»حياة بلس« لك��ن وهلل الحمد تم 
تبنيها من قبل وزيرة الصحة وجاٍر 
العمل عل��ى تنفيذها، وهذا العام 
أعلن خالل اللجنة عن أفكار تبنتها 

الوزارة لدراستها وتنفيذها«.
وأكد، أن أجمل ما في التجربة هو 
التناف��س بين جميع المش��اركين 
األول��ى  للمرحل��ة  والمتأهلي��ن 
»األربعي��ن فك��رة« والنهائية 12 
فك��رة، من أج��ل خدم��ة البحرين 

وأهله��ا، واألجم��ل أيض��ًا عندم��ا 
تع��رف أن حجم المش��اركة يزداد 
عامًا بعد عام حيث تنافس��ت هذا 

العام أكثر من 600 فكرة.
ش��ؤون  »وزارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
اإلعالم والكفاءات من منتس��بيها، 
المش��اركة  دائمًا على  يحرص��ون 
ف��ي مس��ابقة االبت��كار الحكومي 
بجميع نس��خها وسبق للعديد من 
المش��اركين أن وصل��وا لمراح��ل 
نهائية ومتقدمة في المس��ابقة، 
ومنه��م الدكت��ور يوس��ف محمد، 
وأيم��ن الف��ردان، وحني��ن الدوي، 
بودالم��ة  لول��وة  والدكت��ورة 
وغيرهم، م��ا يعكس ما نحظى به 
م��ن رعاية ودعم مباش��ر من وزير 
ش��ؤون اإلع��الم عل��ي الرميح��ي، 
ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن 

بحر وجميع منتسبيها«.
ولف��ت، إل��ى أن جمي��ع منتس��بي 
الوزارة تس��لحوا بشعار واحد خالل 
النس��خ  جمي��ع  ف��ي  مش��اركتهم 
وه��و رؤي��ة ونهج صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئي��س الوزراء 
»ح��ب التح��دي وعش��ق اإلنجاز«، 
وس��يواصلون الب��ذل والعطاء في 
خدمة البحرين وقيادتها وشعبها 
ف��ي ظ��ل العه��د الزاه��ر لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 

المفدى.

 90٪ من القطاعات ال تلم بلغة 
اإلشارة واألصم يواجه صعوبة
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 »الكويت الصحي« ينظم فعالية تثقيفية

»الصم« تقدم دورة بلغة اإلشارة لبنك اإلثمار
البحرينية  الص��م  قدم��ت جمعي��ة 
دورة تدريبي��ة تخصصي��ة في لغة 
اإلشارة »المستوى األول«، قدمتها 
مترجمة لغة اإلشارة فاطمة الصباغ 
كم��ا ش��ارك معه��ا نائ��ب رئيس 
الجمعي��ة ورئيس لجنة المترجمين 
المال��ي  األمي��ن  الغريف��ي  حس��ن 
للجمعي��ة طاه��ر محمد حس��ن في 
الحوارات مع أصم. وش��ارك في هذه 
الدورة 13 متدربًا من كال الجنسين 
استطاعوا خاللها تعلم لغة اإلشارة 
المصرفية - المستوى األول والكثير 
من الكلمات األساسية بلغة اإلشارة 
والح��ركات  األي��دي  باس��تعمال 
التعبيري��ة الالزم��ة للتواصل بهذه 
اللغة، كما أبدوا اهتمامهم بتعلم 
المزيد من اإلشارات من أجل ضمان 

تواصل أفضل مع فئة الصم. 
وحضر ختام ال��دورة رئيس جمعية 
الص��م البحريني��ة عقي��ل علي الذي 
أعرب عن ش��كره للبنك والمتدربين 

على اهتمامهم بمثل هذه الدورات 
ف��ي  تس��اهم  والت��ي  الضروري��ة 

التواصل مع الصم.
م��ن جانب آخر، أق��ام مركز الكويت 
الصحي فعالية تثقيفية لألشخاص 
الصم المس��جلين بالمركز حضرها 

حس��ن  الجمعي��ة  رئي��س  نائ��ب 
الغريفي وعدد من أعضاء الجمعية، 
رئي��س  إل��ى  الش��كر  وج��ه  حي��ث 
النعيمي  رج��اء  الدكت��ورة  المرك��ز 
وطاق��م المركز على ه��ذه المبادرة 
والمشاورة مع الصم من أجل تذليل 

الصع��اب الت��ي تواجه الص��م أثناء 
مراجعتهم المركز. 

كم��ا ق��دم الغريف��ي الش��كر إل��ى 
الدكتورة عواطف شرف على الجلسة 
والمحاضرة القيمة. وقامت بترجمة 

الفعالية زينب األسود.

بعد فوز فكرته »نسمعك« بجائزة االبتكار الحكومي2021

 سليمان: طموحنا أن تكون 
البحرين تجربة عالمية بخدمة الصم

مهند سليمان
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لمياء أشقر: طفل التوحد يحتاج 
عالجات سلوكية للتواصل

اختصاصي�����ة  أك��دت 
بمرك��ز  النفس��ي  الط��ب 
س���لوان للط��ب النفس��ي 
لمي�������اء  الدكت��ورة 
العالج��ات  أن  أش��ق�ر 
واالتصالي��ة  الس��لوكية 
والترب���������وية واألسرية، 
من أه��م العالج��ات التي 
التوحد،  يحتاجها مصاب��و 
التمك��ن من  يت��م  حت��ى 
وأخيرًا  معه��م،  التواص��ل 

يأتي دور العالج الدوائي.
يأتي تصريح أشقر بعد أن شهدت البحرين خالل الفترة 
الماضية حادثين منفصلين ولكن متشابهان، تمثال في 
خروج طفلين يعانيان اضطراب التوحد من المنزل، حيث 
س��اهمت جهود وزارة الداخلية والتكاتف المجتمعي في 
إعادتهما إلى ذويهما س��المين. وأوضحت أن اضطراب 
طي��ف التوح��د هو م��ن االضطراب��ات التي لها س��مات 
س��لوكية مثل وجود صعوبة في التفاع��ل مع المجتمع 
والتواص��ل معه وضع��ف في المه��ارات اللغوية وضيق 
نطاق أوجه االهتمام والنشاط. ووصفته بأنه اضطراب 
النمو المصاحب بأعراض نفسية وسلوكية، حيث تظهر 
األعراض في سن مبكر في الطفولة، مثل عدم االتصال 
المباش��ر بالعين أو عدم االستجابة للمنادى باسمه ثم 
يصبح الطفل انطوائيًا وعدوانيًا في تصرفاته وسلوكه، 
وغالب��ًا ما يصاح��ب التوحد فرط حركة وتش��تت انتباه. 
وتطرقت أشقر إلى سلوكات أخرى لطفل التوحد، ومنها 
ترديد ال��كالم واألفعال المتكررة واله��روب الدائم من 
المنزل والعبث باألشياء ما يمثل خطرًا شديدًا علي طفل 
التوح��د. ودعت األهل إلى مراقبة الطفل بصورة دائمة، 
وأن توج��ه إلي��ه كلمة ليس��ت بصوت ح��اد أو قوي، مع 
تعبي��رات وجه واضحة كنوع م��ن الردع  ليتفهم أن هذا 
س��لوك خاطئ، وعلى الجانب اآلخر إبراز الشعور بالبهجة 
واالمتنان حي��ن يطيع األمر ومكافأت��ه، مع األخذ بعين 

االعتبار أن الضرب يأتي بنتائج عكسية.

وضع وسائل إيضاحية لترجمة لغة اإلشارة على هيئة حروف وكلمات 

 وزير التربية: التوسع في تعليم لغة اإلشارة 
بالمدارس من خالل األنشطة الطالبية

قال وزير التربية والتعليم الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي إن الوزارة، 
وانطالق��ًا م��ن توجيه��ات س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة 
المجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، ستقوم 
بالتوس��ع في تعليم لغة اإلش��ارة 
ف��ي المدارس من خالل األنش��طة 
الطالبية، ووضع وس��ائل لإليضاح 
تق��وم بترجمة لغة اإلش��ارة على 
هيئ��ة حروف وكلم��ات، األمر الذي 
سيؤدي إلى نشر هذه اللغة بشكل 
أكب��ر ف��ي المجتم��ع، مم��ا يخدم 
عملي��ة تواصل أولئ��ك الطلبة مع 

أقرانهم داخل المدارس وخارجها.
وأش��اد بالتوجيه��ات الصادرة من 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

المجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، بش��أن 
دراسة مقترح إدراج أساسيات لغة 
اإلش��ارة ضمن األنشطة الطالبية، 
مثمن��ًا اهتم��ام س��موه بالقطاع 
ذوي  للطلب��ة  ودعم��ه  الش��بابي، 
العزيمة، وحرص��ه على تمكينهم 
من المشاركة بفاعلية في مختلف 
األنش��طة بالمملك��ة، مؤك��دًا أن 
الوزارة س��تعمل على دراس��ة تلك 
يسهم  الذي  بالش��كل  التوجيهات 

في تطوير األنشطة الطالبية.
وأض��اف ف��ي تصري��ح ل�»الوطن« 
أن ال��وزارة حريص��ة عل��ى تقديم 
كافة التس��هيالت للطلبة من ذوي 
الخاص��ة، ومن بينهم  االحتياجات 
الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية »فئة 

الصم«، تجسيدًا لما جاء في دستور 
البحرين وقان��ون التعليم وقانون 
الطفل، حيث قامت ال��وزارة بدمج 
ه��ؤالء الطلبة األبناء في المدارس 
 ،2016/2015 العام  منذ  الثانوية 
دراس��ة  إنهائه��م  بع��د  وذل��ك 

المرحلتي��ن االبتدائية واإلعدادية 
الفارس��ي  ش��يخان  مرك��ز  ف��ي 
للتخاطب الش��امل، وقد بلغ العدد 
الكلي ألولئك الطلبة منذ البدء في 

عملية الدمج 22 طالبًا وطالبة.
وأردف: »كما قامت الوزارة بتوفير 
اختصاصيين في لغة اإلشارة داخل 
الفص��ول الدراس��ية، يترجمون ما 
يطرحه المعلم من دروس للطلبة 
ف��ي الحص��ص الدراس��ية ألولئك 
الطلب��ة المدمجي��ن، ويترجم��ون 
مداخ��الت  نفس��ه  الوق��ت  ف��ي 
الطلبة المدمجي��ن للمعلم وبقية 
الطلب��ة، من أجل ضم��ان التفاعل 

بي��ن الطلبة الص��م وأقرانهم من 
والمعلمي��ن،  العاديي��ن  الطلب��ة 
إلى جانب مراع��اة هذه الفئة عند 
وض��ع االختبارات المدرس��ية، مما 
س��اهم في تحقي��ق العديد منهم 
مع��دالت عالي��ة وتفوقه��م على 
والتحاقهم  وتخرجه��م  أقرانه��م، 
بالدراس��ة ف��ي جامع��ة البحرين، 
حيث اس��تمرت ال��وزارة في تقديم 
لهم  الالزمة  التعليمي��ة  الخدمات 
خالل دراستهم الجامعية، بما في 
ذلك توفير الترجمة للغة اإلش��ارة 
م��ن قب��ل اختصاصيين ف��ي هذه 

اللغة«.

وتابع: »كما أن الوزارة قامت خالل 
فت��رة الجائح��ة بتوفي��ر معلمين 
اإلش��ارة  لغ��ة  ف��ي  متخصصي��ن 
للقيام بتقديم ال��دروس عن ُبعد 
في الفص��ول االفتراضي��ة ألولئك 
التعلي��م  برام��ج  الطلب��ة ضم��ن 
المس��تمر المس��ائي، حرصًا منها 
التعليمية  العملية  على اس��تمرار 
دون توق��ف لجميع فئ��ات الطلبة، 
كما تق��وم ال��وزارة كذل��ك بعقد 
تس��تهدف  تدريبي��ة  دورات 
المعلمي��ن والطلب��ة، لتدريبه��م 
على استخدام لغة اإلشارة، لتعزيز 

التواصل مع الطلبة الصم«.

وزير التربية والتعليم 

تقديم الدروس بلغة اإلشارة عن ُبعد خالل الجائحة

نجاح تجربة دمج الطلبة الصم في المدارس الثانوية

لمياء أشقر

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/11/watan-20220111.pdf?1641875401
https://alwatannews.net/article/983833
https://alwatannews.net/article/983939
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  15

Link
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فيصل الشيخ
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اتجاهات
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فريد أحمد حسن
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may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

»أول الرؤى سلمان«
االنطب��اع الع��ام الذي خرجت به بعد قراءتي لكتاب »أول الرؤى س��لمان« الذي 
أصدره مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«، هو 
الشمولية التي تميز بها الكتاب، بحيث يمكن اعتباره منهجًا علميًا وعمليًا هامًا 

لألجيال الحالية والمقبلة من أبناء مملكتنا العزيزة.
هذا الكت��اب المتضمن على س��بعة فصول، ُيعد ترجمة حقيقي��ة لكيفية بناء 
دولة عصرية قائمة على نهج الميثاق والدستور، وتفعيل توجيهات ورؤى ونهج 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، لالرتقاء بالوطن وفتح آفاق مس��تقبلية تواكب تطلعات ورؤى 
جاللته، وتصون وتحفظ حقوق المواطنين، بما ينعكس على تحس��ين مستوى 

معيشتهم، وتطوير البيئة االقتصادية للوطن وجعلها في أعلى المستويات.
إن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء حفظه اهلل، هو األمين فعاًل على تنفيذ تلك التطلعات وتحقيق األهداف، 
الت��ي يحتاج تحقيقها مواجه��ة تحديات كبيرة، فكان س��موه وال يزال على قدر 
المسؤولية، وأهاًل للثقة، مس��تعينًا باهلل، ومستندًا على توجيهات ونهج جاللة 
الملك المفدى، جاعاًل منها نبراس��ًا مضيئًا لتحقيق كافة الرؤى والتطلعات في 

مسيرة التنمية الشاملة لوطننا.
وم��ن المالحظ ف��ي الكتاب تس��ليط الضوء عل��ى التعليم الذي اعتبره س��مو 
ولي العهد رئيس الوزراء أساس��ًا هامًا وأولوية قص��وى لتحقيق النجاح والتقدم 
والتطور، ليس على المس��توى الفردي فحسب بل على مستوى الوطن بأكمله، 
لذل��ك جاء برنامج ولي العهد للمنح الدراس��ية الذي انطل��ق في 1999 واليزال 

مس��تمرًا، ترجمًة لحرص سموه البالغ على التعليم، واعتباره الوسيلة األساسية 
لتحسين مستوى الفرد واالرتقاء به إلى طبقات اجتماعية أعلى، وبالتالي إيجاد 
اقتص��اد ذي إنتاجي��ة عالية، وهذه رس��الة واضح��ة المعالم من س��موه ألبناء 
الوطن في االس��تزادة من العلم، وع��دم التوقف عن النهل من��ه أبدًا. فبالعلم 

والعمل تبنى األوطان وتنهض األمم.
وم��ا يلفت النظ��ر حقًا في هذا الكت��اب، إظهاره حجم التحدي��ات التي واجهها 
س��مو ولي العهد رئيس الوزراء طوال العش��رين عام��ًا الماضية، وإصراره على 
خوضها والدخول في غمارها، ومواجهتها بقلب قوي، وانعكس كل ذلك إيجابًا 
على الش��عب الذي اتخذ من كلمات سموه »حب التحدي وعشق اإلنجاز« شعارًا 
ومنهاج��ًا، ليؤكد س��موه أن��ه قائد ملهم لش��عب اليزال يمض��ي بثبات معه 
لتحقي��ق اإلنجازات، مهما كان��ت الصعوبات والتحديات، ف��كل ذلك يهون في 
س��بيل االرتقاء أكثر بالوطن، وتنفيذ تطلعات عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
»أول الرؤى سلمان« كتاب أظهر بجالء تام تفرد سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظ��ه اهلل بقص��ص نجاح فريدة، احتاج س��موه لتحقيقه��ا مضاعفة الجهود، 
ومواجه��ة التحديات وإدارة صحيحة لألزمات، ثم حص��د اإلنجازات النوعية التي 
ال تزال مس��تمرة، لوطننا الغالي، فكل الشكر لمركز »دراسات« وألعضاء مجلس 
أمنائه ورئيس��ه الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، الذي قدم في هذا 
الكت��اب كلمة معبرة تس��تحق الوق��وف عندها، فهي في اعتق��ادي مفتاح هام 

للنجاح.

البحرين ليست »صفر أخطاء«

من األخطاء التي ارتكبها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم »معارضة« ومن 
يقف من ورائهم من دول ومنظمات وأفراد يساندونهم ويمولونهم أنهم 
اعتقدوا -وال يزالون- أن غياب الحياة السياسية بالطريقة التي يريدونها 
ه��م س��يؤدي بالضرورة إل��ى حصول فوض��ى ونزاعات تؤدي إل��ى انهيار 
الدولة وتفككها. ولكن ألن هذا لم يحدث ألسباب كثيرة أبرزها التماسك 
الداخلي والتفاف الغالبية حول الحكم لذا وجدوا أنفسهم في حالة صعبة، 
فهم اليوم ال يستطيعون مواصلة ما بدأوه خصوصًا بعد انفضاض بقية 
المواطني��ن عنهم ولي��س من مصلحته��م التراجع ألن��ه بمثابة اإلعالن 
رسميًا عن نهايتهم. وألنهم يفتقدون إلى الخبرة السياسية لذا فإنه من 

غير الوارد »إعادة جدولة أفكارهم وأهدافهم.. وتغيير تكتيكاتهم«!
ال أح��د كان يق��ول إن البحرين »صفر أخطاء« قبل فبراي��ر 2011، وال أحد 
يق��ول بأنه��ا »صفر أخطاء« الي��وم، فمن يعمل ال ب��د أن يخطئ، وهناك 
دائمًا هامش للخطأ في كل عمل في كل البلدان، ولكن األخطاء ال تصحح 
بالطريقة التي قرروها -أو باألحرى قررها لهم من س��يطر على عقولهم- 
خصوص��ًا وأن المواطنين لم يكونوا ف��ي الحالة التي توقعوها وهم اليوم 
بعي��دون أيضًا عن تلك الحالة، وما ينبغي أن ينتبه إليه أولئك جميعًا هو 
أن شعب البحرين اكتشف في السنوات العشر ونيف الماضيات الكثير مما 
كان يحاك ضده وكيف أنه كان يراد له أن يكون أداة وجسرًا إليذاء نفسه.  
س��وء التقدير هو الذي أوقعهم في هذا المأزق الذي هم اليوم فيه، وسوء 
التقدير هو الذي يجعلهم يفضلون البقاء في موقعهم بدل أن يثوبوا إلى 

العقل ويبادروا إلى إصالح ما تسببوا في هدمه مع الحكم والشعب.
اس��تمرارهم في قراءتهم الخاطئة للساحة المحلية واإلقليمية وإصرارهم 
على غلق أفهامهم س��يعجل بنهايته��م، بل هم اليوم في حكم المنتهي، 
فل��م يعودوا مؤثرين، ولم يعد من تأثر بهم قاباًل للتأثر بهم من جديد. 

فهل ينتبهون؟

خمسون فلسًا زيادة.. أين المشكلة؟!
بعد إقرار مشروع زيادة الضريبة المضافة إلى 10٪ منذ 
بداية الشهر الجاري والذي جاء مبنيًا على دراسة اقتصادية 
ومالية بحتة بناء على خطة التوازن المالي والتي تهدف 

للوص��ول إلى ب��ر األمان في ظ��ل األوض��اع االقتصادية 
العالمية ومن ثم اآلثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، 
ورغ��م وجود المخاوف لدى البعض وخصوصًا ذوي الدخل 

المح��دود أو من يجهل أصل المعلوم��ة والتحليل، إال أن 
األمان والضمانات الحكومية كانت محل اهتمام القيادة 
وه��و ما تمثل في رفع الضم��ان االجتماعي واإلبقاء على 

عدد من السلع األساسية معفاة من الضريبة. 
ومنذ مطلع العام الحالي وجدنا أن المحال التجارية التي 
ينطبق عليها قانون الزيادة عِملت بالقرار وضمن النظام 

وفي هذا األمر ال يوجد نقاش أو استنكار. 
ولك��ن بعض الجهات غير المعني��ة بالتطبيق أخذت من 
نفس��ها المبادرة بتحديٍد لقيمِة الضريبة التي تحلو لها 
معتبرة أن 50 فلس��ًا إضافيًا على كوب شاي الكرك ليس 
بالكثي��ر ولعل العمي��ل لن يتأثر لهذا الفارق البس��يط، 
وه��ذه فرصتنا كي نخ��وض ونتربح مثل الجمي��ع، وقّلَد 

لهذا الفعل الشنيع محال غذائية كثيرة. 
ليأت��ي الج��واب م��ن جه��ات الرقاب��ة عل��ى تصرفه��م 
بتغريمهم الش��يء الكثي��ر ومنهم وصلوا ح��د اإلقفال، 
عّله��م يدركون حجم اقترافهم غير الس��ليم والس��بب أن 

المواد الغذائية األساسية كلها مدعومة من الحكومة. 
صحيح بأن خمس��ين ومئة ومائتي فل��س بنظر كثيرين 
ليست بالرقم الكبير ولكن هنا التحدث عن مبدأ »الغش 
اإلداري« بأنه مرفوض ب��كل المقاييس. وهلل الحمد فإن 
الجهات الحكومية المعنية غير مغلقة العينين، ولها مّنا 
كل التحي��ة والتقدير. فقد مارس��وا دورهم المناط بهم 
ب��كل كفاءة واقتدار في التصدي لمن تس��ول له نفس��ه 

التالعب باألسعار أو الغش بكل عنوانه.

يوسف محمد أحمد بوزيد

 يعز علينا وفاة مواطن
أو مقيم بسبب »كورونا«

م��ا إن تناقلت وس��ائل اإلعالم الدولي��ة والعالمية نبأ وباء خطير تفش��ى 
ف��ي الصين الش��عبية ومن مدينة ووه��ان بالذات، وأن هذا الوباء س��ريع 
االنتشار، ويغزو اإلنسان من أنفه وفمه وهدفه الوصول إلى الرئتين فهو 
في��روس ال ُيرى بالعين المجردة، م��ع العلم أن األنف والفم هما الفتحتان 
المهمتان في جس��م اإلنس��ان ليعيش الفرد منا ويس��عى، وخاصة الهواء 
الذي هو إكس��ير الحياة األول، ولمس��نا مدى س��رعة انتشار »كورونا« بأنه 
قطع المسافات ما بين أقصى الشرق وهي الصين، إلى أقصى الغرب، مرورًا 

بالقارات الخمس في أيام معدودة. 
وحسب التقارير الصحية العالمية إن أعداد الذين أصيبوا بهذا الوباء حتى 
أواخر 2021 أكثر من 294 مليون ش��خص، وحصد خمسين مليون شخص 

وزيادة. 
ال��ذي يجب ذك��ره والتركي��ز علي��ه أن مملكتن��ا الحبيبة وبقي��ادة مليكنا 
المفدى حفظه اهلل ورعاه ودام عزه، أس��رع الخطى وقرع جرس االس��تنفار، 
وأمر بتش��كيل فري��ق لمكافحته مكون من الق��درات الفائقة وهم األطباء 
المتخصص��ون، وتزويده بما يل��زم من عدد وعدة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر 
حفظه اهلل تعالى ورعاه، وبمساندة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وحشد 
كبير من المواطنين المتطوعين، ووص��ل »كورونا« فعاًل إلى وطننا، لكنه 
وج��د من يقف أمامه بصالب��ة وتضحيات ال نظير له��ا، ويحد من ضحاياه 
بفدائية، لكن المباغته لها شهداء أبرار من المواطنين والمقيمين، وهذه 
هي س��نة الحروب سواء إذا ما باغتك جيش عدو من البشر أو وباء ال يعرف 

مصدره وال أسبابه. 
وقبل أن نودع العام 2021 قلت اإلصابات في وطننا ومؤشر الوفيات وصل 
إلى الصفر، ويشكر الفريق الوطني الطبي وكل الجهات والوزارات المساندة 
والمواطنين األوفياء على ذلك، وتنفس��نا الصعداء، وتقاربت األجس��اد في 
المس��اجد، مع األخ��ذ باالحت��رازات والتعليمات الصادرة، لك��ّن بعضًا من 
المواطنين والمقيمين تجاوزوا الحد المسموح به في االجتماعات األسرية 

وغيرها، فارتفع مؤشر اإلصابات قلياًل. 
والذي أحب أن أشير إليه أن بعض المواطنين والمقيمين يرمون الكمامات 
المس��تعملة على قارعة الشوارع والطرقات وفي الفرجان، وقد تكون هذه 
الكمامات ملوثة أو شبه ملوثة بفيروس كورونا )كوفيد19(، ومن الواجب 
أن الكمام��ات المس��تعملة توض��ع في كي��س صغير ويحك��م غلقه بدقة 
ومحله حاوية البيت أو الحاويات الكبيرة الموجودة في األس��واق والموالت، 

ال أن ترمى في الشارع بال اكتراث لضررها على الجميع. 
نحن غير معزولين عن دول وشعوب العالم، وإن بعدت، ففي زماننا وسائل 

النقل السريعة من طائرات وغيرها، أصبح البعيد على مرمى حجر منا. 
س��معنا عن متحور دلتا اإلفريق��ي وتبعه أوميكرون، وس��تأتي متحورات 
جدي��دة، العل��م عن��د اهلل تعال��ى، والخ��وف كل الخ��وف عل��ى أحبائنا من 
المواطني��ن والمقيمي��ن الذين لم يب��ادروا حتى اآلن ألخ��ذ الجرعة األولى 
م��ن التطعيم المض��اد، الذي وفرته الحكومة مش��كورة بماليين الدنانير 
للجمي��ع، وثبت��ت فعاليته 100% وأنق��ذ الكثير من إخواننا وش��ركائنا في 
الوطن من موت محقق، واحتس��ب من وافته المنية بس��بب »كورونا« أن 
يكون في عداد الش��هداء، والجميع أعزاء علينا، فهل يستجيب الممتنعون 

عن أخذ اللقاح المضاد، ويسارعون بتحصين أنفسهم؟

بالضريبة.. أو بدون الضريبة!
طبعًا طبقت الضريبة بنس��بتها الجديدة ال�10% منذ بداية يناير، وتزامن معها 
تكثي��ف حم��الت التفتيش والتأك��د من قب��ل وزارة الصناعة والتج��ارة للمحال 
التجاري��ة، والهدف من ذلك ضمان عدم رفع األس��عار واس��تغالل البعض لهذه 
الزي��ادة في تحقيق زيادة مزدوجة، األولى ُتعنى بالضريبة والتي تذهب للجهاز 
الوطني للضرائب، والثانية للتجار، وهو ما يعني أن المواطن والمتسوق سيدفع 

أكثر من النسبة المقررة. 
ومثلما بينا في مقال س��ابق بأن الجهود الرس��مية ماضية في ش��أن التفتيش 
للحيلولة ضد ذلك، وبالفعل هناك عمليات ضبط ومحاس��بة يتم اإلعالن عنها، 
وفي المقابل المستهلكون أنفسهم يرصدون ويسجلون المالحظات ويرفعونها 

للجهات المسؤولة، وهي عملية إيجابية تساعد في ضبط األمور. 
طيب، هنا الحديث عن جانب التجار أنفسهم أو المحالت، إذ بات من المهم جدًا 
أن يبذلوا جهدًا من جانبهم لبيان األس��عار بش��كل واضح للمس��تهلكين، وبما 
يجعل العملية أكثر وضوحًا دون غموض يوقع المستهلك في حيرة، وأيضًا يوقع 

المحالت التجارية في شبه رفع األسعار والتالعب فيها. 
بعض المحالت مش��كورة قامت بعمليات تصنيف جديدة للس��لع، بحيث يمكن 
للمس��تهلك أن يعرف بأن هذه الس��لع معفاة من الضريبة، وتلك غير مشمولة 
وبالتالي تس��ري نس��بة ال�10%، وبعض المحالت تمضي أكثر في التوضيح من 
خالل فاتورة الش��راء بحيث تتضمن تفصياًل واضحًا للس��لع التي تقع تحت خانة 

اإلعفاء واألخرى التي تطبق عليها الضريبة. 

ه��ذه العملية مهمة جدًا، ومن الخطأ أن يتجاهلها التجار وأصحاب المحالت، إذ 
صحيح أن هناك قائمة كبيرة قوامها 94 س��لعة معفاة من الضرائب، لكن من 
الصعوبة أن يحفظها المس��تهلك أو يضع هذه القائمة في يده وهو يتس��وق، 
رغم أنها قائمة تنشر بشكل يومي في الصحف وفي وسائل التواصل حتى يعرف 

الناس بالضبط ما الذي سيدفعون عليه ضريبة والعكس. 
نك��رر طرح الموضوع هنا ألن��ه بالفعل رصدت حاالت مع بداي��ة التطبيق زادت 
فيها األس��عار باإلضافة لتطبي��ق الضريبة، والنتيجة تتمثل بدفع المس��تهلك 
لمبل��غ أكثر م��ن المطلوب، إضافة إلى ذلك عدم التوضيح للمس��تهلك بش��أن 

السلع المشمولة وغير المشمولة. 
هنا سنحس��ن النوايا وس��نعتبر أن تطبيق الضريبة من قبل بعض التجار شابه 
نوع من س��وء الفهم أو سوء االستعداد، ولذلك فإن حمالت التوعية والتفتيش 
الت��ي تق��وم به��ا وزارة الصناعة والتج��ارة هدفها لي��س فقط إن��زال العقاب 
والمخالف��ة بح��ق الثابت عليه��م التطبيق الخاط��ئ أو رفع األس��عار بل هدفها 
التوعية في جانبين، األول جانب التجار والمحالت لضمان عدم اس��تغالل زيادة 
الضريبة، وفي الجانب الثاني توعية المستهلك بماله من حقوق وبالطرق التي 

تضمن عدم استغالله. 
الوضوح واالس��تعداد مطلوب من قبل التجار، والوعي والفهم واإلدراك أمر الزم 
من المستهلك، وضبط األمور من قبل الجهات الرسمية هو الفيصل الذي ينظم 

الوضع كله.

في البحث عن القانون.. قدسية الصحافة وحرية الصحافيين
»تعج��ز الكلم��ات عن التعلي��ق على هذا الح��ادث، ندين بوضوح ح��ادث القتل 
المروع الذي تعرض له هذان الصحفيان«، بهذه الكلمات عبر المتحدث باس��م 
األمم المتحدة، س��تيفان دوجاريت��س، عن إدانته الش��ديدة لمقتل اثنين من 

الصحفيين حرقًا على يد جماعة إجرامية في هاييتي.
حادثة إجرامية بكل معنى الكلمة، ال يمكن ألي إنسان أن يقف فيها على الحياد، 
فال حياد أو تغاضي عن حماية الصحافيين في كل بقاع األرض، وأحسب أن كثير 

مثلي.
ف��ي البحري��ن، نحم��د اهلل عزوج��ل على م��ا يتوفر لن��ا، كمواطني��ن ومقيمين 
وصحافيين، من حرية وأمن، وهي ذات المبادئ التي دائمًا ما يؤكد عليها جاللة 
الملك المفدى في كل مناس��بة، كما أنها تشكل أحد أعمدة المشروع اإلصالحي 

في المملكة وأحد ثوابت دستورها.
وبالحديث عن الصحافة واإلعالم، نعيد تتبع سير قانون الصحافة الجديد، والذي 
وصل إلى مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، مع وعود بأن يتم االنتهاء منه 

قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
قان��ون الصحاف��ة الجديد، حس��ب ما تم نش��ره من تفاصيل، س��يضمن تعزيز 
الحريات الصحافية واإلعالمية المسؤولة، استناًدا إلى أحكام الدستور والمواثيق 
الحقوقي��ة العربي��ة والدولي��ة، والتي يأتي م��ن ضمنها ممارس��ة الصحافيين 
واجباته��م المهنية بحرّية وأمان واس��تقاللية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في 
الحص��ول على المعلوم��ات، وحظر فصلهم تعس��فيًا أو حبس��هم احتياطيًا في 

جرائم النشر.
وال شك في أن القانون الجديد سيكفل حق الصحافي في الحصول على المعلومات 
واإلحصاءات واألخبار، وفي حضور المؤتمرات والجلس��ات واالجتماعات العامة، 

ومع إلزام الجهات الرس��مية والخاصة توفير معلوماته��ا وإحصاءاتها وأخبارها 
المتاح��ة، في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وس��ائر وس��ائل اإلعالم، 
وبما ال يشكل مخالفة للقانون أو إخالاًل بمقتضيات النظام العام أو مساسًا بحّق 

المواطن في اإلعالم والمعرفة.
وبالتأكي��د فإن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنش��ر يمثل أقوى تجس��يد 
لرؤية جاللة الملك المفدى في تعزيز الحريات الصحافية واإلعالمية المسؤولة 
والح��رص على توفي��ر أقصى حماي��ة للصحافيي��ن واإلعالميين  ف��ي ظل مناخ 
ديمقراط��ي عص��ري ومنظومة دس��تورية وقانوني��ة متطورة، وسيس��اهم في 

االرتقاء بدور اإلعالم الوطني كأحد أدوات حماية الهوية  الثقافية والحضارية. 
وأخيرًا.. دعوة مفتوحة ألعضاء الس��لطة التشريعية بتس��ريع مناقشة القانون 
الجديد كونه الضمانة األساسية الستمرارية العمل اإلعالمي وتطوره، والحفاظ 
على حقوق منتس��بي الجس��م الصحافي وبما يتوافق م��ع مصالح الوطن العليا، 
وألن أي تأخير في مناقش��ة وإق��رار القانون يمثل نوعًا من التعطيل للس��لطة 

الرابعة، نبض الشارع وصوت المواطن..

إضاءة
».. نج��دد فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمس��تقلة وإعالمنا الوطني 
المس��ؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق 
والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق 
أي اعتبار بمهنية وموضوعية«. »حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/11/watan-20220111.pdf?1641875401
https://alwatannews.net/article/983946
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أكد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
اإلبـــداع  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
والتفـــوق ســـمة يتميز بها أبنـــاء مملكة 
البحرين وبها تحققت وتتحقق العديد 
من اإلنجازات على كل صعيد، مشـــيًرا 
إلـــى أهميـــة تنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
القائمة على األفكار اإلبداعية لتحويل 
مســـتقبلية،  فـــرص  إلـــى  التحديـــات 
وخلـــق  التنافســـية  تعزيـــز  ومواصلـــة 
الفرص الواعدة في مختلف المجاالت 
بمـــا يرفـــع من مســـتويات اإلنجـــاز في 
ألهـــداف  تحقيًقـــا  الحكومـــي،  العمـــل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بمـــا يعـــود بالخيـــر 
والمواطنيـــن.  الوطـــن  علـــى  والنمـــاء 
وقال ســـموه إن شغف التعلم والتطور 
واالبتكار لدى الكوادر الوطنية شهدناه 
طوال مســـيرة العمل الوطني ما أسهم 
فـــي تحقيـــق المنجـــزات فـــي مختلف 
القطاعـــات الحيويـــة، كمـــا أن الفـــرص 

التطويرية التي أثمـــرت نتاج مواجهة 
التحديـــات كانـــت دافًعـــا نحـــو المزيـــد 
مـــن التمّيـــز الـــذي حققه أبنـــاء الوطن، 
مؤكًدا استمرار االستثمار في الطاقات 
الحكوميـــة وتشـــجعيهم عبـــر مواصلة 
دعـــم مختلـــف آليـــات التطويـــر ومنها 
)فكـــرة(  الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة 
التـــي أثبتـــت مخرجاتها في الســـنوات 
الســـابقة أن اإلبـــداع واالبتـــكار ال حـــد 
لهمـــا عندمـــا يقترنـــان بحـــب التحـــدي 

وعشق اإلنجاز.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 

القضيبية أمس، بحضـــور نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة، ورئيســـة مجلس 
النـــواب، فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، 
وعـــدد من كبـــار المســـؤولين، أصحاب 
األفـــكار االثنـــي عشـــر المتأهليـــن فـــي 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة(، 
للمرحلـــة  بالوصـــول  هنأهـــم  حيـــث 
بمـــا  منوًهـــا  المســـابقة،  مـــن  النهائيـــة 
قدموه من أفـــكار إبداعية واجتيازهم 
كافـــة مراحـــل التقييـــم بتمّيـــز، متمنًيا 
لهم التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق 

اإلنجـــازات فـــي مســـيرتهم المهنية بما 
يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

أصحـــاب  بتكريـــم  ســـموه  وتفضـــل 
التطلـــع  عـــن  معرًبـــا  الفائـــزة،  األفـــكار 
لمواصلـــة مســـيرة التطويـــر من خالل 
تنفيـــذ األفـــكار الفائـــزة بمـــا يصب في 
تعزيز المبـــادرات اإلبداعية االبتكارية 
ضمن مســـارات العمـــل الحكومي لرفع 

كفاءة أدائه.
فـــي  الفائـــزون  أعـــرب  جانبهـــم؛  مـــن 
مسابقة )فكرة( عن شكرهم وتقديرهم 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يوليـــه  لمـــا 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
مـــن حـــرٍص واهتمـــام بدعـــم الطاقات 
الحكوميـــة ومواصلـــة تعزيـــز اإلبـــداع 
واالبتـــكار، مؤكديـــن اعتزازهـــم بالفوز 
ســـموه  أطلقهـــا  التـــي  المســـابقة  فـــي 
وتطلعهم لتنفيذ األفكار بما يســـهم في 

تحقيق األهداف المنشودة.
المتأهلـــة  بالذكـــر أن األفـــكار  الجديـــر 
مرت بمراحل تقييم مختلفة لتصل 12 
منها إلى المرحلة النهائية، وبعد عرض 
األفكار علـــى لجنة مكونة من عدٍد من 
الوزراء إلى جانـــب تصويت الجمهور، 

فـــازت كل مـــن فكـــرة تطبيـــق هويتي، 
عبدالرحيـــم  محمـــد  مـــن  المقدمـــة 
األنصـــاري وســـيد أحمـــد حميـــد أحمد 
مـــن مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
المقدمـــة   )Green by Grey ( وفكـــرة 
وزارة  مـــن  بـــدو  إبراهيـــم  حمـــد  مـــن 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، إضافـــة إلى الفكـــرة الفائزة 
باختيـــار الجمهور وهي فكـــرة المنصة 
للصـــم  المرئـــي  لالتصـــال  الوطنيـــة 
)نســـمعك( المقدمـــة من مهند ســـليمان 

النعيمي من وزارة شؤون اإلعالم.

المنامة - بنا

اإلبــداع والتفــوق سمــة يتميــز بهــا أبنــاء البحريــن
سموه ملتقًيا أصحاب األفكار الـ 12 المتأهلة في مسابقة “فكرة” ومكرًما الفائزين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تنفيذ الخطـط القائمــة علــى األفكــار اإلبداعــية لتحويــل التحديــات إلــى فــرص مستقبليــة

تنفيــذ األفكــار الفائــزة تعزيــز للمبـــادرات اإلبداعيـــة ضمـــن مســـارات العمـــل الحكومــــي

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة، برقيتي تهنئـــة إلى أخيهما 
سلطان عمان الشقيقة صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق بمناســـبة 
ذكرى تولي جاللتـــه مقاليد الحكم في 

السلطنة.
وأعرب جاللة الملك وســـمو ولي العهد 

رئيـــس مجلس الوزراء فـــي البرقيتين 
عـــن خالص تهانيهما وصادق تمنياتهما 
لـــه بهـــذه المناســـبة الكريمـــة، ســـائلين 
المولى جل وعال أن يديم على جاللته 
موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة 
عمان وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم 

واالزدهـــار فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة 
لجاللته، مشـــيًدا جاللته وسموه بعمق 
ومتانـــة العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين وما تشـــهده من تطور ونمو 

في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالسلطان هيثم بن طارقجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تعزية ومواســـاة إلـــى الرئيس 

يتسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل؛ وذلك في وفاة والدته.
وأعـــرب جاللته وســـموه في البرقيتيـــن عن خالص التعـــازي وصادق 
المواســـاة لـــه وألســـرة الفقيـــدة، راجيـــن ألهلهـــا وذويها جميـــل الصبر 

وحسن العزاء.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان الرئيس اإلسرائيلي في وفاة والدته

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن عـــن خالـــص التعـــازي إلـــى 
الواليات المتحدة األميركية حكومة وشـــعبا في ضحايا الحريق الذي 
نشـــب في أحد المباني الســـكنية بوالية نيويورك، الذي أدى إلى وفاة 
وإصابة العشـــرات من األشـــخاص، مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع 
الواليات المتحدة األميركية وشعبها الصديق في هذا المصاب األليم، 
ســـائلين هللا تعالـــى أن يتغمـــد الموتـــى برحمتـــه ويمن علـــى الجرحى 

بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي في ضحايا حريق نيويورك

اإلبـداع واالبتكـار ال حـد لهمـا عندمـا يقترنــان بحــب التحــدي وعشــق اإلنجــاز
مواصلة تعزيز التنافسية وخلق الفرص تحقيًقا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة
شغف التعلم واالبتكار لدى كوادرنا أسهم في تحقيق المنجزات بمختلف القطاعات
استمرار االستثمار بالطاقات الحكومية بمواصلة دعم آليات التطوير ومنها “فكرة”
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  أكـــد   ^
المحـــرق عبدالعزيـــز الكعبي ضرورة 
اإلســـراع بتوصيل شـــارع 10 مجمع 
110 بالحد بشبكة تصريف األمطار، 
نفســـه،  الشـــارع  مســـتوى  وتعديـــل 
حيـــث إنـــه حاليًا اآلن على مســـتوى 
ســـاكنوه  يعانـــي  والـــذي   15 منـــزل 

الضرر جراء ذلك.
وَأضـــاف الكعبـــي “منذ أكثـــر من 12 
ســـنة وحال الشـــارع ال يزال كما هو 
عليه، حيث إن ردود وزارة األشغال 

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي منـــذ حينهـــا وحتـــى اآلن، 
فـــي  والنظـــر  بالدراســـة  تتـــذرع 
هنالـــك  يكـــون  أن  دون  الموضـــوع، 

قرار حاسم بذلك”.
وعلـــق رئيـــس مجلس البلـــدي غازي 
قيـــد  “الـــردود  قائـــاً  المرباطـــي، 
الدراســـة مـــن قبل الـــوزارة وتأخرها 
الـــوزارة  وعلـــى  قديـــم،  موضـــوع 
تحديـــد خارطة زمنية لـــرد وتحديد 

آلية عملها”.

الكعبي: لتوصيل شارع 10 
بشبكة تصريف األمطار

حديقة ومحالت تجارية بمشتل الدانة
األمـــاك  قســـم  رئيـــس  قـــال 
واالستثمار بوزارة شؤون البلديات 
طه زين الدين بأن مشروع حديقة 
هورتي مشـــتل الدانة هو مشـــروع 
اســـتثمار وتطوير مشروع ترفيهي 
بإنشـــاء وتشـــغيل حديقـــة عامـــة، 
مقابل اســـتثمار نسبة من المساحة 

لألغراض التجارية.
إلـــى أن اجمالـــي مســـاحة  وأشـــار 
العقـــار هـــو 18,923 متـــرا مربعـــا، 
المتاحـــة  المســـاحة  واجمالـــي 
متـــرا   15,994 هـــو  للمشـــروع 

مربعـــا، وســـوف يتم توزيع نســـب 
أســـاس  علـــى  المشـــروع  مســـاحة 
عامـــة وخدماتهـــا  60 % حديقـــة 
بمســـاحة 9,596 متـــرا مربعا، و40 
% لاســـتثمار التجـــاري، بمســـاحة 

6,397 مترا مربعا.
وأكـــد بـــأن فتـــرة الســـماح هـــي 18 
شـــهرا، وسيشمل المشـــروع إنشاء 
التجاريـــة،  والمحـــات  الحديقـــة 
والمكاتـــب مـــن المبانـــي التجارية، 

رئيس قسم األمالك واالستثمار بوزارة شؤون البلدياتوالتشغيل بعد إنشاء المشروع.

وكيل شؤون البلديات والعضو البلدي وحيد المناعي

^ تلفـــت “الباد” إلى أن جلســـة 
مجلس الشورى المنعقدة يوم األحد 
الماضـــي شـــهدت حضـــور عـــدد مـــن 
األعضـــاء فعليا تحت قبـــة البرلمان، 
فيما شـــارك 13 عضـــوا عبر االتصال 
المرئـــي، بعد تخييـــر األمانـــة العامة 
للشـــوريين بيـــن الحضـــور الفعلي أو 
االفتراضي لألعضاء غير المخالطين 

بحاالت مصابة بفيروس كورونا.
وتشـــير الصحيفـــة إلـــى أن الصـــورة 
المنشـــورة مـــع التغطية للمشـــاركين 

عـــن بعد، الـــواردة من قســـم اإلعام 
والتواصل بمجلس الشـــورى، تشمل 
المشـــاركين  الشـــوريين  مـــن  عـــددا 
عبـــر االتصال المرئي لـــم يكونوا من 
ضمـــن المخالطيـــن لمصابيـــن، وإنما 
قرروا المشـــاركة عن بعـــد في ضوء 
إتاحـــة الخيـــار للعضو بيـــن الحضور 
الفعلي أو االفتراضي والتزاما منهم 
بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
عـــدد  لزيـــادة  التجمعـــات؛  بتفـــادي 

الحاالت مؤخرا.

ليس كل المشاركين عن بعد 
بجلسة “الشورى” مخالطين

مشتل الدانة إضافة لمنطقة سماهيج والدير
في مراحله اإلنشائية األخيرة... وكيل البلديات:

^ أكـــد وكيـــل شـــؤون البلديات 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بـــأن مشـــروع  
الدانـــة”  “مشـــتل  هورتـــي  حديقـــة 
اإلنشـــائية  مراحلـــه  فـــي  بالمحـــرق 

األخيرة.
“المشـــروع  أن  إلـــى  الوكيـــل  ولفـــت 
لمنطقـــة  إضافـــة  ويعطـــي  متميـــز 
متنـــوع  بوصفـــه  والديـــر؛  ســـماهيج 
المكونات؛ ألنه يرفـــد المنطقة بكثير 

من الخدمات”.
المتكفـــل  هـــو  “المســـتثمر  وأضـــاف 
بتشـــغيل المشروع، بما فيه الحديقة 
والتي ستكون مفتوحة للناس، حيث 

إنها عامة، وليست استثمارية”.
وعن تأخر إجراءات تنفيذ مشـــروع 

الحديقـــة خـــال الســـنوات الماضية، 
قـــال “بســـبب إعـــادة تهيئـــة المـــكان 

واســـتخراج  وتصنيفـــه،  وتجهيـــزه، 
التراخيص الازمة وتوفير الخدمات 

وغيرها”.
وفـــي تســـاؤل للعضو البلـــدي فاضل 
العـــود عـــن الفئـــة العمريـــة لأللعـــاب 
الموجـــودة بالحديقـــة، قـــال الوكيـــل 

“لعمر 12-6 سنة”.
المجلـــس  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
البلـــدي غـــاز المرباطـــي أهميـــة عدم 
طرح أي مشـــروع عقاري استثماري، 

وهو غير جاهز.
فـــي حيـــن طالـــب مديـــر عـــام بلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر بتعديـــل 
نوعيـــة الخدمـــات االســـتثمارية في 

الحديقة.

وكيل شؤون البلديات

عبدالعزيز الكعبي

الصورة المنشورة مع التغطية للمشاركين عن بعد

18 ألف متر مربع إجمالي مساحة العقار

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري

العود: ملعب “الدانة” برسوم... وحرمان األهالي من البيع

^ احتـــج  العضـــو فاضـــل العود 
البلديـــات  تنفيـــذ  مســـتجدات  علـــى 
“مشـــتل  هورتـــي  حديقـــة  لمشـــروع 
الدانـــة” بتحويلـــه مـــن مشـــروع عام 
مشـــروع  إلـــى  لألهالـــي،  مفتـــوح 

استثماري بحت.
وأفاد بأن “العقد ينص على تخصيص 
60 % من مســـاحة المشروع للصالح 
العـــام، بينمـــا فـــي الواقـــع لـــن توجـــد 
ســـيفرض  حيـــث  لذلـــك،  مســـاحات 

المســـتثمر رســـوًما على ملعـــب الكرة 
رغـــم أنـــه مســـتفيد مـــن مســـاحة 40 
% مـــن الحديقة يســـتثمرها لصالحة 

مقابل صيانة الحديقة وإدارتها.
سيحتســـب  كذلـــك  العـــود:  وأردف 

شـــاحنات  علـــى  مبالـــغ  المســـتثمر 
الطعام )فود تـــراك( وحرمان األهالي 
مـــن الحصـــول على هذه المســـاحات 
بأســـعار رمزيـــة ممـــا يحافـــظ علـــى 

أسعار المبيعات.

 فاضل العود

المقهوي: للمواطن حق طلب الدعم البلدي للمسكن الذي يريده
^ أكـــد العضو أحمد المقهوي أن 
للمواطن الحق في طلب دعم البلدية 
الئحـــة  ولكـــن  يريـــده،  الـــذي  للبيـــت 
البلديـــة تعمـــل بتحول الدعـــم تلقائيا 
للمسكن الجديد. وعزا المقهوي ذلك، 
ألن هنالـــك مواطنين يتفاجؤون بين 
الحين واآلخر بتحول الدعم للمسكن 
إشـــعار  غيـــر  مـــن  تلقائًيـــا،  الجديـــد 
البلديـــة لهـــم، مـــا يـــؤدي إلـــى تراكـــم 
الرســـوم عليهم في المسكن في حال 

عدم إخائه.
وعلق المرباطي “الئحة البلدية تؤكد 
أنـــه في حال تغييـــر العنوان، يتحول 

الدعـــم تلقائًيـــا، وعليـــه يتطلب األمر 
تعديا تشريعيا، بحيث يرتبط تحول 

الدعم بناء على طلب المواطن”.
المواطـــن  يعـــرف  أن  “يجـــب  وزاد 
متـــى يغيـــر عنوانـــه، ويوصـــل العداد 
أو توصيـــل التيـــار الكهربائـــي، الـــذي 
يعتبر معيـــارا لتحديد الرســـم البلدي 
واكتساب لخفض الرسوم البلدية، أو 

تحتسب عليه رسوم 10 %”.
بدوره، دعا مديـــر عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجودر لتوعيـــة المواطنين 
للمنتفعيـــن  خصوصـــا  الشـــأن،  بهـــذا 

الجدد بالوحدات السكنية.
أحمد المقهوي
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