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الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
أخــيــه صاحب  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة  الــمــفــدى 
الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 
ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
التي  الجراحية  العملية  نــجــاح  بمناسبة 

اجـــراهـــا جـــاللـــة الــعــاهــل االردنـــــــي، ســائــاًل 
الــعــلــي الــقــديــر أن يمتع  جــاللــتــه الــمــولــى 
ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة وطــــول العمر 
لمواصلة مسيرة التقدم واالزدهار في ظل 

قيادته الحكيمة.

كـــمـــا بـــعـــث صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
إلـــــى صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك عـــبـــداهلل 
الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة بمناسبة نجاح العملية 

الــجــراحــيــة الــتــي أجـــراهـــا جــاللــة الــعــاهــل 
أن  المولى عز وجل  األردنــي، سائاًل سموه 
يديم على جاللته موفور الصحة والعافية، 
الهاشمية  األردنـــيـــة  للمملكة  يحقق  وأن 
في  واالزدهـــار  التقدم  من  المزيد  وشعبها 

ظل القيادة الحكيمة لجاللته.

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء 

الجراحي���ة العملي����ة  بن�ج����اح  الأردن  مل���ك  يهنئ���ان 

الملك حمد  الجاللة  صــادق حضرة صاحب 
على  المفدى،  البالد  عاهل  آل خليفة  بن عيسى 
على  بالتصديق   2022 لسنة   )11( رقــم  الــقــانــون 
للمحميات  الــعــربــي  لــالتــحــاد  األســـاســـي  الــنــظــام 
ومجلس  الــشــورى  مجلس  إقـــرار  بعد  الطبيعية، 

النواب وأصدره.
المادة األولى:

ُصودق على النظام األساسي لالتحاد العربي 
مجلس  عليه  وافــق  الــذي  الطبيعية،  للمحميات 
ــوزاري  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــ

بموجب قراره رقم )7490 – د.ع )137(( الصادر في 
لهذا  والموافق   ،2012 مــارس   10 بتاريخ  القاهرة 

القانون، مع التحفظ اآلتي:
ُملزمة  نفسها  تعتبر  ال  البحرين  مملكة  »إن 
من  الرابعة  المادة  من  الخامسة  الفقرة  بأحكام 

النظام األساسي«.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كٌل فيما 
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صــــــــــادق حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
لسنة   )12( رقــم  الــقــانــون  على 
انضمام  على  بالموافقة   2022
اتفاقية  إلــى  البحرين  مملكة 
منظمة  ــيـــازات  ــتـ وامـ حــصــانــات 
الــمــؤتــمــر اإلســـالمـــي )الــتــعــاون 

اإلســـالمـــي حــالــيــًا(، بــعــد إقـــرار 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى ومـــجـــلـــس 

النواب وأصدره.
المادة األولى:

ُووفــق على انضمام مملكة 
البحرين إلى اتفاقية حصانات 
وامـــتـــيـــازات مــنــظــمــة الــمــؤتــمــر 
ــي، الـــمـــرافـــقـــة لــهــذا  اإلســــــالمــــ

القانون.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء 
ــٌل فــيــمــا يــخــصــه-  ــ والــــــــوزراء -كـ
تــنــفــيــذ أحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون، 
ويــعــمــل بـــه مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 
لـــتـــاريـــخ نــــشــــره فــــي الـــجـــريـــدة 

الرسمية.

على  الت�صديق  قانون  وي�صدر  ي�صادق  الملك 

الطبيعية المحميات  لتحاد  الأ�صا�صي  النظام 

بعد ت�صديق الملك واإ�صدار القانون

اإل��ى اتف�اق���ية ح�صان��ات البحري��ن تن�ص��م 

الإ���ص��ام��ي ال��ت��ع��اون  منظمة  وام��ت��ي��ازات 

} ملك األردن. } سمو ولي العهد رئيس الوزراء. } جاللة الملك.

الملكي  السمو  صاحب  أكد 
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
أهــمــيــة تكاتف  الـــــوزراء  مــجــلــس 
الجميع لتنفيذ مسارات العمل 
تــعــمــل عليها  الــتــي  الــمــخــتــلــفــة 
االستراتيجيات  منها  المملكة، 
تحقيق  إلــى  الهادفة  والخطط 
ــلـــوطـــن  ــاء واالزدهـــــــــــــــــار لـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
والــمــواطــنــيــن، الفــتــا ســمــوه إلــى 
أن مملكة البحرين بعزم أبنائها 
تــخــرج دائــمــا مــن كــل تــحــدٍّ وهي 
ــوة، والــــيــــوم بعد  ــ ــد مــنــعــة وقــ أشــ
الـــذي مــر به  الــتــحــدي الصحي 
العالم أجمع فإننا ننظر إلى ما 
هو قادم بتفاؤل؛ فالجميع اليوم 
يعمل من أجل المزيد من النمو 
االقتصادي بما يعزز التنافسية 
واستدامة التنمية وهو ما عكسه 
الـــمـــؤشـــرات  أداء  فـــي  الــتــحــســن 
التي دعمتها خطة  االقتصادية 

التعافي االقتصادي.
وأشار سموه إلى أن العزيمة 
البحرين  أبــنــاء  بها  سطر  الــتــي 
ــة فـــي  ــمــ ــهــ ــلــ قـــــصـــــص نــــــجــــــاح مــ
التصدي لجائحة فيروس كورونا 
ــادرة عـــلـــى صـــيـــاغـــة نــجــاحــات  ــ ــ قـ
جـــديـــدة بــــروح الــفــريــق الــواحــد 
بما  أفــضــل،  ومستقبل  لحاضر 
يرفد أهداف المسيرة التنموية 

صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.

جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال 
ــــس،  ــوه بـــقـــصـــر الـــــرفـــــاع أمـ ــمــ ســ
الــشــيــخ محمد  بــحــضــور ســمــو 
آل خليفة  بــن حمد  سلمان  بــن 
وعدد من كبار المسؤولين، عددا 
مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن أصــحــاب 
تبادل  إذ  الرمضانية،  المجالس 
ســمــوه مــعــهــم الــتــهــانــي بــحــلــول 
شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، وأكـــد 
ســمــوه مـــا يــضــفــيــه هــــذا الــشــهــر 
الــفــضــيــل مـــن روحــانــيــة وتــقــرب 
الــتــقــارب  فـــي  وزيـــــــادة  إلــــى اهلل، 
منها  الجميع،  بين  والــتــواصــل 
المملكة  أهــالــي  بــيــن  الـــزيـــارات 
تــعــزيــزًا  الــعــامــرة  مجالسها  فــي 
لهذه العادة الحسنة التي ترسخ 
عــــــادات اآلبــــــاء واألجــــــــداد لــدى 
األبناء لتتوارثها األجيال جياًل 

بعد آخر.
وثمن صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــنـــاء  ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا أبـ الـــجـــهـــود الــ
الــبــحــريــن كــــلٌّ فـــي مــجــالــه من 
البحرين  مملكة  تكون  أن  أجــل 
مــراتــب متقدمة من  فــي  دائــمــًا 
سموه  مقدمًا  والتقدم،  التطور 
في هذا الصدد الشكر والتقدير 

ألبناء الوطن على ما يقدمونه 
وحرصهم  مــتــواصــل،  مــن عطاء 
على رفعة وطنهم. من جانبهم، 

ــرب أصـــحـــاب الــمــجــالــس عن  أعــ
شـــكـــرهـــم وتـــقـــديـــرهـــم لــصــاحــب 
ــلـــكـــي ولــــــي الــعــهــد  الـــســـمـــو الـــمـ

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  رئــ
حــرصــه الـــدائـــم عــلــى الــتــواصــل 
مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــجـــالـــس 

الـــرمـــضـــانـــيـــة، مــشــيــديــن بــــرؤى 
ــرة  ــشـ ــبـ ــمـ ــات ســـــمـــــوه الـ ــعــ ــلــ ــطــ وتــ
بـــالـــخـــيـــر لــلــجــمــيــع واهـــتـــمـــامـــه 

ــم بــمــواصــلــة تــعــزيــز آفـــاق  ــدائـ الـ
الــتــنــمــيــة الـــتـــي يــنــعــكــس أثــرهــا 
عــلــى رفـــعـــة الـــوطـــن والــمــواطــن 

ــيــــرة  ــــق أهـــــــــــــداف الــــمــــســ ــقـ ــ ــــحـ وتـ
التنموية الشاملة بقيادة جاللة 

الملك المفدى.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء عدد من كبار المسؤولين والمواطنين أصحاب المجالس الرمضانية.

ا�صتقبل عددا من كبار الم�صوؤولين والمواطنين اأ�صحاب المجال�س الرم�صانية

ولي العهد رئي�س الوزراء: العزيمة التي �صطر بها اأبناء البحرين ق�ص�س نجاح ملهمة 

الواحد الفريق  بروح  جديدة  نجاحات  �صياغة  على  قادرة  للجائحة  الت�صدي  في 

عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
آل خليفة ملك البالد المفدى برقية تهنئة إلى دولة السيد 
جمهورية  ــوزراء  لــ رئيسا  انتخابه  بمناسبة  شــريــف  شهباز 

باكستان اإلسالمية.
وأعرب جاللته في البرقية عن خالص تهانيه، متمنيا 
تطلعات  لتحقيق  عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق  كل  له 

الشعب الباكستاني الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار. 

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

الــوزراء، برقية تهنئة  العهد رئيس مجلس  آل خليفة، ولي 
رئيًسا  انتخابه  بمناسبة  شــريــف،  شهباز  السيد  دولـــة  إلــى 

لوزراء جمهورية باكستان اإلسالمية.

وأعرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني والتمنيات 
تطلعات  لتحقيق  عمله  مــهــام  فــي  والــنــجــاح  بالتوفيق  لــه 
الشعب الباكستاني الشقيق نحو مزيٍد من التقدم واالزدهار. 

ب���اك�������ص���ت���ان وزراء  رئ���ي�������س  ي���ه���ن���ئ���ان  ال������������وزراء  رئ���ي�������س  ال���ع���ه���د  وول��������ي  ال���م���ل���ك 

ال��وط��ن ل��رف��ع��ة  ع��ط��اء  م��ن  ي��ق��دم��ون��ه  م��ا  ع��ل��ى  ال��وط��ن  لأب��ن��اء  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر 
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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
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(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
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 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
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 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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الذه�ب  عل�ى  الطل�ب  ارتف�اع   %75

تزامن�ا م�ع مهرج�ان »ذه�ب المنامة«

تقرير - علي عبداخلالق:

سلسلة  في  المشاركين  والمجوهرات  الذهب  تجار  من  عــدد  أكــد 
للسياحة  الــبــحــريــن  هيئة  أطلقتها  الــتــي  الــمــنــامــة«  »ذهـــب  فــعــالــيــات 
وذلك  المبارك،  الذهب خالل شهر رمضان  انتعاش سوق  والمعارض 
تزامنًا مع المهرجان الذي يقام في سوق المنامة ألول مرة في مملكة 

البحرين.
وقالوا لـ»أخبار الخليج«، زاد الطلب على الذهب خالل هذه الفترة 
أثر  الماضي، حيث  العام  في  الفترة  بنفس  مقارنة   %80  –  75 بنسبة 
انتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين بشكل كبير على السوق 
الذي شهد تشديدًا  الماضي  بشكل عام، وخاصة خالل شهر رمضان 

في إجراءات التباعد االجتماعي نظرًا إلى انتشار الفيروس.
التنفيذي  الرئيس  قائدي  ناصر  الدكتور  صرح  المناسبة  وبهذه 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لـ»أخبار الخليج«، قائاًل: »سعداء 
جدا بنجاح سلسلة فعاليات ذهب المنامة وسعداء أكثر برؤية نتائج 
وثمار هذه الفعاليات التي ترجمتها األرقام والمبيعات العالية، حيث 

بلغ عدد المشاركين أكثر من 150 مشاركا من تجار الذهب«.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
الكريمة »دانات«، نورة جمشير أن إقامة مثل هذه الفعاليات تشير إلى 
تعافي السوق من جائحة كورونا، موضحة أن مشاركة »دانات« تهدف 
في  الــتــي تستخدم  الــكــريــمــة  بــاألحــجــار  المستهلك  ثــقــة  تــعــزيــز  إلـــى 

صناعة حلي الذهب«.

الملكي  الــســمــو  صــاحــب  أكــــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
لتنفيذ  الــجــمــيــع  تــكــاتــف  أهــمــيــة 
التي  المختلفة  الــعــمــل  مـــســـارات 
ــكـــة، مــنــهــا  ــلـ ــمـ تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــمـ
االستراتيجيات والخطط الهادفة 
ــاء واالزدهــــــــار  ــمـ ــنـ ــى تــحــقــيــق الـ ــ إلـ
سموه  الفتا  والمواطنين،  للوطن 
بــعــزم  الـــبـــحـــريـــن  ــــى أن مــمــلــكــة  إلـ
تحدٍّ  كل  من  دائما  تخرج  أبنائها 
بعد  واليوم  وقــوة،  أشد منعة  وهي 
الـــتـــحـــدي الــصــحــي الـــــذي مـــر به 
ما  إلــى  ننظر  فإننا  أجمع  العالم 
اليوم  فالجميع  بتفاؤل،  قــادم  هو 
النمو  من  المزيد  أجل  من  يعمل 
التنافسية  يــعــزز  بما  االقــتــصــادي 
عكسه  ما  وهو  التنمية  واستدامة 
الــــمــــؤشــــرات  أداء  فــــي  الـــتـــحـــســـن 
خطة  دعمتها  الــتــي  االقــتــصــاديــة 

التعافي االقتصادي.
العزيمة  أن  إلــى  سموه  وأشـــار 
ــنـــاء الــبــحــريــن  الـــتـــي ســطــر بــهــا أبـ
قصص نجاح ملهمة في التصدي 
لجائحة فيروس كورونا قادرة على 
ــروح  ــدة بـ ــديـ صــيــاغــة نـــجـــاحـــات جـ

الفريق الواحد لحاضر ومستقبل 
أفضل، بما يرفد أهداف المسيرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى.
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
ــر الـــــــرفـــــــاع أمــــــس،  ــقــــصــ ســـــمـــــوه بــ
بــــحــــضــــور ســــمــــو الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  بـــن 
عــددًا  المسؤولين،  كبار  من  وعــدد 
ــن أصـــحـــاب  ــ ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ ــ مـ
تبادل  إذ  الــرمــضــانــيــة،  المجالس 
سموه معهم التهاني بحلول شهر 
رمــضــان الــمــبــارك، وأكـــد ســمــوه ما 
من  الفضيل  الشهر  هــذا  يضفيه 
روحانية وتقرب إلى اهلل، وزيادة في 
الجميع،  بين  والتواصل  التقارب 
منها الزيارات بين أهالي المملكة 
فــــي مــجــالــســهــا الـــعـــامـــرة تــعــزيــزا 
ترسخ  التي  الحسنة  الــعــادة  لهذه 
عادات اآلباء واألجداد لدى األبناء 
لتتوارثها األجيال جيال بعد آخر.

كتب ٍإسالم محفوظ:

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شقيقين )40 -35 
منهما  كــال  المحكمة  وغــرمــت  ســنــوات   3 بالسجن  ســنــة( 
ألف دينار، بعد أن دخال مجمع السلمانية الطبي لتسلم 
الــدخــول  هــدف  غــّيــرا  أنهما  إال  الطبية  التحاليل  نتائج 
للمستشفى ونفذا عملية سرقة لمحتويات حقيبة طبيبة 
عــلــى بطاقات  وتــحــصــال  ــأداء عملها  بــ انــشــغــالــهــا  اســتــغــال 

بنكية، ولم تتجاوز متحصالت السرقة 100 دينار.
الــمــجــنــي عليها  أن  إلــــى  الــقــضــيــة  تــفــاصــيــل  وتـــعـــود 
واجب  كانت على  ما  أثناء  بأنها  فيه  تفيد  ببالغ  تقدمت 
مقر  في  المختبر  داخــل  حقيبتها  وضعت  طبيبة  عملها 
أن  اكتشفت  عودتها  وعند  اجتماع،  إلــى  وتوجهت  عملها 
ديــنــارا   25 على  تحتوي  الــتــي  محفظتها  ســرق  مجهوال 
وبطاقات  سياقة  ورخــصــة  آلــي  صـــراف  بطاقة  مــن  وأكــثــر 
ومــن خــالل مراجعه  أســرتــهــا،  وإلـــى  إليها  تــعــود  شخصية 

ارتــكــاب  وراء  الــمــتــهــمــيــن  أن  اتــضــح  األمــنــيــة  الــكــامــيــرات 
السرقة وأنهما قاما بسحوبات بإحدى البطاقات البنكية، 
وقد دلت تحريات الشرطة على المتهمين وتم ضبطهما 

وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شقيقه  رفقة  توجه  بأنه  األول  المتهم  اعــتــرف  وقــد 
لتسلم نتائج التحاليل الطبية، وبعد الدخول قرر شقيقه 
الغرض  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد  المستشفى،  داخـــل  الــتــجــول 
بــأنــه تحصل على  الـــذي دخـــال مــن أجــلــه أخــبــره شقيقه 
بطاقات بنكية عن طريق السرقة، وقد استغال البطاقات 
بأنه دخل  اعترف اآلخر  الحاجات، فيما  في شراء بعض 
المستشفى، وخالل تواجده دخل إحدى الغرف عشوائيا 
فقرر  الــطــاوالت  إحـــدى  على  نسائية  يــد  حقيبة  وشــاهــد 
سرقتها ليتحصل على عدد من البطاقات البنكية، واتفق 

مع شقيقه على استعمال البطاقات.

�س�ق�ي�ق��ان دخ���ا ال��س�ل�م�ان�ي���ة ل�ت����س��ّل��م 

ال�ت�ح�ال�ي��ل الطب�ي��ة ف��سرق��ا حقي��بة طبيبة

قادرون على تحقيق نجاحات جديدة لحا�سر وم�ستقبل اأف�سل
ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال�����������وزراء: ال���ب���ح���ري���ن ت���خ���رج م����ن ك��ل

ال���واح���د ال���ف���ري���ق  وروح  اأب���ن���ائ���ه���ا  ب��ع��زي��م��ة  ق����وة  اأك���ث���ر  ت��ح��د 

ص2 أخبار البحرين

ص12 المال واالقتصاد
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العرب وعالم ما بعد اأوكرانيا
بقلم: السيد زهره

ص11 مقاالت

الــوزراء  – وكــاالت: قالت متحدثة باسم رئاسة  لندن 
رئيس  الشرطة فرضت غرامة على  إن  أمس  البريطانية 
الوزراء بوريس جونسون، بسبب إقامته احتفاالت خالل 
خرق  وأثـــار  و2021.   2020 عــامــي  الصحي  الحجر  فــتــرة 
إجراءات الوقاية التي كانت معتمدة في بريطانيا خالل 

وباء كورونا دعوات إلى استقالة جونسون من المنصب.
فــضــال عــن ذلـــك، ســيــجــري فـــرض غــرامــة عــلــى وزيــر 
المالية البريطاني ريشي سوناك، لمشاركته في الواقعة 

التي عرفت بـ»فضيحة الحفالت« )بارتي غيت(.
المال  ووزيـــر  الــــوزراء  »رئــيــس  المتحدثة:  وأوضــحــت 
غرامات  فــرض  تعتزم  الشرطة  بــأن  اليوم  إخــطــارا  تلقيا 

عليهما«.
أقل على  وقال جونسون في خطاب متلفز: »دعوني 

الــفــور إنــي ســـّددت الــغــرامــة وأنـــا أتــقــدم مــجــّددا باعتذار 
كامل«.

ــبـــر مـــعـــارضـــي الــحــكــومــة  وطـــالـــب حــــزب الـــعـــمـــال أكـ
البريطانية أمس الثالثاء باستقالة رئيس الوزراء بوريس 
المالية ريشي سوناك. وقال زعيم حزب  جونسون ووزير 
العمال كير ستارمر عبر تويتر: »بوريس جونسون وريشي 
البريطانيين.  على  وكذبا  مــرارا  القانون  انتهكا  سوناك 
مؤهلين  غـيـر  المحافظون  كــالهــمــا.  يستقيل  أن  يجب 

تماما للحكم«.
وكان بوريس جونسون الذي تراجعت شعبيته بشكل 
كبير بعد هذه الفضيحة قد أقر بذنبه أمام النواب لكنه 
تحقيق  نتائج  انــتــظــار  إلــى  داعــيــا  استقالة  أي  استبعد 

الشرطة.

كتب: فاضل منسي

حظيت توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
تطوير  خطة  بــإطــالق  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
على  واسعة  بإشادة  المملكة  محافظات  كل  في  والمساجد  للجوامع 
في  الــقــاطــنــون  الــمــواطــنــون  ثــّمــن  إذ  والــرســمــي،  الشعبي  المستويين 
 12 وبــنــاء  تصميم  فــي  الــبــدء  بسرعة  سموه  توجيهات  سلمان  مدينة 
للشؤون  األعلى  المجلس  أشــاد  كما  الجديدة،  المدينة  في  مسجدا 
تطوير  خطة  بإطالق  كريم  أمــر  من  سموه  به  تفضل  بما  اإلسالمية 
بها  والبدء  البحرين،  مملكة  كل محافظات  في  والمساجد  للجوامع 
فورا، مثمنا في الوقت نفسه توجيهات سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 
مختلف  فــي  والجعفرية  السنية  األوقـــاف  إلدارتـــي  تابعا  مسجدا   20

إعمار  إعـــادة  لخطة  الــالزمــة  الميزانية  وتوفير  المملكة،  محافظات 
بيوت اهلل، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم اإلسالمية في إعادة 
الثالثاء  أمس  المجلس خالل جلسته  وأكد  المساجد.  وتطوير  بناء 
رئيس  خليفة  آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ  بــرئــاســة 
المجلس أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس بوضوح حرص الحكومة 
برئاسة سموه على رعاية بيوت اهلل تعالى، وأنها أثلجت صدور الجميع 

بهذه الخطة التطويرية الطيبة في رحاب شهر اهلل الكريم. 
عن  الخليج«  لـ»أخبار  خاصة  تصريحات  في  المواطنون  وأعــرب 
سعادتهم بالتوجيهات الكريمة لسموه التي تمثل بشارة خير في هذا 
الشهر الكريم، وتأتي استمرارا لما توليه المملكة من رعاية دائمة لدور 
العبادة، ودعم راسخ لبيوت اهلل جريا على العادات الكريمة في رعاية 

دور العبادة في المملكة.
وأوضحوا أن هناك حرصا كبيرا من سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

هذا  أن  إلــى  مشيرين  الــمــواطــن،  احــتــيــاجــات  بجميع  االهــتــمــام  على 
عز وجل  اهلل  بيوت  رعاية  على  إطــار حــرص سموه  في  يأتي  التوجيه 
على  منه  حرصا  مرافقها  وتطوير  صــورة  أبهى  في  عليها  والحفاظ 
المساجد  ولتقوم  العبادات  لتأدية  مناسب  وروحــي  إيماني  جو  توفير 
ــا فــي نــشــر الــهــدايــة والــعــلــم الــشــرعــي ورعـــايـــة الــنــشء في  ــأداء دورهــ بــ

مجتمعاتها المحلية.
الــكــريــمــة ستلبي  الــتــوجــيــهــات  إلــــى أن هــــذه  الــمــواطــنــون  وأشـــــار 
احتياجات المنطقة والمناطق المجاورة في صدارتها مدينة سلمان، 
معبرين عن الثقة بتوالي هذه التوجيهات بإذن اهلل تعالى في توفير 

جميع احتياجات أهالي مدينة سلمان مستقبال.

ص6 قضايا وحوادث

ال�����س��رط��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ف��ر���ض غ��رام��ة 
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اإ�س�ادات �س�عبية ور�س�مية بخط�ة تطوي�ر الجوامع والم�س�اجد
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كتب أحمد عبداحلميد:

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  كشفت 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة د. مــريــم 
الــجــالهــمــة عـــن أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــديــهــا ما 
لــلــرعــايــة  مـــرخـــًصـــا  مـــمـــارًســـا   25.076 مــجــمــوعــه 
جاء   ..%41 بينهم  البحرينيون  ويشكل  الصحية، 
أمس  عقدته  الـــذي  الصحفي  المؤتمر  فــي  ذلــك 

بمناسبة إطالق التقرير السنوي للهيئة.
الصحية  الــمــؤســســات  عـــدد  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشــ
المرخصة في البحرين بلغت 831 مؤسسة رعاية 

صــحــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد. وخــــالل الــعــام 
وقد  تفتيشية،  زيــارة   1377 الهيئة  أجرت  الماضي 
تم رصد 117 مخالفة عامة في المرافق الصحية، 
رعــايــة صحية  الــتــزام 576 منشأة  تــم رصــد  بينما 
أية مخالفات بها خالل تلك  خاصة وعــدم وجــود 
الزيارات، وتم إصدار 82 رسالة إخطار و22 إحالة 
إلى النيابة العامة و23 إلى اللجان التأديبية، وتم 

غلق 12 مؤسسة مخالفة.

831 م��وؤ�س���س��ة رع��اي��ة �س�ح�ي��ة ف��ي ال�ب�ح�ري����ن

مخالف�ات ب�س�بب  النياب�ة  اإل�ى  موؤ�س�س�ة   22 اإحال�ة  الجالهم�ة:  مري�م 
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ــة.نـــت: حـــثـــت أكـــثـــر مــن  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وذات  بــــارزة  أمــريــكــيــة  شخصية   500
أصول إيرانية الرئيس األمريكي جو 

بايدن على عدم رفع الحرس الثوري 
ــة الــمــنــظــمــات  ــمـ ــائـ ــي مــــن قـ ــ ــرانــ ــ اإليــ
»لجنة  وأرســلــت  األجنبية.  اإلرهابية 
المخصصة  اإليــرانــيــيــن  الــمــهــنــيــيــن 
ــة مــفــتــوحــة  ــالــ لـــســـيـــاســـة إيـــــــــران« رســ
أمس إلى بايدن وّقعها أكثر من 500 
هذه  على  ووّقع  بارز.  أمريكي-إيراني 
إيرانيون-أمريكيون  علماء  الرسالة 
ــراء  ــبـ ــذة وأطــــبــــاء وخـ ــ ــاتـ ــ بــــــــارزون وأسـ
ــال الـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــي مــ ــ ــيـــذيـــون فـ ــفـ ــنـ تـ
وغيرهم من  ناجحون  أعمال  ورجــال 

الشخصيات المزدوجي الجنسية.

500 اأمريكي-اإيراني يطالبون بايدن  اأكثر من 

الإرهاب قائمة  على  الثوري  ال�ح�ر�ض  ب�اإب�ق�اء 

اإلفطار
اإلمساك

6:01
3:56

ص15 عربية ودولية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء عدد من كبار المسؤولين والمواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية.

حرًصا منها على صحة وسالمة المجتمع البحريني تابعت 
وزارة الصحة ما يتم تداوله من تحذيرات تخص بعض منتجات 
احتمالية  بــشــأن  العالمية،  ــواق  األســ بعض  مــن  وسحبها  كــنــدر 
عن  الصادرة  اإلخطارات  وكذلك  السالمونيال،  ببكتيريا  تلوثها 
فقد   ،infosan الغذائية  السالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة 
قام قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة بمسح المنتجات 
أنه  إال  المحلية،  األســــواق  فــي  وجــودهــا  عــدم  وتبين  الــمــوجــودة 
إجــراء  يتم  فإنه  والمستهلكين  المواطنين  سالمة  على  حرًصا 
الفحوصات المختبرية على هذه المنتجات. وتود وزارة الصحة 
التنويه إلى أنه ال يوجد داع للهلع والقلق بهذا الخصوص، إذ إن 
قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة يقوم باتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة وصحة المستهلكين بمملكة 

البحرين.

لمنتجات  مختبرية  فحو�سات  ال�سحة: 

الم�س�تهلكين  �س�امة  ل�سم�ان  »كن�در« 

الذه�ب  عل�ى  الطل�ب  ارتف�اع   %75

تزامن�ا م�ع مهرج�ان »ذه�ب المنامة«

تقرير - علي عبداخلالق:

سلسلة  في  المشاركين  والمجوهرات  الذهب  تجار  من  عــدد  أكــد 
للسياحة  الــبــحــريــن  هيئة  أطلقتها  الــتــي  الــمــنــامــة«  »ذهـــب  فــعــالــيــات 
وذلك  المبارك،  الذهب خالل شهر رمضان  انتعاش سوق  والمعارض 
تزامنًا مع المهرجان الذي يقام في سوق المنامة ألول مرة في مملكة 

البحرين.
وقالوا لـ»أخبار الخليج«، زاد الطلب على الذهب خالل هذه الفترة 
أثر  الماضي، حيث  العام  في  الفترة  بنفس  مقارنة   %80  –  75 بنسبة 
انتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين بشكل كبير على السوق 
الذي شهد تشديدًا  الماضي  بشكل عام، وخاصة خالل شهر رمضان 

في إجراءات التباعد االجتماعي نظرًا إلى انتشار الفيروس.
التنفيذي  الرئيس  قائدي  ناصر  الدكتور  صرح  المناسبة  وبهذه 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لـ»أخبار الخليج«، قائاًل: »سعداء 
جدا بنجاح سلسلة فعاليات ذهب المنامة وسعداء أكثر برؤية نتائج 
وثمار هذه الفعاليات التي ترجمتها األرقام والمبيعات العالية، حيث 

بلغ عدد المشاركين أكثر من 150 مشاركا من تجار الذهب«.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
الكريمة »دانات«، نورة جمشير أن إقامة مثل هذه الفعاليات تشير إلى 
تعافي السوق من جائحة كورونا، موضحة أن مشاركة »دانات« تهدف 
في  الــتــي تستخدم  الــكــريــمــة  بــاألحــجــار  المستهلك  ثــقــة  تــعــزيــز  إلـــى 

صناعة حلي الذهب«.

الملكي  الــســمــو  صــاحــب  أكــــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
لتنفيذ  الــجــمــيــع  تــكــاتــف  أهــمــيــة 
التي  المختلفة  الــعــمــل  مـــســـارات 
ــة، مــنــهــا  ــكـ ــلـ ــمـ تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــمـ
االستراتيجيات والخطط الهادفة 
ــاء واالزدهــــــــار  ــمـ ــنـ ــى تــحــقــيــق الـ ــ إلـ
سموه  الفتا  والمواطنين،  للوطن 
بــعــزم  الـــبـــحـــريـــن  ــــى أن مــمــلــكــة  إلـ
تحدٍّ  كل  من  دائما  تخرج  أبنائها 
بعد  واليوم  وقــوة،  أشد منعة  وهي 
الـــتـــحـــدي الــصــحــي الـــــذي مـــر به 
ما  إلــى  ننظر  فإننا  أجمع  العالم 
اليوم  فالجميع  بتفاؤل،  قــادم  هو 
النمو  من  المزيد  أجل  من  يعمل 
التنافسية  يــعــزز  بما  االقــتــصــادي 
عكسه  ما  وهو  التنمية  واستدامة 
الــــمــــؤشــــرات  أداء  فــــي  الـــتـــحـــســـن 
خطة  دعمتها  الــتــي  االقــتــصــاديــة 

التعافي االقتصادي.
العزيمة  أن  إلــى  سموه  وأشـــار 
ــنـــاء الــبــحــريــن  الـــتـــي ســطــر بــهــا أبـ
قصص نجاح ملهمة في التصدي 
لجائحة فيروس كورونا قادرة على 
ــروح  ــدة بـ ــديـ صــيــاغــة نـــجـــاحـــات جـ

الفريق الواحد لحاضر ومستقبل 
أفضل، بما يرفد أهداف المسيرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى.
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
ــر الـــــــرفـــــــاع أمــــــس،  ــقــــصــ ســـــمـــــوه بــ
بــــحــــضــــور ســــمــــو الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  بـــن 
عــددًا  المسؤولين،  كبار  من  وعــدد 
ــن أصـــحـــاب  ــ ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ ــ مـ
تبادل  إذ  الــرمــضــانــيــة،  المجالس 
سموه معهم التهاني بحلول شهر 
رمــضــان الــمــبــارك، وأكـــد ســمــوه ما 
من  الفضيل  الشهر  هــذا  يضفيه 
روحانية وتقرب إلى اهلل، وزيادة في 
الجميع،  بين  والتواصل  التقارب 
منها الزيارات بين أهالي المملكة 
فــــي مــجــالــســهــا الـــعـــامـــرة تــعــزيــزا 
ترسخ  التي  الحسنة  الــعــادة  لهذه 
عادات اآلباء واألجداد لدى األبناء 
لتتوارثها األجيال جيال بعد آخر.

كتب ٍإسالم محفوظ:

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شقيقين )40 -35 
منهما  كــال  المحكمة  وغــرمــت  ســنــوات   3 بالسجن  ســنــة( 
ألف دينار، بعد أن دخال مجمع السلمانية الطبي لتسلم 
الــدخــول  هــدف  غــّيــرا  أنهما  إال  الطبية  التحاليل  نتائج 
للمستشفى ونفذا عملية سرقة لمحتويات حقيبة طبيبة 
عــلــى بطاقات  وتــحــصــال  ــأداء عملها  بــ انــشــغــالــهــا  اســتــغــال 

بنكية، ولم تتجاوز متحصالت السرقة 100 دينار.
الــمــجــنــي عليها  أن  إلــــى  الــقــضــيــة  تــفــاصــيــل  وتـــعـــود 
واجب  كانت على  ما  أثناء  بأنها  فيه  تفيد  ببالغ  تقدمت 
مقر  في  المختبر  داخــل  حقيبتها  وضعت  طبيبة  عملها 
أن  اكتشفت  عودتها  وعند  اجتماع،  إلــى  وتوجهت  عملها 
ديــنــارا   25 على  تحتوي  الــتــي  محفظتها  ســرق  مجهوال 
وبطاقات  سياقة  ورخــصــة  آلــي  صـــراف  بطاقة  مــن  وأكــثــر 
ومــن خــالل مراجعه  أســرتــهــا،  وإلـــى  إليها  تــعــود  شخصية 

ارتــكــاب  وراء  الــمــتــهــمــيــن  أن  اتــضــح  األمــنــيــة  الــكــامــيــرات 
السرقة وأنهما قاما بسحوبات بإحدى البطاقات البنكية، 
وقد دلت تحريات الشرطة على المتهمين وتم ضبطهما 

وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شقيقه  رفقة  توجه  بأنه  األول  المتهم  اعــتــرف  وقــد 
لتسلم نتائج التحاليل الطبية، وبعد الدخول قرر شقيقه 
الغرض  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد  المستشفى،  داخـــل  الــتــجــول 
بــأنــه تحصل على  الـــذي دخـــال مــن أجــلــه أخــبــره شقيقه 
بطاقات بنكية عن طريق السرقة، وقد استغال البطاقات 
بأنه دخل  اعترف اآلخر  الحاجات، فيما  في شراء بعض 
المستشفى، وخالل تواجده دخل إحدى الغرف عشوائيا 
فقرر  الــطــاوالت  إحـــدى  على  نسائية  يــد  حقيبة  وشــاهــد 
سرقتها ليتحصل على عدد من البطاقات البنكية، واتفق 

مع شقيقه على استعمال البطاقات.

�س�ق�ي�ق��ان دخ���ا ال��س�ل�م�ان�ي���ة ل�ت����س��ّل��م 

ال�ت�ح�ال�ي��ل الطب�ي��ة ف��سرق��ا حقي��بة طبيبة

قادرون على تحقيق نجاحات جديدة لحا�سر وم�ستقبل اأف�سل
ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال�����������وزراء: ال���ب���ح���ري���ن ت���خ���رج م����ن ك��ل

ال���واح���د ال���ف���ري���ق  وروح  اأب���ن���ائ���ه���ا  ب��ع��زي��م��ة  ق����وة  اأك���ث���ر  ت��ح��د 

ص2 أخبار البحرين

ص12 المال واالقتصاد
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العرب وعالم ما بعد اأوكرانيا
بقلم: السيد زهره

ص11 مقاالت

الــوزراء  – وكــاالت: قالت متحدثة باسم رئاسة  لندن 
رئيس  الشرطة فرضت غرامة على  إن  أمس  البريطانية 
الوزراء بوريس جونسون، بسبب إقامته احتفاالت خالل 
خرق  وأثـــار  و2021.   2020 عــامــي  الصحي  الحجر  فــتــرة 
إجراءات الوقاية التي كانت معتمدة في بريطانيا خالل 

وباء كورونا دعوات إلى استقالة جونسون من المنصب.
فــضــال عــن ذلـــك، ســيــجــري فـــرض غــرامــة عــلــى وزيــر 
المالية البريطاني ريشي سوناك، لمشاركته في الواقعة 

التي عرفت بـ»فضيحة الحفالت« )بارتي غيت(.
المال  ووزيـــر  الــــوزراء  »رئــيــس  المتحدثة:  وأوضــحــت 
غرامات  فــرض  تعتزم  الشرطة  بــأن  اليوم  إخــطــارا  تلقيا 

عليهما«.
أقل على  وقال جونسون في خطاب متلفز: »دعوني 

الــفــور إنــي ســـّددت الــغــرامــة وأنـــا أتــقــدم مــجــّددا باعتذار 
كامل«.

ــبـــر مـــعـــارضـــي الــحــكــومــة  وطـــالـــب حــــزب الـــعـــمـــال أكـ
البريطانية أمس الثالثاء باستقالة رئيس الوزراء بوريس 
المالية ريشي سوناك. وقال زعيم حزب  جونسون ووزير 
العمال كير ستارمر عبر تويتر: »بوريس جونسون وريشي 
البريطانيين.  على  وكذبا  مــرارا  القانون  انتهكا  سوناك 
مؤهلين  غـيـر  المحافظون  كــالهــمــا.  يستقيل  أن  يجب 

تماما للحكم«.
وكان بوريس جونسون الذي تراجعت شعبيته بشكل 
كبير بعد هذه الفضيحة قد أقر بذنبه أمام النواب لكنه 
تحقيق  نتائج  انــتــظــار  إلــى  داعــيــا  استقالة  أي  استبعد 

الشرطة.

كتب: فاضل منسي

حظيت توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
تطوير  خطة  بــإطــالق  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
على  واسعة  بإشادة  المملكة  محافظات  كل  في  والمساجد  للجوامع 
في  الــقــاطــنــون  الــمــواطــنــون  ثــّمــن  إذ  والــرســمــي،  الشعبي  المستويين 
 12 وبــنــاء  تصميم  فــي  الــبــدء  بسرعة  سموه  توجيهات  سلمان  مدينة 
للشؤون  األعلى  المجلس  أشــاد  كما  الجديدة،  المدينة  في  مسجدا 
تطوير  خطة  بإطالق  كريم  أمــر  من  سموه  به  تفضل  بما  اإلسالمية 
بها  والبدء  البحرين،  مملكة  كل محافظات  في  والمساجد  للجوامع 
فورا، مثمنا في الوقت نفسه توجيهات سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 
مختلف  فــي  والجعفرية  السنية  األوقـــاف  إلدارتـــي  تابعا  مسجدا   20

إعمار  إعـــادة  لخطة  الــالزمــة  الميزانية  وتوفير  المملكة،  محافظات 
بيوت اهلل، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم اإلسالمية في إعادة 
الثالثاء  أمس  المجلس خالل جلسته  وأكد  المساجد.  وتطوير  بناء 
رئيس  خليفة  آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ  بــرئــاســة 
المجلس أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس بوضوح حرص الحكومة 
برئاسة سموه على رعاية بيوت اهلل تعالى، وأنها أثلجت صدور الجميع 

بهذه الخطة التطويرية الطيبة في رحاب شهر اهلل الكريم. 
عن  الخليج«  لـ»أخبار  خاصة  تصريحات  في  المواطنون  وأعــرب 
سعادتهم بالتوجيهات الكريمة لسموه التي تمثل بشارة خير في هذا 
الشهر الكريم، وتأتي استمرارا لما توليه المملكة من رعاية دائمة لدور 
العبادة، ودعم راسخ لبيوت اهلل جريا على العادات الكريمة في رعاية 

دور العبادة في المملكة.
وأوضحوا أن هناك حرصا كبيرا من سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

هذا  أن  إلــى  مشيرين  الــمــواطــن،  احــتــيــاجــات  بجميع  االهــتــمــام  على 
عز وجل  اهلل  بيوت  رعاية  على  إطــار حــرص سموه  في  يأتي  التوجيه 
على  منه  حرصا  مرافقها  وتطوير  صــورة  أبهى  في  عليها  والحفاظ 
المساجد  ولتقوم  العبادات  لتأدية  مناسب  وروحــي  إيماني  جو  توفير 
ــا فــي نــشــر الــهــدايــة والــعــلــم الــشــرعــي ورعـــايـــة الــنــشء في  ــأداء دورهــ بــ

مجتمعاتها المحلية.
الــكــريــمــة ستلبي  الــتــوجــيــهــات  إلــــى أن هــــذه  الــمــواطــنــون  وأشـــــار 
احتياجات المنطقة والمناطق المجاورة في صدارتها مدينة سلمان، 
معبرين عن الثقة بتوالي هذه التوجيهات بإذن اهلل تعالى في توفير 

جميع احتياجات أهالي مدينة سلمان مستقبال.

ص6 قضايا وحوادث

ال�����س��رط��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ف��ر���ض غ��رام��ة 

ع��ل��ى ج��ون�����س��ون ب�����س��ب��ب ف�����س��ي��ح��ة ال��ح��ف��ات

اإ�س�ادات �س�عبية ور�س�مية بخط�ة تطوي�ر الجوامع والم�س�اجد

م����واط����ن����ون: م���م���ت���ن���ون ل���ل���رع���اي���ة ال����دائ����م����ة ل���ب���ي���وت ال���رح���م���ن

ص4 أخبار البحرين

كتب أحمد عبداحلميد:

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  كشفت 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة د. مــريــم 
الــجــالهــمــة عـــن أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــديــهــا ما 
لــلــرعــايــة  مـــرخـــًصـــا  مـــمـــارًســـا   25.076 مــجــمــوعــه 
جاء   ..%41 بينهم  البحرينيون  ويشكل  الصحية، 
أمس  عقدته  الـــذي  الصحفي  المؤتمر  فــي  ذلــك 

بمناسبة إطالق التقرير السنوي للهيئة.
الصحية  الــمــؤســســات  عـــدد  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشــ
المرخصة في البحرين بلغت 831 مؤسسة رعاية 

صــحــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد. وخــــالل الــعــام 
وقد  تفتيشية،  زيــارة   1377 الهيئة  أجرت  الماضي 
تم رصد 117 مخالفة عامة في المرافق الصحية، 
رعــايــة صحية  الــتــزام 576 منشأة  تــم رصــد  بينما 
أية مخالفات بها خالل تلك  خاصة وعــدم وجــود 
الزيارات، وتم إصدار 82 رسالة إخطار و22 إحالة 
إلى النيابة العامة و23 إلى اللجان التأديبية، وتم 

غلق 12 مؤسسة مخالفة.

831 م��وؤ�س���س��ة رع��اي��ة �س�ح�ي��ة ف��ي ال�ب�ح�ري����ن

مخالف�ات ب�س�بب  النياب�ة  اإل�ى  موؤ�س�س�ة   22 اإحال�ة  الجالهم�ة:  مري�م 

ص7 } د. مريم الجالهمة.أخبار البحرين

ــة.نـــت: حـــثـــت أكـــثـــر مــن  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وذات  بــــارزة  أمــريــكــيــة  شخصية   500
أصول إيرانية الرئيس األمريكي جو 

بايدن على عدم رفع الحرس الثوري 
ــة الــمــنــظــمــات  ــمـ ــائـ ــي مــــن قـ ــ ــرانــ ــ اإليــ
»لجنة  وأرســلــت  األجنبية.  اإلرهابية 
المخصصة  اإليــرانــيــيــن  الــمــهــنــيــيــن 
ــة مــفــتــوحــة  ــالــ لـــســـيـــاســـة إيـــــــــران« رســ
أمس إلى بايدن وّقعها أكثر من 500 
هذه  على  ووّقع  بارز.  أمريكي-إيراني 
إيرانيون-أمريكيون  علماء  الرسالة 
ــراء  ــبـ ــذة وأطــــبــــاء وخـ ــ ــاتـ ــ بــــــــارزون وأسـ
ــال الـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــي مــ ــ ــيـــذيـــون فـ ــفـ ــنـ تـ
وغيرهم من  ناجحون  أعمال  ورجــال 

الشخصيات المزدوجي الجنسية.

500 اأمريكي-اإيراني يطالبون بايدن  اأكثر من 

الإرهاب قائمة  على  الثوري  ال�ح�ر�ض  ب�اإب�ق�اء 

اإلفطار
اإلمساك

6:01
3:56

ص15 عربية ودولية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء عدد من كبار المسؤولين والمواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية.

حرًصا منها على صحة وسالمة المجتمع البحريني تابعت 
وزارة الصحة ما يتم تداوله من تحذيرات تخص بعض منتجات 
احتمالية  بــشــأن  العالمية،  ــواق  األســ بعض  مــن  وسحبها  كــنــدر 
عن  الصادرة  اإلخطارات  وكذلك  السالمونيال،  ببكتيريا  تلوثها 
فقد   ،infosan الغذائية  السالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة 
قام قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة بمسح المنتجات 
أنه  إال  المحلية،  األســــواق  فــي  وجــودهــا  عــدم  وتبين  الــمــوجــودة 
إجــراء  يتم  فإنه  والمستهلكين  المواطنين  سالمة  على  حرًصا 
الفحوصات المختبرية على هذه المنتجات. وتود وزارة الصحة 
التنويه إلى أنه ال يوجد داع للهلع والقلق بهذا الخصوص، إذ إن 
قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة يقوم باتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة وصحة المستهلكين بمملكة 

البحرين.

لمنتجات  مختبرية  فحو�سات  ال�سحة: 

الم�س�تهلكين  �س�امة  ل�سم�ان  »كن�در« 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16091/pdf/1-Supplime/16091.pdf?fixed1415
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292047
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291988
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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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ــن مـــــــدارس  ــ فـــــــــازت ثـــــــاث مــ
التمّيز  بجائزة  البحرين  مملكة 
ــا األولـــــى،  ــهــ ــي فـــي دورتــ ــمـــدرسـ الـ
والـــتـــي أطــلــقــهــا مــكــتــب الــتــربــيــة 
الــعــربــي لــــدول الــخــلــيــج، وشـــارك 
الــمــدارس بالدول  فيها عــدد مــن 
األعضاء بالمكتب، حيث حصلت 
ــانـــويـــة  ــثـ ــة جـــدحـــفـــص الـ ــ ــدرسـ ــ مـ
لــلــبــنــات عـــلـــى الـــفـــئـــة الــذهــبــيــة، 
للبنات  الثانوية  خولة  ومــدرســة 
عــلــى الــفــئــة الــفــضــيــة، ومـــدرســـة 
على  للبنات  االبتدائية  أيمن  أم 

الفئة البرونزية.
استقبل  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه 
النعيمي  بن علي  الدكتور ماجد 
مــديــرات  والتعليم  التربية  وزيـــر 
الــــمــــدارس الـــفـــائـــزة، واســتــعــرض 
ــن،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدارسـ ــ ــ ــن شـــــــــــــؤون مـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
والمشاريع التربوية التي نفذتها 
المدارس وحصلت بموجبها على 
الــجــائــزة، حــيــث أفــــادت األســتــاذة 
ــة  ــدرسـ ــرة مـ ــ ــديـ ــ ــادة مـ ــ ــمـ ــ ــى حـ ــهـ سـ
بأن  للبنات  الثانوية  جدحفص 
الــــمــــدرســــة تـــقـــدمـــت لــلــمــســابــقــة 
المستقبل«  »نافذة على  بمشروع 
الــــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــــــى مــــســــاعــــدة 
الخريجات في اختيار  الطالبات 

لمتطلبات  المناسب  التخصص 
األستاذة  وأوضحت  العمل،  سوق 
منال سنان مديرة مدرسة خولة 
ــروع  ــشـ مـ أن  لـــلـــبـــنـــات  الـــثـــانـــويـــة 
»الــســعــادة وجـــودة الــحــيــاة« الــذي 
نـــفـــذتـــه الــــمــــدرســــة يــتــضــمــن 20 
بتقدير  المتعلقة  الــمــبــادئ  مــن 
الـــذات وجـــودة الــحــيــاة، حيث تم 
الــتــعــاون فــي هــذا اإلطـــار مــع 45 
عن  المبادئ  تلك  لنشر  مــدرســة 
طريق ســفــراء الــســعــادة فــي تلك 
الـــمـــدارس، كما أشـــارت األســتــاذة 
مدرسة  مــديــرة  النعيمي  لطيفة 
أم أيمن االبتدائية للبنات إلى أن 
الذي نفذته  »أنــِت لغتي«  مشروع 
ــدف إلــــــى تــعــلــيــم  ــهــ الــــمــــدرســــة يــ
الطالبات المهارات األساسية في 
العربية،  باللغة  والكتابة  القراءة 
حيث تم تنظيم 15 لقاًء لتفعيل 
ــذا الــــمــــشــــروع، وإعــــــــداد كــتــّيــب  ــ هـ
خال  المهارات  لتعليم  تفاعلي 
استدامة  لضمان  الجائحة  فترة 

التعليم.
ــاد الـــوزيـــر بــالــجــهــود  وقـــد أشــ
المدرسية  اإلدارات  بذلتها  التي 
بهذه  للفوز  منتسباتها  وجميع 
الـــــجـــــائـــــزة، مـــــن خـــــــال تــنــفــيــذ 

التعليمية  والمشاريع  المبادرات 
الــهــادفــة إلـــى االرتـــقـــاء بــأدائــهــا، 
ــًا بـــالـــتـــعـــاون الــمــثــمــر مــع  ــنـــوهـ مـ
مــكــتــب الـــتـــربـــيـــة الـــعـــربـــي لــــدول 
تطوير  فــي  ومساهمته  الخليج، 
الـــدول  فــي  التعليمية  الــمــســيــرة 
دوام  للجميع  متمنيًا  األعــضــاء، 

التوفيق والنجاح.
ــاء األســــــتــــــاذة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــضــــر الـ
ــيــــل  ــوكــ ــة الــ ــ ــوظـ ــ ــونـ ــ ــبـ ــ لـــطـــيـــفـــة الـ

المساعد للتعليم.
الجائزة  أن  بالذكر  الجدير 
ــع  ــيـ ــشـــجـ ــدف إلـــــــــى دعـــــــــم وتـ ــ ــهــ ــ ــ ت
الــتــمــّيــز الــمــدرســي لـــدى مـــدارس 

ــاء فـــي الــمــكــتــب،  الــــــدول األعــــضــ
التعليمية  الــمــمــارســات  وتــعــزيــز 
تسهم  الــتــي  المتميزة  واإلداريــــة 
فــي االرتـــقـــاء بــــاألداء الــمــدرســي، 
توفير  عــلــى  الـــمـــدارس  وتــحــفــيــز 
تــســاعــد في  الــتــي  الــتــمــّيــز  أدوات 

تجويد األداء. 
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نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج..

وزي�ر التربي�ة يك�ّرم المدار��س الفائ�زة بجائ�زة التمّيز المدر�س�ي

} وزير التربية يكرم المدارس الفائزة.

الــــــتــــــقــــــى وزيــــــــــــــر الــــعــــمــــل 
رئيس  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية 
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمل السيد جميل بن محمد 
علي حميدان رئيس المؤسسة 
ــان  ــســ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــ
المهندس علي أحمد الدرازي، 

وذلك في مكتبه بالوزارة.
ــلــــع  ــاء أطــ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وخـــــــــــال الــ
حميدان الدرازي على الجهود 
الــعــمــل  وزارة  بــهــا  تـــقـــوم  الـــتـــي 
وهيئة  االجتماعية  والتنمية 
العمل في مجال  تنظيم سوق 
المحافظة على حقوق العمال 
وتعزيز حقوق الطفل ومكافحة 
االتجار باألشخاص، مؤكدًا ان 
مملكة البحرين قطعت شوطًا 
المنظومة  تــطــويــر  فـــي  كــبــيــرًا 
الــحــقــوقــيــة ومــمــارســتــهــا على 
ــذي  ــ الـ األمــــــــر  الــــــواقــــــع،  أرض 

دولــيــة، مشيرًا  بــإشــادات  حظي 
في هذا السياق الى ما يحظى 
به األطفال من رعاية واهتمام 
ــال  ــ ــكـ ــ ــلــــف أشـ ــتــ ــر مــــخــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ وتــ
والتنموية،  الصحية  الــرعــايــة 
العدالة  قانون  في ظل تطبيق 
اإلصاحية الذي يشكل إضافة 
نوعية لمنظومة حماية حقوق 
ما  إلى  أيضًا  متطرقًا  الطفل، 
وصلت إليه البحرين من توفير 
بيئة عمل سليمة وآمنة للعمال 
والــمــحــافــظــة عــلــى حــقــوقــهــم، 
فضًا عن حصولها على مركز 
متقدم ضمن الدول المكافحة 

لاتجار باألشخاص.
مــن جــانــبــه، أشـــاد الـــدرازي 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  بــــدور 
تنظيم  وهــيــئــة  االجــتــمــاعــيــة 
ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل فـــــــي تــــعــــزيــــز 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي 

ــة، مـــــــؤكـــــــدًا أهـــمـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ الــ
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك لــتــعــزيــز 
وخاصة  الطفل  حقوق  ثقافة 

ــون  ــانــ ــى ضــــــــوء إصـــــــــــدار قــ ــلــ عــ
الــعــدالــة االصـــاحـــيـــة، مــنــوهــًا 
فــي الــوقــت نــفــســه بــمــا وصلت 

إليه البحرين من مركز متقدم 
ومكافحة  الــعــمــال  حماية  فــي 

االتجار باألشخاص.

الإن�������س���ان« على  »ح���ق���وق  رئ��ي�����س  ي��ط��ل��ع  ال��ع��م��ل  وزي�����ر 

ج�����ه�����ود ال����م����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى ح�����ق�����وق ال����ع����م����ال

} وزير العمل خال لقاء علي الدرازي.

اســـتـــقـــبـــل أيــــمــــن بــــن تــوفــيــق 
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
ــورة تــســنــيــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـــــريـــــاضـــــة، الـ
ــرة، مــمــثــل مــكــتــب  ــاطـ ــطـ ــالـــب عـ غـ
منظمة الصحة العالمية بمملكة 
وذلك  المكتب،  ورئيسة  البحرين 
في  المسؤولين  بحضور عدد من 

الوزارة والمنظمة العالمية. 
أيمن  أكــد  اللقاء  بــدايــة  وفــي 
وزارة شؤون  أن  المؤيد  توفيق  بن 
تماما  مهتمة  والرياضة  الشباب 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
أجل  من  معها  والعمل  العالمية 
ــرامــــج شــبــابــيــة صــحــيــة  تــنــفــيــذ بــ
في  الـــوزارة  توجيهات  مع  تتوافق 
ــام الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي  ــ إثـــــــراء عـ
2022 الذي أطلقه حضرة صاحب 

عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
والبرامج  المبادرات  من  بالعديد 
الموجهة الى الشباب في مختلف 

المجاالت. 
ــؤون الــشــبــاب  ــ ــر شـ ــ ــار وزيـ ــ وأشــ
والرياضة الى أن منظمة الصحة 
في  فريقها  خــال  ومــن  العالمية 
دورا  تــمــتــلــك  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
الصحة  تعزيز  فــي  ومــؤثــرا  مهما 
ــدا أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــؤكــ الــــعــــامــــة، مــ
العاقات بين وزارة شؤون الشباب 
ــة الــصــحــة  ــمـ ــنـــظـ ــة ومـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
إشـــراك  فــي  يسهم  بــمــا  العالمية 
ــبــــاب الـــبـــحـــريـــنـــي لــتــحــقــيــق  الــــشــ
أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 

الخاصة بالجوانب الصحية.

د.  أكــــــــــــــــدت  جـــــهـــــتـــــهـــــا  مــــــــــن 
الــصــحــة  مــنــظــمــة  أن  عـــطـــاطـــرة 
ــر  الــعــالــمــيــة تــفــخــر بــتــقــويــة أواصـ
الشباب  شــؤون  وزارة  مــع  التعاون 
بــرامــج  تمتلك  والــتــي  والــريــاضــة 

اسهمت  واعــدة  ومــبــادرات شبابية 
ــهـــارات وقـــــدرات  فـــي االرتــــقــــاء بـــمـ
الــبــحــريــنــي فــي مختلف  الــشــبــاب 
الـــى منظمة  الــمــجــاالت، مــشــيــرة 
على  ستعمل  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 

تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الـــــــوزارة في 
وتــوعــويــة  صحية  بــرامــج  لتنفيذ 
العامة  الصحة  أســالــيــب  لتعزيز 

وجعلها أسلوب حياة. 
ــر  ــاء بـــحـــث وزيــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
ــة مــع  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ ــشـ شــــــؤون الـ
عطاطرة  غالب  تسنيم  الــدكــتــورة 
مشتركة  ومــبــادرات  بــرامــج  تنفيذ 
ــى الـــشـــبـــاب ومــجــتــمــع  مــوجــهــة الــ
أساليب  لتعزيز  البحرين  مملكة 
ــة الـــــعـــــامـــــة والــــتــــوعــــيــــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
تشجيع  الى  باإلضافة  بأهميتها 
ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب 
حــيــاة يــومــيــا لــمــا لــهــا مــن فــوائــد 
في  واألفــــراد  الشباب  صحة  على 

المجتمع.  

وزي�����ر ال�����س��ب��اب ي��ب��ح��ث م���ع م��م��ث��ل ال�����س��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة

ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات م�����س��ت��رك��ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة

} وزير الشباب يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية.

انتهت لجنة الخدمات بمجلس 
ــتـــورة جــهــاد  الـــشـــورى بــرئــاســة الـــدكـ
عبداهلل الفاضل في اجتماعها أمس 
ــثــــاثــــاء(، مـــن مــنــاقــشــة مــشــروع  )الــ
قـــانـــون بــتــعــديــل أحـــكـــام الــمــرســوم 
بقانون رقم )25( لسنة 1998 بشأن 
والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
االقتراح  ضوء  في  المعد  الخاصة، 
بقانون المقدم من مجلس النواب، 
والذي يتضمن إعطاء األولوية في 
الحاصلين  للبحرينيين  التوظيف 
ــة لــشــغــل  ــ ــازمـ ــ ــؤهــــات الـ ــمــ ــلـــى الــ عـ
الوظائف التعليمية والتدريبية في 
القطاع الخاص، حيث قررت اللجنة 
ــائـــي لــمــكــتــب  ــهـ ــنـ ــا الـ ــرهـ ــريـ ــقـ ــع تـ ــ رفــ
مجلس الشورى تمهيًدا لعرضه في 

إحدى الجلسات القادمة.
ــي ذات  كـــمـــا رفـــعـــت الـــلـــجـــنـــة فــ
لمكتب  النهائي  تقريرها  االجتماع 
مشروع  بخصوص  الشورى  مجلس 
من   )24( ــادة  ــمــ الــ بــتــعــديــل  قـــانـــون 
القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن 
تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء 

المعدلة  بصيغته  بقانون  االقــتــراح 
ــدم مــــــن مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب،  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
إجــراءات  تنظيم  إعــادة  والمتضمن 
وشروط إصدار تصريح العمل على 
ســوق  متطلبات  تلبية  يــكــفــل  نــحــو 
الخدمات،  جـــودة  واســتــمــرار  العمل 
والتصدي النتشار ظاهرة الشهادات 
الــجــامــعــيــة الـــمـــزورة فـــي الــوظــائــف 

التخصصية.
ــرت الــلــجــنــة تــعــديــًا على  ــ وأجـ
ــراح بـــقـــانـــون بــتــعــديــل بعض  ــتــ االقــ
 )21( رقــم  بقانون  المرسوم  أحــكــام 
الـــمـــؤســـســـات  ــأن  ــشــ بــ  2015 لـــســـنـــة 
الصحية الخاصة المعدل بالقانون 
وذلـــــك  2019م،  ــنـــة  لـــسـ  )1( رقــــــم 
الــدكــتــورة ابتسام  بــنــاء عــلــى طــلــب 
محمد صالح الدالل بصفتها أحد 
مقدمي االقتراح، والذي يهدف إلى 
الــراهــن  الــوضــع  متطلبات  مــواكــبــة 
القطاع  الرقابة على  لتنظيم عمل 
الــــصــــحــــي، وتــــحــــديــــد مـــســـؤولـــيـــات 
المهن  لــتــنــظــيــم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، بــاعــتــبــارهــا 

ــات الـــصـــحـــيـــة،  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ ــنـــفـــذ لـ الـــمـ
وكـــــــذلـــــــك بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
الــراســم  بــاعــتــبــاره  للصحة  األعــلــى 
لــلــســيــاســات الــصــحــيــة والـــمـــشـــرف 

اللجنة  ــررت  وقــ الــهــيــئــة.  أداء  عــلــى 
ــات مــجــلــس الــتــنــمــيــة  ــيـ ــرئـ طـــلـــب مـ
االقــتــصــاديــة بــخــصــوص االقـــتـــراح 
بـــقـــانـــون الـــمـــقـــدم مــــن األعــــضــــاء: 

الــدكــتــورة ابــتــســام مــحــمــد الــــدالل، 
جاسم  دالل  فــخــرو،  محمد  جــمــال 
الـــــــزايـــــــد، مــــنــــى يــــوســــف الــــمــــؤيــــد، 

والدكتور محمد علي حسن علي.

خ����دم����ات ال�������س���ورى ت��ن��ت��ه��ي م����ن ب���ح���ث م�������س���روع���ي ق��ان��ون��ي 

»ال��م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��خ��ا���س��ة« و»ت��ن��ظ��ي��م ���س��وق ال��ع��م��ل«

} لجنة خدمات الشورى خال االجتماع.

ــزة يــوســف  ــائــ أصـــــــدرت جــ
 20 رقم  العدد  كانو  أحمد  بن 
مــن مــجــلــة »كــانــو الــثــقــافــيــة«، 
الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن أهــــــداف 
الجائزة لنشر الفكر وتشجيع 
الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن الــــمــــبــــدعــــيــــن 
الــدول  أبــنــاء  مــن  والمفكرين 
العربية في مختلف مجاالت 
الــمــعــرفــة واســهــامــا مــنــهــا في 
ــلـــى أبــــرز  تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
والعلمية  الثقافية  الجوانب 

واالقتصادية.
وخــصــص الــوجــيــه خــالــد 
التحرير  رئــيــس  كــانــو  محمد 
للحديث  االفــتــتــاحــي  مــقــالــه 
ــإذن اهلل  ــ ــ عــــن الـــمـــغـــفـــور لــــه بـ
العطوي  سعد  مــبــارك  تعالى 
عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس األمـــــــنـــــــاء 
العام لجائزة يوسف  واألمين 
تحرير  ومدير  كانو  أحمد  بن 
مــجــلــة كــانــو الــثــقــافــيــة، حيث 
»مبارك  عنوان  تحت  استذكر 
ابتسامة  العطوي..  سعد  بن 
الراحل  مناقب  الثرى«  غيبها 
ومسيرته وإنجازاته وعطاءاته 
طــوال  المختلفة  واســهــامــاتــه 
ــواره الــعــمــلــي فــــي شــركــة  ــشــ مــ
طــوال  كانو  أحمد  بــن  يوسف 
المجلة  نشرت  كما  عاما،   40
الــذي  التأبين  لحفل  تغطية 
أقامه مركز عبدالرحمن كانو 

للراحل مبارك العطوي.
المجلة مقاال  وخصصت 
كانو  مجموعة  متحف  حــول 
معمارية  تحفة  سيكون  الذي 
توثق تاريخ المجموعة ويضم 
أبـــــــــرز إنـــــــجـــــــازات ومـــحـــطـــات 

المجموعة وإسهاماتها.
كــــمــــا احــــــتــــــوت الـــمـــجـــلـــة 
ــدة مــقــاالت مــنــهــا »ذو  عــلــى عـ
غازي  والصناعتين  الوزارتين 
ــاذ  ــتــ الـــقـــصـــيـــبـــي« بـــقـــلـــم األســ
ــبـــدالـــرزاق حسين  عـ الــدكــتــور 

بجامعة  العربي  األدب  أستاذ 
الملك فهد للبترول والمعادن، 
مــقــال »مــيــتــافــيــرس« مـــا وراء 
الحياة الواقعية بقلم األستاذ 
ــاء عــبــدالــواجــد  ــ الـــدكـــتـــور رضـ
أمــيــن أســتــاذ االعـــام الرقمي 
جامعة  اإلعـــام  كلية  وعميد 
ــر بــمــصــر، مــقــال »نــظــرة  األزهــ
مــن عــلــو مــنــخــفــض.. ضريبة 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة.. الــعــمــود 
الــفــقــري لــــإيــــرادات الــعــامــة« 
أحمد  الدكتور  األســتــاذ  بقلم 

عارف عساف أستاذ االقتصاد 
بــجــامــعــة تــبــوك بــالــســعــوديــة، 
ما  الــنــووي..  »الحمض  مقال 
ــا هـــي مـــهـــامـــه؟« بقلم  هـــو ومــ
عــبــدالــلــطــيــف  د.  بـــروفـــيـــســـور 
الـــــنـــــاصـــــر، مـــــقـــــال الــــتــــاريــــخ 
ــي روايـــــــــة الـــبـــاغ  ــ الـــعـــمـــانـــي فـ
فهد  د.  بقيم  خلفان  لبشري 
يوم  حسين، مقال »ضياع في 
شـــتـــائـــي« بــقــلــم عــبــدالــحــمــيــد 
أن  »ســأحــب  الــقــائــد، وقصيدة 

أهذي« لقاسم حداد.

»كان�و الثقافي�ة« ت��ودع ابت���سامة العط�وي 

وت�س�تعر�س محط�ات متح�ف مجموع�ة كان�و

العامة  نظام  لــإيــرادات  الوطني  الجهاز  أطلق 
المميزة )الطوابع الرقمية(، والذي يهدف إلى تتبع 
إلى  وصــواًل  التصنيع  مرحلة  من  االنتقائية  السلع 

نقطة االستهاك.
طابع  وضــع  الرقابي  النظام  هــذا  بموجب  ويتم 
أمنية  ورمــوز  مميزات  على  يحتوي  مخصص  رقمي 
على السلع االنتقائية لضمان حماية المستهلك من 
والمتدنية  الشرعية  غير  السلع  اســتــخــدام  مخاطر 

الجودة.
وبّين الجهاز الوطني لإيرادات أّن نظام الطوابع 
الــرقــمــيــة ســيــعــمــل مـــن خـــال عــمــلــيــة مــســح الــطــابــع 
المملكة  منافذ  عند  العبوة  على  الملصق  الرقمي 
للتأكد من أن المنتجات أصلية، حيث يسهم ذلك في 
المزورة  السلع  تــداول  المستهلك من  ضمان حماية 
المتاجرة بتلك  القانونية مما يعزز مصداقية  وغير 
ــــل مملكة  ــــاالت تــهــريــبــهــا داخـ الــســلــع والـــحـــد مـــن حـ
لــإيــرادات  الــفــعــال  التحصيل  ضــمــان  مــع  البحرين، 
الرقمية  الطوابع  هذه  أن  إلى  باإلضافة  الحكومية. 
ستمّكن المستهلكين من التعرف على بيانات المنتج 

والتحقق من أن المنتجات أصلية.
الطوابع  نظام  تطبيق  سيتم  بأنه  الجهاز  وتابع 
في  ليتم  السجائر،  منتجات  على  مبدئًيا  الرقمية 
وذلك  النظام،  توسيع نطاق تطبيق  الاحقة  الفترة 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك مـــع كـــل مـــن شـــؤون 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية،  بوزارة  الجمارك 
والسياحة، ووزارة الصحة، وذلك بهدف ضمان اتخاذ 
لهذا  السليم  التطبيق  من  والتأكد  الازمة  التدابير 

النظام.
وذكر الجهاز الوطني لإيرادات أن التسجيل في 
نظام الطوابع الرقمية معني بالخاضعين لانتقائية 
من مستوردي منتجات التبغ والمؤسسات ذات الصلة 
في سلسلة التوريد بدًءا من اإلنتاج واالستيراد حتى 
مملكة  فــي  المحلية  األســــواق  فــي  المنتجات  طـــرح 

البحرين.
ــار الــجــهــاز إلـــى أن تــطــبــيــق نــظــام الــطــوابــع  ــ وأشـ
3 مراحل حيث  البحرين يشمل  في مملكة  الرقمية 
 ،2022 مــارس   11 من  اعتبارًا  األولــى  المرحلة  بــدأت 
الــخــاصــة بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــطــوابــع الــرقــمــيــة من 
قبل الخاضعين لانتقائية المسجلين لدى الجهاز 

الوطني لإيرادات، وذلك عبر نظام إلكتروني خاص 
على  تحتوي  التي ال  المنتجات  بتداول  السماح  مع 
طوابع في األسواق المحلية، تليها مرحلة التطبيق 
عــلــى مــنــتــجــات الــســجــائــر الــمــســتــوردة، ويــجــب على 
الــمــســتــورديــن فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــأكــد مــن أن كل 
مــنــتــجــات الــســجــائــر الــتــي تــصــل إلـــى مــنــافــذ مملكة 
الــبــحــريــن لــلــتــخــلــيــص الــجــمــركــي تــحــمــل الــطــوابــع 
الرقمية، أما المرحلة األخيرة فهي مرحلة التطبيق 
داخل األسواق المحلية، حيث ُيمنع في هذه المرحلة 
الــتــي ال تحتوي  الــســجــائــر  ــداول أي مــن مــنــتــجــات  تــ
الرقمية. كما يجب إعادة أي منتجات  على الطوابع 
سجائر ال تحمل الطوابع الرقمية في سلسلة التوريد 

ليتم إتافها أو نقلها للبيع خارج مملكة البحرين.
ــود الــحــثــيــثــة لــلــجــهــاز الــوطــنــي  ــهـ وضـــمـــن الـــجـ
لإيرادات في نشر الوعي فيما يتعلق بتطبيق نظام 
المعنية  األطـــراف  إلــمــام  وضــمــان  الرقمية  الــطــوابــع 
ممثلين  بحضور  عمل  ورشــتــي  عقد  تــّم  بحيثياتها، 
ــوردي ومــصــنــعــي مــنــتــجــات الــســجــائــر، لضمان  عــن مــ
وذلك  المختلفة،  مراحله  عبر  النظام  تطبيق  نجاح 
عالمية  شركة  وهــي  رو«،  ال  »دي  شركة  مــع  بالتعاون 
للتعريف  وذلـــك  الرقمية،  الــطــوابــع  نــظــام  فــي  رائـــدة 
تطبيقه  آليات  واستعراض  الرقمية  الطوابع  بنظام 
إلــى  بـــه،  المتصلة  والتنظيمية  الــفــنــيــة  والــجــوانــب 
جانب تقديم كافة المعلومات التي ُتسهم في تحقيق 
أقصى درجات الكفاءة والفاعلية، والرد المباشر على 

كافة االستفسارات المعنية بذلك.
وجــــــــدد الــــجــــهــــاز الــــوطــــنــــي لــــــــإيــــــــرادات دعـــــوة 
مركز  مــع  لــلــتــواصــل  األعــمــال  وقــطــاع  المستهلكين 
االتـــصـــال وطـــرح االســتــفــســارات حـــول كــل مــا يتعلق 
الـــرقـــم 80008001  عــلــى  الــرقــمــيــة  الـــطـــوابـــع  بــنــظــام 
للتحدث مع أحد ممثلي خدمة العماء المتواجدين 
على مدار الساعة، وطوال أيام األسبوع أو عبر البريد 
االستفادة  إلى  إضافة   ،  ds@nbr.gov.bh اإللكتروني 
مـــن الــمــعــلــومــات الــمــفــصــلــة الــمــتــاحــة عــلــى الــمــوقــع 
www.nbr.gov. اإللكتروني للجهاز الوطني لإيرادات
bh، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه بــاإلمــكــان كــذلــك االطــــاع على 
المعلومات التي ينشرها الجهاز باستمرار من خال 
»تويتر  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  حساباته 

.BahrainNBR@ »وانستغرام ويوتيوب

نظام  ي��د���س��ن  ل����إي���رادات  ال��وط��ن��ي  ال��ج��ه��از 

ال��ع���م��ة ال��م��م��ي��زة )ال��ط��واب��ع ال��رق��م��ي��ة(

ــاع  ــة الــــرفــ ــ ــدرسـ ــ أطـــلـــقـــت مـ
ــة لــلــبــنــيــن  ــيــ ــتــــدائــ الــــغــــربــــي االبــ
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــــذكــــــي »قـــــــــــادرون 
ــتـــاف«، والــــــذي يــســتــهــدف  ــاخـ بـ
اإلعـــــاقـــــة  ذوي  مــــــن  ــة  ــبــ ــلــ الــــطــ
في  داون  ومـــتـــازمـــة  الــذهــنــيــة 
ــة،  ــيــ جــمــيــع الــــمــــراحــــل الــــدراســ
األجــهــزة  على  تحميله  ويمكن 
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. 

وقال مدير المدرسة حمود 
أحمد إن التطبيق يشتمل على 
ــن الـــمـــواد  مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــ
المتنوعة  واألنشطة  التعليمية 
ــدرات كل  ــ ــع قــ الـــتـــي تــتــنــاســب مـ
طـــالـــب، وتــتــيــح فــرصــة الــتــعــّلــم 
ــى اشــتــمــال  ــي، إضـــافـــًة إلــ ــذاتــ الــ
الــتــطــبــيــق عــلــى مــجــلــة »بــراعــم 
لهذه  الموجهة  الغربي«  الرفاع 
الـــفـــئـــة الـــطـــابـــيـــة بــالــتــحــديــد، 
والــتــي تــعــرض كــل مــا هــو مميز 
مــــن فـــعـــالـــيـــات وقـــصـــص نــجــاح 
وأنــشــطــة ومــواهــب، إضــافــًة إلى 

للتواصل  مــعــززة  خــدمــة  توفير 
مع أولياء األمور.

وأشـــــــــــاد الــــمــــديــــر بـــجـــهـــود 
ــن عــــلــــى الـــتـــطـــبـــيـــق  ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــاســـوب ولـــي  ــحـ وهــــمــــا: مــعــلــم الـ
أحـــمـــد، ومــعــلــمــا صـــف الــدمــج 
ــمــــد  ــيــــد عـــبـــدالـــحـــلـــيـــم، وأحــ ســ

عبدالوهاب.

وزارة  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
التربية والتعليم تطبق سياسة 
دمج ذوي العزيمة في المدارس 
فئات  تشمل  والــتــي  الحكومية، 
ــتـــوحـــد، واإلعـــاقـــة  ــراب الـ اضــــطــ
داون،  ومـــــتـــــازمـــــة  ــة  ــيــ ــنــ ــذهــ الــ
والبصرية  السمعية  واإلعــاقــات 

والجسدية وغيرها. 

م��در���س��ة ح��ك��وم��ي��ة ت��ط��ل��ق ت��ط��ب��ي��ق »ق�����ادرون 

ب���اخ���ت����ف« ل������ذوي الإع�����اق�����ة ال��ذه��ن��ي��ة

} غاف مجلة كانو الثقافية.
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عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
شقيقين )40 -35 سنة( بالسجن 3 سنوات 
دخـــال مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي إلجـــراء 
بــعــض الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة إال أنــهــمــا غــيــرا 
ونــفــذا  للمستشفى  ــول  الـــدخـ مـــن  الـــهـــدف 
استغال  طبيبة  لــمــحــتــويــات  ســرقــة  عملية 
انـــشـــغـــالـــهـــا بــــــــإداء عــمــلــهــا وتـــحـــصـــال عــلــى 
تجاوز متحصالت  لم  فيما  بنكية،  بطاقات 

السرقة 100 دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني 
ما  أثــنــاء  بأنها  تفيد  بــبــالغ  تقدمت  عليها 
وضعت  كطبيبة  عملها  واجـــب  عــلــى  كــانــت 
بــمــقــر عملها  الــمــخــتــبــر  داخـــــل  حــقــيــبــتــهــا 
وتوجهت إلى اجتماع مدة ساعة و45 دقيقة 
وعــنــد عــودتــهــا اكــتــشــفــت أن مــجــهــوال ســرق 
ديــنــارا   25 عــلــى  تــحــتــوي  الــتــي  محفظتها 
وأكثر من بطاقة صراف آلي ورخصة سياقة 
امها  والـــى  إليها  تــعــود  شخصية  وبــطــاقــات 

وشقيقها. 
ومن خالل مراجعة الكاميرات األمنية 
اتضح ان 3 أشخاص هم من قاموا بالسرقة 
البطاقات  أحد  من  بسحوبات  قاموا  وأنهم 
على  الشرطة  تحريات  دلت  حيث  البنكية، 
األول  يــبــلــغ  إذ  شــقــيــقــان  وهــمــا  المتهمين 
من العمر 40 سنة بينما يبلغ عمر المتهم 
ــبـــض عــلــيــهــمــا  الـــقـ ــتـــم  فـ ــنـــة  الـــثـــانـــي 35 سـ
وإحالتهما الى النيابة العامة، حيث اعترف 
المتهم األول انه توجه رفقة شقيقه إلجراء 
التحاليل الطبية وبعد الدخول قرر  بعض 

وبعد  المستشفى  بداخل  التجول  شقيقه 
االنتهاء من الغرض الذي دخال إليه أخبره 
بنكية  بــطــاقــات  عــلــى  تحصل  بــانــه  شقيقه 
في  البطاقات  واستغال  السرقة  طريق  عن 
االخر  اعترف  فيما  الحاجات،  بعض  شــراء 
أنه دخل إلى المستشفى وخالل وجوده رأى 

حقيبة على إحدى الطاوالت بالمعمل فقرر 
البطاقات  من  عدد  على  سرقتها متحصال 

البنكية.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 
األول  المتهم   2021 سبتمبر   2 فــي  انــهــمــا 
شــــرع فـــي اســتــعــمــال الـــتـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 

الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري 
الخاص ببطاقة الصراف اآللي، وكان ذلك 
بــغــرض احــتــيــالــي، وقــد خــاب أثــر الجريمة 
لسبب خـــارج عــن ارادتـــه وهــو عــدم معرفته 
الرقم السري، كما أنه توصل من دون مسوغ 
قــانــونــي لــالســتــيــالء عــلــى الــمــبــلــغ الــنــقــدي 
صفة  اتخاذ  بعد  عليها  للمجني  المملوك 
من  الطريقة  بتلك  وتمكن  صحيحة،  غير 

االستيالء على المبلغ النقدي. 
ــى الــمــتــهــم الــثــانــي أنــه  كــمــا وجـــهـــت إلــ
ــرك بــطــريــقــي االتــــفــــاق والـــمـــســـاعـــدة  ــتــ اشــ
استعمال  فــي  بــالــشــروع  األول  المتهم  مــع 
بالمجني  الـــخـــاص  اإللــكــتــرونــي  الــتــوقــيــع 
ببطاقة  الخاص  السري  الرقم  وهــو  عليها 
الصراف اآللي وكان ذلك بغرض احتيالي، 
الجريمة  أثــر  خــاب  وقــد  معه  اتــفــق  بعدما 
لسبب خـــارج عــن ارادتـــه وهــو عــدم معرفته 
الرقم السري، كما اشترك بطريقي االتفاق 
توصل  بــأن  األول  المتهم  مــع  والــمــســاعــدة 
الى االستيالء على  قانوني  من دون مسوغ 
عليها  للمجني  المملوك  النقدي  المبلغ 
مــن خالل  غير صحيحة  اتــخــاذ صفة  بعد 
اســـتـــخـــدام الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي الــخــاص 
بــالــمــجــنــي عــلــيــهــا، بـــأن اتــفــق مــعــه وسلمه 
األول  المتهم  فتمكن  المسروقة،  البطاقة 
المبلغ  االستيالء على  الطريقة من  بتلك 
الــنــقــدي فــتــمــت الــجــريــمــة بــنــاء عــلــى ذلــك 
االتفاق وتلك المساعدة، وسرقة المنقوالت 

المملوكة بالمجني عليها.

ال�س�جن 3 �س�نوات ل�سقيقين �س�رقا حقيبة طبيبة من ال�سلمانية

الوزارات  نيابة  رئيس  صرح 
المحكمة  بأن  العامة  والجهات 
ــدرت  ــ ــغـــرى الــجــنــائــيــة أصـ الـــصـ
تستر  قــضــيــة   18 ــي  فـ ــًا  أحـــكـــامـ
تجاري، وذلك بتغريم 36 متهما 
منهم،  لــكــل  ديــنــار  ألـــف  بمبلغ 
فــضــال عـــن مــحــو قــيــد الــســجــل 
ــال  ــمـــحـ ــاري وإغــــــــــالق الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
أمرت  كما  المخالفة،  التجارية 
المحكمة بنشر منطوق الحكم 

على نفقة المحكوم عليه.
وكـــانـــت قـــد تــلــقــت الــنــيــابــة 
وزارة  ــن  مــ ــًا  ــالغــ بــ  18 ــة  ــامـ ــعـ الـ
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
مـــفـــاده أنــــه تـــم ضــبــط جــرائــم 
ــتــــر تــــــجــــــاري لـــــــــــ18 مــحــال  تــــســ
ــا أثـــــــنـــــــاء الــــــــزيــــــــارات  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ تــ
الــتــفــتــيــشــيــة، حــيــث تـــم تــأجــيــر 
التجارية  والــمــحــال  السجالت 
عــــلــــى أجـــــانـــــب لـــتـــمـــكـــيـــن غــيــر 
نشاط  ممارسة  من  البحريني 
تــجــاري مــحــظــور عــلــيــه قــانــونــا 
البيانات  اســتــعــمــال  خـــالل  مــن 
الشخصية للبحريني ولسجله 
للقانون  بالمخالفة  التجاري 
رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض 
األحكام المتعلقة ببيع وتأجير 

الــمــحــال الــتــجــاريــة. وفـــور ورود 
البالغات باشرت النيابة العامة 
إجراءات التحقيق وتمت إحالة 

الـــمـــتـــهـــمـــيـــن إلــــــى الــمــحــاكــمــة 
وصــــــــــدر فــــــي حــــقــــهــــم الـــحـــكـــم 

المتقدم.
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عاقبت المحكمة الجنائية 
الـــصـــغـــرى الـــخـــامـــســـة صــاحــب 
ــمــــحــــرق  ــالــ ــف بــ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ عــــــقــــــار مـ
أن  ــد  ــعــ بــ ــر  ــ ــهـ ــ أشـ  3 بــــالــــحــــبــــس 
ــتــــدى لــفــظــيــا عـــلـــى مــوظــف  اعــ
ــة اثــــنــــاء تــــأديــــة عــمــلــه  ــلـــديـ ــبـ الـ
مواقع  على  بــه  بالتشهير  وقــام 
التواصل االجتماعي حيث نشر 
عليه  للمجني  فــيــديــو  المتهم 
أن  مــدعــيــا  عــمــلــه  تنفيذ  اثــنــاء 
المجني عليه وموظفي البلدية 
هجموا عليه داخل بيته وقاموا 
قضائي،  إذن  دون  من  بتكسيره 
كـــان  الـــمـــتـــهـــم  أن  تـــبـــيـــن  فـــيـــمـــا 
على علم بصدور حكم قضائي 
إلزالة مخالفات البناء الخاصة 
بموعد  علم  على  وكــان  بعقاره، 

تنفيذ إزالة المخالفة.
ــال الــمــجــنــي عــلــيــه إنـــه  ــ وقــ
أثـــنـــاء قــيــامــه بــمــمــارســة مــهــام 
ــذ الـــحـــكـــم  ــيـ ــفـ ــنـ عـــمـــلـــه وهــــــــو تـ
المخالف  البناء  بهدم  الخاص 
ــام الــمــتــهــم صـــاحـــب الــعــمــارة  قــ
بــتــصــويــره ونــشــر الــفــيــديــو عبر 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
حـــيـــث ادعــــــى فــــي الـــفـــيـــديـــو أن 
منزله  حــرمــة  انتهكت  البلدية 
أمـــر  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  دون  مــــن 

قــضــائــي خـــالفـــًا لــلــحــقــيــقــة ما 
وازدراء  ــة  ــ ــانـ ــ إهـ مـــحـــل  جـــعـــلـــه 
ــاف الــــــــــــرأي الــــعــــام  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
وإزعــاجــه، وأضــاف أنــه إثــر ذلك 
الــمــقــطــع فــقــد تــلــقــى الــعــديــد 
واالستفسارات  المكالمات  من 
إحــراج مع علم  ما جعله محل 

المتهم بتاريخ ووقت اإلزالة.
فيما أنكر المتهم ما نسب 
ــر بــأنــه كــان  إلــيــه مــن اتــهــام وأقــ
على علم بتاريخ وموعد االزالة 
ــقــــررة لـــلـــبـــنـــاء الـــمـــخـــالـــف،  ــمــ الــ
مدعيا أن الغرض من التصوير 
كـــان إلثـــبـــات الــحــالــة ولــضــمــان 
أنه  أضــاف  كما  القانوني،  حقه 

لم يقم بنشر الفيديو وإنما قام 
األشخاص  بعض  إلــى  بإرساله 
محل  بالواقعة  علم  على  كانوا 
التحقيق وأنه فوجئ فيما بعد 
الــفــيــديــو قــد نــشــر بمواقع  بـــأن 
بشكل  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 

واسع.
أسندت النيابة إلى المتهم 
تهمتي قذف موظف عام وإساءة 
اســتــعــمــال أجـــهـــزة الــمــواصــالت 
الــســلــكــيــة والــالســلــكــيــة، وتــمــت 
إحالته إلى المحكمة الجنائية 
الصغرى التي عاقبته بالحبس 
3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار 

لوقف التنفيذ.

على  اع��ت��دى   م��خ��ال��ف  ع��ق��ار  ���س��اح��ب  حب�س 

عمله ت����اأدي����ة  اأث����ن����اء  ال��ب��ل��دي��ة  م���وظ���ف 

األسرة  نيابة  رئيسة  صرحت 
الــعــامــة قد  النيابة  بــأن  والــطــفــل 
بتعرض  ســيــدة  مــن  بــالغــا  تلقت 
ابــنــهــا لــلــضــرب بــالــطــريــق الــعــام 
وذلك  المدرسة  من  عودته  أثناء 
ــذات  ــ ــن قـــبـــل والـــــــــدة تـــلـــمـــيـــذ بـ ــ مـ
الـــمـــدرســـة. وقـــد بـــاشـــرت الــنــيــابــة 

فــور  الــواقــعــة  هـــذه  فــي  التحقيق 
ــالغ فـــاطـــلـــعـــت عــلــى  ــبــ تــلــقــيــهــا الــ
ــة مـــــن خــــالل  ــعــ ــواقــ ــلــ تـــســـجـــيـــل لــ
ــة  ــيـ ــنـ ــة األمـ ــبــ ــراقــ ــمــ ــرات الــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
بمكان حدوثها، والتي ثبت منها 
الطفل  المتهمة طريق  اعتراض 
بسيارتها واستيقافه ثم مواالتها 

االعتداء عليه بالضرب.
واســتــجــوبــت الــمــتــهــمــة الــتــي 
أقـــــرت بــاعــتــدائــهــا عــلــى الــطــفــل 
بــالــضــرب بــدعــوى ســبــق اعــتــدائــه 
عــلــى ابــنــهــا، وقــــد أمــــرت الــنــيــابــة 
على  احتياطيًا  المتهمة  بحبس 
مركز  كلفت  كما  التحقيق،  ذمــة 

ودراســـة  بمتابعة  الطفل  حماية 
ــل الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه  ــفـ ــة الـــطـ ــالــ حــ
مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة ومـــوافـــاة 
الــشــأن.  هــذا  فــي  بتقرير  النيابة 
الطفل  أن  النيابة  رئيسة  وذكــرت 
مـــشـــمـــول اجـــتـــمـــاعـــيـــًا وقـــانـــونـــيـــًا 
حداثة  تفرضها  خاصة  بحماية 

سنه وطبيعة تكوينه االنساني ما 
يلزم التعامل معه بشكل مناسب، 
سالمته  تضمن  التي  وبالوسائل 
في كل الظروف وفي أي حال من 
ــوال، وهــــذا مــا تــبــنــاه قــانــون  ــ األحــ
الـــعـــدالـــة االصـــالحـــيـــة لــأطــفــال 
ــاة الــمــصــالــح  ــ ــراعـ ــ وحـــــث عـــلـــى مـ
الفضلى للطفل في أي إجراء أو 
تصرف، مشيرة إلى أن ما أقدمت 
عليه المتهمة هو سلوك إجرامي 
التعامل  مقتضيات  مع  يتعارض 
مـــع األطــــفــــال، مـــؤكـــدة أن تــبــريــر 
الــمــتــهــمــة لــمــا وقــــع مــنــهــا تــجــاه 
اعتدائه  لسبق  جــاء  بأنه  الطفل 
عــلــى ابــنــهــا لــيــس مـــقـــبـــواًل على 
وال  وقانونيًا،  اجتماعيًا  االطــالق 
الجنائية  المسؤولية  عنها  يدفع 
األحــرى  وكــان  أقدمت عليه،  عما 
تعرض  عما  ببالغ  تتقدم  أن  بها 
لـــــه ابـــنـــهـــا بــــفــــرض صـــحـــة هـــذا 
االدعاء، لتتخذ بشأنه اإلجراءات 

القانونية.

حب�س �سيدة �سربت تلميذا في الطريق العام ب�سبب خالفه مع ابنها

الحب�س مع اإيقاف التنفيذ 

ل��قاح ن��وع  زور  ل��س��اب 

التطعي�م ل�ع��بور الج�س�ر

حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
بحريني  شاب  بحبس  الجنائية 
ــه بـــتـــزويـــر نــوع  ــتــ ســنــة بــعــد إدانــ
تــحــصــل عليه  ــــذي  الـ الــتــطــعــيــم 
فهد،  الملك  جسر  عبور  بهدف 
فــيــمــا أمـــــرت الــمــحــكــمــة بــوقــف 
تنفيذ العقوبة مدة ثالث سنوات 
ــرورة الــحــكــم نــهــائــيــا،  ــيــ بــعــد صــ
حــيــث تــمــثــل الــقــضــيــة الــواقــعــة 
األولـــــى مـــن نــوعــهــا حــيــث أقـــدم 
الشاب الثالثيني على تغيير نوع 
التطعيم الذي تحصل عليه عن 
بحسب  اآللـــي،  الحاسب  طــريــق 

ما اعترف به.
وكــــــــــــان بــــــــــالغ مــــــــن مـــكـــتـــب 
ــر مـــن  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــانـــب الـــســـعـــودي قــــد كــشــف  الـــجـ
الجانب  أبــلــغــوا  الــواقــعــة، حــيــث 
ــبـــط الــمــتــهــم  الـــبـــحـــريـــنـــي بـــضـ
وبــحــوزتــه شــهــادة حــصــولــه على 
الــلــقــاح الــخــاص بــالــفــيــروس إال 
ــا مــــــــزورة، وبـــجـــلـــب الــمــتــهــم  ــهـ أنـ
على جرعتين  اعترف بحصوله 
منشطة  وجــرعــة  التطعيم  مــن 
العبور  وألســبــاب  أنـــه  إال  أخـــرى 
عــــن طـــريـــق الـــجـــســـر اســتــخــدم 
الحاسب اآللي وقام بتغيير نوع 

التطعيم الذي تحصل عليه.
المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
 ،2022 عــــــام  ــون  ــضــ غــ ــي  ــ فـ أنـــــــه، 
تــزويــرا فــي محرر رسمي  ارتــكــب 
الخاصة  التطعيم  شــهــادة  وهــو 
ـــروس كــــــورونــــــا الـــمـــنـــســـوب  ــيـ ــفــ بــ
صدورها إلى وزارة الصحة على 
النحو المبين بالتحقيقات، بأن 
قام باصطناع الشهادة على نحو 

من شأنه إظهار أنها صحيحة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16091/pdf/1-Supplime/16091.pdf?fixed1415
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291953
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292049
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 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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عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
شقيقين )40 -35 سنة( بالسجن 3 سنوات 
دخـــال مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي إلجـــراء 
بــعــض الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة إال أنــهــمــا غــيــرا 
ونــفــذا  للمستشفى  ــول  الـــدخـ مـــن  الـــهـــدف 
استغال  طبيبة  لــمــحــتــويــات  ســرقــة  عملية 
انـــشـــغـــالـــهـــا بــــــــإداء عــمــلــهــا وتـــحـــصـــال عــلــى 
تجاوز متحصالت  لم  فيما  بنكية،  بطاقات 

السرقة 100 دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني 
ما  أثــنــاء  بأنها  تفيد  بــبــالغ  تقدمت  عليها 
وضعت  كطبيبة  عملها  واجـــب  عــلــى  كــانــت 
بــمــقــر عملها  الــمــخــتــبــر  داخـــــل  حــقــيــبــتــهــا 
وتوجهت إلى اجتماع مدة ساعة و45 دقيقة 
وعــنــد عــودتــهــا اكــتــشــفــت أن مــجــهــوال ســرق 
ديــنــارا   25 عــلــى  تــحــتــوي  الــتــي  محفظتها 
وأكثر من بطاقة صراف آلي ورخصة سياقة 
امها  والـــى  إليها  تــعــود  شخصية  وبــطــاقــات 

وشقيقها. 
ومن خالل مراجعة الكاميرات األمنية 
اتضح ان 3 أشخاص هم من قاموا بالسرقة 
البطاقات  أحد  من  بسحوبات  قاموا  وأنهم 
على  الشرطة  تحريات  دلت  حيث  البنكية، 
األول  يــبــلــغ  إذ  شــقــيــقــان  وهــمــا  المتهمين 
من العمر 40 سنة بينما يبلغ عمر المتهم 
ــبـــض عــلــيــهــمــا  الـــقـ ــتـــم  فـ ــنـــة  الـــثـــانـــي 35 سـ
وإحالتهما الى النيابة العامة، حيث اعترف 
المتهم األول انه توجه رفقة شقيقه إلجراء 
التحاليل الطبية وبعد الدخول قرر  بعض 

وبعد  المستشفى  بداخل  التجول  شقيقه 
االنتهاء من الغرض الذي دخال إليه أخبره 
بنكية  بــطــاقــات  عــلــى  تحصل  بــانــه  شقيقه 
في  البطاقات  واستغال  السرقة  طريق  عن 
االخر  اعترف  فيما  الحاجات،  بعض  شــراء 
أنه دخل إلى المستشفى وخالل وجوده رأى 

حقيبة على إحدى الطاوالت بالمعمل فقرر 
البطاقات  من  عدد  على  سرقتها متحصال 

البنكية.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 
األول  المتهم   2021 سبتمبر   2 فــي  انــهــمــا 
شــــرع فـــي اســتــعــمــال الـــتـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 

الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري 
الخاص ببطاقة الصراف اآللي، وكان ذلك 
بــغــرض احــتــيــالــي، وقــد خــاب أثــر الجريمة 
لسبب خـــارج عــن ارادتـــه وهــو عــدم معرفته 
الرقم السري، كما أنه توصل من دون مسوغ 
قــانــونــي لــالســتــيــالء عــلــى الــمــبــلــغ الــنــقــدي 
صفة  اتخاذ  بعد  عليها  للمجني  المملوك 
من  الطريقة  بتلك  وتمكن  صحيحة،  غير 

االستيالء على المبلغ النقدي. 
ــى الــمــتــهــم الــثــانــي أنــه  كــمــا وجـــهـــت إلــ
ــرك بــطــريــقــي االتــــفــــاق والـــمـــســـاعـــدة  ــتــ اشــ
استعمال  فــي  بــالــشــروع  األول  المتهم  مــع 
بالمجني  الـــخـــاص  اإللــكــتــرونــي  الــتــوقــيــع 
ببطاقة  الخاص  السري  الرقم  وهــو  عليها 
الصراف اآللي وكان ذلك بغرض احتيالي، 
الجريمة  أثــر  خــاب  وقــد  معه  اتــفــق  بعدما 
لسبب خـــارج عــن ارادتـــه وهــو عــدم معرفته 
الرقم السري، كما اشترك بطريقي االتفاق 
توصل  بــأن  األول  المتهم  مــع  والــمــســاعــدة 
الى االستيالء على  قانوني  من دون مسوغ 
عليها  للمجني  المملوك  النقدي  المبلغ 
مــن خالل  غير صحيحة  اتــخــاذ صفة  بعد 
اســـتـــخـــدام الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي الــخــاص 
بــالــمــجــنــي عــلــيــهــا، بـــأن اتــفــق مــعــه وسلمه 
األول  المتهم  فتمكن  المسروقة،  البطاقة 
المبلغ  االستيالء على  الطريقة من  بتلك 
الــنــقــدي فــتــمــت الــجــريــمــة بــنــاء عــلــى ذلــك 
االتفاق وتلك المساعدة، وسرقة المنقوالت 

المملوكة بالمجني عليها.

ال�س�جن 3 �س�نوات ل�سقيقين �س�رقا حقيبة طبيبة من ال�سلمانية

الوزارات  نيابة  رئيس  صرح 
المحكمة  بأن  العامة  والجهات 
ــدرت  ــ ــغـــرى الــجــنــائــيــة أصـ الـــصـ
تستر  قــضــيــة   18 ــي  فـ ــًا  أحـــكـــامـ
تجاري، وذلك بتغريم 36 متهما 
منهم،  لــكــل  ديــنــار  ألـــف  بمبلغ 
فــضــال عـــن مــحــو قــيــد الــســجــل 
ــال  ــمـــحـ ــاري وإغــــــــــالق الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
أمرت  كما  المخالفة،  التجارية 
المحكمة بنشر منطوق الحكم 

على نفقة المحكوم عليه.
وكـــانـــت قـــد تــلــقــت الــنــيــابــة 
وزارة  ــن  مــ ــًا  ــالغــ بــ  18 ــة  ــامـ ــعـ الـ
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
مـــفـــاده أنــــه تـــم ضــبــط جــرائــم 
ــتــــر تــــــجــــــاري لـــــــــــ18 مــحــال  تــــســ
ــا أثـــــــنـــــــاء الــــــــزيــــــــارات  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ تــ
الــتــفــتــيــشــيــة، حــيــث تـــم تــأجــيــر 
التجارية  والــمــحــال  السجالت 
عــــلــــى أجـــــانـــــب لـــتـــمـــكـــيـــن غــيــر 
نشاط  ممارسة  من  البحريني 
تــجــاري مــحــظــور عــلــيــه قــانــونــا 
البيانات  اســتــعــمــال  خـــالل  مــن 
الشخصية للبحريني ولسجله 
للقانون  بالمخالفة  التجاري 
رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض 
األحكام المتعلقة ببيع وتأجير 

الــمــحــال الــتــجــاريــة. وفـــور ورود 
البالغات باشرت النيابة العامة 
إجراءات التحقيق وتمت إحالة 

الـــمـــتـــهـــمـــيـــن إلــــــى الــمــحــاكــمــة 
وصــــــــــدر فــــــي حــــقــــهــــم الـــحـــكـــم 

المتقدم.

�سجالت  وم��ح��و  غ���رام���ة  دي���ن���ار  األ����ف   36

ت���ج���اري���ة ف���ي ق�����س��اي��ا ت�����س��ت��ر ت��ج��اري

عاقبت المحكمة الجنائية 
الـــصـــغـــرى الـــخـــامـــســـة صــاحــب 
ــمــــحــــرق  ــالــ ــف بــ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ عــــــقــــــار مـ
أن  ــد  ــعــ بــ ــر  ــ ــهـ ــ أشـ  3 بــــالــــحــــبــــس 
ــتــــدى لــفــظــيــا عـــلـــى مــوظــف  اعــ
ــة اثــــنــــاء تــــأديــــة عــمــلــه  ــلـــديـ ــبـ الـ
مواقع  على  بــه  بالتشهير  وقــام 
التواصل االجتماعي حيث نشر 
عليه  للمجني  فــيــديــو  المتهم 
أن  مــدعــيــا  عــمــلــه  تنفيذ  اثــنــاء 
المجني عليه وموظفي البلدية 
هجموا عليه داخل بيته وقاموا 
قضائي،  إذن  دون  من  بتكسيره 
كـــان  الـــمـــتـــهـــم  أن  تـــبـــيـــن  فـــيـــمـــا 
على علم بصدور حكم قضائي 
إلزالة مخالفات البناء الخاصة 
بموعد  علم  على  وكــان  بعقاره، 

تنفيذ إزالة المخالفة.
ــال الــمــجــنــي عــلــيــه إنـــه  ــ وقــ
أثـــنـــاء قــيــامــه بــمــمــارســة مــهــام 
ــذ الـــحـــكـــم  ــيـ ــفـ ــنـ عـــمـــلـــه وهــــــــو تـ
المخالف  البناء  بهدم  الخاص 
ــام الــمــتــهــم صـــاحـــب الــعــمــارة  قــ
بــتــصــويــره ونــشــر الــفــيــديــو عبر 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
حـــيـــث ادعــــــى فــــي الـــفـــيـــديـــو أن 
منزله  حــرمــة  انتهكت  البلدية 
أمـــر  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  دون  مــــن 

قــضــائــي خـــالفـــًا لــلــحــقــيــقــة ما 
وازدراء  ــة  ــ ــانـ ــ إهـ مـــحـــل  جـــعـــلـــه 
ــاف الــــــــــــرأي الــــعــــام  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
وإزعــاجــه، وأضــاف أنــه إثــر ذلك 
الــمــقــطــع فــقــد تــلــقــى الــعــديــد 
واالستفسارات  المكالمات  من 
إحــراج مع علم  ما جعله محل 

المتهم بتاريخ ووقت اإلزالة.
فيما أنكر المتهم ما نسب 
ــر بــأنــه كــان  إلــيــه مــن اتــهــام وأقــ
على علم بتاريخ وموعد االزالة 
ــقــــررة لـــلـــبـــنـــاء الـــمـــخـــالـــف،  ــمــ الــ
مدعيا أن الغرض من التصوير 
كـــان إلثـــبـــات الــحــالــة ولــضــمــان 
أنه  أضــاف  كما  القانوني،  حقه 

لم يقم بنشر الفيديو وإنما قام 
األشخاص  بعض  إلــى  بإرساله 
محل  بالواقعة  علم  على  كانوا 
التحقيق وأنه فوجئ فيما بعد 
الــفــيــديــو قــد نــشــر بمواقع  بـــأن 
بشكل  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 

واسع.
أسندت النيابة إلى المتهم 
تهمتي قذف موظف عام وإساءة 
اســتــعــمــال أجـــهـــزة الــمــواصــالت 
الــســلــكــيــة والــالســلــكــيــة، وتــمــت 
إحالته إلى المحكمة الجنائية 
الصغرى التي عاقبته بالحبس 
3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار 

لوقف التنفيذ.

على  اع��ت��دى   م��خ��ال��ف  ع��ق��ار  ���س��اح��ب  حب�س 

عمله ت����اأدي����ة  اأث����ن����اء  ال��ب��ل��دي��ة  م���وظ���ف 

األسرة  نيابة  رئيسة  صرحت 
الــعــامــة قد  النيابة  بــأن  والــطــفــل 
بتعرض  ســيــدة  مــن  بــالغــا  تلقت 
ابــنــهــا لــلــضــرب بــالــطــريــق الــعــام 
وذلك  المدرسة  من  عودته  أثناء 
ــذات  ــ ــن قـــبـــل والـــــــــدة تـــلـــمـــيـــذ بـ ــ مـ
الـــمـــدرســـة. وقـــد بـــاشـــرت الــنــيــابــة 

فــور  الــواقــعــة  هـــذه  فــي  التحقيق 
ــالغ فـــاطـــلـــعـــت عــلــى  ــبــ تــلــقــيــهــا الــ
ــة مـــــن خــــالل  ــعــ ــواقــ ــلــ تـــســـجـــيـــل لــ
ــة  ــيـ ــنـ ــة األمـ ــبــ ــراقــ ــمــ ــرات الــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
بمكان حدوثها، والتي ثبت منها 
الطفل  المتهمة طريق  اعتراض 
بسيارتها واستيقافه ثم مواالتها 

االعتداء عليه بالضرب.
واســتــجــوبــت الــمــتــهــمــة الــتــي 
أقـــــرت بــاعــتــدائــهــا عــلــى الــطــفــل 
بــالــضــرب بــدعــوى ســبــق اعــتــدائــه 
عــلــى ابــنــهــا، وقــــد أمــــرت الــنــيــابــة 
على  احتياطيًا  المتهمة  بحبس 
مركز  كلفت  كما  التحقيق،  ذمــة 

ودراســـة  بمتابعة  الطفل  حماية 
ــل الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه  ــفـ ــة الـــطـ ــالــ حــ
مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة ومـــوافـــاة 
الــشــأن.  هــذا  فــي  بتقرير  النيابة 
الطفل  أن  النيابة  رئيسة  وذكــرت 
مـــشـــمـــول اجـــتـــمـــاعـــيـــًا وقـــانـــونـــيـــًا 
حداثة  تفرضها  خاصة  بحماية 

سنه وطبيعة تكوينه االنساني ما 
يلزم التعامل معه بشكل مناسب، 
سالمته  تضمن  التي  وبالوسائل 
في كل الظروف وفي أي حال من 
ــوال، وهــــذا مــا تــبــنــاه قــانــون  ــ األحــ
الـــعـــدالـــة االصـــالحـــيـــة لــأطــفــال 
ــاة الــمــصــالــح  ــ ــراعـ ــ وحـــــث عـــلـــى مـ
الفضلى للطفل في أي إجراء أو 
تصرف، مشيرة إلى أن ما أقدمت 
عليه المتهمة هو سلوك إجرامي 
التعامل  مقتضيات  مع  يتعارض 
مـــع األطــــفــــال، مـــؤكـــدة أن تــبــريــر 
الــمــتــهــمــة لــمــا وقــــع مــنــهــا تــجــاه 
اعتدائه  لسبق  جــاء  بأنه  الطفل 
عــلــى ابــنــهــا لــيــس مـــقـــبـــواًل على 
وال  وقانونيًا،  اجتماعيًا  االطــالق 
الجنائية  المسؤولية  عنها  يدفع 
األحــرى  وكــان  أقدمت عليه،  عما 
تعرض  عما  ببالغ  تتقدم  أن  بها 
لـــــه ابـــنـــهـــا بــــفــــرض صـــحـــة هـــذا 
االدعاء، لتتخذ بشأنه اإلجراءات 

القانونية.

حب�س �سيدة �سربت تلميذا في الطريق العام ب�سبب خالفه مع ابنها

الحب�س مع اإيقاف التنفيذ 

ل��قاح ن��وع  زور  ل��س��اب 

التطعي�م ل�ع��بور الج�س�ر

حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
بحريني  شاب  بحبس  الجنائية 
ــه بـــتـــزويـــر نــوع  ــتــ ســنــة بــعــد إدانــ
تــحــصــل عليه  ــــذي  الـ الــتــطــعــيــم 
فهد،  الملك  جسر  عبور  بهدف 
فــيــمــا أمـــــرت الــمــحــكــمــة بــوقــف 
تنفيذ العقوبة مدة ثالث سنوات 
ــرورة الــحــكــم نــهــائــيــا،  ــيــ بــعــد صــ
حــيــث تــمــثــل الــقــضــيــة الــواقــعــة 
األولـــــى مـــن نــوعــهــا حــيــث أقـــدم 
الشاب الثالثيني على تغيير نوع 
التطعيم الذي تحصل عليه عن 
بحسب  اآللـــي،  الحاسب  طــريــق 

ما اعترف به.
وكــــــــــــان بــــــــــالغ مــــــــن مـــكـــتـــب 
ــر مـــن  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــانـــب الـــســـعـــودي قــــد كــشــف  الـــجـ
الجانب  أبــلــغــوا  الــواقــعــة، حــيــث 
ــبـــط الــمــتــهــم  الـــبـــحـــريـــنـــي بـــضـ
وبــحــوزتــه شــهــادة حــصــولــه على 
الــلــقــاح الــخــاص بــالــفــيــروس إال 
ــا مــــــــزورة، وبـــجـــلـــب الــمــتــهــم  ــهـ أنـ
على جرعتين  اعترف بحصوله 
منشطة  وجــرعــة  التطعيم  مــن 
العبور  وألســبــاب  أنـــه  إال  أخـــرى 
عــــن طـــريـــق الـــجـــســـر اســتــخــدم 
الحاسب اآللي وقام بتغيير نوع 

التطعيم الذي تحصل عليه.
المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
 ،2022 عــــــام  ــون  ــضــ غــ ــي  ــ فـ أنـــــــه، 
تــزويــرا فــي محرر رسمي  ارتــكــب 
الخاصة  التطعيم  شــهــادة  وهــو 
ـــروس كــــــورونــــــا الـــمـــنـــســـوب  ــيـ ــفــ بــ
صدورها إلى وزارة الصحة على 
النحو المبين بالتحقيقات، بأن 
قام باصطناع الشهادة على نحو 

من شأنه إظهار أنها صحيحة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292051
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16091/pdf/1-Supplime/16091.pdf?fixed1415


P  12

Link

P  7

Link

7العدد )16091( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 12 رمضان 1443هـ - 13 أبريل 2022م

الشكر  عظيم  عن  الجالهمة  د.  وأعــربــت   
والـــتـــقـــديـــر لــمــقــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
الـــــــــوزراء، عــلــى الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود لــلــقــطــاع 
الـــصـــحـــي وتــوجــيــهــاتــهــمــا الـــكـــريـــمـــة الـــدائـــمـــة 
فــي مملكتنا  الــصــحــيــة  بــالــخــدمــات  لــالرتــقــاء 

الغالية بأعلى معايير الجودة والتميز.
االستجابة االستباقية لـ فيروس 

كوفيد19- 
عقدته  الـــذي  الصحفي  المؤتمر  وخـــالل 
بمناسبة  )الثالثاء(  أمــس  التنفيذي  الرئيس 
إطـــــالق الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــلــهــيــئــة أكـــــدت د. 
ضمن  مهًما  دوًرا  لعبت  الهيئة  أن  الجالهمة 
كوفيد-19  جائحة  لمجابهة  الوطني  الفريق 
لمكافحة  الوطنية  الجهود  دعم  في  وساهمت 
كوفيد-19، وتسهيل اإلطالق السريع للتجارب 
إلى  المناسب  الوقت  في  والــوصــول  السريرية 
التشخيصية  واالختبارات  الطبية  المنتجات 
إجـــراء فحص  وبعد   2021 الــعــام  وفــي  الهامة. 
شامل لفعاليتها، وافقت الهيئة على 7 لقاحات 
و4 أجسام مضادة لـفيروس كوفيد-19 وترخيص 
وبذلك  الفيروس.  لفحص  سريًعا  اختباًرا   12
العالم  أصبحت مملكة البحرين أول دولة في 
والعالجات  اللقاحات  مــن  الــعــدد  هــذا  تعتمد 
في  المملكة  مما يضع  بـكوفيد-19،  المتعلقة 

طليعة الجهود الدولية لمكافحة الوباء. 
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، وافــــق قــســم تنظيم 
المؤسسات الصحية التابع للهيئة على تشغيل 
اثــنــيــن مــن مــرافــق الــعــزل الــخــاصــة لــلــحــاالت 
اإليجابية و77 منشأة عزل خاصة للمسافرين 
بعد تقييمها. والستكمال هذا العمل، تم أيًضا 
فــحــص 42 مــخــتــبــًرا الخــتــبــار فــحــص كــورونــا 
في  الــــجــــودة  تــقــيــيــمــات  ــراء  ــ إجــ ــم  وتــ  ،)PCR(
إلى  بــاإلضــافــة  لــذلــك.  وفــًقــا  المختبرات  هــذه 
تطبيق  لضمان  المستمرة  التفتيش  حمالت 
االحــــتــــرازات الــصــحــيــة الــــصــــادرة عـــن الــفــريــق 
وتقييم  كوفيد-19،  فيروس  لمجابهة  الوطني 

مراكز العزل والعناية القصوى.
الهيئة  بــأّن  التنفيذي  الرئيس  وأوضــحــت 
ساهمت في تقديم الدعم للنظام الصحي من 
خالل ترخيص المهنيين لمواكبة المتغيرات، 
في  المتخصصين  عــلــى  الــطــلــب  اســتــمــر  فــقــد 
الرعاية الصحية، لذا أطلقت خدمة ترخيص 
ــن أجــل  ــن« مـ ــهـ ــدة تــســمــى »مـ ــديـ الــكــتــرونــيــة جـ
تــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــرخــيــص. وبــحــلــول نــهــايــة 
ما  البحرين  مملكة  لــدى  كــان  الماضي،  العام 
للرعاية  مــرخــًصــا  مــمــارًســا   25,076 مجموعه 
الصحية، من بينهم 4727 طبيًبا و1145 طبيب 
و3944  ممرًضا  و13558  و1702 صيادلة  أسنان 
أخصائًيا صحًيا في مختلف المهن المعاونة. 
المهن  انجز قسم تنظيم  إلى ذلك،  باإلضافة 
الصحية 3478 طلب ترخيص جديد، و10783 
المهنية،  التراخيص  مختلف  لتجديد  طلًبا 
وخضع ما مجموعه 1889 متخصًصا المتحان 
الترخيص، وبلغت نسبة النجاح العامة %69. 

)الترخيص والرقابة على املؤسسات 
الصحية والصيدليات(

الهيئة  أن  إلى  التنفيذي  الرئيس  وأشــارت 
دعــمــت الــنــظــام الــصــحــي مــن خـــالل ترخيص 
مرافق الرعاية الصحية والصيدليات. وبحلول 
المؤسسات  تنظيم  قسم  كــان   2021 عــام  نهاية 
الــصــحــيــة قــد رخـــص مــا مــجــمــوعــه 118 طلًبا 
ــة صـــحـــيـــة فــي  ــ ــايـ ــ ــق رعـ ــ ــرافـ ــ جـــــديـــــًدا لـــفـــتـــح مـ
تخصصات مختلفة، تتراوح من المستشفيات 
ترخيًصا   80 وأصــــدر  الــصــحــيــة،  الــمــراكــز  إلـــى 

القسم  ونجح  جديدة.  صحية  رعاية  لمنشآت 
فـــي تــراخــيــص 28 مـــركـــزا لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
ــة الــحــكــومــيــة وتــجــديــد تــراخــيــص 689  ــيـ األولـ
المؤسسات  عــدد  يصل  وبــهــذا  صحية.  منشأة 
إلى  البحرين  مملكة  فــي  المرخصة  الصحة 
أنحاء  جميع  فــي  صحية  رعــايــة  مؤسسة   831
مركًزا  و301  مستشفى   21 مــن  تتألف  الــبــالد، 
ــادة. عــــالوة عــلــى ذلــــك، وتــمــاشــًيــا مع  ــيـ و96 عـ
لــلــحــكــومــة 2030  الــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة 
للتحول الرقمي، نفذت الهيئة مبادرة »منشآت« 
وهـــي خــدمــة رقــمــيــة تــتــيــح الــتــطــبــيــق الــســريــع 

والتنظيم لمرافق الرعاية الصحية.
وفــــي مـــجـــال تــرخــيــص الــصــيــدلــيــات فقد 
الصيدالنية  المستحضرات  تنظيم  قسم  قــام 
78 صــيــدلــيــة  مـــجـــمـــوعـــه  لـــمـــا  ــيـــص  ــتـــرخـ ــالـ بـ
في  منها   8 افتتاح  تــم   ،2021 عــام  فــي  جــديــدة 
عامة  صيدلية  و70  الصحية  للرعاية  منشأة 
في   %16 بنسبة  زيـــادة  يعكس  مما  مستقلة، 
عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2020. 
ليصل العدد اإلجمالي للصيدليات المرخصة 
تعمل   317 مــنــهــا   396 الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  فـــي 
كصيدليات عامة مستقلة و79 تعمل في داخل 
 6 تسجيل  تــم  كما  الصحية.  للرعاية  منشأة 
مستودعات أدوية جديدة ليصبح المجموع 22 

مستودع صيدالني مسجل.
ــة الـــطـــب  ــ ــزاولــ ــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد تـــنـــظـــيـــم مــ
الهيئة  واصــلــت   )CAM( والــبــديــل  التكميلي 
التكميلي  الــطــب  لتنظيم  جــهــودهــا  الــوطــنــيــة 
الــمــمــلــكــة، حــيــث تمت  فــي   )CAM( والــبــديــل 
لترخيص  طلب   )20( عشرين  على  الموافقة 
ـــهــــذا وصـــــل عـــدد  ــبــــديــــل. وبـ ـــق الـــطـــب الــ ـــرافـ مـ
مؤسسات الطب البديل المرخصة في المملكة 
في العام 2021 إلى 21 مؤسسة متخصصة في 
الطب البديل باإلضافة إلى 31 مؤسسة صحية 
تـــقـــدم خـــدمـــات طـــب بـــديـــل ضــمــن خــدمــاتــهــا 
المهنيين  عـــدد  بــلــغ  كــمــا  األخـــــرى.  الــصــحــيــة 
الــصــحــيــيــن الــمــرخــصــيــن فـــي مـــجـــاالت الــطــب 
البديل المختلفة 95 مهنيا. ومن أجل توسيع 
الهندية  سفارة  مع  الهيئة  تعاونت  شراكاتها، 
عدة  إلجــراء  الهند،  بجمهورية  أيــوش«  و»وزارة 
المعلومات  لتبادل  اإلنترنت  عبر  اجتماعات 
ــي تــنــظــيــم الــمــهــنــيــيــن  ودعـــــم جـــهـــود الــهــيــئــة فـ
للترخيص وإجراء امتحانات الترخيص. حيث 
تم إجراء أول امتحان ترخيص لصيادلة الطب 
خمسة  بمشاركة  البحرين  مملكة  في  البديل 
الهندي  الطب  في  )05( صيادلة متخصصين 

البديل )اآليروفيدا(.
أنشطة التفتيش

وخالل العام الماضي أجرت الهيئة 1,377 
مخالفة   117 رصــد  تــم  حيث  تفتيشية،  ــارة  زيـ
عــامــة فــي الــمــرافــق الــصــحــيــة بينما تــم رصــد 
وعدم  رعاية صحية خاصة  منشأة   576 التزام 
الزيارات.  تلك  بها خالل  مخالفات  اية  وجــود 
وتمثل غالبية المخالفات المرصودة مخالفات 

وســالمــة  والــتــرخــيــص  والتعقيم  الــســالمــة  فــي 
عامة  ومخالفات  والتخزين  الطبية  األجــهــزة 
فــي اإلعــالنــات الــتــرويــجــيــة. وتــم اتــخــاذ الــالزم 
لتصحيحها حيث تم إصدار 82 رسالة إخطار 
و22 إحالة إلى النيابة العامة و23 إلى اللجان 

التأديبية وتم غلق 12 مؤسسة مخالفة.
وسعت الهيئة إلى ضمان الوصول المبكر 
الهيئة من تسجيل 357  وتمكنت  األدويــة،  إلى 
باإلضافة  منتج،   410 وتصنيف  جــديــًدا،  دواًء 
لــمــواقــع  وتـــجـــديـــد 151 طـــلـــًبـــا  تــســجــيــل  ــى  ــ إلـ
اإلجــمــالــي  الــعــدد  وبــلــغ  الــخــارجــيــة.  التصنيع 
للمنتجات الصيدالنية المسجلة في المملكة 
في  الــمــســاعــدة  القسم  وواصـــل  منتًجا.   3643
مــنــع نــقــص األدويــــــة فـــي الـــبـــالد والـــتـــأكـــد من 
في  للمرضى  الــضــروريــة  ــة  األدويــ تــوفــر جميع 
الواردات المؤقتة  البحرين من خالل معالجة 
لطلبات المنتجات غير المسجلة والتي بلغت 

2004 دواء.
دراسة الشكاوى الطبية

ــداف الــهــيــئــة فـــي ضــمــان  ــ وتــمــاشــًيــا مـــع أهـ
الحقوق الصحية والخدمات الصحية اآلمنة، 
التحقيق  فــي  بالهيئة  الــشــكــاوى  قسم  استمر 
استقبل  الطبية، حيث  األخــطــاء  ادعـــاءات  في 
 .2021 عـــام  فــي  للتحقيق  حــالــة   213 الــقــســم 
اإلبــالغ عن  تم  بينما  فردية،  146 شكوى  منها 
25 منها من قبل مرافق الرعاية الصحية، و41 
تم إحالتها من قبل النيابة او المحاكم وحالة 

تم رصدها من قبل الهيئة. 
وحــقــقــت الــهــيــئــة فــي 176 شــكــوى وإحــالــة 
من النيابة والقضاء وانهت التحقيق في 114 
منها، وتم إغالق 44 منها اما لعدم التخصص 

أو لعدم توفر األدلة والتحقيق ال زال مستمرا 
في 18 منها. وقد تبين وجود طبي / مخالفة 
أو  الــمــتــطــلــبــات،  أو  االلـــتـــزامـــات،  أو  لــلــمــبــادئ، 
لم  بينما  فــقــط،  مــنــهــا   %30.7 فــي  األخــــالق 
يــتــبــيــن وجــــود طــبــي / مــخــالــفــة لــلــمــبــادئ، أو 
منها.   %69.3 في  المتطلبات  أو  االلتزامات، 
الــشــكــاوى مسؤولية  مــن  فــي %42  تــبــيــن  كــمــا 
 %52 في  بينما  الخطأ،  في  المعالج  الطبيب 
مــنــهــا تــبــيــن خــطــأ الــمــؤســســة الــصــحــيــة، و%6 
منها كان الخطأ من قبل التمريض والصيادلة 

والمهن المعاونة األخرى.
كما تم في العام 2021 إصدار 57 إجراءات 
ــأديــــب ولــجــنــة  ــتــ ــبـــل لــــجــــان الــ تـــأديـــبـــًيـــا مــــن قـ
بتعليق  قرار   )30( ثالثين  تضمنت  المساءلة، 
عشر  خمسة  إصـــدار  وتــم  المهنين،  تراخيص 
أربعة  ترخيص  وإلغاء  تحذيرًيا،  إخطاًرا   )15(
مهنين، وإصدار أربعة )4( غرامات نقدية بحق 
المؤسسات الصحية، بينما تم تبرئة أربعة )4( 
من المهنيين بناء على قرار لجنة التظلمات.

األجهزة  ومراقبة  تنظيم  صعيد  على  أمــا 
الــطــبــيــة فــقــد رخــــص قــســم تــنــظــيــم األجـــهـــزة 
أعمال تجارية جديدة لألجهزة  الطبية عشرة 
الطبية وسجل 523 جهاًزا طبًيا. كما استقبل 
مــهــنــدســو األجــــهــــزة الــطــبــيــة فــــي الـــقـــســـم مــا 
أجهزة  الستيراد  جديًدا  طلبا   9644 مجموعه 
طبية، تم منح 7996 منها الموافقة من خالل 
 .)OFOQ( لــلــجــمــارك  اإللــكــتــرونــي  الــنــظــام 
ــزورة أو جــهــاز مـــزور،  ــ وبــســبــب كــشــف شـــهـــادة مـ
المقدمة  الــطــلــبــات  مــن   %17 الهيئة  رفــضــت 
 .)1648( عددها  البالغ  االستيراد  طلبات  من 
وبلغت التكلفة اإلجمالية للمعدات المستوردة 

الــجــمــارك  مـــن  والـــمـــحـــررة  الــبــحــريــن  لمملكة 
35,245,050.47 دينارا بحرينيا.

ــاعــــت الـــهـــيـــئـــة اعــــتــــمــــاد 21  ــتــــطــ ــا اســ ــمــ كــ
تجديد  وكــذلــك  طــبــًيــا،  مــركــًزا  و28  مستشفى 
الــعــام،  نهاية  ومــع  صحية.  منشأة   18 اعتماد 
المستشفيات  جميع  مــن   %100 اعــتــمــاد  تــم 
على  عـــالوة  الــبــحــريــن.  مملكة  فــي  المرخصة 
ذلك، تم فحص وتقييم ما مجموعه 7100 من 
للمراكز  معياًرا  و5230  المستشفيات  معايير 
لكل  توصية   4000 حــوالــي  تقديم  مــع  الطبي، 
والجزء  الطبية.  والــمــراكــز  المستشفيات  مــن 
األكـــثـــر تــشــجــيــًعــا مـــن كـــل هـــذه األرقـــــام هـــو أن 
المؤسسات الصحية نفذت واستكملت أكثر من 

80% من توصيات فريق المسح.
تشجيع االستثمارات يف القطاع الصحي

ــادة االهـــتـــمـــام بــاالســتــثــمــار في  ــزيـ نـــظـــًرا لـ
صناعة الرعاية الصحية المتنامية في مملكة 
الــبــحــريــن، فــقــد أوضـــحـــت د. الــجــالهــمــة بــأن 
الهيئة حرصت من خالل مكتب المستثمرين 
الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
باإلضافة  للمستثمرين  والمساعدة  التوجيه 
إلـــى تــقــديــم االســتــشــارة وتــســهــيــل اإلجـــــراءات. 
استثمارات  عــن  استفساًرا   31 المكتب  وتلقى 
دول  أســواق  من  الصحية  الرعاية  في  متنوعة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وأوروبـــــــا وآســيــا. 
فــتــح  كـــانـــت حـــــول  ــارات  ــتــــفــــســ ــن االســ مــ  %10
مستشفيات، و58% حول افتتاح مراكز طبية، 
و32% حول شركات األدوية واألجهزة الطبية. 
ويــرتــبــط الــمــكــتــب بــتــعــاون وثــيــق مـــع مجلس 
التنمية االقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل 
وصـــنـــدوق الــعــمــل )تــمــكــيــن( لــتــقــديــم الــدعــم 

للمستثمرين الجدد.
تحسين أداء الهيئة واستثمار كوادرها

وفي إطار الجهود لتحقيق أهداف برنامج 
بنسبة  إيراداتها  الهيئة  رفعت  المالي،  التوازن 
وبــنــســبــة %7  الـــســـابـــق  بـــالـــعـــام  مـــقـــارنـــة   %13
مقارنة بالميزانية المخصصة لعام 2021، مع 
بنسبة  المتكررة  الفعلية  مصاريفها  تقليصها 
كــمــا تحسنت  الــمــتــوقــعــة.  الــمــيــزانــيــة  4% مــن 
ملحوظ  بشكل  للهيئة  المالي  االكتفاء  نسبة 
ــــالل الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث  خـ
إلى   2016 عــام  فــي   %45 مــن  النسبة  ارتــفــعــت 

98% في عام 2021.
تطوير اللوائح والتشريعات

القانونية  الوحدة  أعــدت   2021 العام  وفي 
أكثر من 130 قراًرا تضمنت توجيهات لتشكيل 
اللجان بالهيئة، وإحاالت للتحقيقات، وقرارات 
القانونية  عقوبات تأديبية. كما أعدت الوحدة 
على  المعروضة  القضايا  في  القانونية  اآلراء 
الجهات القضائية، حيث صدر الحكم لصالح 

الهيئة في أكثر من 20 قضية حتى اآلن.
أسئلة الصحافة

الــخــلــيــج«  »أخــــبــــار  مــــن  ســــــؤال  عـــلـــى  وردا 

»التأمين  مــقــتــرح  عــلــى  الهيئة  تحفظ  بــشــأن 
الحد من هذه  الطبية« وكيفية  على األخطاء 
األخطاء، قالت د. مريم الجالهمة إن التأمين 
على المساءلة يحمي الطبيب من التعويض وال 
للتخفيف  وآليتنا  الطبية،  األخطاء  يحد من 
ــذه األخـــطـــاء هـــو الــتــوجــه نــحــو تطبيق  مـــن هـ
بــرنــامــج االعــتــمــاد الــوطــنــي الــــذي مــن خالله 
تطبق  الصحية  المؤسسة  أن  مــن  التأكد  يتم 
سياسات واضحة لدى العاملين الصحيين، وال 
ينتج الخطأ كونهم ال يعلمون هذه السياسات، 
قصور  نتيجة  تحدث  األخــطــاء  مــن  كثيرا  ألن 
أننا  إلى  باإلضافة  الصحيحة،  السياسات  في 
المستمر  المهني  التعليم  توفير  على  نعمل 
لذا  التطوير،  الستمرار  الصحيين  للعاملين 
فــإنــنــا نـــحـــرص خــــالل تــقــيــيــم الــمــســتــشــفــيــات 
للتدريب  برنامج  توافر  ضمان  على  والمراكز 
ومؤشرات لألداء تمكن المؤسسة الصحية من 
لها  الحلول  وتضع  وتحليلها  األخــطــاء  رصــد 

للحد منها مستقبال.
أما مسألة التأمين على األخطاء الطبية 
 ،2015 لسنة   21 الــقــانــون  بــمــوجــب  قــائــم  فــإنــه 
ــه يــجــب عــلــى الــمــجــلــس  ــذي نـــص عــلــى أنــ ــ والــ
المهن  وفــئــات  قائمة  إصـــدار  للصحة  األعــلــى 
الــتــي يــكــون عليها الــتــأمــيــن، وهـــي مــن األمـــور 
العمل عليها مع تطبيق الضمان  التي يجري 
الــصــحــي حــتــى يــكــون هــنــاك حــمــايــة لــألطــبــاء، 
من  األطباء  حماية  هو  التأمين  من  والقصد 
أي  نتيجة  تقع  قــد  الــتــي  التعويضية  الكلفة 

خطأ.
تــراجــع عــدد  الــجــالهــمــة أن  وأوضـــحـــت د. 
اتــخــاذ اإلجـــراءات  إلــى  األخــطــاء الطبية يعود 
الصحية  المؤسسات  أن  مــن  والــتــأكــد  الطبية 
أن  كــمــا  بــالــعــمــل،  المرخصين  لغير  تسمح  ال 
ــدود الــتــرخــيــص وأن  الــمــرخــص ال يــتــجــاوز حــ
ــات وإجـــــــــــراءات مــنــظــمــة  ــاسـ ــيـ يـــكـــون هـــنـــاك سـ
نحاول  ذلك حتى  وكل  الجميع،  أمــام  واضحة 
أنه ال  إلى  الطبي، مشيرة  الخطأ  منع حــدوث 

أحد يضمن منع حدوث الخطأ الطبي.
ــؤال آخـــر حـــول مجلس الــدراســات  وفـــي سـ
الــصــحــيــة، أوضـــحـــت د. مـــريـــم الــجــالهــمــة أن 
الـــهـــدف مـــن الــمــجــلــس هـــو تــحــســيــن وتــطــويــر 
ــرامـــج الــمــحــلــيــة  ــبـ ــالـ ــراف بـ ــ ــتــ ــ ــتــــدريــــب واالعــ الــ
الـــجـــديـــدة لــتــطــويــر الــمــهــنــيــيــن الــصــحــيــيــن، 
والــهــيــئــة تعتمد الــشــهــادات مــا بــعــد الــتــدريــب، 
محلية،  تدريبية  برامج  إلنشاء  حاجة  وهناك 
حيث إننا نجد أن هناك قصور في التراخيص 
الــدراســات  مجلس  البحرينيين،  يخص  فيما 
االحتياجات  توفير  في  يسهم  ســوف  الصحية 
العناية  في  ممرضات  توفير  ومنها  المختلفة 

القصوى والطوارئ وغيرها.
ــول الــمــشــاريــع الــمــتــوقــعــة خــــالل عــام  ــ وحـ
مستشفى  إلــــى  الــجــالهــمــة  د.  أشـــــارت   ،2022
ــو من  الــمــلــك حــمــد األمـــريـــكـــي فـــي عـــالـــي وهــ
الــمــســتــشــفــيــات الــــرائــــدة والـــمـــتـــطـــورة وســـوف 
اإلنسان  باستخدام  الجراحة  خــدمــات  يدخل 
اآللـــي »الـــروبـــوت« خــالل هــذا الــعــام، باإلضافة 
إلـــى مــســتــشــفــى الــطــب الــنــفــســي فـــي الــجــســرة 
باستثمار فرنسي، وجار الترخيص للمستشفى 
ــكـــي فـــي مــنــطــقــة الــســهــلــة،  ــريـ الــخــلــيــجــي األمـ
وكذلك هناك مقترح بإنشاء مجمع للخدمات 
الــطــبــيــة فـــي دلــمــونــيــا ومـــن الــمــتــوقــع أن يتم 
خالل العامين القادمين، الفتة إلى أن غالبية 
التجميل  مـــجـــاالت  فـــي  تــصــب  االســـتـــثـــمـــارات 

واألسنان والجلدية.
وأشارت إلى أن كل المراكز الصحية صدرت 
قــرار  وذلـــك بعد صـــدور  لها شــهــادات ترخيص 
الصحية،  المراكز  على  والتفتيش  الترخيص 
التقييم  طلب  السلمانية  مجمع  أن  موضحة 

وجار العمل المشترك إلنهاء الترخيص.

ع�����ام الإن������ج������ازات ف����ي »ه���ي���ئ���ة ال���م���ه���ن ال�����ص��ح��ي��ة«
 د. مري���م �لجالهم���ة: �لبحري���ن لديه���ا �أكث���ر م���ن 25 �ألف مهن���ي �صحي م���ن بينه���م 4727 طبيبا 

} د. مريم الجالهمة.

كتب أحمد عبداحلميد:
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية الدكتورة مريم عذبي الجالهمة أّن الهيئة استمرت خالل العام 
مملكة  فــي  الــصــحــي  الــقــطــاع  لتنظيم  الــرقــابــيــة  مهامها  اداء  فــي   2021
البحرين لتحقيق برنامج عمل الحكومة وضمان المالءمة واالستمرارية 
والكفاءة والسالمة في تقديم الخدمات الصحية في كل من القطاعين 
في  المملكة  الستراتيجية  الديناميكي  الــتــطــور  ومــع  والــخــاص.  الــعــام 
الصحية،  الرعاية  أنظمة  على  وآثــارهــا  كوفيد-19  جائحة  مع  التعامل 
ساهمت الهيئة في دعم جهود الفريق الوطني لمجابهة الفيروس وضمان 
الطبية  المستلزمات  مــن  الطبية  ــــدادات  اإلمـ واســتــمــرار  قــراراتــه  تنفيذ 

واألدوية واللقاحات مع استمرار عملياتها الرقابية والتنظيمية. 

وهن���اك  المملك���ة  ف���ي  �صحي���ة  م�ؤ�ص�ص���ة   831

القادمين العامي���ن  خ���ال  م�صت�ص���فيات جديدة   4

ال��م��م��ل��ك��ة الأول�����ى ع��ال��م��ي��ا ف��ي ���ص��رع��ة اع��ت��م��اد ل��ق��اح��ات م���اج��ه��ة ف��ي��رو���س ك���رون��ا

} خالل المؤتمر الصحفي عن بعد.

م��ؤ�ص��ص�ة   22 اأح�ل�ن�ا 

�صحي�ة م�خ�ال�ف�ة اإل�ى 

النيابة العامة واأغلقنا 

12 م��ؤ�ص��ص�ة م�خال�فة

42% ن�صبة م��ص�ؤول�ية 

الأطباء في ال�صكاوى 

التي ح�ق�ق�نا ف��ي�ه��ا 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

العدد:  16091

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291988
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16091/pdf/1-Supplime/16091.pdf?fixed1415
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 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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ــة مــي  ــخـ ــيـ ــشـ ــلـــت الـ ــبـ ــتـــقـ اسـ
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بــنــت 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ــيـــد أحــــمــــد خـــوجـــة  ــبـــدالـــحـــمـ عـ
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة لــدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وتـــأتـــي هــذه 
الـــزيـــارة بــهــدف بــحــث مــجــاالت 
بين  الثقافي  والتكامل  التعاون 

البلدين الشقيقين.

ــاء رحــبــت  ــقـ ــلـ ــة الـ ــدايــ فــــي بــ
الــــــشــــــيــــــخــــــة مــــــــــي بــــالــــســــفــــيــــر 
اعتزازها  الجزائري، معربة عن 
التاريخية  الــعــاقــات  بمستوى 
ــي تـــجـــمـــع بــيــن  ــتــ واألخــــــويــــــة الــ
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، ومــؤكــدة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــحـــث مـــجـــاالت 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــيـــن 
الجانبين، كما أعربت عن أملها 
تزيد  ثقافية  رؤيـــة  تجسيد  فــي 

من عمق الروابط الثقافية بين 
شعبي البلدين.

السفير  أعــــرب  جــانــبــه  مـــن 
ــالـــغ تــقــديــره  الــــجــــزائــــري عــــن بـ
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  لــــدور 
واآلثـــــــار فـــي حــفــظ الــمــكــونــات 
الثقافية والحضارية في مملكة 
ــن، وأكــــــــد اســــتــــعــــداده  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بين  الثقافي  الــتــبــادل  لتطوير 

البلدين. 

} ال�سيخة مي خالل لقاء �سفير الجزائر.

لبحث مجاالت التعاون الثقافي

رئي�سة هيئة الثقافة ت�ستقبل ال�سفير الجزائري

} جانب من حفل تسليم »وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

أكد الدكتور مصطفى السيد 
األمين العام للمؤسسة الملكية 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة أن اعــتــزاز 
الملك  الجالة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى، وتثمين صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
للجهود  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــخـــلـــصـــة لــكــافــة 
العاملين في الصفوف األمامية 
من  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ــاع  ــوة دفـ ــ ــوادر الــصــحــيــة، وقـ ــكــ الــ

الـــداخـــلـــيـــة،  ووزارة  الـــبـــحـــريـــن، 
ُيمّثل  المساندة،  الجهات  وكافة 
دعـــمـــًا ال مـــحـــدودا لــنــا جــمــيــعــًا 
ــهــــود الـــوطـــنـــيـــة،  ــــي هــــــذه الــــجــ فـ
موظفي  جميع  بجهود  مشيدًا 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
مــن عمل  بــذلــوه  ومــا  اإلنسانية 

إنساني طوال فترة الجائحة.
ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
عـــلـــى مــا  ــاظ  ــفـ الـــحـ أن  الـــســـيـــد 
تحقق حتى اليوم يستدعي بذل 
المزيد من العمل للوصول إلى 
ومواصلة  المنشودة،  النجاحات 

ــي الــعــمــل  الـــســـعـــي والــــجــــهــــود فــ
كافة  لخدمة  النبيل  اإلنــســانــي 
عــبــر عملنا  الــمــجــتــمــع  شـــرائـــح 

اليومي الذي نقوم به.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــفــضــل 
ــيـــد  الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ
سلمان  األمــيــر  »وســــام  بتسليم 
الطبي«  لاستحقاق  حمد  بــن 
منتسبي  مــن  الوطنية  لــلــكــوادر 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
الملكي  لألمر  إنفاًذا  اإلنسانية 
الــــســــامــــي وفـــــــي إطــــــــار تـــوجـــيـــه 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 

الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــات الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ لـــــكـــــافـــــة الــ
في  للعاملين  الــوســام  بتسليم 
الكوادر  من  األمامية  الصفوف 
البحرين،  دفــاع  وقــوة  الصحية، 
الجهات  وكافة  الداخلية،  ووزارة 

المساندة. 
ــام  ــعــ ــأ األمـــــيـــــن الــ ــنــ وقـــــــد هــ
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى 
بــن حمد  ــام األمــيــر سلمان  »وسـ
لــاســتــحــقــاق الـــطـــبـــي«، مــعــربــًا 
الجهود  على  الكبير  شكره  عــن 
الفاعلة  والــمــشــاركــة  المخلصة 

في التصدي للجائحة بكل عزم 
وتفان.

منتسبو  أعــرب  جانبهم  من 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
اإلنسانية الذين تشرفوا بتسلم 
وســــام األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
لــاســتــحــقــاق الــطــبــي عـــن بــالــغ 
السامي،  التكريم  بــهــذا  الفخر 
الــبــحــريــن  أن خـــدمـــة  مـــؤكـــديـــن 
وأن  أعينهم،  نصب  دائــمــًا  تظل 
عاتقهم  على  يضع  الوسام  هذا 
في  المبذولة  الجهود  مواصلة 

العمل اإلنساني.

م���وظ���ف���و ال��م��ل��ك��ي��ة ل�����أع����م����ال الإن�������س���ان���ي���ة ي��ت�����س��ل��م��ون 

و�����س����ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب����ن ح���م���د ل������س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

ــج  ــامــ ــرنــ ــة بــ ــبــ ــلــ ــى طــ ــ ــهــ ــ أنــ
ــيـــن والــمــتــمــيــزيــن  ــوبـ ــوهـ ــمـ الـ
ــب  ــطــ مــــــــن طــــلــــبــــة كــــلــــيــــة الــ
دورة  ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ والـــــــعـــــــلـــــــوم 
تـــدريـــبـــيـــة مــتــخــصــصــة حـــول 
»عـــلـــم الــجــيــنــات والــجــيــنــوم« 
الدكتورة  من  كل  لهم  قدمها 
األستاذ  سكِرْبِنك  كريستينا 
الـــمـــســـاعـــد فــــي قـــســـم الــطــب 
ــئــــي واالضـــــطـــــرابـــــات  الــــجــــزيــ
الخليج  جامعة  في  الوراثية 
ــي ومــــــركــــــز األمـــــيـــــرة  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــوهــرة االبــراهــيــم لــلــطــب 
الــــــجــــــزيــــــئــــــي، والـــــــدكـــــــتـــــــورة 
غــــــــادة الــــخــــفــــاجــــي األســــتــــاذ 
ــم الــــطــــب  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــارك بـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــئــــي واالضـــــطـــــرابـــــات  الــــجــــزيــ
الــــوراثــــيــــة فــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب 

والعلوم الطبية.
التدريبية  الــدورة  ناقشت 
الــــتــــي امـــــتـــــدت ثــــاثــــة أيـــــام 
مــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
ومـــتـــســـلـــســـلـــة غــــطــــت عـــلـــوم 
البشري،  والجينوم  الجينات 
ــنـــي،  ــيـ ــم الـــتـــخـــلـــق الـــجـ ــ ــلـ ــ وعـ
المفاهيم  تفصيل  وتــنــاولــت 
األســـــــــاســـــــــيـــــــــة فــــــــــي الـــــطـــــب 
الشخصي وتطبيقاته، وأنواع 

االضطرابات الوراثية.
رئــيــس قــســم تربية  وقــــال 
الخليج  بجامعة  الموهوبين 
ــور أحـــمـــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الـــــعـــــربـــــي الــ
الـــــــدورة  هــــــذه  إن  الـــعـــبـــاســـي 
الــتــدريــبــيــة تــأتــي فــي ظــل ما 
تـــشـــهـــده األبـــــحـــــاث الــطــبــيــة 
الــجــيــنــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا على 
ــب الــــســــريــــريــــة مــن  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ الـ
اهتمام متزايد على الصعيد 
ــويـــر  الــــعــــالــــمــــي بـــــهـــــدف تـــطـ
تستند على  عاجات جديدة 
الجينية  والــخــلــفــيــة  الــبــيــئــة 
لــلــمــجــتــمــع الـــخـــلـــيـــجـــي، وال 
ســيــمــا فـــي مــجــال اســتــخــدام 
البيولوجية الحديثة  األدوية 
ــنــــعــــة مــن  واألدويــــــــــــــــة الــــمــــصــ
تحديًا  تعتبر  والتي  الخايا 
مشددة  لــوائــح  اتــبــاع  يتطلب 
بأخاقيات  االلـــتـــزام  تضمن 
ــوث وضــــــمــــــن األطـــــــر  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ

الشرعية والقانونية.
ــرت  ــســ مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، فــ
ــورة غــــــادة الــخــفــاجــي  ــتــ ــدكــ الــ
لعلم  األســـاســـيـــة  الــمــفــاهــيــم 
ــوق  ــا فــ ــ ــم مــ ــ ــلـ ــ ــات وعـ ــنــ ــيــ ــجــ الــ
الجينات، والتفاعات البيئية 
ــنــــات واألمــــــــــراض  ــيــ مـــــع الــــجــ
ــيــــة، مــســتــعــرضــًة آخــر  الــــوراثــ
مــــا تـــوصـــل إلـــيـــه الـــعـــلـــم فــي 
مـــجـــاالت الــتــعــديــل الـــوراثـــي، 
ــذي  ــديـــدي الــ ــتـــجـ ــب الـ ــطــ والــ
الجينية،  الــعــاجــات  يــشــمــل 
ــا  ــ ــــايـ ــخـ ــ ــالـ ــ والـــــــــعـــــــــاجـــــــــات بـ
ــر الــتــقــنــيــات  ــ الـــجـــذعـــيـــة وآخــ
ــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ الــ
فــــي عـــلـــم الـــجـــيـــنـــات والـــطـــب 

الشخصي. 
ــاولــــت  ــنــ ــا، تــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
سكِرْبِنك  كريستينا  الدكتورة 
شـــرح مـــوضـــوع االضــطــرابــات 
وأنــواعــهــا، وموضوع  الــوراثــيــة 
الـــــــــمـــــــــوروثـــــــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ ــة والـ ــيـ ــروبـ ــكـ ــيـ ــمـ والـ
ــذه األبــــحــــاث  ــ وتـــطـــبـــيـــقـــات هــ
البحثي  الجانب  العلمية في 
والسريري، واختتمت الورشة 
الطلبة  مــع  تفاعلي  بــنــقــاش 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا األخـــاقـــيـــة 
اإلنجازات  بهذه  تحيط  التي 
الـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــي تـــعـــد أحـــد 
يلزم  التي  المهمة  الجوانب 
فيما  االعــتــبــار  بعين  أخــذهــا 
الجينية  بــالــتــقــنــيــات  يتعلق 
أيضًا في هذه  وتم  الحديثة. 
الـــــــــدورة مـــنـــاقـــشـــة الــتــطــبــيــق 
الـــعـــلـــمـــي لــــهــــذه الــمــفــاهــيــم، 
أهـــمـــهـــا »مـــــشـــــروع الـــجـــيـــنـــوم 
الـــبـــحـــريـــنـــي« الــــــــذي يـــهـــدف 
ــودة الـــخـــدمـــات  ــ ــ إلـــــى رفـــــع جـ
ألصحاب  المقدمة  الصحية 
كالسكلر  الــوراثــيــة  األمـــراض 
أو األمراض التي يلعب فيها 
فــيــهــا دورا  الــجــيــنــي  الــعــامــل 
كبيرا كمرض السكر وأمراض 

القلب وغيرها.

موهوب�و »الط�ب« بجامعة الخليج ينهون ور�س�ة »علم الجينات والجينوم«

} ختام الدورة التدريبية »علم الجينات والجينوم«.

} قائد خفر ال�سواحل خالل اللقاء.

ق����ائ����د خ���ف���ر ال�������س���واح���ل ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ق����ائ����د ق������وة ال�����واج�����ب ال��م��خ��ت��ل��ط��ة 
اســتــقــبــل الــعــمــيــد جــاســم مــحــمــد الــغــتــم قائد 
خفر السواحل، بمكتبه صباح امس، العقيد الركن 
الــبــحــري ســيــف عـــبـــدالـــهـــادي الــهــمــان قـــائـــد قــوة 
المرافق  والــوفــد   )152CTF( المختلطة الــواجــب 

له.
 وفي مستهل اللقاء، رحب قائد خفر السواحل 

بقائد قوة الواجب المختلطة، حيث تمت مناقشة 
الجانبين في مجال  بين  والتنسيق  التعاون  أوجه 
والسبل  الــقــدرات  وبناء  والتدريب  البحري  األمــن 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
ــث عــــــــدد مــن  ــحــ ـــا تــــــم خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، بــ كــــمـ

الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 

اســتــقــبــل صـــاحـــب الــســمــو 
الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــن 
محمد القاسمي عضو المجلس 
العربية  األعلى بدولة اإلمارات 
الشارقة،  إمــارة  حاكم  المتحدة 
ــر الــــبــــديــــع الــــعــــامــــر فــي  ــقـــصـ بـ
بن  الشيخ خالد  الشارقة  إمــارة 
عبداهلل آل خليفة سفير مملكة 
الــبــحــريــن لـــدى دولــــة اإلمــــارات 

العربية المتحدة.
وخـــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء، أشـــــــاد 
صـــاحـــب الـــســـمـــو حـــاكـــم إمـــــارة 
الـــــشـــــارقـــــة بــــعــــمــــق الــــعــــاقــــات 
الممتدة  اإلماراتية  البحرينية 
انطاًقا  الماضية،  العقود  عبر 
الــروابــط األخــويــة المتينة  مــن 
ــخ الـــمـــشـــتـــرك ووحـــــدة  ــاريــ ــتــ والــ

المصير والمصالح الواحدة.
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحــ ــ ــــف صــ ــلــ ــ وكــ

السفير  الــشــارقــة  ــارة  ــ إمـ حــاكــم 
بنقل تحياته وتهانيه إلى مقام 
حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
وإلــى صاحب  البحرين،  مملكة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  آل خليفة ولي  بن حمد 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
حــلــول شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، 
داعًيا المولى عز وجل أن يعيد 
هذه المناسبة المباركة عليهما 
العافية،  وتمام  الصحة  بموفور 
بـــدوام  الــبــحــريــن  وعــلــى مملكة 

التقدم والرقي واالزدهار.
مـــن جــانــبــه، عــبــر الــســفــيــر 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــصــاحــب 
ــارة الــشــارقــة،  ــ الــســمــو حــاكــم إمـ
األخوية  العاقات  عمق  مؤكًدا 
ــربــــط بــيــن  ــي تــ ــتــ الــــراســــخــــة الــ

ــا  ــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن، ومــ ــلــ ــبــ الــ
القربى  أواصــــر  مــن  يجمعهما 
وتاريخ وعادات وتقاليد ومواقف 
ما  على  مثنًيا  ثابتة،  مشتركة 
في  الشارقة  إمــارة  إليه  وصلت 
ــن نــمــو وتــطــور  ــوه، مـ ــمـ عــهــد سـ
وازدهار عبر المشاريع النوعية 
والثقافية  والتراثية  العمرانية 
والـــســـيـــاحـــيـــة، وكـــذلـــك الـــرؤيـــة 
ــود  ــهـ ــوه والـــجـ ــمـ ــسـ ــدة لـ ــديــ ــســ الــ
البناء  في  تبذل  التي  الحثيثة 
الثقافي والحفاظ على الهوية 
اإلســــــامــــــيــــــة، مــــــا أســـــهـــــم فــي 
لقب  الشارقة  إمـــارة  استحقاق 
عــاصــمــة الــثــقــافــة اإلســامــيــة 
ــارة  ــ بـــكـــل جــــــــدارة، مــتــمــنــًيــا إلمـ
ــزيـــد مــــن الــنــمــو  ــمـ الـــشـــارقـــة الـ
ــتـــقـــدم واالزدهـــــــــار فـــي عهد  والـ

سموه الزاهر.

} �سمو ال�سيخ د. �سلطان القا�سمي خالل لقاء ال�سفير البحريني.
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اأمريكا والخليج والطبق المك�سور!

فوزية رشيد

إذ  وخاصة  المكسور  الطبق  أن  يعرف  كلنا   {
تــحــّول إلـــى شــظــايــا صــغــيــرة ومــفــتــتــة مــن الصعب 
ودول  المتحدة  الــواليــات  بين  التوتر  إن  ترميمه! 
على  العربية  المنطقة  فــي  أخـــرى  ودول  الخليج 
رأسها مصر لم يكن قط وليد أي تطورات إقليمية 
ودولية راهنة، وإنما هو نابع من تضارب المصالح 
واالستراتيجيات  الـــرؤى  مــع  الخليجية/العربية 
األمريكية التي تضرب مباشرة في تلك المصالح، 
بل في األمن القومي الخليجي والعربي، وخاصة 
األمريكية  االستراتيجيات  تلك  مسار  اتضاح  مع 
واإلســـام  الــعــرب  الــحــرب على  وإعـــان  منذ 2001 
الــحــرب على اإلرهــــاب، ومــا تبع ذلــك من  بمسمى 
ــار الــشــامــل  ــاذيـــب وفــبــركــات حـــول أســلــحــة الـــدمـ أكـ
ــعـــراق فـــي يـــد االحــتــالــيــن األمــريــكــي  وإســـقـــاط الـ
إليه األحــداث وفق مشروع  واإليــرانــي، وما تطورت 
الـــشـــرق األوســــــط الـــجـــديـــد بــمــا ُعـــــرف بـــ)الــربــيــع 
العربي( ليكون النموذج العراقي هو النموذج الذي 
أرادت أمريكا تعميمه في العديد من دول المنطقة 
حلفاءها  المشروع  ذلــك  من  تستثن  ولــم  العربية 
في دول الخليج العربي الذي عملت على إسقاط 
األمريكي  الموقف  في  حــدث  كما  أنظمته!  بعض 
الدومينو  البحرين 2011، لتلعب لعبة  من أحداث 
أخــرى  خليجية  أنــظــمــة  إلســقــاط  لعبتها  بــعــدهــا 
بعد  السعودية سدا منيعا  ووقفت  وأنظمة عربية! 
ذلك بما يخص إفشال هذا المشروع في البحرين 
تم  التي  العربية  الــدول  باقي  وحكاية  وفــي مصر! 

إسقاط أنظمتها معروفة للجميع!
} إذن التوتر ناشئ بسبب )الرؤية االستراتيجية 
األمريكية( للخليج وللمنطقة العربية التي أرادت 
رهنها لحكم اإلرهــاب اإليراني من جهة واإلرهــاب 
والوثائق  والتسريبات  أخــرى!  جهة  من  اإلخــوانــي 
السرية والعلنية حول تلك االستراتيجية جميعها 

باتت مكشوفة وواضحة للعيان!
هو  أوبــامــا  بعد حكم  بلة  الطين  زاد  ما  ولعل 
حكم إدارة بايدن التي أوصلت العاقات الخليجية 
األمريكية إلى منحدرات عميقة أخرى وخاصة مع 
رد فعل واشنطن على هجمات الصواريخ والطائرات 
مدنية  أهــداف  على  اإليرانية/الحوثية  المسيرة 
فـــي الــســعــوديــة واإلمـــــــــارات، إلــــى جـــانـــب الــمــوقــف 
المتساهل مع اإلرهاب اإليراني وأذرعه، والموقف 
مــن كــل الــفــصــائــل اإلرهــابــيــة والــمــتــطــرفــة عموما 
تــزال موضوعة  ال  اإلخـــوان وجميعها  رأســهــا  على 
المنطقة  لتغيير  األمــريــكــي(  الـــرهـــان  )ســلــة  فــي 
لهؤالء  حكمها  وتسليم  التسلطية  رؤيتها  بحسب 

المتطرفين اإلرهابيين في المنطقة العربية!
ثــابــتــة حتى  أمــريــكــيــة  } هـــي اســتــراتــيــجــيــة 

ــقـــط تــنــتــظــر الـــفـــرصـــة أو الـــفـــرص  الـــلـــحـــظـــة، وفـ
مــجــددا!  الــطــاولــة  رأس  عــلــى  لوضعها  الــمــنــاســبــة 
كواجهة لصراع  الــروســيــة-األوكــرانــيــة  الــحــرب  ومــا 
أمــريــكــا والـــغـــرب مـــع روســـيـــا، إال إضـــافـــة جــديــدة 
المصري،  والخليجي  األمــريــكــي  الــتــوتــر  لشحنة 
وحيث التحالف الرباعي تحديدا رفض الخضوع 
للضغوط األمريكية في العاقة مع روسيا مثلما 
ــارات زيـــادة إنــتــاج النفط  ــ رفــضــت الــســعــوديــة واإلمـ
بهدف كبح األسعار التي ارتفعت بشكل كبير وحيث 
ال مصلحة خليجية في ذلك، وحيث دول الخليج 
ودول  الخليج  عــن  تخلت  الــتــي  أمــريــكــا  أن  تـــدرك 
النووي  الملف  )اتفاقية  بتوقيع  وقبلت  المنطقة 
اإليـــرانـــي( أو هــي فــي طريقها الــمــؤكــد إلــى ذلــك، 
دون  ومــن  الخليجية!  المصالح  مــراعــاة  دون  مــن 
أخذ موقف أمريكي حقيقي من اإلرهاب اإليراني 
األمريكية  العاقات  ترميم  من  يجعل  ما  وأذرعــه 
الــصــعــوبــة! وخــاصــة أن  أمـــرا فــي غــايــة  الخليجية 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ ــه ال الــ ــدرك أنــ ــ ــات يـ الــخــلــيــج بــ
للمنطقة!  الــتــدمــيــريــة  أجــنــدتــهــا  عـــن  ســتــتــخــلــى 
وال »إيـــــــران الـــمـــالـــي« ســتــتــخــلــى عـــن مــشــروعــهــا 
أن  جــيــدا  يـــدرك  الخليج  بــل  اإلرهـــابـــي!  التوسعي 
هناك تفاهمات سرية وتخادما بين أمريكا وإيران 
أي  ثم  ومن  والمنطقة!  الخليج  استقرار  لزعزعة 
كام حول ترميم العاقات من دون وضع االعتبار 
الــتــدمــيــريــة  األمــريــكــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  لحقيقة 
اإلرهاب  مع  أمريكا  تخادم  ولحقيقة  والمستمرة، 

اإليراني لن يكون كاما مجديا!
ــيــــوم األمــــــن الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي عــلــى  } الــ
الخبث  لعبة  إليــقــاف  سانحة  والــفــرصــة  المحك 
األمريكية/اإليرانية في المنطقة، وهذا ما تقوده 
السعودية ومصر في إطار التحالف العربي مهما 
خرجت بعد ذلك التقارير األمريكية والتصريحات 
ــادة تــرمــيــم الــعــاقــات األمــريــكــيــة مع  الــمــلــونــة إلعــ
أهدافها  عــن  أمريكا  تتخلى  أن  دون  مــن  الخليج 
الــتــدمــيــريــة وتــدخــاتــهــا ومــشــروعــهــا الـــذي يتبنى 

الفوضى والتغيير القسري واإلرهاب.. إلخ.
الطبق األمريكي لم يعد مجرد طبق مكسور 
آخر  بطبق  اســتــبــدالــه  أوان  وآن  مفتتا  أصــبــح  بــل 
جديد، قد يكون طبقا صينيا أو طبقا روسيا أو.. 
أطــبــاق  ولــلــعــرب  يــكــون للخليج  أن  ــاس  األســ إلـــخ، 
مـــن صــنــاعــتــهــم الــخــاصــة! ولـــتـــدرك أمــريــكــا أكــثــر 
وأمــنــه  مصالحه  للخليج  أن  مــضــى  وقـــت  أي  مــن 
االستراتيجي، وأنه على استعداد تام للدفاع عنها 
الثمن، وهــذا ما يتضح من  كــان  المرة مهما  هــذه 
مواجهة  فــي  عموما  والــعــربــي  الــســعــودي  الموقف 

الضغوط األمريكية.

بــــــــــدءا مــــــن نــــهــــايــــة شــــهــــر مــــــارس 
الماضي، وتحديدا يوم الـ28 من الشهر 
حالة  إلــى  البحرين  انتقلت  الــمــذكــور، 
التعامل  مــن حــــاالت  مــتــقــدمــة،  أخــــرى 
ــع جــائــحــة »كـــــورونـــــا«، تــعــكــس وتــؤكــد  مـ
ــقـــدم الـــــــذي حــقــقــتــه  ــتـ ــمـ ــتـــوى الـ الـــمـــسـ
للفيروس  التصدي  في جهود  المملكة 
توفير  خــال  مــن  المجتمع  وتحصين 
الكثير من اللقاحات المضادة التي تم 
تمثلت  أيضا،  ومحليا  دوليا  اعتمادها 
الفريق  إعــان  في  النوعية  النقلة  هذه 
الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــارة  ــ كــــورونــــا تــعــلــيــق الــعــمــل بــآلــيــة اإلشـ
ــتـــشـــار فـــيـــروس  الـــضـــوئـــيـــة لــمــســتــوى انـ
كورونا، مع إعادة تفعيلها متى ما دعت 
الكمام  لبس  »أن  كما  لــذلــك،  الــحــاجــة 
سيكون اختياريا في المناطق الداخلية 
والخارجية وفق التعليمات اإلرشادية«.

هــذه اإلجــــراءات الــجــديــدة، لــم تأت 
من فراغ، وإنما اتخذت »بناء على آخر 
الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات الــخــاصــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا«، بحسب مــا جــاء في 
بـــيـــان الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي، هــذه 
اإلجراءات، من الناحية المعنوية، رفعت 
االنتهاء  بقرب  الناس  تفاؤل  درجة  من 
مــن هـــذه الــجــائــحــة الــتــي خــيــمــت على 
أكثر  مــدى  الــعــالــم، على  جميع شــعــوب 
من عامين متواصلين وأحدثت انقابا 

جذريا في الكثير من العادات والتقاليد 
وأنظمة العمل والتعليم وغير ذلك من 

مجاالت الحياة المختلفة.
اإلجــراءات  لجميع  البحرين  إلغاء 
»كورونا«  بفيروس  الصلة  ذات  التدابير 
ذلك  فــي  بما  الــعــالــم،  دول  مــن  كغيرها 
ــال من  ــأي حــ بــ يــعــنــي  ــوار، ال  ــجــ الــ دول 
انتهى،  الفيروس قد  أن خطر  األحــوال 
ــــدث هــــو انــتــقــال  لـــكـــن الــــفــــرق فــيــمــا حـ
مــســؤولــيــة هـــذه اإلجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
المواطن  عاتق  على  األولـــى،  بالدرجة 
الكمام  لبس  إلــزامــيــة  فــعــدم  والــمــقــيــم، 
الواقي، ال يجب أن يفتح باب االستهتار 
ــأنـــه أن يـــزيـــد مــن  ــذي مــــن شـ ــ ــر الــ ــ األمــ
أعداد اإلصابات التي ما زالت البحرين 
بشكل  انخفضت  وإن  يــومــيــا،  تسجلها 
كبير مقارنة مع الصعود غير المسبوق 
الذي تجاوز الثمانية آالف إصابة يوميا 
بعد  التي جــاءت  األخــيــرة  الموجة  بعد 

ظهور »أوميكرون« الشديدة االنتشار.
ــدة،  ــديــ ــجــ ــي هــــــذه الــــخــــطــــوات الــ ــ فـ
أي الــتــخــلــي عـــن اإلجـــــــراءات الــمــلــزمــة 
بـــالـــفـــيـــروس،  الـــصـــلـــة  ذات  والـــتـــدابـــيـــر 
المسؤولية  مــن  تضاعف  أنها  يفترض 
والجماعة،  الــفــرد  عــاتــق  على  الملقاة 
مــن ساحة  تنسحب  لــم  الــدولــة  أن  مــع 
فأبواب  وتــداعــيــاتــه،  الفيروس  مواجهة 
الــمــراكــز الــصــحــيــة وخــدمــاتــهــا مــازالــت 

الراغبين  الستقبال  ومستعدة  قائمة 
في تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، 
إضـــافـــة إلـــى أن مـــراكـــز الــفــحــص تــقــوم 
الملقى على عاتقها منذ  الــدور  بنفس 
المقدمة  والخدمات  الفيروس،  تفشي 
هي  المصابين  مــن  إليها  يحتاج  لمن 
األخـــــرى قــائــمــة عــلــى حــالــهــا مـــن دون 

تغيير.
يــمــكــن الــتــكــهــن بـــأن هـــذا االنــتــقــال 
في طريقة التعامل مع الفيروس، على 
أنه بوصفه خطوة على طريق التعافي 
الــصــحــي واالجـــتـــمـــاعـــي، واالقـــتـــصـــادي 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، بــعــد تــلــك الــســنــوات 
الــعــجــاف الــتــي أحــدثــهــا الــفــيــروس في 
الــوقــت  فــي  قــاطــبــة،  المجتمعات  حــيــاة 
نــفــســه فـــإن هـــذا االنــتــقــال فـــي طريقة 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
بمثابة  هو  الفيروس(،  )وجــود  القائمة 
امـــتـــحـــان جـــديـــد لـــمـــدى قــــــدرة ووعــــي 
الكبرى  األفــراد على تحمل المسؤولية 
الـــتـــنـــازل  الــــحــــالــــة، أي عـــــدم  ــي هـــــذه  فــ
والــتــخــلــي عــن اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
ــي فـــتـــرة مــن  ــة فــ ــروضـ ــفـ الـــتـــي كـــانـــت مـ

الفترات وأصبحت اآلن طواعية.
ــراءات  ــ ــاإلجــ ــ ــزام الــــطــــوعــــي بــ ــ ــتــ ــ االلــ
والتدابير المفروضة في الفترة السابقة، 
ــي الــمــجــتــمــعــي  ــ ــوعـ ــ ــد مـــســـتـــوى الـ ــؤكــ يــ
ذلك  المسؤولية،  تحمل  على  والــقــدرة 

أن هذا االلتزام، طوعيا كان أم إجباريا، 
يــصــب فـــي جــمــيــع األحـــــوال فـــي صــالــح 
الفرد والمجتمع دون غيرهم، فالوضع 
الخلو  إلى حالة  بعد  لم يصل  الوبائي 
التام من خطر هذا الفيروس وانتشاره، 
فالكثير من دول العالم مازالت تسجل 
أرقاما عالية من أعداد اإلصابات، بل إن 
دولــة مثل الصين اضــطــرت إلــى إغــاق 
والسبب  شــانــجــهــاي،  مــن  كبيرة  مدينة 
ــار غــيــر الــمــســبــوق ألعــــداد  ــتـــشـ هـــو االنـ

اإلصابات بالفيروس. 
ــي أن  ــ ــ ــك فـ ــ ــن شـــ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ ــــس هــ ــيـ ــ لـ
ــريـــن حـــقـــقـــت إنــــــجــــــازات نــوعــيــة  ــحـ ــبـ الـ
خال  للفيروس  تصديها  في  ملموسة 
ــن خـــــال اتـــخـــاذ  ــرة الـــمـــاضـــيـــة مــ ــتـ ــفـ الـ
جميع اإلجراءات الضرورية، من توفير 
مــخــتــلــف أنـــــــواع الـــلـــقـــاحـــات الـــمـــضـــادة 
إلــــى تــنــفــيــذ الــخــطــط والـــبـــروتـــوكـــوالت 
ــا، هـــذه  ــهـ ــعـ ــم وضـ االســـتـــبـــاقـــيـــة الـــتـــي تــ
بــإشــادة  حظيت  البحرينية  اإلنـــجـــازات 
دولــيــة واســعــة، واعــتــبــرتــهــا الــعــديــد من 
الجهات بمثابة األنموذج الذي يحتذى 
على  الحفاظ  المهم  من  وبالتالي  بــه، 
ذلك  شــأن  من  وتدعيمه ألن  تحقق  ما 
أن يـــصـــب فــــي حـــفـــظ صـــحـــة وســـامـــة 
الــجــمــيــع، وفـــي الــوقــت نفسه يــعــزز من 
المكانة التي سجلتها البحرين في هذا 

المضمار.

مثل البعد االجتماعي سمة من أبرز سمات السياسة 
أكدت  التي  ثوابتها  أحد  يعد  بل  البحرينية،  االقتصادية 
أن  دون   ،»2030 االقــتــصــاديــة  الــبــحــريــن  ــة  »رؤيــ فــي  عليها 
مع  االجتماعية  الحماية  برامج  على  البعد  هذا  يقتصر 
اتــســاع هـــذه الــبــرامــج وشــمــولــهــا، ولــكــنــه امــتــد إلـــى الــتــزام 
التنمية  بدعم مختلف جوانب  األوقــات  كل  الحكومة في 
أسعار  فيها  تدنت  التي  الظروف  تلك  في  البشرية، حتى 
وحين  عــجــزا.  للدولة  العامة  الــمــوازنــة  وحققت  النفط، 
كانت المفاضلة في تقليص هذا العجز بين زيادة الدين 
العام -مع ما لذلك من تبعات على التصنيف االئتماني 
للمملكة- وبين تقليص اإلنفاق االجتماعي؛ كان االختيار 

زيادة هذا الدين. 
الــعــديــد مــن األنشطة  تــوقــف  لــهــذا، حين  تأييد  وفــي 
الملك  ووجــه جالة  كــورونــا،  أثــنــاء جائحة  االقــتــصــاديــة، 
 4.5( اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  ثــلــث  نــحــو  بتخصيص 
ــار(، لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر تـــداعـــيـــات هــذه  ــنــ مـــلـــيـــارات ديــ
الــجــائــحــة وتــحــقــيــق اســتــقــرار الــقــوى الــعــامــلــة، ورغــــم ما 
خفض  من  المالي  االستقرار  تحقيق  اعتبارات  اقتضته 
ــإن الــحــكــومــة جــعــلــت الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي  لـــإنـــفـــاق؛ فــ
فـــي مــأمــن مـــن تــأثــيــر هـــذا الــخــفــض. وحــيــن لــجــأت إلــى 
القيمة  ضريبة  فــرض  فــي  تمثلت  ضريبية  سياسة  اتــبــاع 
المضافة، لم تلجأ إلى ضرائب على الدخل، ولكنها لجأت 
إلى ضريبة على اإلنفاق، أي إن المواطن ال يتحملها إال 

بمناسبة إنفاقه على عدد من السلع والخدمات.
وقبل أن ينتهي عام 2021 أعلن وزير المالية واالقتصاد 
الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، الــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة، فــي 31 
أكــتــوبــر، خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي، الــتــي تــوجــهــت إلــى 
من  مستفيًدا   ،2024 بحلول  المالي  االســتــقــرار  تحقيق 
المحلي  الناتج  حقق  حين  التعافي،  لهذا  الفعلي  البدء 
الــنــفــطــي نــســبــة نــمــو 12.8% مـــن الــربــع  اإلجـــمـــالـــي غــيــر 
سعت  االقتصادية،  جوانبها  وفي  المنصرم.  للعام  الثاني 
الخطة -عبر تسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، 
وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات 
وأصحاب  للمستثمرين  دائــمــة  إقــامــات  وطــرح  األجنبية، 
المواهب، والتوقيع على عدد من االتفاقيات االقتصادية- 
 2.5 مــن  أكثر  بقيمة  أجنبية  استثمارات  استقطاب  إلــى 
المشاريع  تنفيذ  عــن  فــضــا   ،2023 بــحــلــول  دوالر  مــلــيــار 
ــــاق مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة  الــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى، عــبــر إطـ
مترو  مــشــروع  بينها  مــن  دوالر،  مليار   30 مــن  أكثر  بقيمة 
البحرين، ومنطقة التجارة األمريكية، ومنطقة الصناعات 

التحويلية في قطاع األلمونيوم.
عام  في  أطلقت  قد  كانت  المملكة  أن  المعلوم،  ومــن 
دوالر،  مليار   32.5 بقيمة  تنموية  مشاريع  حزمة   ،2015
المسافرين  مبنى  منها: مشروع  إنــجــازه  تم  ما  أبــرز  ومــن 
السادس  الصهر  وخط  الدولي،  البحرين  بمطار  الجديد 
األنابيب  الــمــســال، وخــطــة  الــغــاز  اســتــيــراد  بــألــبــا، ومنصة 
مـــدن جـــديـــدة )مــديــنــة  ــاء خــمــس  وإنـــشـ )أ, ب(,  الــنــفــطــي 
سلمان – مدينة خليفة – مدينة شرق الحد – مدينة شرق 
سترة – ضاحية الرملي(, ومشاريع بنية تحتية على رأسها 
شبكة كهرباء ضغط عاٍل بمستوى 400 كيلو فولت، مكونة 
مــن عـــدة مــحــطــات وخــطــوط وتــطــويــر مختلف الــشــوارع 

والتقاطعات الرئيسية.
واشــتــمــلــت خــطــة الــتــعــافــي أيـــًضـــا عــلــى تــحــقــيــق نمو 
القطاعات  تنمية  عبر   ،%5 بنسبة  النفطي  غير  القطاع 
الواعدة، كقطاع السياحة، باستهداف زيادة عدد السائحين 
دينار،  مليار   2 إلــى  السياح  وإنفاق  سائح،  مليون   14 إلــى 
وقطاع الخدمات اللوجستية، برفع كمية الشحن بالميناء 
إلــى مليون متر متري  الــمــطــار  ومــن  إلــى مليون حــاويــة، 
أكثر من  إلى  الوجهات الجوية  وزيــادة عدد  بحلول 2030، 
70 وجهة بحلول 2025، وجعل البحرين من أفضل ثاثة 
إقليمًيا وعشرين عالمًيا في الخدمات اللوجستية، وزيادة 
إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  مساهمة 
والغاز  النفط  تنمية قطاع  إلى جانب   ،2030 بحلول   %10
استكمال  مثل  الرئيسية،  المشاريع  استكمال  خــال  من 
إنــشــاء 22 محطة وقـــود جــديــدة، ومــتــابــعــة تــطــويــر مـــوارد 
والقواطع  البحرين،  خليج  مــشــروع  مثل  والــغــاز،  النفط 

البحرية، وحقل البحرين.
ويبدو البعد االجتماعي في أولويات هذه الخطة في 

خلق فرص عمل واعدة، وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 
الــمــبــادئ  أحـــد  يــحــقــق  بــمــا  10 آالف ســنــوًيــا حــتــى 2024، 
جعل  وهــي   ،2030 االقتصادية  البحرين  لرؤية  الرئيسية 
وقد  العمل.  ســوق  في  األول  الخيار  البحريني  المواطن 
جاء هذا الهدف واقعًيا، حيث قامت وزارة العمل والتنمية 
للتوظيف،  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  مـــن خـــال  االجــتــمــاعــيــة 
نحو  في  الخاص  القطاع  في  بحريني  ألــف   26 بتوظيف 
تتسع  كما  ألفا،   12 نحو  وتدريب   ،2021 في  منشأة   6642
فمازالت  أجــورهــم،  وزيـــادة  البحرينيين  لتشغيل  الــفــرص 
نسبة البحرنة في القطاع الخاص عند حدود 33%، كما أن 
نسبة البحرينيين المشتغلين في القطاع الخاص، الذين 
حــدود  فــي  شهرًيا  ديــنــار   600 على  تزيد  ــوًرا  أجـ يتقاضون 
االتــصــاالت،  قطاع  في  البحرنة  نسبة  ترتفع  وفيما   .%35
وتبلغ 71% وفي قطاع الخدمات المالية وتبلغ 68%؛ إال أنها 
في قطاع الصناعة تبلغ 19.5%، وفي قطاع السياحة %22.

تنفيذ  عبر  السياحة،  قطاع  فــي  الــفــرص  هــذه  وتــأتــي 
لنفس  الصناعة  قطاع  وفي   ،)2026–2022( استراتيجيته 
إلــى  الــبــحــرنــة  نسبة  رفـــع  فيها  يستهدف  والــتــي  الــفــتــرة، 
نسبة مساهمته  رفع  إلى  السياحة  قطاع  ويسعى   .%25.3
وأعداد   ،%11.4 إلى   %7 اإلجمالي من  المحلي  الناتج  في 
يبلغ  وأن  سائح،  مليون   14.1 إلــى  مليونا   11 من  السياح 
إنفاق  ومتوسط  لــيــال،   3.5 السياحية  الليالي  متوسط 
العمل  فــرص  تــأتــي  وكــمــا  بحرينيا.  ديــنــارا   74.5 الــســائــح 
فندقة  مــن  السياحي  للنشاط  المختلفة  المجاالت  فــي 
ــن الـــخـــدمـــات الــمــحــاســبــيــة  ومـــطـــاعـــم ومـــقـــاهـــي فـــضـــًا عـ
واإلداريــة والفنية المرتبطة؛ فإنها تأتي أيًضا من أعمال 
فنادق  القطاع من  والتجهيزات لمشروعات هذا  التشييد 
وواجــهــات غــوص وشــواطــئ وأمــاكــن تــرفــيــه. ومــن جانبها، 
برامج  بتنفيذ  االجتماعية,  والتنمية  العمل  وزارة  قامت 
لتسريع  والسياحة  السفر  قطاع  فــي  احترافية  تدريبية 
إدمــــاج الباحثين عــن عــمــل، إلـــى جــانــب تــقــديــم الــحــوافــز 
دعم  ومنها  البحريني،  الــمــواطــن  توظف  التي  للشركات 
ــور وتــوفــيــر الــتــدريــب الــمــهــنــي الــمــجــانــي، فــضــًا عن  األجــ

التسهيات اإلدارية.
يتيحها  التي  العمل  فــرص  من  االستفادة  ولتحقيق 
نقل صاحيات  تم  التعافي،  استراتيجيات خطط  تنفيذ 
إعداد خطة هيئة تنظيم سوق العمل, إلى وزير العمل بعد 
الخطة  متابعة  ويتم  التنفيذي،  الرئيس  يقدمها  كان  أن 
واإلشراف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء، واللجان 
في  الخطة  هــذه  تضمين  ويــجــري  العاقة.  ذات  الــوزاريــة 
خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، وبــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة. 
مطورة  خطة  تنفيذ   ،)2023  –2021( خطة  تضمنت  وقــد 
مستدامة للتعليم ما بعد المدرسي إلعداد كوادر وطنية 
بمستوى دولي من خال تنفيذ نظام للتعليم والتدريب، 
التوظيف,  مــهــارات  مــبــادرة منصة  العمل على  إلــى جانب 
ومتكاملة ألهم  بيانات شاملة  تقدم  إلكترونية  كمنظومة 
الــمــهــارات، الــتــي يطلبها ســـوق الــعــمــل، ومـــبـــادرة مــهــارات 
الــبــحــريــن كــأحــد الــمــشــاريــع الــحــيــويــة الــمــتــصــلــة بخطة 

التعليم ما بعد المدرسة.
القطاع  في  للتوظيف  البحريني  ألفضلية   وتعزيًزا 
الوطني للتوظيف 120  البرنامج  الخاص، بلغت ميزانية 
مــلــيــون ديـــنـــار لــدعــم الــتــوظــيــف والـــتـــدريـــب عــلــى مـــدى 3 
تميل  التكلفة  جعل  جانب  إلــى  تمكين,  قبل  مــن  ســنــوات 
لصالح البحريني. وتمديد فترة اإلعان عن الوظائف في 
الباحثين عن عمل، وتسهيل  الصحافة، وتسهيل تسجيل 
إدمــاج  لتسريع  لــإنــاث  الجزئي  والعمل  بعد،  عــن  العمل 
المرأة في سوق العمل، وفرض نسب بحرنة بشكل متفاوت 
العمالة  استقدام  وترشيد  الخاص،  القطاع  منشآت  على 
الوافدة، وإقامة معرض توظيف إلكتروني دائم، إلى جانب 
مــع ضمان  والــتــدريــب  العمل،  رأس  الــتــدريــب على  بــرامــج 

الوظيفة.
زيــــادة مساحة  فــي  أيــضــا  االجــتــمــاعــي  الــبــعــد  يتمثل 
اإلسكان،  لمشكلة  جذرية  حلوال  يتيح  ما  وهــو  العمران، 
الطلب  وزيــادة  السكاني،  النمو  ارتفاع معدل  للتعامل مع 

خمس  على  التعافي  خطة  احتوت  حيث  المساكن،  على 
مدن جديدة، يجري العمل حالًيا على إعداد مخططاتها 
 .%60 بنحو  المملكة  في  العمران  مساحة  وتزيد  العامة، 
ــارم، وجــزيــرة  وتــقــع هـــذه الــمــدن فــي مــنــاطــق )فــشــت الـــجـ
سهيلة، وفــشــت الــعــظــم، وخــلــيــج الــبــحــريــن، وجـــزر حـــوار. 
ويأتي هذا التوسع العمراني، بجانب ما حققته الحكومة 
جالة  مــبــادرة  تنفيذ  فــي  الــخــاص  القطاع  مــع  بالشراكة 
الملك, بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، حيث أقامت خمس 
مـــدن إســكــانــيــة جــديــدة )مــديــنــة ســلــمــان، وتــضــم نــحــو 12 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة، ومــنــطــقــة شـــرق الــحــد 5000 وحـــدة 
سكنية، ومنطقة شرق سترة 3500 وحدة سكنية، ومدينة 
خليفة 4500 وحدة سكنية، وضاحية الرملي 4000 وحدة 
سكنية(، إلى جانب برنامج شراكة, الذي يتم فيه المزايدة 
القطاع  قبل  من  الحكومية  األراضــي  تطوير  على حقوق 
اللوزي،  بمنطقة  منزال   132 تطوير  عن  فضا  الــخــاص، 
ألف   16 ليشمل  البرنامج  هــذا  فــي  الــتــوســع  حــالــًيــا  ويــتــم 

وحدة سكنية بجودة عالية.
احتوته خطة  البعد االجتماعي كذلك فيما  ويتمثل 
الــعــالــي،  التعليم  تــدعــم جــــودة  الــتــعــافــي مــن مــشــروعــات، 
شملت مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية, وهو مجمع 
ومراكز  وطبية،  أكاديمية  مرافق  يضم  الصحية  للرعاية 
في  السائدة  األمـــراض  دراســة  في  المتخصصة  لألبحاث 
مرحلتين،  عــلــى  الــمــشــروع  هـــذا  تنفيذ  ويــتــم  الــمــنــطــقــة. 
األولى قسم تعليمي من ثمانية طوابق بسعة 300 سرير، 
ومختبرات حديثة ومركز تصوير إشعاعي. والثانية تتوسع 
إلى 500 سرير ومركز بحث وتطوير وقاعدة مؤتمرات، كما 
البحرين،  لجامعة  الهندسة  كلية  مشروع  الخطة  شملت 
والذي يوفر بيئة علمية تساهم في إثراء البحث العلمي 
المحلية  الصناعات  الهندسية لخدمة  التقنيات  وتطوير 
التطوير للمجاالت جديدة كعلوم  واإلقليمية، كما يتسع 
التي  الكوادر المتخصصة في المجاالت  الفضاء، وإعداد 

تلبي احتياجات سوق العمل.
وفي مجال النقل يأتي مشروع مترو البحرين, الذي 
انــتــهــت دراســـتـــه االســتــشــاريــة، وبــــدأت الــحــكــومــة مرحلته 
لتطوير  مساعيها  فــي  مهمة  خــطــوة  تمثل  الــتــي  األولـــى، 
الركاب  ويبلغ عدد  الحضري بطول 109كــم.  النقل  شبكة 
في السنوات األولى للتشغيل نحو 200 ألف راكب يومًيا، 
إلى  المشروع كنظام نقل بديل مستدام وعصري  ويسعى 
السيارة  اســتــخــدام  على  أفضلية  المترو  اســتــخــدام  جعل 
ويخفض  المرورية،  االختناقات  من  يقلل  بما  الخاصة، 
يأتي  كما  البيئة.  ويحسن  الــوقــود،  على  المحلي  الطلب 
أيًضا مشروع جسر الملك حمد, الذي يربط بين البحرين 
وأربعة مسارات، وجزء من مسار  والسعودية بطول 25كم، 
حركة  المشروع  هذا  ويعزز  الخليجية.  الحديدية  السكة 
حل  في  يسهم  أنــه  كما  البلدين،  بين  والسياحة  التجارة 
مشكلة االزدحام على جسر الملك فهد، ويعزز كفاءة نقل 
البضائع واألفراد. كما يأتي مشروع الشارع الشمالي بطول 
التوسع  ويــواكــب  الطرق  شبكة  تطوير  يستكمل  22.5كـــم، 
الــعــمــرانــي، ويـــوفـــر مـــمـــرات لــلــنــقــل عــلــى طـــول المحيط 
الــشــمــالــي لــلــمــمــلــكــة، ويـــعـــزز مـــن الـــربـــط بــيــن الــمــشــاريــع 

االستراتيجية واإلسكانية.
يـــضـــاف إلــــى أهــمــيــة ذلــــك مـــا اشــتــمــل عــلــيــه الــبــعــد 
االجــتــمــاعــي مــن مــشــروعــات فــي الــقــطــاع الــصــحــي، التي 
يقدم  والــذي  الصحية,  للخدمات  دالمونيا  مجمع  تضم 
ومستشفى  الــتــخــصــصــات،  مختلف  فــي  وعــيــادة  خــدمــات 
التخصصات  كــل  وتــشــمــل  عــالــي،  بمنطقة  حمد,  الــمــلــك 
للعمليات  غــرفــة  عـــن  فــضــًا  ــرا،  ــريـ سـ  125 بــطــاقــة  أيـــًضـــا 
الطاقة  عــلــى  المستشفى  وتعتمد  الــدقــيــقــة،  الــجــراحــيــة 
الشمسية بنسبة 75%. وفي قطاع الشباب والرياضة نجد 
رياضيا  ملعبا  يتضمن  الــذي  الرياضية،  المدينة  مشروع 
متكاما، هو األكبر على مستوى المملكة، وصالة متعددة 
متاجر  ومجمع  القوى،  أللعاب  ومسارات  االستخدامات، 

وفنادق.
استراتيجيات  تنفيذ  باستكمال  فــإنــه  الــعــمــوم،  على 
خطة التعافي البحرينية في أبعادها البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية، تكون المملكة قد حققت نقلة نوعية كبرى 
مقربة  على  تجعلها   2030 االقتصادية  رؤيتها  تنفيذ  في 

من اإلنجاز الكامل ألهداف التنمية المستدامة 2030. 
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البعد االجتماعي في خطة التعافي االقت�سادي البحرينية 
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

ــة أربـــعـــيـــنـــيـــات  ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي أتـــــــت إلــــى 
الــدنــيــا »أم الــخــيــر« وكــــان عــام 
تحت  تــئــن  فــالــبــاد  المسغبة، 
والفقر وضيق  المجاعة  وطأة 
ــم فــــي حـــرب  ــالــ ــعــ الـــــحـــــال، والــ
مامحها،  تتضح  لــم  طاحنة 
في  الثانية  العالمية  فالحرب 
ــا، قـــتـــل وفــتــك  ــهـ ــلـ أشـــــد مـــراحـ
والصهيونية  وشــقــاء،  وتدمير 
ــيــــة تـــحـــيـــك وتـــنـــســـج  ــالــــمــ ــعــ الــ
الــمــؤامــرة الــكــبــرى على األمــة 
ــرب لــهــا ما  الــعــربــيــة، فــكــل حــ

بعدها!
اسم  »سليم«  جــدي  أطلق 
»خيرية« على ابنته وأمر نساء 
عــنــهــا  يـــتـــحـــدثـــن  أال  الـــقـــريـــة 

بالسوء وأال يوصمنها بسوء الطالع، كونها تأتي 
الدنيا في عام القحط والجدب والمسغبة،  إلى 
ال بل كان يداعب ابنته ويناديها »أم الخير« محبة 
لها  أفضل  في مستقبل  أمآل  وربما  لها،  وإكراما 

ولكل أبناء جيلها.
تـــربـــت »أم الــخــيــر«  فـــي »فــلــســطــيــن« وطــنــهــا 
الرجل  »سليم«  ومختارها  البلد  شيخ  بيت  فــي 
الــشــرس عــن فلسطين أرضــا  الــمــدافــع  الــوطــنــي 
وشــعــبــا، رفــيــق كــفــاح الـــحـــاج »أمـــيـــن الــحــســيــنــي« 
سنوات  نضاله  كلفه  الحسيني«،  »جمال  والحاج 
وكان  العتيد،  »عكا«  سجن  في  عمره  من  طويلة 
التي  اإلنجليزية  السيارة  يراقبون  القرية  أهــل 
ــإذا اتــجــهــت شـــمـــاال من  ــ تـــأتـــي ألخــــذ »ســـلـــيـــم«، فـ
مــدخــل الــقــريــة فـــإن الــمــوضــوع ســهــل عــبــارة عن 
إذا  وأمـــا  »نــابــلــس«،  إلــى سجن  أيـــام فهي ستقله 
فــالــمــوضــوع  الــقــريــة  اتــجــهــت يمينا مــن مــدخــل 
العتيد  »عكا«  إلى سجن  السيارة  عسير فستقله 

والموضوع سنوات من االعتقال والغياب!
وتلقت  القرية  بمدرسة  الخير«  »أم  التحقت 
السابع  الصف  إلــى  ووصلت  االبتدائية  علومها 
وكــانــت مــتــفــوقــة وتــفــوقــهــا جــعــل مــدرســاتــهــا من 
ــلـــس« يـــــردن أخـــذهـــا إلــــى الــمــديــنــة  ــابـ مــديــنــة »نـ
وإيــوائــهــا  بتعليمها  وتــكــفــلــن  دراســتــهــا،  إلكــمــال 
البلد  شيخ  عــارض  ونبوغها،  بتفوقها  إليمانهن 
الفكرة ورفضها، ولم يستجب إللحاح المعلمات 
ولــلــتــأريــخ إحـــداهـــن كــانــت مــن عــائــلــة »مــلــحــس« 

النابلسية.
نــزل عــن الجبل ملتزما  الـــذي  أبــي  »رشــيــد« 
ــوزي الــقــاوقــجــي« قــائــد جيش  ــ بـــأوامـــر قـــائـــده »فـ
العربية بضرورة  الــدول  أوامــر  الذي نفذ  اإلنقاذ 
حـــل الــجــيــش والـــركـــون إلـــى مــســاعــي الــصــديــقــة 
»بريطانيا«، رحل أبي مكسورا كأبناء جيله الذين 
وعوا على الدنيا وبادهم تسرق وخيراتها تنهب 
وهـــم أصــبــحــوا الجــئــيــن، ذهـــب إلـــى الــكــويــت عــام 
الحدود  الجتياز  الصهاريج  في  مختبئا  1953م 

ــة عــمــل،  ــبــــحــــث عــــن فــــرصــ والــ
1956م  عــــام  الـــكـــويـــت  لـــيـــغـــادر 
العربي  الجيش  لــنــداء  تلبية 
فـــي حــــرب الــــعــــدوان الــثــاثــي 
العربية،  على جمهورية مصر 
ــى الــكــويــت نــظــامــيــا  لــيــعــود إلــ
وعـــــبـــــر الـــــــحـــــــدود الـــرســـمـــيـــة 

»المطاع« عام 1957م.
إلــى  الــخــيــر« حــضــرت  »أم 
1959م،  عـــام  عـــروســـا  الــكــويــت 
حيث شظف العيش في إمارة 
واعـــــــدة، حــــــرارة الــطــقــس بها 
عــالــيــة وبــــدايــــات وجـــــود سبل 
الحياة المتطورة والكل يكدح 
في سبيل تأمين لقمة العيش 
له وألهله في الوطن السليب، 
ــة لــلــغــايــة  ــبـ ــعـ فـــــي ظــــــــروف صـ
معقولة  أجـــــواء  لــتــوفــيــر  الــخــيــر«  »أم  اجــتــهــدت 
لزوجها وأبنائها وتأمين حياة اجتماعية مقبولة 
مع األهل والمعارف الذين حضروا إلى الكويت.

شكلت الكويت ماذا آمنا لكل الفلسطينيين 
الــذيــن لــجــأوا إلــيــهــا ومــنــحــتــهــم عـــدة عــقــود من 
يعيشون  بأنهم  وشعروا  الــذات،  وبناء  االستقرار 
فــي وطــنــهــم فــاســتــثــمــروا وعــاشــوا حــيــاة معقولة 
كانوا  ولكنهم جميعا  للكثيرين  ورغيدة  للبعض 

مرتبطين بقوة بمدنهم وقراهم في فلسطين.
قدر اهلل أن تخرج »أم الخير« من الكويت عام 
1991م لألردن ولتبدأ حياة أخرى في عالم جديد 
حتمتها  جسيمة  ومسؤوليات  مختلفة  وأجـــواء 
ــام 1989م،  ــدأ عــ بــ ــذي  ــ الـ ــا  ــهـ ــروف مــــرض زوجـ ــ ظـ
زوجها  بجانب  الــوقــوف  في  العبء  كل  وتحملت 
اهلل  توفاه  ونهارا حتى  ليا  به  والعناية  ورعايته 
ابنها األصغر عام  عام 2006م، ولتفجع في وفاة 
ابنها  وفــاة  فــي  الفقد  مسلسل  ويستمر  2009م، 
األوسط عام 2019م، وكم هو الفقد صعب حين 

يتوفى األبناء واألم على قيد الحياة.
»أم الــخــيــر« والــدتــي فــي كــل عــثــرة لــي كانت 
تصبرني وتــقــول لــي »الــخــيــر فــي الــجــايــات« وكم 
كــانــت الـــعـــثـــرات كــثــيــرة أمـــــاه، وكــــم كــنــت صــبــورة 
والــــدتــــي، هـــل كـــانـــت الـــحـــيـــاة تــســتــحــق كـــل هــذا 
»نابلس«  مدينة  وهــل  األمــاكــن؟  وتــبــدل  الرحيل 
كانت بعيدة عن قريتنا »برقة« يا جدي وكلها 17 
كيلومترا مسافة، أم هي أمور أخرى؟ وهل الغربة 

لكسب العيش تساوي االبتعاد عن الوالدين؟
خيرية سليم عبدالفتاح آل أبو عمر العتيبي 
لك  وغــفــر  اهلل  رحــمــك  رامـــــي«  »أم  الــخــيــر«،  »أم 
لــقــاء فــي جنان  وإلـــى  وتقبلك وأســكــنــك جــنــانــه 
الخلد والدتي معك ومع والدي وإخواني االثنين 
الــلــذيــن رحـــا مــبــكــرا وكـــل األقـــربـــاء واألصــدقــاء 
إن  الــســمــاح  ومــنــك  المؤمنين،  واألحــبــة وجــمــوع 

قصرنا يوما.
}  كاتب فلسطيني مقيم في مملكة البحرين. 

االأم��������ه��������ات ف������ي ف��ل�����س��ط��ي��ن 

و����س���ف���ح���ات ن�������س���ال م���ت���ج���ددة

بقلم: 
رامي رشيد }
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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21 م�ست�سفى و301 مركز و96 عيادة يف اململكة.. اجلالهمة:

البحرين الأوىل عاملًيا يف �سرعة اعتماد اللقاحات

خديجة العرادي:

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة اأن البحرين 

لقاحات   7 تعتمد  العامل  يف  دولة  اأول 

ما  بـ»كوفيد-19«،  متعلقة  وعالجات 

الدولية  اجلهود  طليعة  يف  اململكة  ي�ضع 

ملكافحة الوباء.

واأ�ضارت اإىل اأن عدد املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

املرخ�ضة بلغ 831 موؤ�ض�ضة، تتاأّلف من 21 

م�ضت�ضفى و301 مركز و96 عيادة.

النواب يقّر تاأجيل الأق�ساط 6 اأ�سهر اإ�سافية.. احلكومة:

�سرف زيادة املتقاعدين بعد ن�سر القانون باجلريدة الر�سمية

فاطمة �ضلمان واأبرار �ضكري:

مّرر  وانتقادات،  ومال�ضنات  حامية  مناق�ضات  �ضهدت  جل�ضة  يف 

ومكافاآت  معا�ضات  تنظيم  قانون  بتعديل  قانوًنا  اأم�س  النواب  جمل�س 

اإىل  واأحاله  العام،  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�ضباط  التقاعد 

جمل�س ال�ضورى.

وت�ضمنت التعديالت اإجراء اإ�ضالحات لأنظمة التقاعد تت�ضمن زيادة 

األ تتعدى  التاأمينية تدريجًيا حتى تبلغ 27%، على  ن�ضبة ال�ضرتاكات 

ن�ضبة م�ضاهمة الأفراد 1%، و�ضرف زيادة �ضنوية بن�ضبة 3% ملدة عامني.

و�ضهدت اجلل�ضة اإطالق ت�ضاوؤلت نيابية حول موعد �ضرف الزيادة 

الذي ُوعد املتقاعدون بها يف بداية �ضهر رم�ضان.

�ضُت�ضرف  الزيادة  »هل  مداخلته:  يف  ال�ضالح  ممدوح  النائب  وقال 

املتقاعدون،  ليطمئن  باجلواب  مطالًبا  اجلاري؟«،  ال�ضهر  هذا  راتب  مع 

ال�ضنوية  الزيادة  ي�ضتحقون  »املتقاعدين  م�ضيًفا  جًدا،  كبرية  واأعداهم 

بالأثر الرجعي ب�ضكل عاجل وفوري«.

ال�ضنوية  الزيادة  �ضرف  اإن  البوعينني  الوزير  قال  جانبه،  من 

للمتقاعدين عن عامي 2021 و2022 �ضيكون يف اليوم التايل من ن�ضر 

القانون يف اجلريدة الر�ضمية.

يف �ضياق مت�ضل، قّرر النواب اأم�س اإلغاء احل�ضور الإلكرتوين جلل�ضة 

م�ضتعجلة  مقرتحات   6 اأم�س  النواب  اأحال  اأخرى،  جهة  من  النواب. 

اأبرزها تاأجيل الأق�ضاط على الأفراد وال�ضركات ملدة �ضتة  للحكومة، من 

اأ�ضهر اأخرى.

جاللة امللك

ال�شرطة الأمريكية تنت�شر مبنطقة احلادث

مطلق النار ما زال طليًقا وعمليات بحث وا�سعة

ب����ن����ي����وي����ورك ن�������ار  اإط�����������الق  ج�����رح�����ى يف 

بروكلني - وكالت:

مل  اأنه  �ضيويل  كي�ضانت  نيويورك  �ضرطة  قائدة  اأعلنت 

اإطار حادث  الآن، يف  اإرهابي« حتى  »يفتح حتقيق يف عمل 

الثالثاء يف مرتو يف بروكلني، واأ�ضفر عن  النار وقع  اإطالق 

ا. اإ�ضابة 16 �ضخ�ضً

ونقلت �ضبكة »�ضي اإن اإن« عن م�ضادر اأنه مت العثور على 

م�ضد�س يف حمطة مرتو اأنفاق مت فيها اإطالق النار على 10 

اأ�ضخا�س، خالل �ضاعة الذروة ال�ضباحية يف بروكلني اأم�س.

باأنه  وجترى حالًيا عملية مطاردة لرجل م�ضلَّح ُو�ضف 

يرتدي قناع غاز و�ضرتة عمال بناء برتقالية اللون. 

»اأريج« تبحث بيع املجموعة 

مل�ستثمرين حمليني اأو دوليني

عبا�س ر�ضي:

ك�ضف م�ضوؤول رفيع يف املجموعة العربية للتاأمني »اأريج« 

اأنها تبحث بيع املجموعة مل�ضتثمرين حمليني اأو دوليني، م�ضرًيا 

يف هذا ال�ضدد اإىل اأن املجموعة عّينت اأحد البنوك ال�ضتثمارية 

�ضمن خطة لإيجاد م�ضرٍت لال�ضتحواذ على املجموعة.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة العربية للتاأمني �ضعيد 

حممد البحار، يف رّده على اأ�ضئلة اأحد امل�ضاهمني: »اإن املجموعة 

اأولية بعد التوقيع على  اأن�ضاأت غرفة للبيانات، وهي خطوة 

خطاب تعيني اأحد البنوك ال�ضتثمارية، والتي من �ضاأنها توفري 

البيانات الالزمة للم�ضتثمرين املحتملني«.

نورا البنخليل:

البحرين  لدى مملكة  الفرن�ضية  اجلمهورية  �ضفري  قال 

جريوم كو�ضار اإن الحتفاء مبرور 50 عاًما على العالقات 

البحرينية - الفرن�ضية ي�ضكل فر�ضة فريدة لو�ضع التعاون 

يف املجالت الفنية والإبداعية يف مقدمة اأولويات العالقات 

بني البلدين.

واأ�ضار ال�ضفري، يف مقابلة مع »الأيام«، اإىل خطة لتعاون 

البحرينيني يف  الطلبة  قادم يربز خّريجي فرن�ضا من  فني 

قطعة فنية حول ذكريات الطلبة البحرينيني الدار�ضني هناك. 

فنانون بحرينيون وفرن�سيون يبدعون لوحة فنية جت�ّسد اأجيالً خمتلفة لل�سعبني

عمل فني بحريني فرن�سي يف الذكرى اخلم�سني لعالقات البلدين

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  �ضادق ح�ضرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، على قانون بالت�ضديق على 

النظام الأ�ضا�ضي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية، بعد 

اإقرار جمل�س ال�ضورى وجمل�س النواب واأ�ضدره.

العربي  لالحتاد  الأ�ضا�ضي  النظام  على  ودق  و�ضُ

جامعة  جمل�س  عليه  وافق  الذي  الطبيعية،  للمحميات 

الدول العربية على امل�ضتوى الوزاري، مع التحفظ الآتي: 

»اإن مملكة البحرين ل تعترب نف�ضها ُملزمة باأحكام الفقرة 

اخلام�ضة من املادة الرابعة من النظام الأ�ضا�ضي«.

امللك ي�سادق على قانون 

الحتاد العربي للمحميات الطبيعية

د. مرمي اجلالهمة

ال�شفري 

الفرن�شي 

اأمام اللوحة 

الفنية

�سموه ي�ستقبل عدًدا من املواطنني من اأ�سحاب املجال�س.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

البحري���ن تخ���رج م���ن كل حت���دٍّ اأ�س���د منع���ة وقوة
اآل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 

تكاتف  اأهمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اجلميع لتنفيذ م�ضارات العمل املختلفة التي تعمل عليها 

اإىل  الهادفة  واخلطط  ال�ضرتاتيجيات  ومنها  اململكة، 

حتقيق النماء والزدهار للوطن واملواطنني، لفًتا �ضموه 

حتدٍّ  كل  من  دائًما  تخرج  اأبنائها  بعزم  البحرين  اأن  اإىل 

ال�ضحي  التحدي  بعد  واليوم  وقوة،  منعة  اأ�ضد  وهي 

الذي مّر به العامل اأجمع فاإننا ننظر ملا هو قادم بتفاوؤل، 

فاجلميع اليوم يعمل من اأجل املزيد من النمو القت�ضادي 

ماعك�ضه  وهو  التنمية،  وا�ضتدامة  التناف�ضية  يعزز  مبا 

التح�ضن يف اأداء املوؤ�ضرات القت�ضادية التي دعمتها خطة 

التعايف القت�ضادي.

املواطنني من  ا�ضتقباله عدًدا من  لدى  واأ�ضار �ضموه، 

اأ�ضحاب املجال�س الرم�ضانية، اإىل اأن العزمية التي �ضطر 

الت�ضدي  يف  ملهمة  جناح  ق�ض�س  البحرين  اأبناء  بها 

جناحات  �ضياغة  على  قادرة  كورونا  فريو�س  جلائحة 

اأف�ضل،  وم�ضتقبل  حلا�ضر  الواحد  الفريق  بروح  جديدة 

ومبا يرفد اأهداف امل�ضرية التنموية ال�ضاملة بقيادة عاهل 

البالد املفدى.

جون�سون يدفع 50 جنيًها فقط يف »ف�سيحة احلفالت«
ك�ضف تقرير �ضحفي عن 

دفعها  التي  الغرامة  قيمة 

الربيطاين  الــوزراء  رئي�س 

لت�ضوية  بوري�س جون�ضون 

الإعالم  عليها  اأطلق  اأزمــة 

ا�ضم »ف�ضيحة احلفالت«.

»�ضكاي  �ضبكة  وقالت 

اإن  الربيطانية  نــيــوز« 

دفعا  وزوجته  جون�ضون 

اإ�ضرتلينًيا  جنيًها   50

قيمة  وهــي  منهما،  لكل 

ب�ضبب  للغرامة؛  خمف�ضة 

يوًما   14 خالل  �ضدادها 

فر�ضها. جون�شون مع وزير اخلزانة من 

ويل العهد رئي�س الوزراء م�شتقبالً كبار امل�شوؤولني وعدًدا من املواطنني 0203
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21 م�ست�سفى و301 مركز و96 عيادة يف اململكة.. اجلالهمة:

البحرين الأوىل عاملًيا يف �سرعة اعتماد اللقاحات

خديجة العرادي:

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة اأن البحرين 

لقاحات   7 تعتمد  العامل  يف  دولة  اأول 

ما  بـ»كوفيد-19«،  متعلقة  وعالجات 

الدولية  اجلهود  طليعة  يف  اململكة  ي�ضع 

ملكافحة الوباء.

واأ�ضارت اإىل اأن عدد املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

املرخ�ضة بلغ 831 موؤ�ض�ضة، تتاأّلف من 21 

م�ضت�ضفى و301 مركز و96 عيادة.

النواب يقّر تاأجيل الأق�ساط 6 اأ�سهر اإ�سافية.. احلكومة:

�سرف زيادة املتقاعدين بعد ن�سر القانون باجلريدة الر�سمية

فاطمة �ضلمان واأبرار �ضكري:

مّرر  وانتقادات،  ومال�ضنات  حامية  مناق�ضات  �ضهدت  جل�ضة  يف 

ومكافاآت  معا�ضات  تنظيم  قانون  بتعديل  قانوًنا  اأم�س  النواب  جمل�س 

اإىل  واأحاله  العام،  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�ضباط  التقاعد 

جمل�س ال�ضورى.

وت�ضمنت التعديالت اإجراء اإ�ضالحات لأنظمة التقاعد تت�ضمن زيادة 

األ تتعدى  التاأمينية تدريجًيا حتى تبلغ 27%، على  ن�ضبة ال�ضرتاكات 

ن�ضبة م�ضاهمة الأفراد 1%، و�ضرف زيادة �ضنوية بن�ضبة 3% ملدة عامني.

و�ضهدت اجلل�ضة اإطالق ت�ضاوؤلت نيابية حول موعد �ضرف الزيادة 

الذي ُوعد املتقاعدون بها يف بداية �ضهر رم�ضان.

�ضُت�ضرف  الزيادة  »هل  مداخلته:  يف  ال�ضالح  ممدوح  النائب  وقال 

املتقاعدون،  ليطمئن  باجلواب  مطالًبا  اجلاري؟«،  ال�ضهر  هذا  راتب  مع 

ال�ضنوية  الزيادة  ي�ضتحقون  »املتقاعدين  م�ضيًفا  جًدا،  كبرية  واأعداهم 

بالأثر الرجعي ب�ضكل عاجل وفوري«.

ال�ضنوية  الزيادة  �ضرف  اإن  البوعينني  الوزير  قال  جانبه،  من 

للمتقاعدين عن عامي 2021 و2022 �ضيكون يف اليوم التايل من ن�ضر 

القانون يف اجلريدة الر�ضمية.

يف �ضياق مت�ضل، قّرر النواب اأم�س اإلغاء احل�ضور الإلكرتوين جلل�ضة 

م�ضتعجلة  مقرتحات   6 اأم�س  النواب  اأحال  اأخرى،  جهة  من  النواب. 

اأبرزها تاأجيل الأق�ضاط على الأفراد وال�ضركات ملدة �ضتة  للحكومة، من 

اأ�ضهر اأخرى.

جاللة امللك

ال�شرطة الأمريكية تنت�شر مبنطقة احلادث

مطلق النار ما زال طليًقا وعمليات بحث وا�سعة

ب����ن����ي����وي����ورك ن�������ار  اإط�����������الق  ج�����رح�����ى يف 

بروكلني - وكالت:

مل  اأنه  �ضيويل  كي�ضانت  نيويورك  �ضرطة  قائدة  اأعلنت 

اإطار حادث  الآن، يف  اإرهابي« حتى  »يفتح حتقيق يف عمل 

الثالثاء يف مرتو يف بروكلني، واأ�ضفر عن  النار وقع  اإطالق 

ا. اإ�ضابة 16 �ضخ�ضً

ونقلت �ضبكة »�ضي اإن اإن« عن م�ضادر اأنه مت العثور على 

م�ضد�س يف حمطة مرتو اأنفاق مت فيها اإطالق النار على 10 

اأ�ضخا�س، خالل �ضاعة الذروة ال�ضباحية يف بروكلني اأم�س.

باأنه  وجترى حالًيا عملية مطاردة لرجل م�ضلَّح ُو�ضف 

يرتدي قناع غاز و�ضرتة عمال بناء برتقالية اللون. 

»اأريج« تبحث بيع املجموعة 

مل�ستثمرين حمليني اأو دوليني

عبا�س ر�ضي:

ك�ضف م�ضوؤول رفيع يف املجموعة العربية للتاأمني »اأريج« 

اأنها تبحث بيع املجموعة مل�ضتثمرين حمليني اأو دوليني، م�ضرًيا 

يف هذا ال�ضدد اإىل اأن املجموعة عّينت اأحد البنوك ال�ضتثمارية 

�ضمن خطة لإيجاد م�ضرٍت لال�ضتحواذ على املجموعة.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة العربية للتاأمني �ضعيد 

حممد البحار، يف رّده على اأ�ضئلة اأحد امل�ضاهمني: »اإن املجموعة 

اأولية بعد التوقيع على  اأن�ضاأت غرفة للبيانات، وهي خطوة 

خطاب تعيني اأحد البنوك ال�ضتثمارية، والتي من �ضاأنها توفري 

البيانات الالزمة للم�ضتثمرين املحتملني«.

نورا البنخليل:

البحرين  لدى مملكة  الفرن�ضية  اجلمهورية  �ضفري  قال 

جريوم كو�ضار اإن الحتفاء مبرور 50 عاًما على العالقات 

البحرينية - الفرن�ضية ي�ضكل فر�ضة فريدة لو�ضع التعاون 

يف املجالت الفنية والإبداعية يف مقدمة اأولويات العالقات 

بني البلدين.

واأ�ضار ال�ضفري، يف مقابلة مع »الأيام«، اإىل خطة لتعاون 

البحرينيني يف  الطلبة  قادم يربز خّريجي فرن�ضا من  فني 

قطعة فنية حول ذكريات الطلبة البحرينيني الدار�ضني هناك. 

فنانون بحرينيون وفرن�سيون يبدعون لوحة فنية جت�ّسد اأجيالً خمتلفة لل�سعبني

عمل فني بحريني فرن�سي يف الذكرى اخلم�سني لعالقات البلدين

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  �ضادق ح�ضرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، على قانون بالت�ضديق على 

النظام الأ�ضا�ضي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية، بعد 

اإقرار جمل�س ال�ضورى وجمل�س النواب واأ�ضدره.

العربي  لالحتاد  الأ�ضا�ضي  النظام  على  ودق  و�ضُ

جامعة  جمل�س  عليه  وافق  الذي  الطبيعية،  للمحميات 

الدول العربية على امل�ضتوى الوزاري، مع التحفظ الآتي: 

»اإن مملكة البحرين ل تعترب نف�ضها ُملزمة باأحكام الفقرة 

اخلام�ضة من املادة الرابعة من النظام الأ�ضا�ضي«.

امللك ي�سادق على قانون 

الحتاد العربي للمحميات الطبيعية

د. مرمي اجلالهمة

ال�شفري 

الفرن�شي 

اأمام اللوحة 

الفنية

�سموه ي�ستقبل عدًدا من املواطنني من اأ�سحاب املجال�س.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

البحري���ن تخ���رج م���ن كل حت���دٍّ اأ�س���د منع���ة وقوة
اآل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 

تكاتف  اأهمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اجلميع لتنفيذ م�ضارات العمل املختلفة التي تعمل عليها 

اإىل  الهادفة  واخلطط  ال�ضرتاتيجيات  ومنها  اململكة، 

حتقيق النماء والزدهار للوطن واملواطنني، لفًتا �ضموه 

حتدٍّ  كل  من  دائًما  تخرج  اأبنائها  بعزم  البحرين  اأن  اإىل 

ال�ضحي  التحدي  بعد  واليوم  وقوة،  منعة  اأ�ضد  وهي 

الذي مّر به العامل اأجمع فاإننا ننظر ملا هو قادم بتفاوؤل، 

فاجلميع اليوم يعمل من اأجل املزيد من النمو القت�ضادي 

ماعك�ضه  وهو  التنمية،  وا�ضتدامة  التناف�ضية  يعزز  مبا 

التح�ضن يف اأداء املوؤ�ضرات القت�ضادية التي دعمتها خطة 

التعايف القت�ضادي.

املواطنني من  ا�ضتقباله عدًدا من  لدى  واأ�ضار �ضموه، 

اأ�ضحاب املجال�س الرم�ضانية، اإىل اأن العزمية التي �ضطر 

الت�ضدي  يف  ملهمة  جناح  ق�ض�س  البحرين  اأبناء  بها 

جناحات  �ضياغة  على  قادرة  كورونا  فريو�س  جلائحة 

اأف�ضل،  وم�ضتقبل  حلا�ضر  الواحد  الفريق  بروح  جديدة 

ومبا يرفد اأهداف امل�ضرية التنموية ال�ضاملة بقيادة عاهل 

البالد املفدى.

جون�سون يدفع 50 جنيًها فقط يف »ف�سيحة احلفالت«
ك�ضف تقرير �ضحفي عن 

دفعها  التي  الغرامة  قيمة 

الربيطاين  الــوزراء  رئي�س 

لت�ضوية  بوري�س جون�ضون 

الإعالم  عليها  اأطلق  اأزمــة 

ا�ضم »ف�ضيحة احلفالت«.

»�ضكاي  �ضبكة  وقالت 

اإن  الربيطانية  نــيــوز« 

دفعا  وزوجته  جون�ضون 

اإ�ضرتلينًيا  جنيًها   50

قيمة  وهــي  منهما،  لكل 

ب�ضبب  للغرامة؛  خمف�ضة 

يوًما   14 خالل  �ضدادها 

فر�ضها. جون�شون مع وزير اخلزانة من 

ويل العهد رئي�س الوزراء م�شتقبالً كبار امل�شوؤولني وعدًدا من املواطنني 0203
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الزياين يبحث امل�ستجدات الإقليمية

 والدولية مع ال�سفري الربيطاين

رئي�سة هيئة الثقافة ت�سيد

 مب�ستوى العالقات مع اجلزائر

ا�ضتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين وزير اخلارجية، مبقر الوزارة اأم�س، رودي 

دراموند �ضفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين. وجرى خالل اللقاء بحث عالقات ال�ضداقة 

والتعاون التاريخية القائمة بني مملكة البحرين واململكة املتحدة، وم�ضار التعاون الثنائي و�ضبل 

تطويره وتنميته مبا يخدم تطلعات واأهداف البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني، اإ�ضافة اإىل مناق�ضة 

اأبرز امل�ضتجدات على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�ضرتك. وح�ضر اللقاء اأحمد 

اإبراهيم القريني�س رئي�س قطاع ال�ضوؤون الأوروبية بوزارة اخلارجية.

ا�ضتقبلت ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�ضة هيئة البحرين للثقافة والآثار، يف مقر 

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  �ضفري  خوجة  اأحمد  عبداحلميد  الثالثاء،  اأم�س  يوم  الهيئة 

ال�ضعبية لدى مملكة البحرين، وتاأتي هذه الزيارة بهدف بحث جمالت التعاون والتكامل الثقايف 

بني البلدين ال�ضقيقني.

مب�ضتوى  اعتزازها  عن  معربة  اجلزائري،  بال�ضفري  مي  ال�ضيخة  رحبت  اللقاء  بداية  يف 

اأهمية بحث جمالت  موؤكدة  ال�ضقيقني،  البلدين  التي جتمع بني  والأخوية  التاريخية  العالقات 

عمق  من  تزيد  ثقافية  روؤية  اأملها يف جت�ضيد  عن  اأعربت  كما  اجلانبني،  بني  امل�ضرتك  التعاون 

الروابط الثقافية بني �ضعبي البلدين.

والآثار  للثقافة  البحرين  لدور هيئة  تقديره  بالغ  ال�ضفري اجلزائري عن  اأعرب  من جانبه، 

يف حفظ املكونات الثقافية واحل�ضارية يف مملكة البحرين، كما اأكد ا�ضتعداده لتطوير التبادل 

الثقايف بني البلدين.

خالل الغبقة الرم�سانية تكرمًيا لل�سفراء املعتمدين لدى اململكة.. وزير اخلارجية: 

ال�سالم والتعاي�ش بني الثقافات ر�سالة البحرين اإىل العامل

اخلارجية  وزير  اأكد 

الزياين  را�ضد  بن  عبداللطيف 

مد  على  البحرين  مملكة  حر�س 

مع  وال�ضداقة  التعاون  ج�ضور 

حميطها الإقليمي والدويل، وتقدمي 

قيم  ن�ضر  يف  العامل  اإىل  ر�ضالتها 

بني  والتعاي�س  واحلوار  ال�ضالم 

واحل�ضارات  الثقافات  جميع 

ظل  يف  والأديان،  والأجنا�س 

احلكيمة  الدبلوما�ضية  الروؤية 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

الغبقة  خالل  ذلك  جاء 

وزارة  اأقامتها  التي  الرم�ضانية 

اخلارجية الليلة املا�ضية، بح�ضور 

وزير اخلارجية وكبار امل�ضوؤولني، 

تكرمًيا لل�ضفراء وروؤ�ضاء البعثات 

الدبلوما�ضية املعتمدين لدى مملكة 

�ضالح  رامي  ويتقّدمهم  البحرين، 

اململكة  �ضفري  العدوان  وريكات 

عميد  ال�ضقيقة  الها�ضمية  الأردنية 

ال�ضلك الدبلوما�ضي.

اأعرب  املنا�ضبة،  هذه  ويف 

وزير اخلارجية عن اعتزاز مملكة 

اجلاللة  �ضاحب  بقيادة  البحرين 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

وحكومته املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

وتقديرها  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

جلهود ال�ضفراء يف تعزيز عالقات 

التعاون وال�ضراكة الودية الوثيقة 

البحرين  مملكة  بني  واملتنامية 

وال�ضديقة.  ال�ضقيقة  ودولهم 

بن  عبداللطيف  الدكتور  واأ�ضار 

مملكة  حر�س  اإىل  الزياين  را�ضد 

توفري  على  الدائم  البحرين 

الالزمة  والت�ضهيالت  الإمكانات 

الدبلوما�ضية  البعثات  لتمكني 

الدبلوما�ضية  واجباتها  تاأدية  من 

م�ضالح  يخدم  مبا  والقن�ضلية 

يف  وي�ضهم  واملقيمني،  املواطنني 

توطيد اأوا�ضر ال�ضداقة والتعاون 

الود  من  اأ�ض�س  على  الدول  بني 

واحلر�س  املتبادل  والحرتام 

املنظمات  مع  بال�ضراكة  امل�ضرتك 

الدولية على تعزيز الأمن وال�ضالم 

والتنمية امل�ضتدامة.

ال�ضيخ  الدكتور  احلفل  ح�ضر 

وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة 

خليل  وال�ضفري  ال�ضيا�ضية، 

باأعمال  القائم  اخلياط،  يعقوب 

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

والدكتورة  والإدارية،  القن�ضلية 

اآل  خليفة  بنت  منرية  ال�ضيخة 

حممد  اأكادميية  عام  مدير  خليفة 

للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك  بن 

القطاعات  وروؤ�ضاء  الدبلوما�ضية، 

وزارة  يف  الإدارات  ومديرو 

اخلارجية.

اجتمع مع روؤ�ساء املجال�ش البلدية.. وزير الأ�سغال والبلديات:

 بحث اخلدمات وال�سرتاطات التنظيمية للوحدات الإ�سكانية
وزارة  بني  العليا  التن�ضيقية  اللجنة  عقدت 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

التن�ضيقي،  اجتماعها  البلدية  املجال�س  وروؤ�ضاء 

وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�ضام  املهند�س  برئا�ضة 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

البلديات، بح�ضور  ب�ضوؤون  الوزير  وذلك يف مكتب 

�ضالح  املهند�س  العا�ضمة  اأمانة  جمل�س  رئي�س 

بدر  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  ورئي�س  طرادة، 

اأحمد  ال�ضمالية  بلدي  جمل�س  ورئي�س  التميمي، 

الكوهجي، وكل من وكيل الوزارة ل�ضوؤون الأ�ضغال 

ووكيل الوزارة ل�ضوؤون البلديات وعدد من م�ضوؤويل 

الوزارة، اإذ ناق�س الجتماع عددا من املوا�ضيع املهمة 

املدرجة على جدول الأعمال، ومن اأهمها م�ضتجدات 

ال�ضرتاطات التنظيمية للوحدات الإ�ضكانية واأهمية 

املنازل  يف  التو�ضع  عمليات  مع  للتعامل  اإقرارها 

التحتية  البنى  مناق�ضة  وكذلك  ال�ضكانية،  باملدن 

اإىل  القادمة،  لل�ضنوات  الوزارة  وخطة  املحافظات 

ال�ضهاريج  ومناق�ضات  البالعات  �ضفط  اآلية  جانب 

التوجه لرت�ضية مناق�ضة جديدة ل�ضهاريج  يف ظل 

ال�ضفط.

جمال  يف  الوزارة  جهود  الوزير  واأو�ضح 

ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكة  وتطوير  التحتية  البنية 

زيادة  اإىل  متطرقا  القائمة،  امل�ضاريع  م�ضتعر�ضا 

الطاقة ال�ضتيعابية ل�ضفط البالغات من خالل زيادة 

ال�ضهاريج املكلفة تقدمي هذه اخلدمة.

وُيعد هذا الجتماع �ضمن الجتماعات الدورية 

اأجل  من  والوزارة  البلدية  املجال�س  بني  تقام  التي 

واخلدمات  امل�ضروعات  يف  العمل  �ضري  متابعة 

واأولويات  خطط  م�ضتجدات  ومناق�ضة  البلدية، 

مع  يتوافق  ومبا  وامل�ضاريع  اخلدمات  من  املجال�س 

وال�ضتفادة  التاأكيد  مت  كما  احلكومة،  عمل  برنامج 

بع�س  تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع  واإ�ضراك  دعم  من 

امل�ضروعات. 

اإىل و�ضع خطة حلول  كذلك  الجتماع  وتطرق 

باأنها  الوزارة  بينت  حيث  ال�ضالة  الكالب  مل�ضكلة 

�ضيد  يف  العاملة  العمل  فرق  زيادة  على  �ضتعمل 

قانون  تفعيل  مناق�ضة  جانب  اإىل  ال�ضالة،  الكالب 

من  حتد  التي  الإجراءات  وتطبيق  العامة  النظافة 

املخالفات.

الذي  الدور  على  الوزير  اأكد  الإطار،  هذا  ويف 

العا�ضمة  اأمانة  وجمل�س  البلدية  املجال�س  تلعبه 

الوزارة  مبينا حر�س  والتطوير،  البناء  م�ضرية  يف 

على تعزيز التن�ضيق والتوا�ضل امل�ضتمر مع املجال�س 

امل�ضروعات  �ضري  �ضمان  يف  ي�ضهم  مبا  البلدية، 

واخلدمات وفقا للخطة املقررة. 

و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  اأن  خلف  واأ�ضاف 

البلديات والتخطيط العمراين، وبناء على معطيات 

�ضاحب  برئا�ضة  املوقرة  احلكومة  عمل  برنامج 

اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

العهد الأمني رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، حري�ضة 

على ت�ضخري كل الإمكانات واملوارد لالرتقاء بالعمل 

حتقيق  يف  البلدية  املجال�س  دور  وتعزيز  البلدي 

التنمية امل�ضتدامة.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  اأي�ضا  وجرى 

املوا�ضيع ومن اأهمها �ضري العمل يف م�ضروع تنمية 

اأكد  اإذ  الأمطار(،  وعوازل  )الرتميم  والقرى  املدن 

املجال�س  اأولويات  ح�ضب  امل�ضروع  تنفيذ  الوزير 

البلدية. من جانبهم، طالب روؤ�ضاء املجال�س البلدية 

ب�ضرورة تذليل بع�س التحديات التي تواجه �ضرعة 

تنفيذ امل�ضروع، خ�ضو�ضا ما يتعلق بزيادة امليزانية 

املخ�ض�ضة للم�ضروع.

الوزارة  خطة  مناق�ضة  الجتماع  خالل  ومت 

ظل  يف  اخلدمات  جودة  م�ضتوى  على  للحفاظ 

الب�ضرية،  املوارد  هيكلة  واإعادة  املالية  التحديات 

التنفيذية  الأجهزة  بني  التعاون  على  التاأكيد  مت  اإذ 

واملجال�س البلدية ملواجهة هذه التحديات، اإىل جانب 

بحث الهيكل التنظيمي للمجال�س البلدية مبا ين�ضجم 

مع حجم الأعمال التي تقوم بها.

جمال  يف  البلدية  املجال�س  بدور  خلف  واأ�ضاد 

وفقا  الأولويات،  اإقرار  خالل  من  البلدي  العمل 

تطلعات  تعك�س  التي  املعتمدة  التنموية  للخطط 

املواطنني واملقيمني وترتجم احتياجاتهم يف حتقيق 

التنمية احل�ضرية. 

جهود  املجال�س  روؤ�ضاء  ثمن  جانبهم،  من 

خمتلف  يف  التنموية  امل�ضاريع  تنفيذ  يف  الوزارة 

املحافظات ومتابعة الوزارة لحتياجات ومتطلبات 

العمل البلدي.

اإطالق جائزة البحث العلمي 

لبحوث الأطفال امل�سابني بفرط احلركة

ونق�س  احلركة  فرط  جمعية  نظمت 

ق�ضم  مع  بالتعاون  البحرينية  النتباه 

اللقاء  ال�ضحة  بوزارة  املدر�ضية  ال�ضحة 

نق�س  لأطفال  العا�ضر  ال�ضنوي  العلمي 

النتباه وفرط احلركة، وذلك حتت رعاية 

الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام 

ل�ضوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم، 

يف فندق الريجن�ضي انرتكونتننتال.

للخدمات  امل�ضاعد  الوكيل  وح�ضرت 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  التعليمية 

نائبا  اللقاء  افتتاح  حفل  العنزور  كفاية 

الفتتاحية  الكلمة  األقت  اإذ  احلفل،  لراعي 

الرتبية  وزارة  حر�س  فيها  اأكدت  التي 

لوج�ضتية  موارد  ت�ضخري  على  والتعليم 

كبرية من اأجل اأن ينعم الطلبة امل�ضابون 

بهذا ال�ضطراب بحياة م�ضتقرة وم�ضتقبل 

مع  مت�ضاو  ب�ضكل  انخراطهم  عرب  مزدهر 

نظرائهم من الطلبة يف التعليم، وذلك من 

مثل  با�ضتقبال  وجمهز  معني  ق�ضم  خالل 

النف�ضي  الإر�ضاد  هذه احلالت وهو مركز 

الذي يقع حتت مظلة  للطلبة  والأكادميي 

ومتابعتها  التعليمية،  اخلدمات  قطاع 

الجتماعي  الإر�ضاد  اخت�ضا�ضيي  مع 

البحرين،  مدار�س  جميع  يف  املوجودين 

بالتعاون مع جهات خمتلفة، ويف مقدمتها 

وزارة ال�ضحة. 

اأحمد  الدكتور  اأ�ضاد  جهته،  من 

احلركة  فرط  جمعية  رئي�س  الأن�ضاري 

ونق�س النتباه البحرينية بالدور احليوي 

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تلعبه  الذي 

هذا املجال، م�ضريا اإىل اأن ما مييز لقاء هذا 

العلمي  البحث  جائزة  اإطالق  هو  العام 

بالأطفال  املرتبطة  الأبحاث  لت�ضجيع 

النتباه.  وت�ضتت  احلركة  بفرط  امل�ضابني 

حواريتني،  جل�ضتني  املوؤمتر  وت�ضمن 

عمل  ورقة  مناق�ضة  على  الأوىل  ركزت 

اجل�ضدي  العنف  »معدل  درا�ضة  حول 

لذوي نق�س النتباه وفرط احلركة«، فيما 

درا�ضة  حول  عمل  ورقة  الثانية  تناولت 

»الإ�ضابات اجل�ضدية الناجتة من ا�ضتخدام 

العنف اجل�ضدي«. 

نوعية  برامج  املوؤمتر  وا�ضتعر�س 

احلركة  بفرط  امل�ضابني  لالأطفال  موجهة 

ونق�س النتباه، ومنها برنامج املخيمات، 

الأطفال  اأمور  اأولياء  تدريب  وبرنامج 

امل�ضابني.

هيئة املعلومات جتدد تعاونها مع »املوا�سالت« لإي�سال بطاقات الهوية عرب الربيد

املعلومات  هيئة  جددت 

تعاونها  الإلكرتونية  واحلكومة 

والت�ضالت  املوا�ضالت  وزارة  مع 

املنجزة  الهوية  بطاقات  لإي�ضال 

الوطنية  البوابة  عرب  اإلكرتونًيا 

bahrain. الإلكرتونية  للحكومة 

للمواطنني واملقيمني عرب بريد   bh
ثالث  مدار  على  وذلك  البحرين، 

�ضنوات، وياأتي هذا التعاون يف اإطار 

�ضعي الهيئة امل�ضتمر نحو حت�ضني 

خدمات البطاقة وتقلي�س وت�ضريع 

وبهذه  للعمالء.  ت�ضليمها  اإجراءات 

القائد  علي  حممد  اأعرب  املنا�ضبة، 

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

الهيئة  الإلكرتونية  واحلكومة 

التعاون  بتجديد  �ضعادته  عن 

هذه  اإن  وقال  البحرين،  بريد  مع 

على  احلر�س  تعك�س  اخلطوة 

وتطوير  امل�ضرتك  التعاون  تعزيز 

القطاع  مع  املوؤ�ض�ضية  ال�ضراكات 

يف  ي�ضب  مبا  واخلا�س،  العام 

تقدمي وت�ضهيل اخلدمات احلكومية 

وحت�ضني  واملقيمني  للمواطنني 

ر�ضا  يحقق  مبا  جودتها  ا�ضتدامة 

الهيئة  اأن  موؤكًدا  منها،  امل�ضتفيدين 

معظم  اأمتتة  على  جهودها  ركزت 

وتوفريها  وخدماتها  عملياتها 

اأ�ضبح  قد  اأنه  م�ضيًفا  اإلكرتونًيا، 

اإجراء  اليوم  العمالء  باإمكان 

اإلكرتونًيا  الهوية  بطاقة  معامالت 

وتو�ضيلها  الوطنية  البوابة  عرب 

مبا  منازلهم،  اإىل  الربيد  عرب 

اخلدمة،  مراكز  زيارة  عن  يغنيهم 

فرق  جهود  بف�ضل  حتقق  ما  وهو 

وتعاون  وبت�ضافر  بالهيئة  العمل 

املوؤ�ض�ضات احلكومية.

التوجه  اأن  اإىل  القائد  واأ�ضار 

خدمة  توفري  يف  ال�ضتمرار  نحو 

اإي�ضال طلبات بطاقة الهوية املنجز 

اإلكرتونًيا ياأتي �ضمن خطط الهيئة 

الهوية،  خدمات  لتح�ضني  الرامية 

والتي حتظى باهتمام ومتابعة من 

بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  قبل 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

امل�ضتمر ب�ضرورة توفري  وتوجيهه 

اإلكرتونًيا  احلكومية  اخلدمات 

قبل  من  اليها  الو�ضول  وت�ضهيل 

واإجنازها  كافة،  املجتمع  اأفراد 

ا�ضتالمها  خيار  وتوفري  اإلكرتونًيا 

عرب خدمات الربيد.

ال�ضيخ  �ضرح  جانبه،  من 

الوكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  بدر 

املوا�ضالت  بوزارة  للربيد  امل�ضاعد 

�ضعداء  »اإننا  والت�ضالت: 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون 

واحلكومة الإلكرتونية والذي ياأتي 

البحرين  اأهداف بريد  �ضمن جممل 

وزارات  مع  التعاون  اأطر  لتوثيق 

للعمل  احلكومية  والهيئات  اململكة 

اخلدمات  جودة  رفع  على  �ضوًيا 

اإمكان  مدى  اإىل  والتعرف  املقدمة، 

اإجراء املزيد من العمليات امل�ضرتكة 

اأف�ضل  وفق  العامة  تخدم  التي 

الروؤية  مع  ان�ضجاًما  املعايري 

تعزيز  اإىل  الرامية  القت�ضادية 

لدعم  والتميز  اجلودة  م�ضتوى 

القت�ضادية«،  اأن�ضطتها  خمتلف 

املثمرة  ال�ضراكة  هذه  اأن  اأكد  كما 

املعلومات  هيئة  مع  عقدت  التي 

ب�ضاأن  الإلكرتونية  واحلكومة 

املنجزة  الهوية  بطاقات  ت�ضليم 

الربيد  خدمة  من خالل  اإلكرتونًيا، 

الربيدية  املكاتب  عرب  املمتاز 

حمافظات  جميع  يف  املنت�ضرة 

و�ضع  يف  قطًعا  �ضت�ضهم  اململكة، 

ب�ضمة بارزة لربيد البحرين.

التعاون  اأن  بالذكر  اجلدير 

املعلومات  هيئة  بني  الأول 

وزارة  الإلكرتونية  واحلكومة 

ممثلة  والت�ضالت  املوا�ضالت 

العام  يف  مت  قد  البحرين  بربيد 

التعاون يف  ثم مت جتديد   ،2015

التن�ضيق  تعزيز  بهدف   ،2018

اإي�ضال  لتوفري خدمة  الطرفني  بني 

اإلكرتونًيا  املُنجزة  الهوية  بطاقات 

عرب  الهوية  بطاقة  خدمات  �ضمن 

 ،bahrain.bh الوطنية  البوابة 

الطلب  ا�ضتالم  املراد  العنوان  اإىل 

امل�ضتفيدين  على  يوفر  ما  عليه، 

من اخلدمة من املواطنني واملقيمني 

و�ضيتم  واملال،  واجلهد  الوقت 

املقررة  اخلدمة  ر�ضوم  ا�ضتح�ضال 

ف�ضالً عن ر�ضوم التو�ضيل وقدرها 

املر�ضل  الطرد  عن  فل�س   500

الطلبات  عدد  عن  النظر  بغ�ّس 

واملحدد  �ضمنه  املنجزة  للبطاقات 

ا�ضتالمها على ذات العنوان، �ضواء 

طلب،  من  اأكرث  اأو  طلًبا  كانت 

ا�ضتالم  من  التمكن  عدم  حال  ويف 

اأ�ضحابها  قبل  من  الربيدية  املادة 

الربيد  ملراجعة  اإ�ضعارهم  �ضيتم 

ل�ضتالمها.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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البحرين الأوىل عاملًيا يف �سرعة اعتماد لقاحات مواجهة فريو�س كورونا.. د. اجلالهمة: 

طبيًبا  4727 بينهم  م��ن  ���س��ّح��ي  م��ه��ن��ي  األ����ف   25 م��ن  اأك����ر  ت��رخ��ي�����س 

ال�ستجابة ال�ستباقية لفريو�س »كوفيد-19«

عقدته  الذي  ال�ضحفي  امل�ؤمتر  وخالل 

اإطالق  مبنا�ضبة  اأم�س  التنفيذي  الرئي�س 

التقرير ال�ضن�ي للهيئة، اأكدت د.اجلالهمة 

الفريق  �ضمن  مهًما  دوًرا  لعبت  الهيئة  اأن 

»ك�فيد-19«  جائحة  ملجابهة  ال�طني 

ال�طنية  اجلــهــ�د  ــم  دع يف  واأ�ضهمت 

ال�ضريع  الإطــالق  وت�ضهيل  ملكافحتها، 

ال�قت  يف  وال��ض�ل  ال�ضريرية  للتجارب 

الطبية والختبارات  املنتجات  اإىل  املنا�ضب 

 2021 العام  ويف  الهامة.  الت�ضخي�ضية 

لفعاليتها،  �ضامل  فح�س  ــراء  اإج وبعد 

اأج�ضام  و4  لقاحات   7 على  الهيئة  وافقت 

م�ضادة لـفريو�س »ك�فيد-19« وترخي�س 

الفريو�س.  لفح�س  �ضريًعا  اختباًرا   12

دولة  اأول  البحرين  اأ�ضبحت مملكة  وبذلك 

اللقاحات  من  العدد  هذا  تعتمد  العامل  يف 

مما  بـ»ك�فيد-19«،  املتعلقة  والعالجات 

الدولية  اجله�د  طليعة  يف  اململكة  ي�ضع 

ملكافحة ال�باء.

تنظيم  ق�ضم  وافــق  ذلــك،  اإىل  اإ�ضافة 

على  للهيئة  التابع  ال�ضحية  امل�ؤ�ض�ضات 

اخلا�ضة  العزل  مرافق  من  اثنني  ت�ضغيل 

عزل  من�ضاأة  و77  الإيجابية  للحالت 

خا�ضة للم�ضافرين بعد تقييمها. ول�ضتكمال 

خمترًبا   42 فح�س  ا  اأي�ضً مت  العمل،  هذا 

ومت   ،)PCR( ك�رونا  فح�س  لختبار 

املختربات  هذه  تقييمات اجل�دة يف  اإجراء 

التفتي�س  اإىل حمالت  بالإ�ضافة  لذلك.  وفًقا 

الحـــرازات  تطبيق  ل�ضمان  امل�ضتمرة 

ال�طني  الفريق  عن  ال�ضادرة  ال�ضحية 

وتقييم  »ك�فيد-19«،  فريو�س  ملجابهة 

مراكز العزل والعناية الق�ض�ى.

واأو�ضحت الرئي�س التنفيذي اأن الهيئة 

اأ�ضهمت يف تقدمي الدعم للنظام ال�ضحي من 

املتغريات،  املهنيني مل�اكبة  خالل ترخي�س 

يف  املتخ�ض�ضني  على  الطلب  ا�ضتمر  فقد 

الرعاية ال�ضحية، لذا اأطلقت خدمة ترخي�س 

اأجل  من  »مهن«  ت�ضمى  جديدة  اإلكرونية 

نهاية  وبحل�ل  الرخي�س.  عملية  ت�ضهيل 

العام املا�ضي، كان لدى مملكة البحرين ما 

ا للرعاية  جمم�عه 25076 ممار�ًضا مرخ�ضً

ال�ضحية، من بينهم 4727 طبيًبا و1145 

ال�ضيادلة،  من  و1702  اأ�ضنان،  طبيب 

اأخ�ضائًيا  و3944  ا،  ممر�ضً و13558 

�ضحًيا يف خمتلف املهن املعاونة. بالإ�ضافة 

ال�ضحية  املهن  تنظيم  ق�ضم  اجنز  ذلك،  اإىل 

و10783  جديد،  ترخي�س  طلب   3478

املهنية،  الراخي�س  خمتلف  لتجديد  طلًبا 

ا  متخ�ض�ضً  1889 جمم�عه  ما  وخ�ضع 

لمتحان الرخي�س، وبلغت ن�ضبة النجاح 

العامة %69.

الرتخي�س والرقابة 

على املوؤ�س�سات ال�سحية وال�سيدليات

اأن  اإىل  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ــضــارت 

خالل  من  ال�ضحي  النظام  دعمت  الهيئة 

831 موؤ�س�سة رعاية �سّحية يف اململكة تتاأّلف من 21 م�ست�سفى و301 مركز و96 عيادة
خديجة العرادي:

ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

اأداء  2021 يف  العام  ا�صتمرت خالل  الهيئة  اأن  عذبي اجلالهمة  الدكتورة مرمي 

مهامها الرقابية لتنظيم القطاع ال�صحي يف مملكة البحرين، لتحقيق برنامج عمل 

احلكومة و�صمان املالءمة واال�صتمرارية والكفاءة وال�صالمة يف تقدمي اخلدمات 

ال�صحية يف كل من القطاعني العام واخلا�س. ومع التطور الديناميكي ال�صرتاتيجية 

اململكة يف التعامل مع جائحة »كوفيد19-« واآثارها على اأنظمة الرعاية ال�صحية، 

تنفيذ  الفريو�س و�صمان  ملجابهة  الوطني  الفريق  دعم جهود  الهيئة يف  اأ�صهمت 

قراراته وا�صتمرار االإمدادات الطبية من امل�صتلزمات الطبية واالأدوية واللقاحات، 

مع ا�صتمرار عملياتها الرقابية والتنظيمية.

 واأعربت د. اجلالهمة عن عظيم ال�صكر والتقدير ملقام ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ول�صاحب ال�صمو امللكي �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، على الدعم ال املحدود للقطاع 

ال�صحية يف مملكتنا  باخلدمات  لالرتقاء  الدائمة  الكرمية  وتوجيهاتهما  ال�صحي 

الغالية باأعلى معايري اجلودة والتميز.

ترخي�س مرافق الرعاية ال�ضحية وال�ضيدليات. 

تنظيم  ق�ضم  كان   ،2021 عام  نهاية  وبحل�ل 

جمم�عه  ما  رّخ�س  قد  ال�ضحية  امل�ؤ�ض�ضات 

118 طلًبا جديًدا لفتح مرافق رعاية �ضحية يف 

تخ�ض�ضات خمتلفة، تراوح من امل�ضت�ضفيات اإىل 

ملن�ضاآت  ا  ترخي�ضً  80 واأ�ضدر  ال�ضحية،  املراكز 

رعاية �ضحية جديدة. وجنح الق�ضم يف تراخي�س 

احلك�مية  الأولية  ال�ضحية  للرعاية  مركًزا   28

وبهذا  �ضحية.  من�ضاأة   689 تراخي�س  وجتديد 

ي�ضل عدد امل�ؤ�ض�ضات ال�ضحة املرخ�ضة يف مملكة 

يف  �ضحية  رعاية  م�ؤ�ض�ضة   831 اإىل  البحرين 

م�ضت�ضفى   21 من  تتاألف  البالد،  اأنحاء  جميع 

ذلك،  على  عــالوة  عيادة.  و96  مركز  و301 

للحك�مة  ال�ضراتيجية  الت�جهات  ومتا�ضًيا مع 

مبادرة  الهيئة  نفذت  الرقمي،  للتح�ل   2030

التطبيق  تتيح  رقمية  خدمة  وهي  »من�ضاآت«، 

ال�ضريع والتنظيم ملرافق الرعاية ال�ضحية.

ويف جمال ترخي�س ال�ضيدليات، فقد قام ق�ضم 

تنظيم امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية بالرخي�س ملا 

جمم�عه 78 �ضيدلية جديدة يف عام 2021، مت 

افتتاح 8 منها يف من�ضاأة للرعاية ال�ضحية و70 

�ضيدلية عامة م�ضتقلة، ما يعك�س زيادة بن�ضبة 

مقارنة  املرخ�ضة  ال�ضيدليات  عدد  يف   %16

بعام 2020. لي�ضل العدد الإجمايل لل�ضيدليات 

 317 منها   396 البحرين  مملكة  يف  املرخ�ضة 

يف  تعمل  و79  م�ضتقلة،  عامة  �ضيدليات  تعمل 

داخل من�ضاأة للرعاية ال�ضحية. كما مت ت�ضجيل 6 

املجم�ع 22  لي�ضبح  اأدوية جديدة  م�ضت�دعات 

م�ضت�دًعا �ضيدلنًيا م�ضجالً.

التكميلي  وعلى �ضعيد تنظيم مزاولة الطب 

ال�طنية  الهيئة  وا�ضلت   ،)CAM( والبديل 

 )CAM( جه�دها لتنظيم الطب التكميلي والبديل

امل�افقة على ع�ضرين )20(  اإذ متت  اململكة،  يف 

طلًبا لرخي�س مرافق الطب البديل. وبهذا و�ضل 

عدد م�ؤ�ض�ضات الطب البديل املرخ�ضة يف اململكة 

يف العام 2021 اإىل 21 م�ؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة يف 

الطب البديل، بالإ�ضافة اإىل 31 م�ؤ�ض�ضة �ضحية 

تقدم خدمات طب بديل �ضمن خدماتها ال�ضحية 

الأخرى. كما بلغ عدد املهنيني ال�ضحيني املرخ�ضني 

يف جمالت الطب البديل املختلفة 95 مهنًيا. ومن 

اأجل ت��ضيع �ضراكاتها، تعاونت الهيئة مع �ضفارة 

الهندية و»وزارة اأي��س« بجمه�رية الهند لإجراء 

املعل�مات  لتبادل  الإنرنت  اجتماعات عرب  عدة 

ودعم جه�د الهيئة يف تنظيم املهنيني للرخي�س 

اأول  اإجراء  مت  اإذ  الرخي�س.  امتحانات  واإجراء 

امتحان ترخي�س ل�ضيادلة الطب البديل يف مملكة 

البحرين مب�ضاركة خم�ضة �ضيادلة متخ�ض�ضني 

يف الطب الهندي البديل )الآيروفيدا(.

اأن�سطة التفتي�س

 1377 الهيئة  اأجرت  املا�ضي  العام  وخالل 

زيارة تفتي�ضية، اإذ مت ر�ضد 117 خمالفة عامة يف 

املرافق ال�ضحية، بينما ُر�ضد التزام 576 من�ضاأة 

رعاية �ضحية خا�ضة وعدم وج�د اأي خمالفات 

بها خالل تلك الزيارات. ومتثل غالبية املخالفات 

والتعقيم  ال�ضالمة  يف  خمالفات  املر�ض�دة 

والرخي�س و�ضالمة الأجهزة الطبية والتخزين 

ومت  الرويجية.  الإعالنات  يف  عامة  وخمالفات 

اتخاذ الالزم لت�ضحيحها، اإذ مت اإ�ضدار 82 ر�ضالة 

اإخطار، و22 اإحالة اإىل النيابة العامة و23 اإىل 

اللجان التاأديبية، ومت غلق 12 م�ؤ�ض�ضة خمالفة.

و�ضعت الهيئة اإىل �ضمان ال��ض�ل املبكر اإىل 

الأدوية، ومتكنت الهيئة من ت�ضجيل 357 دواًء 

اإىل  بالإ�ضافة  منتجات،  وت�ضنيف 410  جديًدا، 

الت�ضنيع  مل�اقع  طلًبا   151 وجتديد  ت�ضجيل 

للمنتجات  الإجمايل  العدد  وبلغ  اخلارجية. 

منتًجا.   3643 اململكة  يف  امل�ضجلة  ال�ضيدلنية 

ووا�ضل الق�ضم امل�ضاعدة يف منع نق�س الأدوية يف 

البالد والتاأكد من ت�فر جميع الأدوية ال�ضرورية 

للمر�ضى يف البحرين من خالل معاجلة ال�اردات 

والتي  امل�ضجلة  غري  املنتجات  لطلبات  امل�ؤقتة 

بلغت 2004 اأدوية.

الط�ارئ  حلالة  ال�ضتجابة  اإطــار  ويف 

فريو�س  جائحة  عن  الناجمة  العامة  ال�ضحية 

م�ضاًرا  الهيئة  اأن�ضاأت  »ك�فيد-19«،  ك�رونا 

لتقدمي  الطارئ  ال�ضتخدام  على  للم�افقة  جديًدا 

طلبات اللقاحات والأدوية بهدف ت�ضريع وتب�ضيط 

والعالجات  للقاحات  والرخي�س  التقييم 

ال�اعدة.

وتنفيًذا للمادة )1( من قرار املجل�س الأعلى 

لل�ضحة رقم 41 ل�ضنة 2017، والتزاًما بتنفيذ 

نظام التتبع ل�ضل�ضلة ت�ريد الأدوية داخل مملكة 

البحرين من م�قع الت�ضنيع اإىل املري�س، دخلت 

العاملية   MVC �ضركة  مع  �ضراكة  يف  الهيئة 

لتزويد اململكة باأكرث اأنظمة العامل تقدًما واأماًنا. 

اإذ قلل النظام ب�ضكل كبري من خماطر دخ�ل اأدوية 

مزورة ململكة البحرين، وبحل�ل نهاية دي�ضمرب 

2021، كان 73% من حاملي ت�ضاريح الت�ض�يق 

النظام،  قد �ضجل�ا لدى يف  البالغ عددهم 247 

وه� ما ميثل 94% من جميع الأدوية امل�ضت�ردة 

اإىل اململكة.

درا�سة ال�سكاوى الطبية

�ضمان  يف  الهيئة  اأهـــداف  مع  ومتا�ضًيا 

الآمنة،  ال�ضحية  واخلدمات  ال�ضحية  احلق�ق 

يف  التحقيق  يف  بالهيئة  ال�ضكاوى  ق�ضم  ا�ضتمر 

الق�ضم  ا�ضتقبل  حيث  الطبية،  الأخطاء  ادعاءات 

213 حالة للتحقيق يف عام 2021. منها 146 

�ضك�ى فردية، بينما مت الإبالغ عن 25 منها من 

قبل مرافق الرعاية ال�ضحية، و41 مت اإحالتها من 

قبل النيابة اأو املحاكم وحالة مت ر�ضدها من قبل 

الهيئة.

واإحالة  �ضك�ى   176 يف  الهيئة  وحققت 

 114 يف  التحقيق  وانهت  والق�ضاء  النيابة  من 

التخ�ض�س  لعدم  اأما  منها  اإغالق 44  منها، ومت 

م�ضتمًرا  زال  ل  والتحقيق  الأدلة  ت�فر  لعدم  اأو 

خمالفة     / طبي  وج�د  تبني  وقد  منها.   18 يف 

للمبادئ، اأو اللتزامات، اأو املتطلبات، اأو الأخالق 

يف 30.7% منها فقط، بينما مل يتبني وج�د طبي 

اأو املتطلبات  اأو اللتزامات،  /   خمالفة للمبادئ، 

يف 69.3% منها. كما تبني يف 42% من ال�ضكاوى 

يف  بينما  اخلطاأ،  يف  املعالج  الطبيب  م�ض�ؤولية 

و%6  ال�ضحية،  امل�ؤ�ض�ضة  خطاأ  تبني  منها   %52

وال�ضيادلة  التمري�س  قبل  من  اخلطاأ  كان  منها 

واملهن املعاونة الأخرى.

كما مت يف العام 2021 اإ�ضدار 57 اإجراءات 

امل�ضاءلة،  التاأديب وجلنة  تاأديبًيا من قبل جلان 

املهنني،  تراخي�س  بتعليق  قراًرا  ثالثني  ت�ضمنت 

ومت اإ�ضدار خم�ضة ع�ضر )15( اإخطاًرا حتذيرًيا، 

اأربعة  واإ�ضدار  مهنيني،  اأربعة  ترخي�س  واإلغاء 

بينما  ال�ضحية،  امل�ؤ�ض�ضات  بحق  نقدية  غرامات 

مت تربئة اأربعة من املهنيني بناًء على قرار جلنة 

التظلمات.

الأجهزة  ومراقبة  تنظيم  �ضعيد  على  اأما 

الطبية  الأجهزة  تنظيم  ق�ضم  فقد رخ�س  الطبية 

الطبية  لالأجهزة  جديدة  جتارية  اأعمال  ع�ضرة 

و�ضجل 523 جهاًزا طبًيا. كما ا�ضتقبل مهند�ض� 

 9644 جمم�عه  ما  الق�ضم  يف  الطبية  الأجهزة 

منح  مت  طبية،  اأجهزة  ل�ضترياد  جديًدا  طلًبا 

7996 منها امل�افقة من خالل النظام الإلكروين 

�ضهادة  ك�ضف  وب�ضبب   .)OFOQ( للجمارك 

اأو جهاز مزور، رف�ضت الهيئة 17% من  مزورة 

البالغ  ال�ضترياد  طلبات  من  املقدمة  الطلبات 

الإجمالية  التكلفة  وبلغت   .)1648( عددها 

للمعدات امل�ضت�ردة ململكة البحرين واملحررة من 

اجلمارك 35245050.47 دينار بحريني.

 21 اعتماد  يف  الهيئة  ا�ضتطاعت  كما 

جتديد  وكذلك  طبًيا،  مركًزا  و28  م�ضت�ضفى 

العام،  نهاية  ومع  �ضحية.  من�ضاأة   18 اعتماد 

امل�ضت�ضفيات  جميع  من   %100 اعتماد  مت 

ذلك،  على  عالوة  البحرين.  املرخ�ضة يف ممكلة 

مت فح�س وتقييم ما جمم�عه 7100 من معايري 

امل�ضت�ضفيات و5230 معياًرا للمراكز الطبي، مع 

تقدمي ح�ايل 4000 ت��ضية لكل من امل�ضت�ضفيات 

واملراكز الطبية. واجلزء الأكرث ت�ضجيًعا من كل 

نفذت  ال�ضحية  امل�ؤ�ض�ضات  اأن  ه�  الأرقام  هذه 

فريق  ت��ضيات  من   %80 من  اأكرث  وا�ضتكملت 

امل�ضح.

 ت�سجيع ال�ستثمارات يف القطاع ال�سحي

نظًرا لزيادة الهتمام بال�ضتثمار يف �ضناعة 

البحرين،  مملكة  يف  املتنامية  ال�ضحية  الرعاية 

حر�ضت  الهيئة  باأن  اجلالهمة  د.  اأو�ضحت  فقد 

ال�طنية  للهيئة  امل�ضتثمرين  مكتب  خالل  من 

وامل�ضاعدة  الت�جيه  الب�ضرية  املــ�ارد  لتنظيم 

ال�ضت�ضارة  تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  للم�ضتثمرين، 

وت�ضهيل الإجراءات. وتلقى املكتب 31 ا�ضتف�ضاًرا 

عن ا�ضتثمارات متن�عة يف الرعاية ال�ضحية من 

اأ�ض�اق دول جمل�س التعاون اخلليجي واأوروبا 

واآ�ضيا. 10% من ال�ضتف�ضارات كانت ح�ل فتح 

طبية،  مراكز  افتتاح  ح�ل  و%58  م�ضت�ضفيات، 

و32% ح�ل �ضركات الأدوية والأجهزة الطبية. 

ويرتبط املكتب بتعاون وثيق مع جمل�س التنمية 

القت�ضادية وهيئة تنظيم �ض�ق العمل و�ضندوق 

العمل )متكني( لتقدمي الدعم للم�ضتثمرين اجلدد.

حت�سني اأداء الهيئة وا�ستثمار كوادرها

برنامج  اأهداف  لتحقيق  اجله�د  اإطار  ويف 

بن�ضبة  اإيراداتها  الهيئة  رفعت  املايل،  الت�ازن 

13% مقارنة بالعام ال�ضابق وبن�ضبة 7% مقارنة 

بامليزانية املخ�ض�ضة لعام 2021، مع تقلي�ضها 

من   %4 بن�ضبة  املتكررة  الفعلية  م�ضاريفها 

الكتفاء  ن�ضبة  حت�ضنت  كما  املت�قعة.  امليزانية 

ال�ضن�ات  خالل  ملح�ظ  ب�ضكل  للهيئة  املــايل 

اخلم�س املا�ضية، حيث ارتفعت الن�ضبة من %45 

يف عام 2016 اإىل 98% يف عام 2021.

الأمرية  جائزة  الهيئة  نالت  فقد  ذلك،  اإىل 

املــراأة  لتقدم  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �ضبيكة 

البحرينية للعام 2021 بعد تنفيذ القراح الذي 

قدمته جلنة تكاف�ؤ الفر�س، حيث مت اإن�ضاء غرفة 

لالأمهات املر�ضعات يف الهيئة. عالوة على ذلك، 

وبح�ضب نتائج التقييم، فقد احتل الأداء امل�ؤ�ض�ضي 

املرتبة  اجلن�ضني  بني  الت�ازن  تعزيز  يف  للهيئة 

الرابعة من بني 45 جهة حك�مية م�ضاركة.

تنفيذ  يف  الهيئة  ا�ضتمرار  اجلالهمة  واأكدت 

اإطالق  وتتم  للهيئة،  الرقمي  التح�ل  برنامج 

روؤية الهيئة يف عام 2021 لتمكني الهيئة من اأن 

تك�ن من�ذًجا منظًما لل�ضحة الرقمية يف جمل�س 

برنامج  مّكن  اإذ   .)GCC( اخلليجي  التعاون 

التح�ل الرقمي الهيئة من تقدمي خدمات اإلكرونية 

تنظيمية �ضحية �ضاملة با�ضتخدام اأحدث خدمات 

تنفيذ  ومت  »اأمازون«.  على  ال�ضحابية  احل��ضبة 

والذي  بنجاح  الربنامج  من  الأوىل  املرحلة 

من  عدد  مع  تتكامل  اأنظمة  خم�ضة  من  يتاألف 

الكيانات العامة واخلا�ضة. وت�ضمل: نظام »مهن« 

»ملن�ضاآت«  نظام  ال�ضحيني،  املهنيني  لراخي�س 

نظام  ال�ضحية،  امل�ؤ�ض�ضات  وتنظيم  لرخي�س 

املحم�لة،  لله�اتف  »تفتي�س«  تطبيق  املحا�ضبة، 

تطبيق »مهن« لله�اتف املتنقلة.

تطوير اللوائح والت�سريعات

اأعدت ال�حدة القان�نية  ويف العام 2021، 

اأكرث من 130 قراًرا ت�ضمنت ت�جيهات لت�ضكيل 

وقرارات  للتحقيقات،  واإحالت  بالهيئة،  اللجان 

القان�نية  ال�حدة  اأعّدت  كما  تاأديبية.  عق�بات 

على  املعرو�ضة  الق�ضايا  يف  القان�نية  الآراء 

اجلهات الق�ضائية، اإذ �ضدر احلكم ل�ضالح الهيئة 

يف اأكرث من 20 ق�ضية حتى الآن.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/956694/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12058/pdf/INAF_20220413021156890.pdf
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حمافظ ال�سمالية ي�ستقبل ال�سفري 

الإندوني�سي اجلديد لدى مملكة البحرين

ا�ضتقبل حمافظ ال�ضمالية علي بن ال�ضيخ 

اأم�س،  يوم  مبكتبه  الع�ضفور،  عبداحل�ضني 

اأدري هريماوان مبنا�ضبة تعيينه �ضفرًيا جديًدا 

جلمهورية اإندوني�ضيا لدى مملكة البحرين.

مع  املحافظ  تبادل  اللقاء،  م�ضتهل  ويف 

�ضهر رم�ضان  التهاين مبنا�ضبة حلول  ال�ضفري 

البحرين،  مملكة  يف  بال�ضفري  مرحًبا  املبارك، 

البلدين  تربط  التي  العالقات  عمق  موؤكًدا 

ال�ضديقني.

با�ضتقطاب  ترحيبه  املحافظ  واأبدى 

املحافظة  يف  الإندوني�ضية  ال�ضتثمارات 

ال�ضناعية  ال�ضتثمارات  �ضيما  ال�ضمالية، 

الر�ضمية  الوفود  وا�ضتقبال  والإنتاجية، 

بها  تتمتع  التي  الإمكانات  على  لالطالع 

املحافظة ال�ضمالية.

الإندوني�ضي  ال�ضفري  تقدم  جانبه،  من 

ال�ضمالية  ملحافظ  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س 

ا�ضتعداده  مبدًيا  ال�ضتقبال،  حفاوة  على 

املحافظة  مع  والتعاون  العمل  جمالت  لفتح 

ال�ضمالية يف خمتلف املجالت.

اإدانة �ساب زّور �سهادة تطعيم كورونا لعبور اجل�سر
الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�ضدرت 

يف   �ضابقة   هي   الأوىل   من   متهم  باإدانة  حكمها 

نوع   تطعيم   اإذ   زور  �ضاب   بحريني   نوعها، 

 فريو�س   كورونا   الذي   ح�ضل   عليه   بغر�س  

 الدخول   اإىل   اململكة   العربية   ال�ضعودية   عرب  

 اجل�ضر،   وذلك   تفاديا   ل�ضرتاطات   اأنواع   التطعيم  

 امل�ضرح   بها   للعبور،   حيث   اأقدم   ال�ضاب   الثالثيني  

 على   تغيري   نوع   التطعيم   الذي   حت�ضل   عليه   عن  

 طريق   احلا�ضب   الآيل،  بح�ضب   ما   اعرتف   به . 

مع  �ضنة  ملدة  املتهم  بحب�س  املحكمة  وق�ضت 

وقف تنفيذ العقوبة ملدة 3 �ضنوات. 

العامة  اإىل   املتهم   اأنه،   يف   النيابة  ووجهت 

 غ�ضون   عام 2022، ارتكب   تزويرا   يف   حمرر   ر�ضمي  

 وهو   �ضهادة   التطعيم   اخلا�ضة   بفريو�س   كورونا  

 املن�ضوب   �ضدورها   اإىل   وزارة   ال�ضحة   على   النحو  

 املبني   بالتحقيقات،   باأن   قام   با�ضطناع   ال�ضهادة   على  

 نحو   من   �ضاأنه   اإظهار   اأنها   �ضحيحة. 

وتعود تفا�ضيل الق�ضية اإىل اأن �ضابطا ذكر اأنه 

العمل  راأ�س  على  وجوده  اأثناء  يف  الواقعة  بيوم 

ب�ضرطة اجل�ضر تلقى ات�ضال هاتفيا من قبل عيادة 

اجلانب ال�ضعودي، اإذ قرر له املت�ضل باأنه مت �ضبط 

بفريو�س  اخلا�س  التطعيم  �ضهادة  بتزوير  املتهم 

من  ت�ضدر  التي  البحرين  كورونا اخلا�س مبملكة 

وزارة ال�ضحة، وعليه اجتهت الدورية الأمنية اإىل 

املتهم  واإيداع  باجل�ضر  ال�ضعودي  ال�ضحة  مكتب 

مبكتب البحث والتحري. 

اأقر  بالتزوير،  قيامه  �ضبب  عن  �ضوؤاله  وعند 

املتهم باأنه قام بتغيري نوع التطعيم الذي تلقاه من 

نوع اإىل اآخر وقام بت�ضليم املوظف يف عيادة اجلانب 

ال�ضهادة  باأن  اإخباره  ومت  الفح�س،  ال�ضعودي 

مزورة. 

العيادة اخلا�ضة باجلانب  التاأكد من  وكما مت 

للباركود  ال�ضوئي  امل�ضح  طريق  عن  البحريني 

يتلقَّ  املتهم مل  اأن  تبني  وقد  ال�ضهادة،  املوجود يف 

مبني  هو  فيما  املزور  اللقاح  من  جرعات  ثالث 

باملحرر املزور. 

�ضنوات   5 ملدة  اآ�ضيوي  ب�ضجن  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت 

اآ�ضيوي  بق�ضية  امل�ضبوطات  البالد وم�ضادرة  واإبعاده عن  دينار  األف  وتغرميه 

بجلب موؤثر عقلي واإدخالها البحرين بطريقة احرتافية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم اأنه يف 18 فرباير 2022 جلب موؤثرا 

عقليا بق�ضد الجتار يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونا.

البحرين  مطار  املتهم  و�ضول  ولدى  الواقعة  يوم  يف  باأنه  �ضابط  و�ضهد 

الدويل با�ضر عملية تفتي�ضه، وبعد حتويله اإىل امل�ضار الأحمر ملا كان على حقيبته 

بالعالمة املتعارف عليها من موظفي جهاز الأ�ضعة. وبتفتي�س احلقيبة وفتحها 

من الداخل بوا�ضطة مو�س ات�ضح اأنه بداخل هيكل احلقيبة مواد كر�ضتالية يعتقد 

اأخربه باأنه نقل احلقيبة  باأنها �ضبو »موؤثر عقلي«. واأ�ضاف ال�ضابط باأن املتهم 

مقابل 500000 روبية باك�ضتانية، وذكر املتهم له باأنه يعرف ما بها من مواد 

تقوم  البالد  خارج  ع�ضابة  �ضمن  يعمل  املتهم  اأن  اإىل  ال�ضابط  واأ�ضار  ممنوعة. 

يتم  ثم  ومن  اململكة  خارج  من  واحرتافية  فنية  بطريقة  املخدرة  املواد  بتهريب 

اإدخالها بغر�س الجتار فيها.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

فنانون بحرينيون وفرن�سيون يبدعون لوحة فنية جت�ّسد اأجيالً خمتلفة لل�سعبني

عمل فني بحريني فرن�سي يف الذكرى اخلم�سني لعالقات البلدين

 نورا البنخليل:

لدى  الفرن�ضية  اجلمهورية  �ضفري  قال 

الحتفاء  ان  البحرين جريوم كو�ضار  مملكة 

البحرينية  العالقات  على  عاًما   50 مبرور 

لو�ضع  فريدة  فر�ضة  ي�ضكل  الفرن�ضية   -

يف  والبداعية  الفنية  املجالت  يف  التعاون 

مقدمة اأولويات العالقات بني البلدين.

»الأيام«،  مع  مقابلة  يف  ال�ضفري  واأ�ضار 

رمزية  جت�ضد  فنية  لوحة  عر�س  خالل 

هذا  اأن  اإىل  البلدين،  بني  العريقة  العالقات 

فنانني  بني  التعاون  بداية  ي�ضكل  ل  العمل 

فرن�ضيني ونظرائهم البحرينيني فقط، بل هو 

انطالقة نحو تعزيز هذا التعاون يف املجالت 

الفنية.

لتعاون  خطة  عن  ال�ضفري  وك�ضف 

الطلبة  من  فرن�ضا  خريجي  يربز  قادم  فني 

ذكريات  حول  فنية  قطعة  يف  البحرينيني 

الطلبة البحرينيني الدار�ضني هناك. 

 وحول اللوحة الفنية وما تت�ضمنه من 

اللوحة  »تعتمد  كو�ضار:  ال�ضفري  قال  رموز، 

الرموز  بني  متزج  �ضور  على  جمملها  يف 

البحرينية والفرن�ضية مًعا، ما يوؤكد بالطبع 

ال�ضداقة الوثيقة بني الدولتني«.

وتابع »كما ترون، اللوحة ت�ضم طفلني، 

ولد يرتدي الزي الفرن�ضي، ويجل�س بجانب 

على  ت�ضع  التقليدي  البحريني  بالزي  فتاة 

»القبقب«،  ال�ضعبي  الراأ�س  حلي  راأ�ضها 

اثرية  معامل  فيه  ميتزج  افق  نحو  ويطالن 

و�ضهرية يف كال البلدين، ومن بني هذه املعامل 

فرن�ضا،  يف  الن�ضر«  و»قو�س  ايفل«  »برج 

يف  املايل  واملرفاأ  العاملي،  التجارة  ومركز 

البحرين«.

قاربا  اللوحة  تت�ضمن  »اأي�ضا  واأ�ضاف 

اللوؤلوؤ  �ضيد  اىل  يرمز  والذي  بحرينيا، 

البحريني ال�ضهري الذي ُيعد جزءا ا�ضيال من 

اقت�ضاديا  قطاعا  باعتباره  البحرين  تاريخ 

اعتمدت عليه البالد لزمن طويل، يقابله ر�ضم 

طائرة من طراز »ايربا�س« التي تنتجها اكرب 

�ضركة ل�ضناعة الطائرات يف العامل، وتت�ضمن 

اأي�ضا اإبراز احد اأهم ا�ضكال التعاون التجاري 

الكبري  احل�ضور  ميثله  والذي  البلدين،  بني 

الناقلة  اأ�ضطول  يف  »ايربا�س«  لطائرات 

الوطنية )طريان اخلليج(«.

اأف�ضل  ي�ضكل  الفن  ان  �ضك  ل  اأنه  وتابع 

و�ضائل التعبري عن مثال ال�ضداقة بني البحرين 

العالقة  هذه  جوانب  تتج�ضد  اإذ  وفرن�ضا، 

ل�ضيادين  ر�ضومات  يت�ضمن  واحد  بوجه 

فرن�ضيني وبحرينيني يرتدون مالب�س باألوان 

ترمز للدولتني يف �ضخ�س واحد.

ال�ضفري  قال  اللوحة،  فكرة  وحول 

احلكايات  عن  �ضمعتم  »بالطبع  الفرن�ضي: 

اخليالية التي عادة يبداأ مطلعها بـ)كان يا ما 

كان(، اإذ كنت يف زيارة اىل منطقة كرزكان، 

كانوا  بحرينيني  لفنانني  وجود  هناك  وكان 

يقومون بعر�س بع�س العمال الفنية، كانت 

حلظة رائعة بالن�ضبة يل. ويومها اقرتح علّي 

با�ضتخدام  معهم  اأر�ضم  ان  الفنانني  بع�س 

الرذاذ، حينها قلت لنف�ضي لن ا�ضتطيع بنف�ضي 

 50 مرور  لذكرى  تكرمًيا  فني  عمل  ر�ضم 

والبحرين،  فرن�ضا  بني  العالقات  على  عاًما 

بل ما �ضاأفعله هو اأن اأ�ضع ذلك يف يد فنانني 

خربتهم  عرب  ذلك  ليج�ضدوا  البلدين،  من 

وت�ضورهم«.

الفكرة، قال  الفنانني مع  وحول جتاوب 

ال�ضفري الفرن�ضي: »عندما طرحت الفكرة على 

الفور،  على  جتاوبوا  البحرينيني  الفنانني 

فنانني  مع  بالعمل  اهتمامهم  عن  وعرّبوا 

فرن�ضيني. وبالطبع، بداأ هذا التعاون الفرن�ضي 

- البحريني بال�ضري على الطريق ال�ضحيح، 

وهذا بتقديري له رمزية معنوية كبرية جًدا«.

التي  الزمنية  املدة  حول  �ضوؤال  ويف 

ا�ضتغرقها العمل، قال ال�ضفري الفرن�ضي: »بعد 

ترتيب  مت  م�ضودة،  وو�ضع  الفكرة،  مناق�ضة 

القطعة  هذه  على  للعمل  مكان  وتخ�ضي�س 

فران�ضاز  الليان�س  مقر  داخل  وذلك  الفنية، 

اإذ  الفرن�ضي(،  الثقايف  )املعهد  البحرين  يف 

ا�ضتغرق العمل على هذه اللوحة اأقل من �ضهر 

واحد«.

وحول ما اإذا كان هذا العمل الفني ي�ضكل 

فنانني  بني  فنية  للتعاون يف جمالت  بداية 

كو�ضار:  ال�ضفري  قال  وبحرينيني،  فرن�ضيني 

»لن اأقول انها بداية التعاون، اإذ يوجد تعاون 

بل  وفرن�ضا،  البحرين  من  فنانني  بني  الآن 

هذه انطالقة نحو تعزيز التعاون واأخذه اىل 

مرحلة جديدة«.

فني  لتعاون  الآن  نخطط  »نحن  وتابع 

البحرينيني  اخلريجيني  ذاكرة  يج�ضد  جديد 

مع  �ضنجمعهم  اإذ  فرن�ضا،  يف  در�ضوا  الذين 

الفنانني كي يعرّبوا عن اأفكارهم وذكرياتهم 

يف فرن�ضا، لينقلها الفنانون عرب قطعة فنية«.

جزءا  اإل  هذا  لي�س  »بالطبع،  واأ�ضاف: 

واحدا من امل�ضاريع الفنية امل�ضتقبلية، كاأحد 

جوانب التعاون يف املجال الفني بني البلدين، 

خالل  عليه  بالعمل  للبدء  ن�ضعى  والذي 

الذكرى 50  ان  اأرى  القادمة. لذلك  الأ�ضابيع 

فريدة  فر�ضة  �ضكلت  البلدين  بني  للعالقات 

بني  التعاون  اأوجه  مقدمة  يف  الفن  لو�ضع 

البلدين، واأنا �ضعيد بذلك«.

من جانبه، اعترب الفنان �ضلمان اجلار اأن 

�ضكل  جماعي  ب�ضكل  فني  عمل  يف  امل�ضاركة 

امل�ضاركة  نحو  للتطلع  له  بالن�ضبة  فر�ضة 

عدد  م�ضاركة  على  تقوم  فنية  اأعمال  يف 

اجلار  وقال  واحد.  وقت  يف  الفنانني  من 

 Art Attack« �ضركة  اأع�ضاء  اأحد  -وهو 

الر�ضامني امل�ضاركني يف ر�ضم  Krew« واأحد 
اإن هذا العمل الفني ا�ضتغرق نحو  اللوحة- 

الفكرة،  طرح  بداية  منذ  فقط  واحد  �ضهر 

الرموز  حول  والتوافق  الجتماعات،  وعقد 

»لقد  اجلار:  وقال  اللوحة.  �ضتت�ضمنها  التي 

منذ  فقط،  واحد  �ضهر  نحو  العمل  ا�ضتغرق 

بداية طرح الفكرة والتوافق على الرموز التي 

�ضيت�ضمنها العمل، بينما ا�ضتغرق العمل على 

تنفيذها ب�ضكل جماعي نحو اأ�ضبوع واحد«.

التجربة  هذه  كانت  »نعم،  واأ�ضاف: 

من  فنانني  مع  للعمل  يل  بالن�ضبة  الأوىل 

كثرًيا  �ضجعني  الأمر  وهذا  البحرين،  خارج 

لال�ضتمرار والتطلع نحو التعاون مع فنانني 

اأتطلع  لذا  اأو�ضع،  �ضياق  �ضمن  امل�ضتقبل  يف 

نحو التعاون مع فنانني اآخرين«.

ارنو  الفرن�ضي  الفنان  قال  جانبه،  من 

تركز  التي  الفنية  اللوحة  هذه  اإن  روتفو�س 

على فن »غرافيتي« جت�ضد اأجيالً خمتلفة بني 

�ضعوب البلدين، لفًتا اىل الفنانني اأرادوا ابراز 

ال�ضمات املختلفة لكال الثقافتني.

واأ�ضار روتفو�س -اأحد الفنانني الفرن�ضيني 

امل�ضاركني يف ر�ضم اللوحة- اىل اأنه رغم اأن 

لكل فنان تقنيته واأ�ضلوبه اخلا�س بالر�ضم، 

اإل ان الهدف الأ�ضا�ضي كان تقدمي لوحة جتمع 

فنية  واإبراز قطعة  كافة،  املختلفة  الأ�ضاليب 

تطرح التقنيات املختلفة.

الفن  على  تركز  اللوحة  »هذه  وقال: 

غرافيتي. لقد اأراد الفنانون امل�ضاركون اإبراز 

ال�ضمات والعنا�ضر املختلفة يف كال الثقافتني، 

هذه  يف  يربز  اإذ  املختلفة،  الأجيال  وكذلك 

اللوحة الطفل والكبار لتج�ضد اأجيالً واأزماًنا 

خمتلفة من مراحل تاريخ البلدين«. واأ�ضاف: 

وا�ضلوبه  تقنيته  فنان  لكل  تعلمون،  »كما 

اخلا�س يف الر�ضم، لكن الهدف النهائي كان 

تقدمي لوحة جتمع الأفكار والأ�ضاليب املختلفة 

التقنيات  هذه  تظهر  فنية  قطعة  لإنتاج 

املختلفة«.

اأما الفنان عارف حممد -موؤ�ض�س �ضركة 

هذه  اأن  فراأى   -)Art Attack Krew(

التجربة التي �ضكلت بالن�ضبة له اول تعاون 

لفنان بحريني مع فنانني من خارج اململكة، 

ا�ضتفاد منها  اإذ  ُتعد جتربة رائعة وممتعة، 

بجوانب كثرية يف العمل الفني.

يل  الأوىل  التجربة  »اإنها  حممد:  وقال 

كفنان بحريني للعمل مع فنانني من خارج 

علمتني  ممتعة  جتربة  كانت  اململكة.، 

تقنيات  الفن والعمل مع  جوانب جديدة يف 

ب�ضمته  برتك  فنان  لكل  و�ضمحت  الغري، 

الفرن�ضية  الفنانة  راأت  بينما  اللوحة«.  على 

الفرن�ضي  الفنان  -�ضريكة  هيرب  لو  ماري 

الفن  اللوحة تركز على  اأن  اأرنو روتفو�س- 

الكال�ضيكي، لفتة اىل اأنها قد تعاونت �ضابًقا 

مع فنانني من اململكة.

لهذا  امتنانها  عن  هيرب  لو  وعرّبت 

امل�ضروع، متطلعة نحو موا�ضلة التعاون مع 

الفنانني البحرينيني يف امل�ضتقبل.

الأول��وي��ات مقدمة  يف  والإب��داع��ي��ة  الفنية  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون  الفرن�سي:  ال�سفري 

ال�سجن 5 �سنوات والإبعاد بق�سية اآ�سيوي جلب موؤثرات عقلية

 ال�سفري الفرن�سي اأمام اللوحة 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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حتت رعاية رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري

جمعية املكاتب الهند�سية تقيم غبقتها الرم�سانية
نائب  �ضبت  ناجي  اأعرب  املنا�ضبة،  وبهذه 

والتربيكات  التهاين  خال�ص  عن  احلفل  راعي 

اأبناء  وجلميع  البحرينية  الهند�ضية  للأ�ضرة 

كما  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  البحرين 

بن حمد  بن عبداهلل  �ضلمان  ال�ضيخ  نقل حتيات 

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  رئي�ص  خليفة  اآل 

العقاري رئي�ص جمل�ص اإدارة م�ؤ�ض�ضة التنظيم 

الهند�ضية  املكاتب  جمعية  لأع�ضاء  العقاري 

البحرينية مع متنياته لهم بالت�فيق والنجاح، 

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  حر�ص  م�ؤكًدا 

العقاري وم�ؤ�ض�ضة التنظيم العقاري على ت�طيد 

امل�ؤ�ض�ضات  جميع  ومع  اجلمعية  مع  التعاون 

مدين  جمتمع  م�ؤ�ض�ضات  خلق  بهدف  املهنية، 

على  قادرة  والتخ�ض�ضية  املهنية  املجالت  يف 

ك�ضريك  ومنت�ضبيها وتعمل  تنمية تخ�ض�ضاتها 

يف �ضنع القرار. 

واأ�ضاد ناجي �ضبت بالدور الرائد الذي تق�م 

جه�د  دعم  يف  الهند�ضية  املكاتب  جمعية  به 

العمرانية  التنمية  جمال  يف  البحرين  مملكة 

اهتمام  من  منت�ضبيها  ي�ليه  وما  والعقارية، 

وفق  الهند�ضية  والعل�م  باملعارف  بالتزود 

اإنه من �ضمن  العاملية. وقال  املمار�ضات  اأف�ضل 

العقاري  والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  �ضيا�ضات 

وم�ؤ�ض�ضة لتنظيم العقاري الت�ا�ضل والتن�ضيق 

بهدف  والتخ�ض�ضية،  املهنية  امل�ؤ�ض�ضات  مع 

الطلع على اآرائهم وت�جهاتهم التي ت�ضهم يف 

الإجراءات  واعتماد  املنا�ضبة  القرارات  اتخاذ 

املي�ضرة حتقيًقا للم�ضلحة العامة. 

جمعية  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  تقدم  بدوره، 

مازن  املهند�ص  البحرينية  الهند�ضية  املكاتب 

والتقدير  بال�ضكر  له،  كلمة  يف  العمران  اأحمد 

لراعي احلفل ونائبه على الرعاية لأول فعالية 

تقيمها اجلمعية. 

واأ�ضار اإىل اأن هدف هذه الفعالية الرم�ضانية 

ه� اللتقاء بكل الذين كانت لهم م�اقف م�ضرفة 

اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وم�ضاندة  دعم  يف 

ال�ضت�ضاري  والعمل  الهند�ضة  مهنة  تط�ير  يف 

والرتقاء به مبا يت�افق وريادة مملكة البحرين 

اإىل  املا�ضية،  العق�د  مدى  على  املجال  هذا  يف 

الهند�ضية  املكاتب  باأ�ضحاب  اللتقاء  جانب 

التي  واجله�د  الجنازات  اأهم  على  لطلعهم 

بذلتها الهيئة الدارية للجمعية يف خدمة العمل 

وت�جهاتهم  مطالبهم  اإىل  والتعرف  الهند�ضي، 

ب�ضاأن تط�ير العمل. 

وتطرق اإىل ما قامت به اإدارة اجلمعية من 

الهند�ضي، ومنها  العمل  جه�د خلدمة وتط�ير 

املحلية  الهند�ضية  املنظمات  مع  العلقة  تعزيز 

م�ؤ�ض�ضات  كانت  �ض�اء  والدولية  والقليمية 

ب�ا�ضطة  وذلك  مهنية،  جمعيات  اأو  حك�مية 

الق�انني  التعاون من خلل حماكاة  مد ج�ض�ر 

وحماولة  الهند�ضي  للعمل  امل�ضرعة  والنظمة 

املكاتب  مل�ضلحة  وا�ضتغللها  منها،  ال�ضتفادة 

الهند�ضية وم�ضالح املهند�ص البحريني. 

واأو�ضح اأن اجلمعية �ضعت اىل بناء ج�ض�ر 

الهند�ضية  املهن  مزاولة  جمل�ص  مع  التعاون 

)اجلمعية  البحرينية  املهند�ضني  وجمعية 

اللئحة  اعداد و�ضياغة  نافذة  من خلل  الأم(، 

م�ضروع  يف  حتقيقه  مت  مبا  اأ�ض�ة  التنفيذية، 

من  ج�لت  ح�ضيلة  جاء  والذي  »بنايات«، 

اجراءات  لت�ضهيل  والتمحي�ص  الجتماعات 

الهند�ضية،  املكاتب  من  البناء  تراخي�ص  ا�ضدار 

الهند�ضية  املكاتب  يف  الدولة  لثقة  تعزيزا 

املهنة  باخلقيات  الدبي  والتزامها  البحرينية 

التى متتلكها هذه املكاتب.

اأناب ال�سيخ �سلمان بن 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

امل�ساحة  جهاز  رئي�س 

العقاري رئي�س  والت�سجيل 

م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

ناجي  العقاري،  التنظيم 

عام  مدير  �سامل  �سبت 

حفل  حل�س�ر  امل�ساحة 

التي  الرم�سانية  الغبقة 

املكاتب  جمعية  نظمتها 

البحرينية،  الهند�سية 

»دوان  فندق  يف  واأقيمت 

بح�س�ر  روتانا«،  تاون 

امل�س�ؤولني  كبار  من  عدد 

من  اجلمعية  ومنت�سبي 

املهند�سني واملهند�سات.

حاكم اإمارة ال�سارقة ي�سيد بعمق العالقات البحرينية الإماراتية

ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 

الدكت�ر �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� 

العربية  الإمارات  بدولة  الأعلى  املجل�ص 

اإمارة ال�ضارقة، حفظه اهلل،  املتحدة حاكم 

ال�ضارقة،  اإمارة  يف  العامر  البديع  بق�ضر 

�ضفري  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�ضيخ 

الإمارات  دولة  لدى  البحرين  مملكة 

العربية املتحدة.

ال�ضم�  �ضاحب  اأ�ضاد  اللقاء،  وخلل 

العلقات  بعمق  ال�ضارقة  اإمارة  حاكم 

العق�د  املمتدة عرب  الإماراتية  البحرينية 

الأخ�ية  الروابط  من  انطلًقا  املا�ضية، 

املتينة والتاريخ امل�ضرتك ووحدة امل�ضري 

وامل�ضالح ال�احدة.

اإمارة  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  وكلف   

وتهانيه  حتياته  بنقل  ال�ضفري  ال�ضارقة، 

حمد  امللك  اجلللة  �ضاحب  ح�ضرة  ملقام 

بن عي�ضى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، 

ال�ضم�  �ضاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص ال�زراء، حفظه 

اهلل، مبنا�ضبة حل�ل �ضهر رم�ضان املبارك، 

هذه  يعيد  اأن  وجل  عز  امل�ىل  داعًيا 

املنا�ضبة املباركة عليهما مب�ف�ر ال�ضحة 

البحرين  مملكة  وعلى  العافية،  ومتام 

بدوام التقدم والرقي والزدهار.

�ضكره  عن  ال�ضفري  عرب  جانبه،  من 

اإمارة  حاكم  ال�ضم�  ل�ضاحب  وتقديره 

الأخ�ية  العلقات  عمق  م�ؤكًدا  ال�ضارقة، 

الرا�ضخة التي تربط بني البلدين ال�ضقيقني، 

وما يجمعهما من اأوا�ضر القربى وتاريخ 

وعادات وتقاليد وم�اقف م�ضرتكة ثابتة، 

مثنًيا �ضعادته على ما و�ضلت اإليه اإمارة 

اهلل،  حفظه  �ضم�ه،  عهد  يف  ال�ضارقة 

امل�ضاريع  عرب  وازدهار  وتط�ر  من�  من 

والثقافية  والرتاثية  العمرانية  الن�عية 

ال�ضديدة  الروؤية  وكذلك  وال�ضياحية، 

تبذل  التي  احلثيثة  واجله�د  ل�ضم�ه 

اله�ية  على  واحلفاظ  الثقايف  البناء  يف 

امارة  ا�ضتحقاق  يف  اأ�ضهم  ما  الإ�ضلمية، 

الإ�ضلمية  الثقافة  عا�ضمة  لقب  ال�ضارقة 

بكل جدارة، متمنًيا لإمارة ال�ضارقة املزيد 

عهد  يف  والزدهار  والتقدم  النم�  من 

�ضم�ه الزاهر.

ال�ضباب  امل�ؤيد وزير �ض�ؤون  اأمين بن ت�فيق  ا�ضتقبل 

والريا�ضة، الدكت�رة ت�ضنيم غالب عطاطرة، ممثل مكتب 

منظمة ال�ضحة العاملية مبملكة البحرين ورئي�ضة املكتب، 

واملنظمة  ال�زارة  يف  امل�ض�ؤولني  من  عدد  بح�ض�ر  وذلك 

اأن  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  اأكد  اللقاء  بداية  العاملية. ويف 

وزارة �ض�ؤون ال�ضباب والريا�ضة مهتمة متاًما بالتعاون 

تنفيذ  اأجل  العاملية والعمل معها من  ال�ضحة  مع منظمة 

ال�زارة يف  تت�افق مع ت�جيهات  برامج �ضبابية �ضحية 

اأطلقه ح�ضرة  اإثراء عام ال�ضباب البحريني 2022 الذي 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ضاحب 

البلد املفدى، بالعديد من املبادرات والربامج امل�جهة اىل 

ال�ضباب يف خمتلف املجالت.

واأ�ضار وزير �ض�ؤون ال�ضباب والريا�ضة اىل اأن منظمة 

البحرين  مملكة  يف  فريقها  خلل  ومن  العاملية  ال�ضحة 

العامة،  ال�ضحة  تعزيز  يف  وم�ؤثًرا  مهًما  دوًرا  متتلك 

اأهمية تعزيز العلقات بني وزارة �ض�ؤون ال�ضباب  م�ؤكًدا 

والريا�ضة ومنظمة ال�ضحة العاملية مبا ي�ضهم يف اإ�ضراك 

امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  البحريني  ال�ضباب 

اخلا�ضة باجل�انب ال�ضحية.

امل�ؤيد وعطاطرة يبحثان تنفيذ 

مبادرات م�سرتكة لتعزيز ال�سحة العامة

حميدان والدرازي يبحثان منظ�مة حق�ق الطف�لة ومكافحة الجتار بالأ�سخا�س

رئي�ص  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

حممد  بن  جميل  العمل  �ض�ق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�ص 

الإن�ضان  ال�طنية حلق�ق  امل�ؤ�ض�ضة  علي حميدان، رئي�ص 

علي اأحمد الدرازي، وذلك يف مكتبه بال�زارة.

اجله�د  على  الدرازي  حميدان  اأطلع  اللقاء،  وخلل 

العمل والتنمية الجتماعية وهيئة  التي تق�م بها وزارة 

تنظيم �ض�ق العمل يف جمال املحافظة على حق�ق العمال 

بالأ�ضخا�ص،  الجتار  ومكافحة  الطفل  حق�ق  وتعزيز 

م�ؤكًدا ان مملكة البحرين قطعت �ض�ًطا كبرًيا يف تط�ير 

الأمر  ال�اقع،  اأر�ص  املنظ�مة احلق�قية وممار�ضتها على 

اإىل ما  الذي حظي باإ�ضادات دولية، لفًتا يف هذا ال�ضياق 

خمتلف  وت�فري  واهتمام  رعاية  من  الأطفال  به  يحظى 

الرعاية ال�ضحية والتنم�ية، يف ظل تطبيق قان�ن العدالة 

حماية  ملنظ�مة  ن�عية  اإ�ضافة  ي�ضكل  الذي  الإ�ضلحية 

ا اإىل ما و�ضلت اإليه البحرين  حق�ق الطفل، متطرًقا اأي�ضً

من ت�فري بيئة عمل �ضليمة واآمنة للعمال واملحافظة على 

�ضمن  متقدم  مركز  على  ح�ض�لها  عن  ف�ضلً  حق�قهم، 

الدول املكافحة للجتار بالأ�ضخا�ص.

من جانبه، اأ�ضاد الدرازي بدور وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية وهيئة تنظيم �ض�ق العمل يف تعزيز املنظ�مة 

امل�ضرتك  التعاون  اأهمية  م�ؤكًدا  اململكة،  يف  احلق�قية 

اإ�ضدار  �ض�ء  على  خا�ضة  الطفل  حق�ق  ثقافة  لتعزيز 

مبا  نف�ضه  ال�قت  يف  من�ًها  الإ�ضلحية،  العدالة  قان�ن 

العمال  البحرين من مركز متقدم يف حماية  اإليه  و�ضلت 

ومكافحة الجتار بالأ�ضخا�ص.

ف�ز 3 مدار�س بحرينية بجائزة املكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج

فازت ثلث من مدار�ص مملكة البحرين بجائزة التمّيز 

الرتبية  مكتب  اأطلقها  التي  الأوىل،  دورتها  يف  املدر�ضي 

العربي لدول اخلليج، و�ضارك فيها عدد من املدار�ص بالدول 

الثان�ية  جدحف�ص  مدر�ضة  ح�ضلت  اإذ  باملكتب،  الأع�ضاء 

للبنات على الفئة الذهبية، ومدر�ضة خ�لة الثان�ية للبنات 

على الفئة الف�ضية، ومدر�ضة اأم اأمين البتدائية للبنات على 

الفئة الربونزية.

علي  بن  ماجد  الدكت�ر  ا�ضتقبل  املنا�ضبة،  وبهذه 

الفائزة،  املدار�ص  مديري  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

الرتب�ية  وامل�ضاريع  مدار�ضهن،  �ض�ؤون  وا�ضتعر�ص معهن 

اجلائزة،  على  مب�جبها  وح�ضلت  املدار�ص  نفذتها  التي 

جدحف�ص  مدر�ضة  مدير  حمادة  �ضهى  الأ�ضتاذة  اأفادت  اإذ 

مب�ضروع  للم�ضابقة  تقدمت  املدر�ضة  اأن  للبنات  الثان�ية 

الطالبات  م�ضاعدة  اإىل  يهدف  الذي  امل�ضتقبل(  على  )نافذة 

�ض�ق  ملتطلبات  املنا�ضب  التخ�ض�ص  لختيار  اخلريجات 

العمل، واأو�ضحت الأ�ضتاذة منال �ضنان مدير مدر�ضة خ�لة 

احلياة(  وج�دة  )ال�ضعادة  م�ضروع  اأن  للبنات  الثان�ية 

الذي نفذته املدر�ضة يت�ضمن 20 من املبادئ املتعلقة بتقدير 

الذات وج�دة احلياة، اإذ مت التعاون يف هذا الإطار مع 45 

يف  ال�ضعادة  �ضفراء  طريق  عن  املبادئ  تلك  لن�ضر  مدر�ضة 

تلك املدار�ص.

النيابة حتب�س امراأة اعتدت بال�سرب على طفل بعد اأن اعرت�سته ب�سيارتها

النيابة  باأن  والطفل  الأ�ضرة  نيابة  رئي�ص  �ضرحت 

لل�ضرب  ابنها  بتعر�ص  �ضيدة  من  بلًغا  تلقت  قد  العامة 

بالطريق العام يف اأثناء ع�دته من املدر�ضة، وذلك من قبل 

والدة تلميذ بذات املدر�ضة.

ف�ر  ال�اقعة  هذه  يف  التحقيق  النيابة  با�ضرت  وقد 

خلل  من  لل�اقعة  ت�ضجيل  على  فاطلعت  البلغ،  تلقيها 

منها  ثبت  اإذ  حدوثها،  مبكان  الأمنية  املراقبة  كامريات 

ثم  وا�ضتيقافه،  ب�ضيارتها  الطفل  طريق  املتهمة  اعرتا�ص 

م�التها العتداء عليه بال�ضرب.

اأقرت باعتدائها على الطفل  وا�ضتج�بت املتهمة التي 

اأمرت  وقد  ابنها.  على  اعتدائه  �ضبق  بدع�ى  بال�ضرب 

النيابة بحب�ص املتهمة احتياطًيا على ذمة التحقيق، كما 

الطفل  حالة  ودرا�ضة  الطفل مبتابعة  حماية  كلفت مركز 

املجني عليه من الناحية النف�ضية، وم�افاة النيابة بتقرير 

يف هذا ال�ضاأن.

اجتماعًيا  م�ضم�ل  الطفل  اأن  النيابة  رئي�ص  وذكرت 

وطبيعة  �ضنه  حداثة  تفر�ضها  خا�ضة  بحماية  وقان�نًيا 

منا�ضب  ب�ضكل  معه  التعامل  يلزم  ما  الن�ضاين،  تك�ينه 

ويف  الظروف  كل  يف  �ضلمته  ت�ضمن  التي  وبال��ضائل 

العدالة  قان�ن  تبناه  ما  وهذا  الأح�ال،  من  حال  اأي 

ال�ضلحية للطفال وحث على مراعاة امل�ضالح الف�ضلى 

اأقدمت  ما  اأن  اىل  لفتة  ت�ضرف.  اأو  اإجراء  اأي  للطفل يف 

عليه املتهمة ه� �ضل�ك اجرامي يتعار�ص مع مقت�ضيات 

التعامل مع الأطفال، م�ؤكدة اأن تربير املتهمة ملا وقع منها 

لي�ص  ابنها  على  اعتدائه  ل�ضبق  جاء  باأنه  الطفل  جتاه 

اجتماعًيا وقان�نًيا، ول يدفع عنها  على الطلق  مقب�لً 

بها  الأحرى  اأقدمت عليه، وكان  امل�ضئ�لية اجلنائية عما 

هذا  بفر�ص �ضحة  ابنها  له  تعر�ص  عما  ببلغ  تتقدم  اأن 

الدعاء، لتتخذ ب�ضاأنه الإجراءات القان�نية.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/956771/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/956807/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12058/pdf/INAF_20220413021156890.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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عرو�ض بال مثيل يف ال�شهر الف�شيل

»ني�شان البحرين« تقّدم اأف�شل العرو�ض يف �شهر رم�شان
اأعلنت جمموعة يو�ضف خليل املوؤيد واأولده، املوزع 

الوحيد والوكيل احل�ضري ل�ضيارات ني�ضان يف مملكة 

البحرين، باقة من العرو�ض املميزة والفريدة مبنا�ضبة 

�ضهر رم�ضان الف�ضيل، والتي �ضتجعل هذا ال�ضهر الكرمي 

�ضهًرا ل ين�ضى لك ولأحبائك.

اأحدث  من  بع�ض  على  العرو�ض  هذه  تتوافر 

باترول 2021  واأكرثها �ضعبية، مثل  ني�ضان  طرازات 

وباترول �ضفاري 2021 واألتيما 2021 واإك�ض-تريل 

2022 واإك�ض-تريا 2022 وكيك�ض 2022 وماك�ضيما 

 .2021

طرازات  على  املقدمة  الفريدة  العرو�ض  وت�ضمل 

التاأمني  الآتية:  املجانية  املزايا  املذكورة  ني�ضان 

الزجاج  وت�ضليل  ال�ضداأ  �ضد  وحماية  والت�ضجيل 

و�ضمان الوكيل ملدة 5 �ضنوات. بالإ�ضافة اإىل ذلك تاأتي 

األتيما 2021 وباترول 2021 وماك�ضيما 2021 الآن 

مع باقة اخلدمة املجانية املميزة.

للغاية  املذكورة منخف�ض  املوديالت  اأ�ضعار جميع 

ومنا�ضب مليزانية اجلميع، اإذ يبداأ �ضعر باترول 2021 

بحرينًيا،  ديناًرا   28،495 من  املوا�ضفات(  )كاملة 

 10،595 من  الو�ضطى(  )الفئة   2021 واألتيما 

 9،495 من   2022 تريل  واإك�ض  بحرينًيا،  ديناًرا 

 10،995 من   2022 تريا  واإك�ض  بحرينًيا،  ديناًرا 

ديناًرا بحرينًيا، وكيك�ض من 6،995 ديناًرا بحرينًيا، 

وماك�ضيما 2021 )الفئة الو�ضطى( ابتداء من 13،995 

ديناًرا بحرينًيا.

ويف معر�ض حديثه عن عرو�ض �ضهر اخلري، قال 

»ني�ضان  البحرين:  لني�ضان  العام  املدير  عبداهلل  اأن�ض 

تتمني اأن يكون �ضهر رم�ضان الكرمي �ضهر خري وبركة 

على البحرين، ونعرب عن خال�ض امتناننا وتقديرنا لكل 

ع�ضاق ني�ضان يف البحرين على ولئهم ودعمهم الدائم 

الرم�ضانية اخلا�ضة  العرو�ض  لني�ضان من خالل هذه 

التي و�ضعناها بعناية لتنا�ضب ميزانية اجلميع، ونحن 

فخورون بال�ضتجابة الرائعة والإيجابية للعمالء جتاه 

عرو�ضنا املميزة واإعجابهم بها«.

�شركة بواليد�ض لالإن�شاءات تقّدم دعمها 

اخلريي الرم�شاين جلمعية �شرتة اخلريية

بنك البحرين والكويت يدعم اإطالق

 قامو�ض لغة االإ�شارة على موقعه االإلكرتوين

ال�ضلة  مل�ضروع  ال�ضنوي  اخلريي  دعمها  بتقدمي  لالإن�ضاءات  بوليد�ض  �ضركة  قامت 

الرم�ضانية جلمعية �ضرتة اخلريية، وذلك عرب ت�ضليم عدد من ال�ضالل لالأ�ضر املتعففة 

امل�ضجلة لدى اجلمعية، وذلك بح�ضور ر�ضا مطر اأحمد رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية �ضرتة 

عبداحل�ضني  وهاين  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �ضرب  ح�ضن  و�ضيد  اخلريية، 

نا�ضر املدير الإداري ل�ضركة بوليد�ض لالإن�ضاءات.

البنك  والكويت،  البحرين  بنك  اأعلن 

املالية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  الرائد 

يف  واملوؤ�ض�ضات  لالأفراد  وامل�ضرفية 

»القامو�ض  مل�ضروع  دعمه  البحرين، 

بلغة  امل�ضرفية  للم�ضطلحات  املوحد 

الإ�ضارة« املتوافر على موقعه الإلكرتوين. 

البحرين  م�ضارف  جمعية  اأطلقت  وقد 

امل�ضطلحات  توحيد  بهدف  القامو�ض  هذا 

لتمكينهم  ال�ضم،  بفئة  اخلا�ضة  امل�ضرفية 

وي�ضر  بو�ضوح  البنوك  مع  التعامل  من 

و�ضهولة، وتعزيز اأمان و�ضرية وموثوقية 

عملياتهم امل�ضرفية.

بور�ضيد  ح�ضان  قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

الب�ضرية  املوارد  ملجموعة  تنفيذي  رئي�ض 

البحرين  بنك  يف  الإدارية  وال�ضوؤون 

اإطار  يف  الدعم  هذا  »ياأتي  والكويت: 

مب�ضوؤوليته  النهو�ض  على  البنك  حر�ض 

البحريني،  املجتمع  جتاه  الجتماعية 

وبالأخ�ض الفئات التي حتتاج اإىل اهتمام 

خا�ض مبا يف ذلك فئة ال�ضم والبكم«. 

البحرين  بنك  اأن  بالذكر  اجلدير 

وفرت  التي  البنوك  اأوائل  من  والكويت 

لفئة  الإ�ضارة  بلغة  متخ�ض�ضة  كوادر 

مقدمة  يف  البنك  كان  كما  والبكم،  ال�ضم 

اجلهات التي بادرت بطرح خدمات رائدة 

اخلا�ضة،  الحتياجات  ذوي  من  للزبائن 

م�ضممة  الآيل  ال�ضراف  اأجهزة  كتوفري 

من  يعانون  الذين  للزبائن  خ�ضي�ضا 

م�ضاكل ب�ضرية.

 الإ�شهامه باإعداد ال�شجل الوطني لبيانات مر�شى ال�شرطان

 »االأعلى لل�شحة« يكّرم »البحرين التخ�ش�شي«

بيت التمويل الكويتي - البحرين 

يعلن الفائزين بحملة »اأق�شاط �شنة من عندنا«

كّرم الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة رئي�ض املجل�ض 

ال�ضالح،  �ضعيد  بنت  فائقة  الأ�ضتاذة  ال�ضحة  ووزيرة  لل�ضحة،  الأعلى 

فريق العمل القائم على اإعداد كتاب معدلت الإ�ضابة بال�ضرطان وجميع 

التي متثل بيانات مر�ضى  الوطني باملعلومات  ال�ضجل  اأ�ضهم بتزويد  من 

امل�ضت�ضفيات  املكرمني من ممثلي  البحرين. ومن بني  ال�ضرطان يف مملكة 

م�ضت�ضفى  يف  املنتدب  الع�ضو  عرداتي  قا�ضم  الدكتور  واخلا�ضة،  العامة 

الوطني  ال�ضجل  بتزويد  امل�ضت�ضفى  مل�ضاركة  التخ�ض�ضي؛  البحرين 

مبعلومات عن جميع املر�ضى الذين مت ت�ضخي�ضهم يف م�ضت�ضفى البحرين 

التخ�ض�ضي.

الأعلى لل�ضحة عن تقديره جلهود م�ضت�ضفى  املجل�ض  واأعرب رئي�ض 

اأهمية  ذاته  الوقت  يف  موؤكدا  ال�ضجل،  جناح  يف  التخ�ض�ضي  البحرين 

لتطوير  العمل  ملوا�ضلة  واخلا�ضة  احلكومية  الأجهزة  بني  التعاون 

اخلدمات ال�ضحية يف اململكة.

بدوره، اأ�ضاد الع�ضو املنتدب مل�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي الدكتور 

قا�ضم عرداتي باأهمية ال�ضجل الوطني لل�ضرطان من اأجل اإعداد الربنامج 

الوطني ملكافحة ال�ضرطان وتوثيق اأمناط املر�ض وقيا�ض عبء ال�ضرطان، 

كونه  جانب  اإىل  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  تو�ضيات  مع  متا�ضيا  وذلك 

قاعدة بيانات اأ�ضا�ضية جلميع مر�ضى ال�ضرطان من اأجل حتديد اأولويات 

الت�ضخي�ض املبكر ومكافحة ال�ضرطان وعالجه يف اململكة.

اأعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين اأ�ضماء 

عندنا«  من  »اأق�ضاط  حملة  بجوائز  الفائزين 

التي  الجتماعي،  لل�ضكن  مزايا  عمالء  جلميع 

وحتى   2021 نوفمرب  �ضهر  بداية  منذ  انطلقت 

�ضمن  ذلك  جاء   .2022 مار�ض  �ضهر  نهاية 

لإر�ضادات  اتباًعا  افرتا�ضًيا  اأجريت  �ضحوبات 

وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة.

وقد فاز كل من حممد جمال ال�ضقر ووقا�ض 

بوح�ضن  يو�ضف  واأحمد  حممد  عبدالغفور 

النقدية  اجلوائز  اإيداع  مت  اإذ  القيمة،  باجلوائز 

التي تعادل اأق�ضاط متويل مزايا ملدة �ضنة كاملة. 

نقدية  جوائز  على  اآخرين  فائًزا   15 وح�ضل 

دينار  و1000   500 بني  ما  قيمتها  ترتاوح 

بحريني.

رئي�ض  م�ضعل  حامد  �ضرح  املنا�ضبة،  وبهذه 

التمويل  بيت  يف  لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات 

نعلن  اأن  »ي�ضرنا  قائالً:  البحرين   - الكويتي 

من  »اأق�ضاط  حملة  يف  فائزين  ثالثة  فوز  عن 

املدرجني  لعمالئنا  موجهة  كانت  التي  عندنا« 

التابع  ال�ضكن الجتماعي »مزايا«  �ضمن برنامج 

لوزارة الإ�ضكان. ونود اأن نتقدم بالتهنئة جلميع 

عن  لالإعالن  نتطلع  كما  املحظوظني،  الفائزين 

من  �ضنتني  »اأق�ضاط  الكربى  باجلائزة  الفائز 

مثل  بطرح  ا�ضتمرارنا  نوؤكد  ونحن  عندنا«. 

تلبية  اإىل  التي ت�ضعى  الرتويجية  هذه احلمالت 

احتياجات عمالئنا الكرام امل�ضرفية، ليتمكنوا من 

حتقيق اأحالمهم معنا«. 

ح�شان بور�شيد

احتفلت 

عائلة 

احل�شن بعيد 

امليالد الثاين 

حلفيدتهم 

ناهيد �شعود 
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باإ�شراف: ح�شني املرزوق

ر�شائل اإن�شانية لقائد عظيم ب�شهر رم�شان
يعود  الكرمي  رم�ضان  �ضهر  هو  ها 

وال�ضوم  وال�ضالة  اخلري  حامال  اإلينا 

واملوا�ضاة  واملحبة  والرتاحم  والإح�ضان 

واملحتاجني  املع�ضرين  وم�ضاعدة  والعون 

كل  لعمل  والنت�ضار  وامل�ضاكني،  والفقراء 

ما فيه اخلري يف كل بقاع الأر�س وال�ضعي 

الية اإميانا واحت�ضابا بالت�ضريعات الإلهية 

وال�ضنة النبوية، م�ضاعر متتلكنا ومتتزج 

يف يوميات حياتنا طلبا و�ضعيا للمغفرة 

وال�ضعي للعمل ال�ضالح.

خا�ضة  نكهة  البحرين  مملكة  ويف 

الإ�ضالم  قيم  لن�ضر  تبداأ  رم�ضان  ل�ضهر 

من  لكل  اخلري  اأيادي  ومد  وت�ضريعاته 

البحرين،  اأبناء  اإليها  يت�ضابق  ي�ضتحقها 

عليه  تعود  اإن�ضاين  ح�ضاري  كنموذج 

اأبناء هذه البلدة الطيبة، واقتداء ب�ضاحب 

عي�ضى  بن  حمد  املفدى  امللك  اجلاللة 

�ضاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفه  اآل 

والرحمة  اخلري  اأيادي  البي�ضاء  الأيادي 

والإن�ضانية، والذي عودنا دائما مبكرماته 

امللكية  )املوؤ�ض�ضة  عرب  اخلرية  املجزية 

الفقرية  لالأ�ضر  الإن�ضانية(  لالأعمال 

مبد  والأيتام،  والأرامل  واملحتاجة 

والنقدية،  العينية  امل�ضاعدات  وم�ضاعفة 

الفرحة  تن�ضر  اإن�ضانية  م�ضاعر  يف 

وال�ضرور وتزرع املحبة لقائد عظيم قائد 

�ضعبه  اأبناء  واحتياجات  هموم  يتلم�س 

ويعمل على رفد احتياجاتهم الأ�ضرية بكل 

ما لذ وطاب، لينعموا بالرفاهية وال�ضعادة 

والأمل يف ظل حكمة العادل وحكمة احلكيم 

العمل  بثقافة  يتحلى  قائد  عظيم  ل�ضعب 

العمل  اأبناء �ضعبه مبد  اخلريي ويو�ضي 

حتى  البحرين،  مناطق  كل  يف  اخلريي 

النا�س بالعطاء واخلري وال�ضعادة،  ينعم 

يف  اجلاللة  ل�ضاحب  ا�ضتثنائية  جهود 

�ضهر اخلري تتنوع فيها وتت�ضابق الأيادي 

قيم  الزاهر،  عهده  ظل  يف  اخلري  لعمل 

الإن�ضاين  وامل�ضروع  القائد  بها  يتحلى 

والتي  البحرين  جمال�س  كذلك  العظيم، 

من  �ضامية  برعاية  وتكون  اأبوابها  تفتح 

قبل جاللة امللك، وزيارات ميدانية من قبل 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، والذي 

املجال�س  تلك  زيارة  على  يحر�س  دائما 

لهم  لينقل  كرمي  رم�ضان  ب�ضهر  �ضيما  ل 

على  ويكون  عظيم  قائد  وتقدير  حتايا 

اإليهم  وال�ضتماع  معهم  مبا�ضر  توا�ضل 

وازدهار  وتقدم  فيه خري  ما  لكل  والعمل 

انطباع  الزيارات  تلك  تخلق  البحرين 

ال�ضعب  وتالحم  القيادة  لتوا�ضع  عظيم 

وترابطهم للخري وال�ضالم. 

ووفاء  حب  وتبادل  عظيمة  م�ضاعر 

والأمة  امللك  بني  وال�ضعب  القيادة  بني 

املحبة  قيم  ون�ضر  اخلري  بحب  متتزج 

والتعاون والعمل، كذلك دائما ما يحر�س 

مع  املفتوحة  اللقاءات  البالدعلى  عاهل 

الكرمي  رم�ضان  �ضهر  يف  القرار  �ضناع 

ب�ضورة م�ضتمرة، ويطلع منهم على هموم 

ومتطلبات الأمة ويحر�س على توجيهاته 

لأبناء  فيه اخلري  ما  لكل  للعمل  امل�ضتمرة 

ال�ضعب البحريني ويف خمتلف اجلوانب. 

اإن�ضانية عظيمة لقائد عظيم  فعال ر�ضائل 

رم�ضان  �ضهر  واملحبة  اخلري  �ضهر  يف 

الكرمي، تقبل اهلل منا ومنكم �ضالح الأعمال، 

ورم�ضان كرمي ودمتم �ضاملني.

نا�شر حممد مني

جاللة امللك

اأ�شعر باحلرقة حني اأنظر

 البنتي وال اأ�شتطيع عالجها

للم�ضاعدة  اأحتاج  بحريني  مواطن  اأنا 

لأمتكن من عالج ابنتي، اإذ اإنها تعاين من ت�ضوه 

على  بالتاأثري  الت�ضوه  هذا  وت�ضّبب  الوجه،  يف 

العني الي�ضرى لبنتي و�ضّبب لها اإحراجا، وقد 

وراجعت  النواب  من  عدد  مع  بالتوا�ضل  قمت 

على  احل�ضول  دون  من  ولكن  ال�ضحة  وزارة 

ال�ضمو  انا�ضد �ضاحب  املنرب  هذا  من  واأنا  حل، 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

لأمتكن  م�ضاعدة،  على  احل�ضول  يف  مل�ضاعدتي 

من ال�ضفر مع ابنتي وعالجها، فهي فلذة كبدي 

واأ�ضعر باحلرقة حني اأ�ضاهدها ول قدرة يل على 

عالجها.

البيانات لدى املحرر

لي�س يل وطن

 �شوى مملكة البحرين

والدتي  تزّوجت  اإذ  اجلن�ضية،  خليجي  اأنا 

البحرينية من والدي، وتقدمنا منذ العام 2000 

البحرينية  اجلن�ضية  على  باحل�ضول  للت�ضرف 

ولكن من دون جدوى، وحني كربت اأ�ضبح من 

ال�ضروري اأن اأعمل، اإذ اإنني اأ�ضكن يف »كراج« 

ببيت جدي ولي�س لدّي اأي مدخول، ولكن حني 

بحريني!  غري  كوين  رف�ضي  يتم  للعمل  اأتقدم 

ول اأعلم ما علّي القيام به �ضوى منا�ضدة �ضيدي 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اأعرف وطنا غري  فاأنا ل  اهلل ورعاه مل�ضاعدتي، 

عليها ولي�س  فولدت ون�ضاأت  البحرين،  مملكة 

يل وطن �ضواها.

البيانات لدى املحرر

حتية لبلدية اجلنوبية

قامت بلدية املحافظة اجلنوبية م�ضكورة باإزالة كل ما 

ي�ضغل الطريق، اإذ كانن هناك بع�س املعوقات التي تت�ضبب 

باإ�ضغال الطريق وم�ضدرها املحال التجارية يف ال�ضوق، اإذ 

كانت يف ال�ضابق تعر�س املبيعات والب�ضائع على الأر�ضفة 

واملمرات، ما يعيق املارة ومرتادي ال�ضوق، وبعد منا�ضدات 

لبلدية املنطقة اجلنوبية ب�ضاأن هذه الفو�ضى، قامت البلدية 

م�ضكورة باإزالة وخمالفة كل ما يعر�س على الأر�ضفة من 

قبل املحال التجارية، ما جعل املنظر اجلمايل اأف�ضل وبعيدا 

والتقدير  ال�ضكر  كل  مع  هذا  كذلك.  الب�ضري  التلوث  عن 

لبلدية املنطقة اجلنوبية يف تنظيم هذه العملية الع�ضوائية 

ال�ضابقة، ونرجو املتابعة امل�ضتمرة.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

رفعت �شكوى فح�شلت 

على خمالفة من البلدية

اىل  ب�ضكوى  اأعوام   3 قبل  تقدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

بالقرب  لل�ضقوط  اآيل  منزل  لوجود  نظرا  العا�ضمة  بلدية 

من منزلنا، وكان هناك جتاوب كبري من خمتلف اجلهات 

وو�ضع  البلدية  من  مفت�س  جاء  اأيام  قبل  ولكن  املعنية، 

ال�ضرفة  يف  �ضرخ  وجود  ب�ضبب  منزلنا  على  خمالفة 

اأن  واأخربتهم  بالبلدية  بالت�ضال  وقمت  »البلكونة«، 

من  متمكن  واأنا  الب�ضيط  ال�ضرخ  هذا  �ضاهدوا  املفت�ضني 

اإ�ضالحه كوين اأعمل يف املقاولت و�ضاأقوم باإ�ضالحه، ولكن 

الغريب يف املو�ضوع اأنه بالقرب من البيت الآيل لل�ضقوط 

ولكن مل يقم باتخاذ اأي اإجراء جتاه هذا البيت، خ�ضو�ضا 

اأن هناك اأطفال يلعبون بالقرب منه ومن املمكن اأن تت�ضاقط 

اأجزاء منه عليهم، فمن �ضيعّو�س اأهاليهم عنهم؟

البيانات لدى املحرر

ت�������������������������������������������ذّوق اجل���������������م���������������ال

 بقلم: فاطمة الأن�ضاري 

يوؤدي  ما  النا�س  اأذواق  وتختلف   تتعدد 

اإىل اختالف تف�ضريهم للجمال وبالتايل اإثارة 

هو  وما  اجلمال  هو  ما  مثل:  ت�ضاوؤلت،  عدة 

مفهومه؟

قيمة  هو  اجلمال  اخلا�س  منظوري  من 

وال�ضعور  والعادات  بالغريزة  مرتبطة 

لالأ�ضياء  معنى  يعطي  وهو  الإيجابي، 

احليوية، ولي�س له وحدة قيا�س، فكل اإن�ضان 

يراه وي�ضعر به ب�ضكل خمتلف، مثل ال�ضحة، 

ال�ضعادة، الطيبة، احلب.

 فبداية ال�ضعور باجلمال تكون عن طريق 

احلوا�س اخلم�س التي ترتجم اإىل اإح�ضا�س، اإذ 

اإنه يتعلق اأكرث بالأمور الوجدانية وامل�ضاعر، 

مثل الإح�ضا�س باملو�ضيقى عندما ت�ضت�ضعرها 

النباتات والطبيعة  الإح�ضا�س بجمال  الأذن، 

الإح�ضا�س  العني،  وترتجمها  تف�ضرها  عندما 

بجمال الروائح املختلفة عندما ي�ضمها الأنف، 

الإح�ضا�س بطعم املاأكولت عند التذوق.

 وهنا يظهر �ضوؤال ملّح، وهو هل اجلمال 

اجلمال  ُيعد  اعتقادي،  نظري؟ يف  اأم  ح�ضي 

العوامل  ح�ضب  على  يتغري  لأنه  ح�ضًيا؛ 

وي�ضنف  بالأ�ضخا�س،  املحيطة  والظروف 

على اأنه نظري اإذا كان ثابًتا مادًيا اأو ملمو�ًضا. 

ُيعد  اجلمال  اإن  اإذ  ن�ضبيا،  الح�ضا�س  وُيعد 

لعدة  الإح�ضا�س  هذا  ويرجع  ا،  اأي�ضً ن�ضبًيا 

عوامل، مثل اختالف الثقافات، تغري البيئة، 

والذوق،  العلم  امل�ضتمر،  والتطور  الدرا�ضة 

يف  التغيري  والزمان،  الوقت  تغري  العمر، 

الإح�ضا�س  يتغري  كما  واحلقائق،  الأحداث 

التكرار  اإن  اإذ  اأحياًنا،  التكرار  مع  باجلمال 

امل�ضتمر ينتج عنه الإح�ضا�س بامللل.

 وميكن اأن يختلف مفهوم اجلمال والفن 

الفنية.  والثقافة  الإطالع  درجات  باإختالف 

يف  معرو�ضة  لوحة  هناك  كانت  اإذا  فمثالً 

اأكرث يف  اأو  ما، قد يختلف �ضخ�ضان  متحف 

تف�ضري جانبها الفني، فال�ضخ�س الذي ميلك 

اأكرب قدر من الطالع الفني قد يراها جميلة، 

اأما بالن�ضبة ل�ضخ�س اآخر قد تبدو عادية اأو 

حتى غري مفهومة وذلك ب�ضبب نق�س اخلربة 

والثقافة والإطالع الفني لديه.

على  توؤثر  اأخرى  عوامل  توجد   كما 

الإح�ضا�س باجلمال، مثل ال�ضفر، وكرثة التنقل، 

واخلربات الجتماعية، وكرثة التجارب لدى 

ا مل  �ضخ�ضً ن�ضاأل  اأن  ن�ضتطيع  فمثاًل،  الفرد، 

ي�ضاهد العديد من املناظر يف حياته عن راأيه 

يف موقع اأو معلم م�ضهور، اإذ اإن خلفيته الفنية 

كثري  ال�ضخ�س  وباملقابل  حمدود.  وذوقه 

الإطالع ميكن اأن مييز الفن ب�ضورة اأف�ضل.

اإىل تعريفنا للجمال، والذي  وهنا ن�ضل 

وت�ضييق  املتتابع  حتليلنا  حيث  من  ُيعد 

املفهوم، قيمة اإيجابية وجوهرية ومو�ضوعية، 

اأو بلغة اأقل ا�ضطالحية، فاإن اجلمال هو لذة 

ت�ضوًرا  ال�ضيء  طبيعة  اأنه  على  اإليه  ينظر 

ونزوع  عاطفة،  هو  بل  عالقة،  اأو  حلقيقة 

اأن  ميكن  ل  والإعجابية.  الإرادية  طبيعتنا 

اأن  ميكن  ل  كان  اإذا  جميالً  املو�ضوع  يكون 

ي�ضعد اأحًدا.

التي  العوامل  نتاأمل يف  دعونا  وختاًما، 

من  اجلمال  من حجم  وترفع  تزيد  اأن  ممكن 

حولنا، وما هو دورنا يف ذلك، هذا ت�ضاوؤلت 

تنتظر اجابة يف املقال القادم باإذن اهلل.

فاطمة الأن�صاري
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https://www.alayam.com/alayam/multaqa/956761/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12058/pdf/INAF_20220413021156890.pdf
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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

الأربعاء 12 رم�شان 1443 ـ العدد 12058

24 صفحة .  220 فلًسا

@Prof_Subaie

اأو املقاهي واملطاعم وال�شفريات  يق�شي وقته يف الن�م 

وم�شاهدة الأفالم، ول يذهب للدرا�شة اأو العمل بحجة »فقدت 

ال�شغف«. ا�شمح يل اأنت تبحث عن اللذة، اأما الدرا�شة والعمل 

فم�ش�ؤولية قلما جتد اللذة فيها.

ن�شيحة: انتبه لدرا�شتك وعملك وكفاك بحًثا عن اللذة، فال�قت 

مي�شي وقافلة الناجحني ت�شري »اركب معهم«.

Wednesday 13th April 2022 - No. 12058 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

يف م�ضهد اإمياين مهيب، وجو روحاين خا�ضع، توافد املعتمرون والزوار على البيت احلرام، تاركني مباهج الدنيا، و�ضاعني اإىل ر�ضوان اهلل وعفوه ومغفرته.

بفار�ضكور  امل�ضلمون   -  1250
بال�ضليبيني  الهزمية  اإحلاق  يف  ينجحون 

يف حملتهم ال�ضابعة، واأ�ضر لوي�س التا�ضع 

ملك فرن�ضا.

من  الكبري  بك  علي  هروب   -  1772
يف  حركته  ف�ضل  بعد  ال�ضام  اإىل  م�ضر 

اخلروج على الدولة العثمانية التي كانت 

م�ضر تابعة لها.

الدفاع  »اتفاقية  توقيع   -  1950
امل�ضرتك والتعاون االقت�ضادي« بني الدول 

املن�ضمة يف جامعة الدول العربية.

1966 - �ضقوط طائرة مروحية تقل 
الرئي�س العراقي عبدال�ضالم عارف يوؤدي 

وذلك يف  غام�ضة،  ظروف  مقتله يف  اإىل 

اأثناء حتليقها بني القرنة والب�ضرة.

الرمانة  عني  حادثة  وقوع   -  1975
االأهلية  احلرب  بداية  نقطة  �ضكلت  والتي 

اللبنانية.

منظمة  اإىل  تن�ضم  ناميبيا   -  1990
الوحدة االأفريقية.

2011 - النائب العام يف م�ضر يقرر 
ح�ضني  حممد  ال�ضابق  الرئي�س  حب�س 

خم�ضة  وجمال  عالء  وجنليه  مبارك 

للتحقيق  التحقيق،  ذمة  على  يوًما  ع�ضر 

وا�ضتغالل  بالرتبح  تتعلق  اتهامات  يف 

النفوذ، ويف اتهامات بالتحري�س على قتل 

املتظاهرين.

2013 - ظهور اأول اإ�ضابة بفريو�س 
يف  العامل  يف   »H7N9« )اأ(  االإنفلونزا 

بكني.

م�ضتثمر  منح  يرف�س  التجاري  ال�ضجل  ق�ضم 

على  ح�ضوله  رغم  م�ضروعه،  على  النهائية  املوافقة 

جميع موافقات اجلهات امل�ضوؤولة االأخرى، ما ت�ضبّب 

يف خ�ضائر له وزعزعة الثقة يف االإجراءات!!

يحدث مرة واحدة كل 200 مليون والدة.. �ضيدة ت�ضع 3 توائم متطابقني

لثالثة  اأب�ان  هما  دي�دين  وكريغ  جينا 

ُولدوا م�ؤخًرا، يف حدث  ت�ائم متطابقة متاًما 

 200 كل  واحدة  »مرة  يحدث  للغاية  نادر 

يف  لالأطباء  وفًقا  فقط،  ولدة  حالة  ملي�ن« 

و�شعت  حيث  للن�شاء،  ليفرب�ل  م�شت�شفى 

جينا اأطفالها.

 6 يف  كارل�«  »م�نت  رادي�  وبح�شب 

وجن�شن  جيمي  الأطفال،  اأم�شى  فقد  اأبريل، 

العناية  وحدة  يف  اأ�شابيع  �شتة  وجاك�ش�ن، 

لهم  ال�شماح  قبل  ال�لدة  حلديثي  املركزة 

بالع�دة اإىل املنزل.

وتذكرت جينا )34 عاًما( �شع�رها باأنها 

وه�  احلمل،  من  مبكر  وقت  يف  ت�اأًما  �شتلد 

ف�ق  بامل�جات  فح�ص  اأول  خالل  تاأكد  ما 

دقيقة  ع�شرين  ح�ايل  بعد  ولكن،  ال�ش�تية. 

راأ�ص  ظهر  ال�ش�ئي  املا�شح  ت�شغيل  بدء  من 

ثالث على ال�شا�شة. تق�ل جينا: »قال الطبيب 

الفح�ص  يف  اخلربة  من  عاًما   25 خالل  اإنه 

بالأ�شعة مل يَر ثالثة ت�ائم من قبل. خا�شة اأن 

اأطفايل يت�شارك�ن جميًعا نف�ص امل�شيمة، وه� 

اأمر نادر جًدا«.

عاًما(   35( كريغ  الأب  قال  جهته،  من 

مازًحا: »كل ما كنت اأفكر فيه ه� اأنه �شيك�ن 

هناك حاجة لكثري من احلفا�شات«.

ال�الدان على نظام  اتفق  منذ ذلك احلني، 

يتمكنان من خالله يف ت�شيري حياتهما اجلديدة 

الثالثة  اأطفالهم  واحتفل  اأف�شل.  نح�  على 

باأول اأعياد ميالدهم يف �شهر اأبريل 2022.

النمل االأبي�ض يغزو االإ�ضكندرية وحالة قلق لدى ال�ضكان
التي  املجنح،  الأبي�ص  النمل  اأ�شراب  من هج�م  م�شر  �شمال  الإ�شكندرية  امل�اطنني يف  �شكاوى  تعالت 

مل�اجهة هذه  الالزمة  احلل�ل  لت�فري  الزراعة  وزارة  �شارعت  بينما  املحافظة،  مناطق عديدة يف  اجتاحت 

احل�شرة.

وعن هج�م هذه احل�شرة، قال املتحدث با�شم وزارة الزراعة حممد القر�ص اإن »النمل الأبي�ص ه� اأكرث 

من  وه�  احلالت،  بع�ص  الطريان يف  على  وقادرة  تك�ن جمنحة  اأط�ار  وله  العادي،  النمل  من  �شرا�شة 

الف�ش�ل حينما تنخف�ص درجات  التقلبات اجل�ية بني  اأوقات  التي تك�ن م�ج�دة وتنت�شر يف  احل�شرات 

احلرارة ثم ترتفع مرة اأخرى«.

من  جمم�عة  اتخذت  الزراعة  وزارة  »اإن  عربية«:  ني�ز  »�شكاي  مل�قع  ت�شريح  يف  القر�ص  واأ�شاف 

الإجراءات الحرتازية لل�قاية من هذا الن�ع من النمل، فال�زارة تقدم اإجراءات ون�شائح خا�شة بتاأ�شي�ص 

البي�ت من البداية للحماية من هج�م هذه احل�شرة، بهدف احلفاظ على املنازل ومنع انت�شار النمل الأبي�ص 

فيها، ومن ي�ؤ�ش�ص بيًتا ي�شتطيع الت�جه ل�زارة الزراعة واحل�ش�ل على املبيدات ملكافحة النمل الأبي�ص، 

وحماية منزله من اأي �شيء مماثل قد ي�ؤثر عليه م�شتقبالً، اأما من لديه منزل قائم بالفعل وي�اجه م�شكلة 

ا الت�جه ملديرية الزراعة واحل�ش�ل على اأدوات املكافحة الالزمة منها«. خا�شة بالنمل الأبي�ص فيمكنه اأي�شً

ممثل اأمريكي ي�ضف 

بوتني بزعيم العامل العظيم

املمثل  وه�  ال�شابق،  ه�لي�ود  اأفالم  جنم  اأعلن 

�شيغال،  �شتيفن  واملنتج،  ال�شيناري�  وكاتب  الأمريكي 

دعمه ل�شديقه »زعيم العامل العظيم«، لفًتا اإىل الرئي�ص 

الرو�شي فالدميري ب�تني بالعبارة التي قالها حني ح�شر 

م�شاء الأحد املا�شي وليمة اأقام�ها له ملنا�شبة عيد ميالده 

ال�شبعني يف اأحد مطاعم م��شك�.

بينهم  ب�تني،  حلفاء  من  عدًدا  ال�ليمة  �شمت 

 RT قناة  حترير  رئي�ص   Margarita Simonyan
مقدم   Vladimir Solovyovو احلك�مية،  التلفزي�نية 

دولية«،  لعق�بات  مثلها  »اخلا�شع  التلفزي�نية  الربامج 

�شحيفة  ن�شرته  بخرب  »العربية.نت«  قراأت  ملا  وفًقا 

الثالثاء،  م�قعها،  يف  الربيطانية  تاميز«  »فاينان�شال 

»اأنتم  للحا�شرين:   Steven Seagal ق�ل  فيه  ونقلت 

عائلتي واأ�شدقائي، واأنا اأحبكم جميًعا، ونحن نقف مًعا 

يف ال�شراء وال�شراء« وفق تعبريه يف الفيدي�.

واملعروف عن �شيغال الذي منحه ب�تني يف 2016 

امل�الني  اأكرث  اأحد  نف�شه  يعترب  اأنه  رو�شيا،  �شفر  ج�از 

وو�شفه  القتال،  بفن�ن  له  كزميل  مراًرا  به  واأ�شاد  له، 

يف اإحدى املرات باأنه »اأحد اأعظم قادة العامل، اإن مل يكن 

ل�شبكة  تعبريه  بح�شب  الي�م«  احلياة  قيد  على  اأعظمهم 

فرباير  اأواخر  يف  الأمريكية  التلفزي�نية   Fox News
املا�شي، اإذ اعترب الأوكران والرو�ص »اأ�شرة واحدة« وعربرّ 

مبالغ �شخمة  ينفق  »كيان خارجي  اعتقاده ب�ج�د  عن 

لإثارة اخلالف بني البلدين« كما قال.

»ال�ضحة« ت�ضجل 513 اإ�ضابة

 جديدة بكورونا وتعايف 602

اأبريل   12 الثالثاء  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

 ،4068 عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن   ،2022

تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   513 ت�شجيل  اأظهرت 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية،  حالة   602

املتعافية اإىل 555146.

وبلغ العدد الإجمايل للحالت القائمة 4446 حالة، 

حالت  و5  بامل�شت�شفى،  للعالج  تخ�شع  حالة   13 منها 

العناية. حتت 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 ننظر لما هو قادم بتفاؤل والجميع 
يعمل لمزيد من النمو االقتصادي

عزيمة أبناء البحرين بالتصدي لـ»كورونا« قادرة 
على صياغة نجاحات جديدة لمستقبل أفضل
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الملك يصادق على النظام األساسي 
لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية

ص��ادق حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه عل��ى القانون رق��م )11( لس��نة 2022 على النظام 
األساس��ي لالتحاد العربي للمحمي��ات الطبيعية، بعد أن أقره مجلس الش��ورى 
ومجل��س النواب وأصدراه. المادة األولى: ُصودق على النظام األساس��ي لالتحاد 
العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على 
المس��توى الوزاري بموجب قراره رق��م ) 7490 – د.ع )137( الصادر في القاهرة 
بتاريخ 10 مارس 2012، والموافق لهذا القانون، مع التحفظ اآلتي:»إن مملكة 
البحرين ال تعتبر نفسها ُملزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من 

النظام األساسي«.

تكاتف الجميع لتنفيذ خطط تحقيق االزدهار للوطن والمواطنين

 ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين بعزم 
أبنائها تخرج دائمًا من كل تحٍد أشد منعة وقوة

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء على أهمية تكاتف الجميع لتنفيذ مس��ارات العمل المختلفة التي 
تعمل عليها المملكة ومنها االس��تراتيجيات والخطط الهادفة إلى تحقيق النماء 
واالزدهار للوطن والمواطنين، الفتًا س��موه إل��ى أن مملكة البحرين بعزم أبنائها 
تخرج دائمًا من كل تحٍد وهي أش��د منعة وقوة، واليوم بعد التحدي الصحي الذي 
م��ر به العالم أجمع فإننا ننظر لما هو قادم بتفاؤل فالجميع اليوم يعمل من أجل 
المزيد من النمو االقتصادي بما يعزز التنافسية واستدامة التنمية وهو ما عكسه 
التحسن في أداء المؤشرات االقتصادية التي دعمتها خطة التعافي االقتصادي.

وأشار سموه لدى اس��تقبال أمس، عددًا من أصحاب المجالس الرمضانية، إلى أن 
العزيمة التي س��طر بها أبناء البحرين قصص نج��اح ملهمة في التصدي لجائحة 
في��روس كورونا، قادرة على صياغ��ة نجاحات جديدة بروح الفري��ق الواحد لحاضر 
ومس��تقبل أفضل، وبما يرفد أهداف المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وثمن س��موه الجهود التي يبذلها أبن��اء البحرين كٌل في مجاله من أجل أن تكون 
مملكة البحرين دائمًا في مراتب متقدمة من التطور والتقدم، مقدمًا س��موه في 
ه��ذا الصدد الش��كر والتقدير ألبناء الوطن على ما يقدمون��ه من عطاء متواصل، 

وحرصهم على رفعة وطنهم.

محرر الشؤون المحلية  «

أك��د أبن��اء قبائ��ل بحريني��ة أن البحري��ن تفخر 
بأبنائه��ا الذين قدموا أنفس��هم وأرواحهم من 
أج��ل الوطن حاملي��ن معهم لواء الع��ز والفخر، 
في سبيل المحافظة على الزبارة البحرينية، وأن 
قص��ص البطولة والف��داء س��تظل محفورة في 
صفحات التاري��خ والذاكرة الوطنية، وفي وجدان 

أبناء البحرين األوفياء.
وأضافوا ل�»الوطن« أن جريمة التهجير القسري 
واالعت��داء الغاش��م الذي قام به ح��كام الدوحة 
ضد رعايا  البحرين في إقليم الزبارة جوبه بقوة 
وش��جاعة وبسالة، وتم تس��طير تلك البطوالت 
في صفح��ات التاري��خ، لتكون تل��ك التضحيات 
العظ��ام وف��داء الوط��ن خارطة طري��ق لألجيال 

القادمة تذكرهم دائمًا أن الزبارة بحرينية. 
وقال النائ��ب الدكتور علي ب��ن ماجد النعيمي: 
»إن عمي غادر من البحرين مع حش��د من قبيلة 
النعيم وحلفائهم إلى إقليم الزبارة عندما انتشر 
خبر حش��د المعتدين المرتزقة للس��يطرة على 
الزبارة واستشهد عمي أثناء الدفاع عن الزبارة«. 
وأضاف إن ماج��د بن ناصر الماجد النعيمي قرر 
المغادرة من البحرين للمش��اركة مع أبناء عمه 
وغيره��م ف��ي التصدي لحش��ود الع��دوان على 
الزب��ارة والمناط��ق المجاورة، والجدي��ر بالذكر 
أن الش��هيد المغفور له ب��إذن اهلل تعالى كان 
من أق��رب الرج��ال الذي��ن يعملون م��ع حاكم 
البحري��ن آن��ذاك المغفور له ب��إذن اهلل تعالى 
 صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي 
آل خليفة طي��ب اهلل ثراه، وقد وصل إلى الزبارة 

وشارك في العديد من العرضات التي تقام في 
الزبارة وما جاورها والمعروف أن العرضة دائمًا 
تقام في حالة االس��تعداد للحرب والدفاع لصد 

الهجوم«. 
من جانب  أكد أحمد النعيمي، أحد أبناء القبائل 
التي كانت تس��كن بر الزبارة، أن شهداء الوطن 
س��طروا بأرواحهم قصصًا خالدة ستظل مبعث 
فخ��ر للجميع، ومحفورة في تاري��خ الوطن الذي 
يحفظ له��ؤالء األبطال الذين قدموا أنفس��هم 
وأرواحه��م من أجل الوط��ن حاملين معهم لواء 
الع��ز والفخر، في س��بيل المحافظة على الزبارة 
البحريني��ة، فش��هداؤنا ه��م األش��اوس الذين 
ضربوا أروع األمثل��ة وأصدقها في فداء للوطن، 
س��تبقى ذكراهم مش��عاًل يض��يء دروب العزة 

والكرامة.

أبناء القبائل: التضحيات بالزبارة محفورة في الذاكرة الوطنية

 النعيمي: عمي الشهيد ماجد بن ناصر ذهب  
في حشد من قبيلة النعيم للدفاع عن الزبارة 

محمد رشاد   «

لم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب ولكنني ولدت 
وسط أس��رة تعمل بالتجارة فأحببت العمل بها 
من��ذ نعومة أظافري، امتهنت أعمال السمس��رة 
في السوق العقارية، وتجارة بيع الطيور، وعملت 
بالس��وق المركزي، واش��تغلت بالبرادات إلى أن 

أسس��ت مجموعة ش��ركات تجارية بارزة وأنا في 
الثانية والعشرين من عمري، ثم تعرضت ألزمة 
طاحن��ة جعلتني أعود لنقط��ة الصفر مرة ثانية 
لكن بالعزيمة واإلصرار وقفت على قدمي مجددًا 
وأكمل��ت مس��يرتي في العم��ل التج��اري. بتلك 
الكلم��ات روى رجل األعمال خلف حجير مس��يرته 

ل�»الوطن«.

بالعزيمة وقفت على قدمي مجددًا  

حجير: بدأت من الصفر وعدت إلى الصفر

 »نهرا«: 213 شكوى 
أخطاء طبية في 2021

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحية »نهرا« مريم الجالهمة، أن قس��م الشكاوى 
بالهيئ��ة واص��ل التحقيق في ادع��اءات األخط��اء الطبية خالل 
2021، حي��ث اس��تقبل 213 حالة للتحقيق، منها 146 ش��كوى 
فردي��ة، بينما تم اإلبالغ عن 25 منها م��ن قبل مرافق الرعاية 
الصحي��ة، و41 ت��م إحالتها من قبل النياب��ة أو المحاكم وحالة 
تم رصدها من قبل الهيئة. وتبين أن 42% من الشكاوى كانت 
من مس��ؤولية الطبيب المعالج في الخطأ، بينما في 52% منها 
تبين خطأ المؤسس��ة الصحي��ة، و6% منها كان الخطأ من قبل 

التمريض والصيادلة والمهن المعاونة األخرى.

طي صفحة إصالحات صندوق التقاعد.. »النواب«:

إغالق السجالت التجارية بحكم قضائي
أح��ال مجل��س الن��واب للحكومة  مقت��رح قانون 
يقض��ي بعدم إط��الق ي��د اإلدارة المعنية ب وزارة 
الصناع��ة والتجارة ف��ي غلق الس��جالت التجارية 
المخالف��ة وأن يك��ون ق��رار اإلغ��الق م��ن خالل 
الس��لطة القضائية فقط، وبعد تحقيق وس��ماع 
أقوال صاحب الس��جل المخالف وذلك لوضعه في 

صيغة مشروع بقانون. 
وأوضح رئيس اللجنة المالية واالقتصادية أحمد 

الس��لوم أن مقترح القانون يش��مل شقين األول 
وه��و الغلق اإلداري وال��ذي تمثل في ما اتخذته 
ال��وزارة من ق��رارات إج��راء الغل��ق اإلداري بحق 
44 محاًل بس��بب مخالف��ة االحت��رازات الصحية 
ل�»كورونا« إلى جانب تغيير في س��عر المنتجات 
والس��لع، منوهًا إل��ى أن أصحاب تل��ك المحالت 
لجؤوا للقضاء الذي حكم لصالحهم ولكن بعد أن 
خس��روا سمعتهم. إلى ذلك طوى مجلس النواب 

صفحة إصالح��ات صندوق التقاع��د، بموافقته 
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاع��د لضباط 
وأف��راد دف��اع البحري��ن واألمن الع��ام، الصادر 
بالمرس��وم بقان��ون رق��م )11( لس��نة 1976، 
المرافق للمرس��وم رقم )15( لسنة 2022، حيث 
ق��رر المجلس الموافقة على المش��روع بقانون، 

وإحالته لمجلس الشورى.

خلف حجير 

»المركزي«: 66 شكوى على 
البنوك و»التأمين« بالربع األول

عباس المغني «

ارتفعت ش��كاوى العمالء على البنوك وشركات التأمين خالل 
الربع األول من العام الجاري بنسبة 8.2% لتصل إلى 66 شكوى 
وفق إحصائيات مص��رف البحرين المركزي. وأوضحت البيانات 
أن الش��كاوى خالل الربع األول، تركزت في مبالغ متنازع عليها 
حيث بلغت 20 ش��كوى، و12 ش��كوى قروض، و9 شكاوى نزاع 

في مطالبة تأمين سيارات.
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 العاهل يصادق على النظام األساسي 
لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية

صادق حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه على 
القان��ون رقم )11( لس��نة 2022 على النظام األساس��ي 
لالتح��اد العرب��ي للمحمي��ات الطبيعية، بع��د أن أقره 

مجلس الشورى ومجلس النواب وأصدراه.
المادة األولى:

ُصودق على النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات 
الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية 
على المس��توى الوزاري بموجب قراره رقم )7490 – د.ع 

)137( الص��ادر في القاه��رة بتاريخ 10 م��ارس 2012، 
والموافق لهذا القانون، مع التحفظ اآلتي:

»إن مملك��ة البحري��ن ال تعتبر نفس��ها ُملزمة بأحكام 
الفق��رة الخامس��ة م��ن الم��ادة الرابع��ة م��ن النظام 

األساسي«.
المادة الثانية:

على رئيس مجل��س الوزراء وال��وزراء -كل فيما يخصه- 
تنفي��ذ أحكام هذا القانون وُيعمل ب��ه من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 الملك يصادق على انضمام البحرين 
إلى اتفاقية حصانات »التعاون اإلسالمي«

صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، عل��ى قانون رقم )12( 
لس��نة 2022 بالموافق��ة عل��ى انضمام 
مملك��ة البحري��ن إلى اتفاقي��ة حصانات 
وامتي��ازات منظم��ة المؤتمر اإلس��المي 
»التع��اون اإلس��المي حاليًا«، بع��د إقرار 
مجلس الشورى ومجلس النواب وأصدره.

المادة األولى:
ُووفق على انضم��ام مملكة البحرين إلى 
اتفاقي��ة حصان��ات وامتي��ازات منظم��ة 
له��ذا  المرافق��ة  اإلس��المي،  المؤتم��ر 

القانون.
المادة الثانية:

 عل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء وال��وزراء 
-كٌل فيم��ا يخص��ه- تنفي��ذ أح��كام هذا 
القان��ون، ويعمل ب��ه من الي��وم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عاهل البالد المفدى

وزير الخارجية: تطوير مسار 
التعاون الثنائي مع بريطانيا

اس��تقبل وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني، 
أمس، س��فير المملكة المتحدة ل��دى مملكة البحرين 
رودي درامون��د، حي��ث ج��رى، بح��ث عالق��ات الصداقة 
والتع��اون التاريخي��ة القائم��ة بين مملك��ة البحرين 
والمملك��ة المتحدة، ومس��ار التعاون الثنائي وس��بل 
وأه��داف  تطلع��ات  يخ��دم  بم��ا  وتنميت��ه  تطوي��ره 
البلدين والش��عبين الصديقين، إضافًة لمناقش��ة أبرز 
المس��تجدات على الس��احتين اإلقليمية والدولية محل 

االهتمام المشترك. 
وحضر اللقاء، رئيس قطاع الش��ؤون األوروبية بالوزارة 

أحمد القرينيس.

 »التنسيقية« تناقش مستجدات خطة 
حقوق اإلنسان وتطوير إجراءات المرور

ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العهد رئيس ال��وزراء، اجتماع اللجنة 
التنسيقية ال�422 والذي ُعقد عن ُبعد. 
آخر مس��تجدات  اللجنة  واس��تعرضت 
اإلنس��ان  لحق��وق  الوطني��ة  الخط��ة 
عل��ى  واطلع��ت   .»2026-2022«
الموضوعات المتصلة بتطوير بعض 
إج��راءات المرور. كما ناقش��ت اللجنة 
التعامل  آخر مس��تجدات  التنس��يقية 
»كوفي��د19«  كورون��ا  في��روس  م��ع 
وإس��هامات مملك��ة البحري��ن ضمن 

الجهود الدولية للتصدي للفيروس.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان ملك األردن بنجاح العملية الجراحية

بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المفدى برقية تهنئة إلى العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين، 
بمناس��بة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، سائاًل جاللته المولى العلي 
القدير أن يمتعه بموفور الصحة والس��عادة وطول العمر لمواصلة مسيرة 

التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني 
ابن الحس��ين بمناس��بة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، س��ائاًل سموه 
المول��ى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة 

األردنية وشعبها المزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 حاكم الشارقة 
يستقبل سفير البحرين لدى اإلمارات

الش��يخ  الس��مو  صاح��ب  اس��تقبل 
محم��د  ب��ن  س��لطان  الدكت��ور 
المجل��س األعلى  القاس��مي، عضو 
بدولة اإلمارات حاكم إمارة الشارقة، 
بقصر البديع في الش��ارقة، س��فير 
مملك��ة البحرين لدى دولة اإلمارات 

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة،.
وخالل اللقاء، أش��اد حاكم الش��ارقة 
البحريني��ة  العالق��ات  بعم��ق 
اإلماراتي��ة الممت��دة عب��ر العقود 
الماضي��ة، انطالًق��ا م��ن الرواب��ط 
المتينة والتاريخ المش��ترك ووحدة 

المصير والمصالح الواحدة.
 وكلف حاكم الش��ارقة السفير بنقل 
تحيات��ه وتهاني��ه لحض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  العه��د 
بمناس��بة ش��هر رمض��ان المبارك، 
داعي��ًا المول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد 

ه��ذه المناس��بة المبارك��ة عليهما 
بموف��ور الصح��ة وتم��ام العافية، 
وعلى مملكة البحرين بدوام التقدم 

والرقي واالزدهار

من جانبه، عبر الس��فير عن ش��كره 
الش��ارقة،  إمارة  لحاك��م  وتقدي��ره 
مؤكدًا عمق العالقات الراسخة التي 
تربط بي��ن البلدين، وما يجمعهما 
م��ن أواصر القرب��ى وتاريخ وعادات 
وتقالي��د ومواقف مش��تركة ثابتة، 
مثنًي��ا عل��ى م��ا وصلت إلي��ه إمارة 
الش��ارقة في عهده من نمو وتطور 
وازده��ار عب��ر المش��اريع النوعي��ة 
والثقافي��ة  والتراثي��ة  العمراني��ة 
والسياحية، وكذلك الرؤية السديدة 
لس��موه والجه��ود الحثيث��ة الت��ي 
تبذل ف��ي البناء الثقاف��ي والحفاظ 
على الهوية اإلس��المية مما أسهم 
في اس��تحقاق إمارة الش��ارقة لقب 
عاصم��ة الثقاف��ة اإلس��المية بكل 
ج��دارة، متمني��ًا إلم��ارة الش��ارقة 
المزيد من النمو والتقدم واالزدهار.

 »الثقافة« تبحث تعزيز 
التعاون مع الجزائر

اس��تقبلت الش��يخة مي بن��ت محمد آل خليفة رئيس��ة 
هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار في مقر الهيئة الس��فير 

الجزائري لدى مملكة البحرين عبدالحميد خوجة. 
وتأت��ي ه��ذه الزي��ارة بهدف بح��ث مج��االت التعاون 

والتكامل الثقافي بين البلدين.
وأعربت الش��يخة مي خالل اللقاء عن اعتزازها بمستوى 
العالق��ات التاريخية التي تجمع بي��ن البلدين، مؤكدة 
عل��ى أهمية بحث مج��االت التع��اون المش��ترك، كما 
أعربت ع��ن أملها في تجس��يد رؤية ثقافي��ة تزيد من 

عمق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين.

 موظفو »المؤسسة الملكية« يتسّلمون 
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

س��ّلم األمي��ن العام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد، وس��ام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، للكوادر الوطنية 
من منتسبي المؤسسة إنفاذًا لألمر الملكي السامي 
وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء لكاف��ة الجه��ات المعنية 
بتس��ليم الوس��ام للعاملين في الصف��وف األمامية 
م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
وأكد السيد، أن اعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وتثمين صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين في 
الصف��وف األمامي��ة للتصدي لفي��روس كورونا من 
الك��وادر الصحي��ة، وق��وة دف��اع البحري��ن، ووزارة 
الداخلية، وكافة الجهات المس��اندة، ُيمّثل دعمًا ال 
مح��دود لنا جميع��ًا لهذه الجهود الوطنية، مش��يدًا 

بجهود جميع موظفي المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية وما بذلوه من عمل إنس��اني طوال فترة 
الجائحة. وأكد الس��يد ب��أن »الحفاظ على ما تحقق 
حت��ى الي��وم يس��تدعي ب��ذل المزي��د م��ن العمل 
للوص��ول للنجاحات المنش��ودة، ومواصلة الس��عي 
والجه��ود في العمل اإلنس��اني النبيل لخدمة كافة 

شرائح المجتمع عبر عملنا اليومي الذي نقوم به«.

وهن��أ األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الحاصلي��ن على 
الوس��ام، معربًا عن ش��كره على الجهود المخلصة 
والمش��اركة الفاعل��ة ف��ي التص��دي للجائحة.من 
جانبهم، أعرب منتس��بو المؤسسة عن الفخر بهذا 
التكريم الس��امي، مؤكدين أن خدمة البحرين تظل 
دائمًا نصب أعينهم، وأن الوسام يضع على عاتقهم 

مواصلة الجهود المبذولة في العمل اإلنساني.

الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان شهباز شريف بانتخابه 

رئيسًا لوزراء باكستان

 بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المفدى برقية تهنئة إلى الس��يد 
ش��هباز شريف بمناسبة انتخابه رئيسًا لوزراء جمهورية 

باكستان.
وأعرب جاللته في البرقي��ة عن خالص تهانيه، متمنيًا 
ل��ه كل التوفي��ق والنج��اح ف��ي مه��ام عمل��ه لتحقيق 
تطلعات الش��عب الباكس��تاني في تحقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
برقية تهنئة إلى دولة الس��يد شهباز شريف، بمناسبة 

انتخابه رئيسًا لوزراء جمهورية باكستان اإلسالمية.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني والتمنيات 
ل��ه بالتوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق تطلعات 
الش��عب الباكس��تاني الش��قيق نحو مزيٍد م��ن التقدم 

واالزدهار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/13/watan-20220413.pdf?1649840523
https://alwatannews.net/article/1000753
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1000748
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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
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 البحرين األولى عالميًا في سرعة اعتماد لقاحات »كورونا«

 الترخيص لـ25076 مهنيًا بينهم 4727 طبيبًا

831 مؤسسة رعاية صحية تشمل 21 مستشفى و301 مركز و96 عيادة
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غرفة البحرين تطلق تقرير »التجارة تحت المجهر – كوريا الجنوبية«

 دول »التعاون« وكوريا الجنوبية 
تستنأنف مفاوضات التجارة الحرة

كش��ف تقرير أعدته غرفة تج��ارة وصناعة 
البحري��ن بعن��وان »التجارة تح��ت المجهر 
– كوري��ا الجنوبية« عن نم��و حجم التبادل 
التج��اري بي��ن مملك��ة البحري��ن وكوري��ا 
الجنوبي��ة بنس��بة 135% منذ ع��ام 2017 
وحت��ى ع��ام 2021. ويتن��اول التقرير في 
طيات��ه العالق��ات التجاري��ة بي��ن مملكة 
البحري��ن وكوري��ا الجنوبية والتي تش��هد 
نموًا مطردًا منذ العام 2017، ومن الالفت 
انه في عام 2021، تجاوزت قيمة صادرات 
البحري��ن إلى كوريا الجنوبية الواردات ألول 
م��رة من��ذ خمس س��نوات، حي��ث ارتفعت 
الصادرات البحرينية بنس��بة 141٪ مقارنة 

بعام 2020.
ويأتي إصدار ه��ذا التقرير في وقت أعلنت 
فيه دول مجلس التع��اون الخليجي وكوريا 
مفاوض��ات  اس��تئناف  رس��ميًا  الجنوبي��ة 
التجارة الحرة بين الجانبين في يناير 2022 
وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 
ستة أشهر من تاريخ بدء الجولة األولى من 
المفاوضات، والتي سوف تساهم في تعزيز 

النمو االقتصادي في البلدان المعنية. 
يشار إلى وجود العديد من الفرص التجارية 
وكوري��ا  البحري��ن  بي��ن  المس��تغلة  غي��ر 
الجنوبي��ة، حيث تعتبر منتج��ات األلمنيوم 
من أكب��ر المنتجات التي تتمتع بإمكانيات 
تصدير غير ُمس��تغلة إل��ى كوريا الجنوبية، 
تليه��ا المنتج��ات الحديدية، كما تش��مل 
الص��ادرات المحتملة األخ��رى من البحرين 
إلى كوريا الجنوبية المستحضرات الغذائية، 

والمجوهرات، واألجبان المصنعة.
من جانب آخر، تعتبر الس��يارات أكبر منتج 
يتمتع بإمكانيات اس��تيراد غير ُمس��تغلة 
من كوريا الجنوبية، تليه البطاقات الذكية، 
والدوائ��ر اإللكتروني��ة المتكاملة ومن ثم 

قطع غيار وأكسسوارات السيارات.
ويتضم��ن التقري��ر كذل��ك القطاع��ات 
الواع��دة للتعاون التج��اري واالقتصادي 
بي��ن البلدين مثل قط��اع اإللكترونيات، 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  قط��اع 
واالتص��االت، قط��اع الس��يارات، قط��اع 

الخدم��ات المالية وأخي��رًا قطاع الرعاية 
الصحية.

تعد كوري��ا الجنوبية أحد أبرز الش��ركاء 

التجاريي��ن للبحري��ن، فق��د كان��ت في 
عام 2021 س��ادس أكبر ش��ريك تصدير 
للبحرين وفي المرتبة الرابعة عش��ر في 

قائمة أكبر ش��ريك اس��تيراد، كما يشار 
إلى أن كوريا الجنوبية توفر فرص تعاون 
واعدة في المجال االقتصادي ما يتس��ق 
مع هدف التنويع االقتصادي ضمن رؤية 

البحرين االقتصادية 2030. 
العربي��ة  باللغتي��ن  التقري��ر  ويتوف��ر 
واالنجليزية عبر موقع الغرفة اإللكتروني 

وتطبيق الهاتف الذكي.

التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا الجنوبية »بالدوالر األمريكي«

 »كورونا« لم تؤثر على العالقات 
 التجارية البحرينية الكورية.. والتجارة 

بين البلدين ارتفعت 59٪ بين 2019 و2020

 2021 يسجل تجاوز الصادرات البحرينية
لقيمة وارداتها من كوريا الجنوبية

 135٪ نمو حجم التبادل التجاري
بين البحرين وكوريا خالل الـ5 سنوات الماضية

 الفرصة مفتوحة للتعاون بين البلدين 
وفرص واعدة في قطاعات مختلفة

كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تصدير للبحرين 
وفي المرتبة 14 بقائمة أكبر شريك استيراد

فرص تجارية غير مستغلة بمجاالت األلمنيوم 
والمجوهرات واألمن الغذائي والسيارات والهواتف

 استئناف مفاوضات التجارة الحرة للتوصل
 إلى اتفاق خالل 6 أشهر من بدء الجولة األولى

42٪ مسؤول عنها الطبيب و52٪ خطأ المؤسسة الصحية.. مريم الجالهمة:

213 شكوى أخطاء طبية 41 منها محالة من »النيابة« 
أكدت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة مريم الجالهمة، أن قس��م 
الش��كاوى بالهيئة اس��تمر بالتحقيق في ادعاءات األخطاء 
الطبية خ��الل 2021، حيث اس��تقبل 213 حالة للتحقيق، 
منها 146 ش��كوى فردية، بينما تم اإلب��الغ عن 25 منها 
من قبل مرافق الرعاية الصحية، و41 تم إحالتها من قبل 

النيابة أو المحاكم وحالة تم رصدها من قبل الهيئة.
وتبي��ن أن 42% م��ن الش��كاوى كان��ت م��ن مس��ؤولية 
الطبي��ب المعالج ف��ي الخطأ، بينما ف��ي 52% منها تبين 
خطأ المؤسس��ة الصحية، و6% منه��ا كان الخطأ من قبل 

التمريض والصيادلة والمهن المعاونة األخرى.
وأش��ارت الجالهمة، إلى أن البحري��ن تعتبر األولى عالميًا 
في س��رعة اعتماد لقاحات مواجهة فيروس كورونا، وذلك 
بعد ترخيص 7 لقاحات و4 أجس��ام مض��ادة و 12 اختبارًا 

سريعًا.
وأضافت، خ��الل مؤتمر صحف��ي أمس، بمناس��بة إطالق 
التقرير السنوي للهيئة، أن الهيئة لعبت دورًا مهمًا ضمن 
الفريق الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 وساهمت في 
دعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا، وتس��هيل اإلطالق 
السريع للتجارب الس��ريرية والوصول في الوقت المناسب 

إلى المنتجات الطبية واالختبارات التشخيصية الهامة.
وأوضح��ت الجالهم��ة، أّن الهيئ��ة س��اهمت ف��ي تقديم 
الدع��م للنظام الصح��ي عبر ترخي��ص المهنيين لمواكبة 
المتغي��رات، فقد اس��تمر الطلب عل��ى المتخصصين في 
الرعاي��ة الصحية، ل��ذا أطلقت خدمة ترخي��ص إلكترونية 
جديدة تسمى »مهن« من أجل تسهيل عملية الترخيص. 
وبحل��ول نهاي��ة الع��ام الماض��ي، كان ل��دى البحرين ما 
مجموعه 25076 ممارس��ًا مرخص��ًا للرعاية الصحية، من 
بينهم 4727 طبيبًا و1145 طبيب أسنان و1702 صيادلة 
و13558 ممرض��ًا و3944 أخصائي��ًا صحي��ًا ف��ي مختل��ف 
المه��ن المعاونة. باإلضافة إلى ذلك، أنجز قس��م تنظيم 
المه��ن الصحية 3478 طل��ب ترخيص جدي��د، و10783 
طلب��ًا لتجدي��د مختل��ف التراخي��ص المهني��ة، وخضع ما 
مجموع��ه 1889 متخصص��ًا المتح��ان الترخيص، وبلغت 
نس��بة النجاح العامة 69%. وأشارت إلى أن الهيئة دعمت 
النظ��ام الصحي من خالل ترخيص مرافق الرعاية الصحية 
والصيدلي��ات، وبحل��ول نهاي��ة ع��ام 2021، كان قس��م 
تنظيم المؤسس��ات الصحية رخص ما مجموعه 118 طلبًا 
جديدًا لفتح مراف��ق رعاية صحية في تخصصات مختلفة، 
تتراوح من المستشفيات إلى المراكز الصحية، وأصدر 80 

ترخيصًا لمنش��آت رعاية صحية جديدة. ونجح القس��م في 
تراخي��ص 28 مرك��زًا للرعاية الصحية األولي��ة الحكومية 
وتجديد تراخيص 689 منش��أة صحي��ة. وبهذا يصل عدد 
المؤسس��ات الصح��ة المرخص��ة ف��ي البحري��ن إلى 831 
مؤسس��ة رعاية صحية، تتألف من 21 مستش��فى و301 
مركزًا و96 عيادة. عالوة على ذلك، وتماشيًا مع التوجهات 
االس��تراتيجية للحكوم��ة 2030 للتح��ول الرقمي، نفذت 
الهيئة مبادرة »منشآت« وهي خدمة رقمية تتيح التطبيق 
الس��ريع والتنظيم لمراف��ق الرعاية الصحي��ة. وفي مجال 
ترخي��ص الصيدليات، قام قس��م تنظيم المس��تحضرات 
الصيدالني��ة بالترخي��ص ل���78 صيدلية جدي��دة في عام 
2021، ت��م افتتاح 8 منها في منش��أة للرعاية الصحية و 
70 صيدلية عامة مستقلة، مما يعكس زيادة بنسبة %16 

في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2020. 
وبذل��ك، وصل العدد اإلجمال��ي للصيدليات المرخصة في 
البحري��ن إلى 396 صيدلية منه��ا 317 تعمل كصيدليات 

عام��ة مس��تقلة و79 تعم��ل في داخ��ل منش��أة للرعاية 
الصحي��ة. كم��ا تم تس��جيل 6 مس��تودعات أدوية جديدة 

ليصبح المجموع 22 مستودع صيدالني مسجل.
وعل��ى صعيد تنظي��م مزاولة الط��ب التكميل��ي والبديل 
»CAM« واصلت الهيئة جهودها لتنظيم الطب التكميلي 
والبديل »CAM« ف��ي المملكة، حيث تمت الموافقة على 

20 طلب لترخيص مرافق الطب البديل. 
وبهذا وصل عدد مؤسس��ات الط��ب البديل المرخصة في 
المملكة في العام 2021 إلى 21 مؤسس��ة متخصصة في 
الط��ب البدي��ل، باإلضافة إلى 31 مؤسس��ة صحية تقدم 

خدمات طب بديل ضمن خدماتها الصحية األخرى. 
وبلغ ع��دد المهنيي��ن الصحيين المرخصي��ن في مجاالت 
الط��ب البدي��ل المختلف��ة 95 مهن��ي. ومن أجل توس��يع 
ش��راكاتها، تعاون��ت الهيئة مع س��فارة الهندي��ة ووزارة 
أي��وش بجمهوري��ة الهن��د، إلجراء ع��دة اجتماع��ات عبر 
اإلنترن��ت لتب��ادل المعلوم��ات ودعم جه��ود الهيئة في 

تنظيم المهنيين للترخيص وإج��راء امتحانات الترخيص، 
حيث تم إجراء أول امتحان ترخيص لصيادلة الطب البديل 
في البحرين بمش��اركة 5 صيادل��ة متخصصين في الطب 
الهندي البديل »اآليروفي��دا«. وخالل العام الماضي أجرت 
الهيئة 1377 زيارة تفتيشية، حيث تم رصد 117 مخالفة 
عام��ة ف��ي المرافق الصحي��ة بينما تم رص��د التزام 576 
منش��أة رعاية صحية خاصة وعدم وجود أية مخالفات بها 

خالل تلك الزيارات. 
وتمث��ل غالبي��ة المخالف��ات المرص��ودة، مخالف��ات في 
الس��المة والتعقيم والترخيص وس��المة األجهزة الطبية 

والتخزين ومخالفات عامة في اإلعالنات الترويجية. 
وتم اتخ��اذ الالزم لتصحيحها، حيث تم إصدار 82 رس��الة 
إخط��ار و22 إحالة إل��ى النياب��ة العامة و23 إل��ى اللجان 

التأديبية وتم غلق 12 مؤسسة مخالفة.
وس��عت الهيئة إلى ضمان الوصول المبك��ر إلى األدوية، 
وتمكن��ت م��ن تس��جيل 357 دواًء جدي��دًا، وتصنيف 410 
منتجات، باإلضافة إلى تسجيل وتجديد 151 طلبًا لمواقع 
التصني��ع الخارجي��ة. وبل��غ الع��دد اإلجمال��ي للمنتج��ات 

الصيدالنية المسجلة في المملكة 3643 منتجًا. 
وتماش��يًا مع أه��داف الهيئة في ضم��ان الحقوق الصحية 
والخدمات الصحية اآلمنة، استمر قسم الشكاوى بالهيئة 
في التحقي��ق في ادعاءات األخطاء الطبية، حيث اس��تقبل 
القس��م 213 حال��ة للتحقي��ق في ع��ام 2021. منها 146 
ش��كوى فردي��ة، بينما تم اإلب��الغ عن 25 منه��ا من قبل 
مرافق الرعاية الصحي��ة، و41 تم إحالتها من قبل النيابة 

أو المحاكم وحالة تم رصدها من قبل الهيئة.
وحقق��ت الهيئ��ة ف��ي 176 ش��كوى وإحال��ة م��ن النيابة 
والقض��اء وأنهت التحقيق في 114 منه��ا، وتم إغالق 44 
منها إما لعدم التخص��ص أو لعدم توفر األدلة والتحقيق 

ال زال مستمرًا في 18 منها. 
وتبي��ن وج��ود طبي/مخالف��ة للمب��ادئ، أو االلتزامات، أو 
المتطلب��ات، أو األخالق في 30.7% منه��ا فقط، بينما لم 
يتبي��ن وج��ود طبي/مخالف��ة للمب��ادئ، أو االلتزامات، أو 

المتطلبات في 69.3% منها. 
كما تم في الع��ام 2021 إصدار 57 إجراًء تأديبيًا من قبل 
لجان التأديب ولجنة المساءلة، تضمنت 30 قرارًا بتعليق 
تراخي��ص المهنيين، وت��م إص��دار 15 إخط��ارًا تحذيريًا، 
وإلغ��اء ترخيص 4 مهنيين، وإصدار 4 غرامات نقدية بحق 
المؤسس��ات الصحية، بينما تم تبرئ��ة 41 من المهنيين 

بناء على قرار لجنة التظلمات.
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 »التعليم العالي« يبحث
تعزيز التعاون مع »تمكين«

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبه��ا الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
»تمكي��ن« حس��ين رج��ب.  وخالل اللق��اء، تم بحث س��بل تعزيز 
التعاون المش��ترك بين الطرفين وتش��جيع المعنيين في قطاع 
الصناعة واألعمال وتحفيزهم نحو المشاركة التكاملية مع قطاع 
التعلي��م العالي من أج��ل تحقيق اقتصاد المعرف��ة القائم على 
االبتكار من أجل مواكبة احتياجات س��وق العمل. وأشادت األمين 
العام لمجلس التعليم العالي بالدور الحيوي الذي يلعبه صندوق 
العم��ل لدع��م قطاع التعلي��م العال��ي، والتع��اون الوثيق الذي 
يقدم��ه القائمون على »تمكين«، فيما أش��اد الرئيس التنفيذي 
ل�«تمكين« بجهود الش��يخة رنا بنت عيس��ى في دعم مؤسسات 
التعليم العالي لتمكينها من أداء مهامها ورس��التها التعليمية 

والعلمية لالرتقاء بمسيرة التعليم العالي بمملكة البحرين.

رئيس اإلصالح: ولي العهد رئيس 
الوزراء يحرص على رعاية بيوت اهلل

أش��اد رئيس جمعي��ة اإلصالح 
بأم��ر  الش��يخ  عبداللطي��ف 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
بإطالق خطة تطوي��ر للجوامع 
كافة محافظات  والمساجد في 
بها  والب��دء  البحرين،  مملك��ة 

فورًا.
وثم��ن الش��يخ أمر س��مو ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء 

بافتت��اح وترميم وتأهيل 20 مس��جدًا تابع��ًا إلدارتي األوقاف 
الس��نية والجعفري��ة وتطويره��ا وفق��ًا للمعايي��ر الحديث��ة 
والتصاميم اإلس��المية األصيل��ة وكذلك توجيه س��موه وزارة 
العدل والش��ؤون اإلس��المية بالتنس��يق مع الجهات المعنية 
لتخصيص المواقع واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بسرعة البدء في 

تصميم وبناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان.

عبداللطيف الشيخ

»الحكمة للمتقاعدين« تنظم 
التجمع الرمضاني السنوي 17

نظم��ت جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدي��ن التجم��ع الرمضاني 
الس��نوي السابع عش��ر بقاعة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها اهلل، بالجمعية بس��ند 
بمش��اركة واس��عة م��ن إداريي ومس��ؤولي عدد م��ن وزارات 
المملكة والمؤسس��ات الوطنية الكب��رى وأعضاء مجلس إدارة 
الجمعي��ة وجري��ًا على العادة ت��م تكريم ما يق��ارب 150 من 

المرشحين المتقاعدين من مختلف المؤسسات.
وق��د قدم ف��ي التجمع التواش��يح الرمضاني��ة التراثية ومنها 
الفريس��ة والمس��حر والمس��ابقات الثقافية، كما ت��م توزيع 
القرقاع��ون الرمضان��ي عل��ى كاف��ة الحض��ور والهداي��ا على 
المتقاعدي��ن والمكرمين، وقد تحدث في التجمع نائب رئيس 
الجمعي��ة نيابة ع��ن رئيس مجل��س اإلدارة، مش��يدًا وممتنًا 
للدعم المعه��ود والالمحدود من الهيئ��ات ووزارات المملكة 
وف��ي مقدمتها قي��ادة قوة دف��اع البحري��ن ووزارات الداخلية 
والخارجي��ة والصناع��ة والتجارة والس��ياحة والهيئ��ة العامة 
للتأمين االجتماعي ومركز عيسى الثقافي واألوقاف الجعفرية 
وشركة نفط البحرين وفوالذ القابضة وحديد البحرين وشركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات.

 وزير التربية يكّرم المدارس
الفائزة بجائزة التمّيز المدرسي

فازت 3 من مدارس البحرين بجائزة التمّيز المدرسي في دورتها 
األول��ى، والت��ي أطلقها مكت��ب التربي��ة العربي ل��دول الخليج، 
وش��ارك فيها عدد من المدارس بالدول األعضاء بالمكتب، حيث 
حصلت مدرس��ة جدحفص الثانوية للبنات عل��ى الفئة الذهبية، 
ومدرس��ة خولة الثانوية للبنات على الفئة الفضية، ومدرسة أم 

أيمن االبتدائية للبنات على الفئة البرونزية.
واس��تقبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي مديرات 
الم��دارس الفائ��زة، واس��تعرض معه��ن ش��ؤون مدارس��هن، 
والمش��اريع التربوية التي نفذتها الم��دارس وحصلت بموجبها 

على الجائزة.

تضافر الجهود الرسمية واألهلية لدعم الشباب.. »األعلى للشؤون اإلسالمية«:

 3 جوامع جديدة بمدينة سلمان
والزالق و»شرق الحد« اإلسكاني

اس��تعرض المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية 3 
طلبات لبناء جوامع جديدة، األول في مدينة سلمان، 
والثاني في الزالق، والثالث في مش��روع ش��رق الحد 
اإلس��كاني، وأحال الطلبات إلى لجنة متابعة إنشاء 
الجوام��ع وملحقاته��ا لدراس��تها ورف��ع توصياتها 

بشأنها إلى المجلس.
ورف��ع المجلس الش��كر والتقدير إل��ى مقام حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى على تفضل جاللته باس��تقبال 
رئي��س وأعض��اء المجل��س بمناس��بة حلول ش��هر 

رمضان المبارك. 
وأعرب رئي��س المجل��س واألعضاء ع��ن اعتزازهم 
الكبي��ر بهذا اللقاء المب��ارك، وبما أبداه جاللته من 
تقدي��ر لدور المجل��س في خدمة الدين اإلس��المي 
الحنيف ونش��ر تعاليمه السمحة، والتوعية بثوابته 
القائم��ة عل��ى االعت��دال والوس��طية، ونب��ذ الغلو 
والتعصب، والدعوة إلى التمسك باألخالق الفاضلة، 
وتعزيز قيم األخ��وة والتكافل والتراح��م والتعاون 
بين الجميع، س��ائلين اهلل تعالى التوفيق والس��داد 

ألداء هذه المهمة الجليلة والرسالة النبيلة. 
وجدد المجلس في الجلس��ة االعتيادية التي عقدها 
أمس عن بعد عبر االتصال المرئي، برئاسة رئيس 
المجلس الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل 
خليفة، تهانيه وتبريكاته بمناس��بة حلول الش��هر 
الفضي��ل، ضارعًا إلى اهلل تب��ارك وتعالى أن يتقبل 
م��ن الجميع الصي��ام والقيام وصال��ح األعمال، وأن 
يعيد هذه المناس��بة المباركة على بالدنا وشعبها 

وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.
ودع��ا إلى اغتن��ام هذه الليال��ي واألي��ام العظيمة 
ف��ي التق��رب إل��ى اهلل تعال��ى بالعب��ادة والدع��اء 
والب��ر واإلحس��ان، وتعزيز عرى التراح��م والتواصل 
والتكافل، ونش��ر األلفة والمحبة والوئام، وإش��اعة 

الخير والمعروف والسالم. 
وأشاد المجلس بدعم جاللة الملك المفدى للشباب 

البحرين��ي، باعتبارهم ثروة الوطن، ونصف الحاضر، 
وكل المس��تقبل، مثمن��ًا جهود الحكومة برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة 
توجيه��ات جاللته في هذا الجانب، مثمنًا تس��مية 

العام الجاري 2022م بعام الشباب البحريني.
ودع��ا إلى تضافر الجهود الرس��مية واألهلية لدعم 
الشباب واالس��تثمار فيهم، وتوعيتهم، وتسليحهم 
بالعل��وم والمع��ارف واألخ��الق، وربطه��م بدينهم 
وهويتهم وقيمهم وتاريخهم، بما يؤهلهم لتخطي 

جميع التحديات والصعوبات بعون اهلل تعالى.
وثم��ن المجل��س الجه��ود المثم��رة الت��ي قادها 
صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء في التصدي لفيروس كورونا »كوفيد-19«، 
والتي كان لها األثر المباش��ر في وضع البحرين في 
المكان األنس��ب لتجاوز تأثي��رات الجائحة، وعودة 
الحياة إل��ى طبيعتها بالس��رعة المطلوبة، ما أعاد 
للش��هر الفضيل فعالياته الحيوي��ة، العبادية منها 
واالجتماعية، وأعاد الصلوات والعبادات إلى س��ابق 

عهدها وهلل الحمد.
وأع��رب المجلس عن تقديره لجه��ود أبناء البحرين 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية وكاف��ة الجهات 
المس��اندة، الذين قدموا المث��ل األروع في التفاني 
والب��ذل والعطاء، وجس��دوا التكامل المنش��ود في 
المنظوم��ة الصحية الوطنية، س��ائاًل اهلل تعالى أن 

يجزيهم على ذلك خير الجزاء. 
 كما أشاد بما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء من أمر كريم بإطالق 
خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات 

البحرين، والبدء بها فورًا.
وثمن توجيهات سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 
مس��جدًا تابعًا إلدارتي األوقاف الس��نية والجعفرية 
في مختل��ف محافظات المملك��ة، وتوفير الميزانية 
الالزم��ة لخطة إع��ادة إعم��ار بي��وت اهلل، واعتماد 

المعايير الحديثة والتصاميم اإلس��المية في إعادة 
بناء وتطوير المس��اجد، وتخصيص المواقع واتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بس��رعة البدء ف��ي تصميم وبناء 

12 مسجدًا في مدينة سلمان.
وأكد أن هذه التوجيه��ات الكريمة تعكس بوضوح 
حرص الحكومة برئاس��ة س��موه عل��ى رعاية بيوت 
اهلل تعالى، وأنها أثلجت صدور الجميع بهذه الخطة 

التطويرية الطيبة في رحاب شهر اهلل الكريم. 
كم��ا رح��ب المجل��س بافتتاح ع��دد م��ن الجوامع 
والمس��اجد بالتزامن مع الش��هر الفضي��ل، مهنئًا 
للمصلي��ن  قبل��ة  لتك��ون  بافتتاحه��ا  األهال��ي 
والذاكري��ن، مش��يدًا ف��ي ه��ذا الصدد بم��ا توليه 
مملك��ة البحري��ن بقيادة حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك المفدى أيده اهلل من حرص على خدمة بيوت 
اهلل تعالى وإعماره��ا ورعايتها ودعمها، مثمنًا في 
الوقت نفسه إسهامات المحسنين وأصحاب األيادي 

البيضاء في هذا الميدان.
وبح��ث المجلس الموضوع��ات المدرجة على جدول 
األعمال، واستهلها باستعراض إستراتيجية معهد 
الق��راءات وإع��داد معلم��ي القرآن الكري��م وخطته 
التش��غيلية وبرامج��ه الدراس��ية ومقت��رح ببعض 
المس��ابقات التابعة له، ووجه في هذا السياق إلى 
ب��دء البرامج الدراس��ية في العام الدراس��ي القادم، 
مق��درًا الجه��ود الكبي��رة التي بذلها مجل��س إدارة 
المعهد طيل��ة الفترة الماضية ف��ي إعداد الخطط 
والبرام��ج واللوائح التنظيمية، س��ائاًل اهلل التوفيق 

والسداد. 
ث��م اطلع المجلس على مذكرة م��ن األمانة العامة 
حول آخر مس��تجدات مش��روع صيانة جامع الش��يخ 
حم��د بالمحرق، حيث أخذ علمًا بترس��ية المناقصة 
العامة للمش��روع على صاحب العطاء األفضل، وأن 
العمل جاٍر الستكمال اإلجراءات الالزمة مع الجهات 
المعنية لمباش��رة العمل في المش��روع في أس��رع 

وقت ممكن.

 36 ألف دينار غرامة
ومحو السجالت في قضايا تستر تجاري

أك��د رئيس نيابة الوزارات والجه��ات العامة، أن المحكمة الصغرى الجنائية أص��درت أحكامًا في 18 قضية 
تس��تر تجاري، بتغريم 36 متهمًا ألف دينار لكل منهم، فضاًل عن محو قيد الس��جل التجاري وإغالق المحال 

التجارية المخالفة، كما أمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وكان��ت النياب��ة العامة، تلقت 18 بالغًا من وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، مفاده أنه تم ضبط جرائم 
تس��تر تجاري ل� 18 محاًل تجاريًا أثناء الزيارات التفتيش��ية، حيث تم تأجير الس��جالت والمحال التجارية على 
أجانب لتمكين غير البحريني من ممارس��ة نش��اط تجاري محظور عليه قانونا من خالل اس��تعمال البيانات 
الشخصية للبحريني ولسجله التجاري بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض األحكام المتعلقة 
ببيع وتأجير المحال التجارية. وفور ورود البالغات باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين 

للمحاكمة وصدر في حقهم الحكم المتقدم.

 »الوطني لإليرادات« يدشن نظام 
العالمة المميزة »الطوابع الرقمية«

أطل��ق الجهاز الوطن��ي لإليرادات نظ��ام العالمة 
الممي��زة »الطوابع الرقمي��ة«، والذي يهدف إلى 
تتبع السلع االنتقائية من مرحلة التصنيع وصواًل 

إلى نقطة االستهالك.
ويت��م بموجب ه��ذا النظ��ام الرقابي،وضع طابع 
رقمي مخصص يحتوي على مميزات ورموز أمنية 
على السلع االنتقائية لضمان حماية المستهلك 
م��ن مخاط��ر اس��تخدام الس��لع غي��ر الش��رعية 

والمتدنية الجودة.
نظ��ام  أّن  لإلي��رادات،  الوطن��ي  الجه��از  وبّي��ن 
الطوابع الرقمية س��يعمل من خالل عملية مسح 
الطاب��ع الرقمي الملصق عل��ى العبوة عند منافذ 
المملك��ة للتأكد من أن المنتج��ات أصلية، حيث 
يس��هم ذلك ف��ي ضمان حماية المس��تهلك من 
تداول الس��لع المزورة وغي��ر القانونية مما يعزز 
مصداقية المتاجرة بتلك السلع والحد من حاالت 
تهريبه��ا داخ��ل البحرين، مع ضم��ان التحصيل 
الفع��ال لإلي��رادات الحكومي��ة. باإلضافة إلى أن 
ه��ذه الطوابع الرقمية س��تمّكن المس��تهلكين 
من التعرف عل��ى بيانات المنتج والتحقق من أن 

المنتجات أصلية.
وأوضح الجهاز، أنه س��يتم تطبيق نظام الطوابع 
الرقمية مبدئيًا على منتجات الس��جائر، ليتم في 
الفت��رة الالحقة توس��يع نطاق تطبي��ق النظام، 
بالتنس��يق والتع��اون المش��ترك م��ع كل م��ن 
شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، بهدف ضمان 

اتخ��اذ التدابي��ر الالزم��ة والتأكد م��ن التطبيق 
السليم لهذا النظام.

وذكر أن التس��جيل ف��ي نظام الطواب��ع الرقمية 
معن��ي بالخاضعي��ن لالنتقائية من مس��توردي 
منتج��ات التب��غ والمؤسس��ات ذات الصل��ة ف��ي 
سلس��لة التوريد بدءًا من اإلنتاج واالستيراد حتى 
طرح المنتجات في األسواق المحلية في البحرين.
وأش��ار الجه��از إل��ى أن تطبي��ق نظ��ام الطوابع 
الرقمية في البحرين يش��مل 3 مراحل حيث بدأت 
المرحل��ة األول��ى اعتب��ارًا من 11 م��ارس 2022 
الخاصة باس��تقبال طلب��ات الطوابع الرقمية من 
قبل الخاضعين لالنتقائية المسجلين لدى الجهاز 
الوطني لإلي��رادات عبر نظام إلكتروني خاص مع 
الس��ماح بت��داول المنتجات الت��ي ال تحتوي على 

طوابع في األسواق المحلية.
أم��ا مرحل��ة التطبي��ق عل��ى منتجات الس��جائر 
المس��توردة، فإن��ه يجب على المس��توردين في 
ه��ذه المرحلة التأكد من أن تكون كافة منتجات 
السجائر التي تصل إلى منافذ البحرين للتخليص 

الجمركي تحمل الطوابع الرقمية.
أما المرحلة األخيرة فه��ي مرحلة التطبيق داخل 
األس��واق المحلية حي��ث ُيمنع في ه��ذه المرحلة 
تداول أي م��ن منتجات الس��جائر التي ال تحتوي 
عل��ى الطواب��ع الرقمي��ة. كم��ا يج��ب إع��ادة أي 
منتج��ات س��جائر ال تحمل الطواب��ع الرقمية في 
سلسلة التوريد ليتم إتالفها أو نقلها للبيع خارج 

مملكة البحرين.

وضم��ن الجهود الحثيثة للجهاز في نش��ر الوعي 
فيم��ا يتعل��ق بتطبيق نظ��ام الطواب��ع الرقمية 
وضم��ان إلمام األطراف المعني��ة بحيثياتها، تّم 
عقد ورش��تي عمل بحضور ممثلي��ن عن موردي 
ومصنع��ي منتج��ات الس��جائر، لضم��ان نج��اح 
تطبيق النظام عب��ر مراحله المختلفة، بالتعاون 
م��ع ش��ركة »دي ال رو«، العالمي��ة الرائ��دة ف��ي 
نظ��ام الطوابع الرقمية، للتعريف بنظام الطوابع 
الرقمي��ة واس��تعراض آليات تطبيق��ه والجوانب 
الفني��ة والتنظيمي��ة المتصل��ة به، إل��ى جانب 
تقديم كافة المعلومات التي ُتس��هم في تحقيق 
أقصى درجات الكفاءة والفاعلية، والرد المباش��ر 

على كافة االستفسارات المعنية بذلك.
دع��وة  لإلي��رادات  الوطن��ي  الجه��از  وج��دد 
المس��تهلكين وقط��اع األعم��ال للتواص��ل م��ع 
مرك��ز االتص��ال وط��رح االستفس��ارات حول كل 
ما يتعل��ق بنظ��ام الطوابع الرقمي��ة على الرقم 
80008001 للتح��دث م��ع أح��د ممثل��ي خدمة 
العم��الء المتواجدين على مدار الس��اعة، وطوال 
ds@nbr. أيام األسبوع أو عبر البريد اإللكتروني

gov.bh، إضافة إلى االس��تفادة من المعلومات 
المفصلة المتاحة على الموقع اإللكتروني للجهاز 

.www.nbr.gov.bh  الوطني لإليرادات
وأش��ار إل��ى أن��ه باإلم��كان كذلك االط��الع على 
المعلومات التي ينش��رها الجهاز باس��تمرار من 
خالل حس��اباته على مواق��ع التواصل االجتماعي 
.BahrainNBR@ »تويتر وإنستغرام ويوتيوب«

 »الصحة«: ال داعي للهلع 
بخصوص منتجات »كندر«

أفادت وزارة الصحة، بأنه حرصًا منها على صحة 
وسالمة المجتمع البحريني، فقد تابعت ما يتم 
تداول��ه من تحذي��رات تخص بع��ض منتجات 
»كندر« وس��حبها من بعض األسواق العالمية، 
بش��أن احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيال، 
وكذلك عل��ى اإلخطارات الصادرة من الش��بكة 
 ،infosan الدولية لمسؤولي السالمة الغذائية
حيث قام قس��م مراقبة األغذية ب��إدارة الصحة 
العامة بمسح المنتجات الموجودة وتبين عدم 

وجودها في األس��واق المحلي��ة، إال إنه وحرصًا 
عل��ى س��المة المواطنين والمس��تهلكين فإنه 
يت��م إج��راء الفحوص��ات المختبري��ة على هذه 

المنتجات.
ونوه��ت ال��وزارة بأن��ه ال يوج��د داع��ي للهلع 
والقل��ق بهذا الخصوص حيث إن قس��م مراقبة 
األغذية ب��إدارة الصح��ة العامة يق��وم باتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لضمان س��المة وصحة 

المستهلكين بالمملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/13/watan-20220413.pdf?1649840523
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1000826
https://alwatannews.net/article/1000753
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المنامة - بنا

أعلـــن رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية 
أصدرت أحكاًما في 18 قضية تســـتر 
متهًمـــا   36 بتغريـــم  وذلـــك  تجـــاري، 
بمبلـــغ ألف دينار لكل منهم، فضًل عن 
محـــو قيد الســـجل التجـــاري وإغلق 
كمـــا  المخالفـــة،  التجاريـــة  المحـــلت 
أمرت المحكمة بنشـــر منطوق الحكم 

على نفقة المحكوم عليه.
 وتلقـــت النيابـــة العامـــة 18 بلًغا من 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
مفـــاده أنـــه تـــم ضبـــط جرائـــم تســـتر 
أثنـــاء  ـــا  تجاريًّ محـــلًّ  لــــ18  تجـــاري 
الزيـــارات التفتيشـــية، إذ تـــم تأجيـــر 
الســـجلت والمحـــلت التجارية على 
أجانـــب لتمكيـــن غيـــر البحرينـــي من 
ممارسة نشـــاط تجاري محظور عليه 
قانوًنـــا من خـــلل اســـتعمال البيانات 
ولســـجله  للبحرينـــي  الشـــخصية 

التجاري بالمخالفة للقانون.

“الجنائية”:  إصدار 
أحكام في 18 قضية 

تستر تجاري

وافـــق مجلـــس النـــواب أمس في جلســـته مشـــروع قانـــون بتعديل 
أحكام معاشـــات ومكافآت التقاعد للعســـكريين، بعد عدة مناقشات 
جـــرت بين مؤيـــد ومعارض من النواب، وتتضمـــن التعديلت زيادة 
نســـبة االشـــتراكات على أال تتعدى نســـبة مســـاهمة المشـــترك 1 %، 

وصرف زيادة سنوية بنسبة 3 % لمدة عامين. 
وشـــهدت الجلسة في بدايتها مناقشـــات حادة بين رئاسة المجلس 
وبعـــض والنـــواب بشـــأن ما انتهـــت إليه الجلســـة الســـابقة مطالبين 
الرئاســـة باالعتـــذار حيـــث كانـــت رئيســـة المجلس فوزيـــة زينل قد 

رفعت الجلسة ثم عادت، ثم رفعتها مجدًدا.

“النواب” يوافق على زيادة 
العسكريين المتقاعدين 3 %

)07(

أكـــد ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة على 
أهميـــة تكاتـــف الجميـــع لتنفيذ مســـارات العمل 
المملكـــة ومنهـــا  التـــي تعمـــل عليهـــا  المختلفـــة 
اإلســـتراتيجيات والخطط الهادفـــة إلى تحقيق 
النمـــاء واالزدهـــار للوطـــن والمواطنيـــن، الفًتـــا 
ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن بعـــزم أبنائهـــا 
تخرج دائًما من كل تحدٍّ وهي أشـــد منعة وقوة، 
واليـــوم بعد التحدي الصحي الـــذي مر به العالم 
أجمـــع فإننا ننظر لما هـــو مقبل بتفاؤل، فالجميع 
اليـــوم يعمل من أجل مزيد من النمو االقتصادي 
بما يعزز التنافســـية واســـتدامة التنمية، وهو ما 
عكسه التحسن في أداء المؤشرات االقتصادية 
التـــي دعمتهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي.جاء 
ذلـــك لدى اســـتقبال ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، 
بحضور ســـمو الشـــيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والســـعادة 
من كبـــار المســـؤولين، عدًدا مـــن المواطنين من 

أصحاب المجالس الرمضانية.

البحرين تخرج بعزم أبنائها من كل تحدٍّ أشدَّ منعة
ننظر للمقبل بتفاؤل فالجميع يعمل من أجل مزيد من النمو... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبًل عدًدا من المواطنين من أصحاب المجالس

المنامة - بنا
أشـــادت كلٌّ مـــن إدارتي االوقاف 
الســـنية والجعفريـــة وعـــدٌد مـــن 
النـــواب بأمـــر ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة بإطـــلق خطة لتطوير 
وافتتـــاح  والمســـاجد،  الجوامـــع 
وترميم وتأهيل 20 مسجًدا تابًعا 
والجعفريـــة. الســـنية  لألوقـــاف 
ولفتـــوا إلـــى أن المواطنين بوجه 
ســـلمان  مدينـــة  وأهالـــي  عـــام 
بشـــكل خـــاص اســـتقبلوا األوامر 
الكريمة بســـعادة غامـــرة. وثّمنوا 
االهتمـــام الذي تلقـــاه دور العبادة 
البـــلد  ملـــك  مـــن  والمســـاجد 
صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، الفتين إلى أن 
األمـــر الصادر عن صاحب الســـمو 

الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، يعكس االهتمـــام الدائم 
والمتابعـــة الحثيثـــة لـــكل مـــا من 
شـــأنه تطوير وبناء بيوت هللا عز 
وجل، مشـــيرين إلى أن هذا األمر 
سيمنح االهتمام األكبر واألولوية 
وإدارة  مجلـــس  لـــدى  القصـــوى 
والجعفريـــة،  الســـنية  األوقـــاف 
معاهديـــن ببذل أقصـــى الطاقات 
فـــي تنفيـــذ أمـــر صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
يشـــار إلـــى أن ســـموه قـــد وجـــه 
الميزانيـــة  توفيـــر  إلـــى  أخيـــًرا 
اللزمة لخطة إعادة إعمار بيوت 
هللا، واعتمـــاد المعاييـــر الحديثة 
والتصاميم اإلســـلمية في إعادة 

بناء وتطوير المساجد.

مسؤولون يشيدون بأمر سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء بتطوير الجوامع

)02(
)06(
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البحرين األولى عالميًّا في اعتماد أعداد لقاحات كورونا... “نهرا”:

الـترخيـص لـ25 ألــف مهنــي صحـــي 
المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
خـــلل  الجلهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
المؤتمر الصحافي الذي عقدته الرئيس 
بمناســـبة  )الثلثـــاء(  أمـــس  التنفيـــذي 
إطلق التقرير الســـنوي للهيئة، وأكدت 
 7 الجلهمـــة أن الهيئـــة وافقـــت علـــى 
لقاحـــات و4 أجســـام مضادة لــــفيروس 
“كوفيـــد - 19” وترخيـــص 12 اختبـــاًرا 
وبذلـــك  الفيـــروس،  لفحـــص  ســـريًعا 
أصبحـــت مملكة البحرين أول دولة في 
العالـــم تعتمد هـــذا العدد مـــن اللقاحات 
والعلجـــات المتعلقـــة بـ”كوفيـــد - 19”، 
ممـــا يضع المملكـــة في طليعـــة الجهود 
الدوليـــة لمكافحـــة الوبـــاء. وأوضحـــت 
الرئيـــس التنفيـــذي أّن الهيئـــة ســـاهمت 

الصحـــي  للنظـــام  الدعـــم  تقديـــم  فـــي 
مـــن خلل ترخيـــص المهنييـــن لمواكبة 
المتغيـــرات، فقـــد اســـتمر الطلـــب علـــى 
المتخصصيـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة، 
لـــذا أطلقت خدمة ترخيـــص إلكترونية 

جديدة تســـمى “مهن” من أجل تســـهيل 
عملية الترخيـــص. وبحلول نهاية العام 
الماضـــي، كان لـــدى مملكـــة البحرين ما 
مرخًصـــا  ممارًســـا   25،076 مجموعـــه 

للرعاية الصحية.
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الخميس موعد جديد لفعاليات “التفحيط”نجاح العملية الجراحية للملك عبداهلل الثاني
أعلن الديوان الملكي األردني، نجاح  «

العملية الجراحية التي أجراها الملك 
عبدالله الثاني، لمعالجة انزالق 
غضروفي )ديسك( في منطقة 

العمود الفقري الصدري، وأوضح 
البيان أن الملك عبدالله الثاني 

سيقضي،  فترة راحة بعد العملية.

عشاق ومحبو رياضة السيارات  «
على موعد جديد مع فعاليات 

“التفحيط” التي تلقي إقبااًل كبيًرا، 
وذلك في حلبة البحرين الدولية 

“موطن رياضة السيارات في 
الشرق األوسط” حيث تنطلق هذه الفعالية في جولتها الثانية يوم 

الخميس المقبل الموافق 14 أبريل الجاري.

إصابات في إطالق نار بمحطة مترو بنيويورك
نيويورك ـ أ ب

األشـــخاص  مـــن  العديـــد  أصيـــب 
نـــار  إطـــلق  فـــي  )الثلثـــاء(  أمـــس 
بمتـــرو األنفـــاق فـــي حـــي بروكليـــن 
بنيويـــورك. وأفـــاد المتحـــدث باســـم 
أعيـــرة  “عـــدة  أن  المدنـــي،  الدفـــاع 

نارية” أطلقت وأصيب “16 شخصًا” 
على األقل في الحادث. فيما أعلنت 
الشـــرطة أنه “ال توجد عبوات ناسفة 
قابلة للتشـــغيل في الوقـــت الحالي” 
بعد أن كان قد صرح متحدث باســـم 

الدفـــاع المدنـــي أنه تـــم العثور على 
“عبوات ناسفة لم تنفجر”.

كبيـــرة  أمنيـــة  تعزيـــزات  ونشـــرت 
فـــي شـــارع 36 والجـــادة الرابعة في 

)12(بروكلين حيث وقع الحادث.

“باكسولوفيد” يعالج 1600 مصاب بالفايروس في غضون 3 أيام... القحطاني:

تحويل “الدولي” لمركز طبي شامل لعالج “كورونا”
أوضـــح استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشـــفى العســـكري وعضو الفريق 
لفايـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني 
األجســـام  عـــلج  مركـــز  نقـــل  تـــم  أنـــه 
مـــن  الطبـــي  وباكســـولوفيد  المضـــادة 
المركـــز الشـــامل الطبي إلى مستشـــفى 
مركـــز  مـــع  لينضـــم  الدولـــي  البحريـــن 
التصنيـــف والتقييـــم الطبـــي للحـــاالت 
القائمـــة، وذلـــك ليصبـــح مركـــزًا طبيـــًا 
شـــاملً يقـــدم جميـــع الخدمـــات الطبية 

للحاالت القائمة في مكان واحد.
كما أشار المقدم طبيب إلى أن البحرين 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي قدمـــت علج 
باكسولوفيد منذ فبراير الماضي لعلج 
فايـــروس كورونا، مردفًا بأن العلج قد 
ســـاهم في خفض األعراض بشكل كلي 
بنســـبة 51 % خـــلل اليـــوم الثالث من 

اإلصابـــة، و75 % فـــي اليـــوم الخامس 
مـــن العـــلج، مؤكـــدًا علـــى عـــدم حاجة 
المصـــاب إلى تلقي العـــلج عبر التنويم 
في المستشـــفى بل إلـــى متابعة العلج 

في غضون 5 أيام.
وأشـــار عضـــو الفريـــق الطبـــي للتصدي 
لفايـــروس كورونـــا إلـــى تلقـــي أكثر من 
1600 مســـتفيد علج باكســـولوفيد تم 

متابعتهـــم خـــلل اإلصابـــة بالفايروس 
خصوصـــًا  متحوراتـــه  أنـــواع  بجميـــع 
الماضـــي،  فبرايـــر  منـــذ  األوميكـــرون 
حيث أكـــد القحطاني مســـاهمة الدواء 
فـــي الحـــد مـــن مضاعفـــات الفايـــروس 
والحاجـــة للعنايـــة المركـــزة للمصابيـــن 
خصوصًا ذوي الفئة العمرية فوق الـ55 

سنة.
قـــال  باكســـولوفيد،  دواء  وبشـــأن 
البيانـــات  تطابـــق  المحليـــة  “البيانـــات 
العالـــم  دول  باقـــي  فـــي  المنشـــورة 
الـــدواء، حيـــث  هـــذا  مـــن  المســـتفيدة 
أصبح هـــذا الدواء العلجـــي من علج 
األجســـام أحاديـــة النســـلية أحـــد أهـــم 
األدوات العلجيـــة للحد من مضاعفات 
فايـــروس كورونـــا، كما ســـاعد في عدم 
حاجة المصابين للعناية المركزة الطبية 

في مراكز العلج في البحرين”.

مناف القحطاني

بدر الحايكي

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بنا

أعلـــن رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية 
أصدرت أحكاًما في 18 قضية تســـتر 
متهًمـــا   36 بتغريـــم  وذلـــك  تجـــاري، 
بمبلـــغ ألف دينار لكل منهم، فضًل عن 
محـــو قيد الســـجل التجـــاري وإغلق 
كمـــا  المخالفـــة،  التجاريـــة  المحـــلت 
أمرت المحكمة بنشـــر منطوق الحكم 

على نفقة المحكوم عليه.
 وتلقـــت النيابـــة العامـــة 18 بلًغا من 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
مفـــاده أنـــه تـــم ضبـــط جرائـــم تســـتر 
أثنـــاء  ـــا  تجاريًّ محـــلًّ  لــــ18  تجـــاري 
الزيـــارات التفتيشـــية، إذ تـــم تأجيـــر 
الســـجلت والمحـــلت التجارية على 
أجانـــب لتمكيـــن غيـــر البحرينـــي من 
ممارسة نشـــاط تجاري محظور عليه 
قانوًنـــا من خـــلل اســـتعمال البيانات 
ولســـجله  للبحرينـــي  الشـــخصية 

التجاري بالمخالفة للقانون.

“الجنائية”:  إصدار 
أحكام في 18 قضية 

تستر تجاري

وافـــق مجلـــس النـــواب أمس في جلســـته مشـــروع قانـــون بتعديل 
أحكام معاشـــات ومكافآت التقاعد للعســـكريين، بعد عدة مناقشات 
جـــرت بين مؤيـــد ومعارض من النواب، وتتضمـــن التعديلت زيادة 
نســـبة االشـــتراكات على أال تتعدى نســـبة مســـاهمة المشـــترك 1 %، 

وصرف زيادة سنوية بنسبة 3 % لمدة عامين. 
وشـــهدت الجلسة في بدايتها مناقشـــات حادة بين رئاسة المجلس 
وبعـــض والنـــواب بشـــأن ما انتهـــت إليه الجلســـة الســـابقة مطالبين 
الرئاســـة باالعتـــذار حيـــث كانـــت رئيســـة المجلس فوزيـــة زينل قد 

رفعت الجلسة ثم عادت، ثم رفعتها مجدًدا.

“النواب” يوافق على زيادة 
العسكريين المتقاعدين 3 %

)07(

أكـــد ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة على 
أهميـــة تكاتـــف الجميـــع لتنفيذ مســـارات العمل 
المملكـــة ومنهـــا  التـــي تعمـــل عليهـــا  المختلفـــة 
اإلســـتراتيجيات والخطط الهادفـــة إلى تحقيق 
النمـــاء واالزدهـــار للوطـــن والمواطنيـــن، الفًتـــا 
ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن بعـــزم أبنائهـــا 
تخرج دائًما من كل تحدٍّ وهي أشـــد منعة وقوة، 
واليـــوم بعد التحدي الصحي الـــذي مر به العالم 
أجمـــع فإننا ننظر لما هـــو مقبل بتفاؤل، فالجميع 
اليـــوم يعمل من أجل مزيد من النمو االقتصادي 
بما يعزز التنافســـية واســـتدامة التنمية، وهو ما 
عكسه التحسن في أداء المؤشرات االقتصادية 
التـــي دعمتهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي.جاء 
ذلـــك لدى اســـتقبال ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، 
بحضور ســـمو الشـــيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والســـعادة 
من كبـــار المســـؤولين، عدًدا مـــن المواطنين من 

أصحاب المجالس الرمضانية.

البحرين تخرج بعزم أبنائها من كل تحدٍّ أشدَّ منعة
ننظر للمقبل بتفاؤل فالجميع يعمل من أجل مزيد من النمو... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبًل عدًدا من المواطنين من أصحاب المجالس

المنامة - بنا
أشـــادت كلٌّ مـــن إدارتي االوقاف 
الســـنية والجعفريـــة وعـــدٌد مـــن 
النـــواب بأمـــر ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة بإطـــلق خطة لتطوير 
وافتتـــاح  والمســـاجد،  الجوامـــع 
وترميم وتأهيل 20 مسجًدا تابًعا 
والجعفريـــة. الســـنية  لألوقـــاف 
ولفتـــوا إلـــى أن المواطنين بوجه 
ســـلمان  مدينـــة  وأهالـــي  عـــام 
بشـــكل خـــاص اســـتقبلوا األوامر 
الكريمة بســـعادة غامـــرة. وثّمنوا 
االهتمـــام الذي تلقـــاه دور العبادة 
البـــلد  ملـــك  مـــن  والمســـاجد 
صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، الفتين إلى أن 
األمـــر الصادر عن صاحب الســـمو 

الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، يعكس االهتمـــام الدائم 
والمتابعـــة الحثيثـــة لـــكل مـــا من 
شـــأنه تطوير وبناء بيوت هللا عز 
وجل، مشـــيرين إلى أن هذا األمر 
سيمنح االهتمام األكبر واألولوية 
وإدارة  مجلـــس  لـــدى  القصـــوى 
والجعفريـــة،  الســـنية  األوقـــاف 
معاهديـــن ببذل أقصـــى الطاقات 
فـــي تنفيـــذ أمـــر صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
يشـــار إلـــى أن ســـموه قـــد وجـــه 
الميزانيـــة  توفيـــر  إلـــى  أخيـــًرا 
اللزمة لخطة إعادة إعمار بيوت 
هللا، واعتمـــاد المعاييـــر الحديثة 
والتصاميم اإلســـلمية في إعادة 

بناء وتطوير المساجد.

مسؤولون يشيدون بأمر سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء بتطوير الجوامع

)02(
)06(

)04(

البحرين األولى عالميًّا في اعتماد أعداد لقاحات كورونا... “نهرا”:

الـترخيـص لـ25 ألــف مهنــي صحـــي 
المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
خـــلل  الجلهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
المؤتمر الصحافي الذي عقدته الرئيس 
بمناســـبة  )الثلثـــاء(  أمـــس  التنفيـــذي 
إطلق التقرير الســـنوي للهيئة، وأكدت 
 7 الجلهمـــة أن الهيئـــة وافقـــت علـــى 
لقاحـــات و4 أجســـام مضادة لــــفيروس 
“كوفيـــد - 19” وترخيـــص 12 اختبـــاًرا 
وبذلـــك  الفيـــروس،  لفحـــص  ســـريًعا 
أصبحـــت مملكة البحرين أول دولة في 
العالـــم تعتمد هـــذا العدد مـــن اللقاحات 
والعلجـــات المتعلقـــة بـ”كوفيـــد - 19”، 
ممـــا يضع المملكـــة في طليعـــة الجهود 
الدوليـــة لمكافحـــة الوبـــاء. وأوضحـــت 
الرئيـــس التنفيـــذي أّن الهيئـــة ســـاهمت 

الصحـــي  للنظـــام  الدعـــم  تقديـــم  فـــي 
مـــن خلل ترخيـــص المهنييـــن لمواكبة 
المتغيـــرات، فقـــد اســـتمر الطلـــب علـــى 
المتخصصيـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة، 
لـــذا أطلقت خدمة ترخيـــص إلكترونية 

جديدة تســـمى “مهن” من أجل تســـهيل 
عملية الترخيـــص. وبحلول نهاية العام 
الماضـــي، كان لـــدى مملكـــة البحرين ما 
مرخًصـــا  ممارًســـا   25،076 مجموعـــه 

للرعاية الصحية.
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الخميس موعد جديد لفعاليات “التفحيط”نجاح العملية الجراحية للملك عبداهلل الثاني
أعلن الديوان الملكي األردني، نجاح  «

العملية الجراحية التي أجراها الملك 
عبدالله الثاني، لمعالجة انزالق 
غضروفي )ديسك( في منطقة 

العمود الفقري الصدري، وأوضح 
البيان أن الملك عبدالله الثاني 

سيقضي،  فترة راحة بعد العملية.

عشاق ومحبو رياضة السيارات  «
على موعد جديد مع فعاليات 

“التفحيط” التي تلقي إقبااًل كبيًرا، 
وذلك في حلبة البحرين الدولية 

“موطن رياضة السيارات في 
الشرق األوسط” حيث تنطلق هذه الفعالية في جولتها الثانية يوم 

الخميس المقبل الموافق 14 أبريل الجاري.

إصابات في إطالق نار بمحطة مترو بنيويورك
نيويورك ـ أ ب

األشـــخاص  مـــن  العديـــد  أصيـــب 
نـــار  إطـــلق  فـــي  )الثلثـــاء(  أمـــس 
بمتـــرو األنفـــاق فـــي حـــي بروكليـــن 
بنيويـــورك. وأفـــاد المتحـــدث باســـم 
أعيـــرة  “عـــدة  أن  المدنـــي،  الدفـــاع 

نارية” أطلقت وأصيب “16 شخصًا” 
على األقل في الحادث. فيما أعلنت 
الشـــرطة أنه “ال توجد عبوات ناسفة 
قابلة للتشـــغيل في الوقـــت الحالي” 
بعد أن كان قد صرح متحدث باســـم 

الدفـــاع المدنـــي أنه تـــم العثور على 
“عبوات ناسفة لم تنفجر”.

كبيـــرة  أمنيـــة  تعزيـــزات  ونشـــرت 
فـــي شـــارع 36 والجـــادة الرابعة في 

)12(بروكلين حيث وقع الحادث.

“باكسولوفيد” يعالج 1600 مصاب بالفايروس في غضون 3 أيام... القحطاني:

تحويل “الدولي” لمركز طبي شامل لعالج “كورونا”
أوضـــح استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشـــفى العســـكري وعضو الفريق 
لفايـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني 
األجســـام  عـــلج  مركـــز  نقـــل  تـــم  أنـــه 
مـــن  الطبـــي  وباكســـولوفيد  المضـــادة 
المركـــز الشـــامل الطبي إلى مستشـــفى 
مركـــز  مـــع  لينضـــم  الدولـــي  البحريـــن 
التصنيـــف والتقييـــم الطبـــي للحـــاالت 
القائمـــة، وذلـــك ليصبـــح مركـــزًا طبيـــًا 
شـــاملً يقـــدم جميـــع الخدمـــات الطبية 

للحاالت القائمة في مكان واحد.
كما أشار المقدم طبيب إلى أن البحرين 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي قدمـــت علج 
باكسولوفيد منذ فبراير الماضي لعلج 
فايـــروس كورونا، مردفًا بأن العلج قد 
ســـاهم في خفض األعراض بشكل كلي 
بنســـبة 51 % خـــلل اليـــوم الثالث من 

اإلصابـــة، و75 % فـــي اليـــوم الخامس 
مـــن العـــلج، مؤكـــدًا علـــى عـــدم حاجة 
المصـــاب إلى تلقي العـــلج عبر التنويم 
في المستشـــفى بل إلـــى متابعة العلج 

في غضون 5 أيام.
وأشـــار عضـــو الفريـــق الطبـــي للتصدي 
لفايـــروس كورونـــا إلـــى تلقـــي أكثر من 
1600 مســـتفيد علج باكســـولوفيد تم 

متابعتهـــم خـــلل اإلصابـــة بالفايروس 
خصوصـــًا  متحوراتـــه  أنـــواع  بجميـــع 
الماضـــي،  فبرايـــر  منـــذ  األوميكـــرون 
حيث أكـــد القحطاني مســـاهمة الدواء 
فـــي الحـــد مـــن مضاعفـــات الفايـــروس 
والحاجـــة للعنايـــة المركـــزة للمصابيـــن 
خصوصًا ذوي الفئة العمرية فوق الـ55 

سنة.
قـــال  باكســـولوفيد،  دواء  وبشـــأن 
البيانـــات  تطابـــق  المحليـــة  “البيانـــات 
العالـــم  دول  باقـــي  فـــي  المنشـــورة 
الـــدواء، حيـــث  هـــذا  مـــن  المســـتفيدة 
أصبح هـــذا الدواء العلجـــي من علج 
األجســـام أحاديـــة النســـلية أحـــد أهـــم 
األدوات العلجيـــة للحد من مضاعفات 
فايـــروس كورونـــا، كما ســـاعد في عدم 
حاجة المصابين للعناية المركزة الطبية 

في مراكز العلج في البحرين”.

مناف القحطاني

بدر الحايكي

محرر الشؤون المحلية

12

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4929/bahrain/753440.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4929/bahrain/753554.html


  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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ــا إذا بــذل الطبيــب أقصــى جهــده للعــالج ال خطــَأ طبيًّ
“األسنان” أكثر المجاالت الطبية في تحقيق العوائد... الجالهمة:

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة 
مريم الجالهمة إن الهيئة ال تعتد بمبدأ 
الخطـــأ الطبي إذا بـــذل الطبيب أقصى 

جهده في معالجة المريض. 
وأكدت، في تدشـــين المؤتمر الســـنوي 
للهيئـــة، أهمية تطبيق برنامج االعتماد 
السياســـات  تطبيـــق  عبـــر  الوطنـــي 
الخاصـــة بالمؤسســـة وتوفيـــر التعليم 
المهنـــي المناســـب والمســـتمر، مطالبة 

المراكـــز الصحية على الـــدوام، بتوفير 
برامـــج تدريبية متقدمـــة بغية تطوير 
أداء الكـــوادر الطبيـــة المشـــتغلة فيها، 
أخـــرى  أخطـــاء  أي  وقـــوع  لتالفـــي 

محتملة.
وأضافت أنـــه “تم ترخيـــص 80 مركًزا 

وعيـــادة طبية في العـــام الماضي، من 
ضمنها مستشـــفى حمـــد األمريكي في 
منطقـــة عالي، المتوقـــع افتتاحه نهاية 

العام الجاري”. 
وذكرت أن هناك مستشفيات عدة في 
طور الجهوزية وهي مستشـــفى الطب 

النفسي الفرنســـي ومستشفى الخليج 
في السهلة، ومجمع خدمات طبية في 

دلمونيا.
الطبيـــة  الخدمـــات  أكثـــر  أن  وبينـــت 
اســـتثماًرا هي في مجال طب األسنان 
وطب الجلدية والتجميل بنسبة تفوق 

بقية التخصصات الطبية.
وعـــن ســـبب زيـــادة األخطـــاء الطبيـــة 
في مجال طب األســـنان، أرجعت ذلك 
إلـــى زيـــادة اإلقبال على تلـــك النوعية 
مـــن الخدمـــات وكذلك كـــون العمليات 

الجراحية والتقنيات جميعها يدوية.

 علياء الموسوي

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئة الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة أّن الهيئة استمرت خالل العام 2021 في أداء مهامها الرقابية 
لتنظيــم القطــاع الصحــي في مملكة البحرين لتحقيــق برنامج عمل الحكومة 
وضمــان المالءمــة واالســتمرارية والكفــاءة والســالمة في تقديــم الخدمات 
الصحيــة فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص. وأعربت عن عظيم الشــكر 
والتقديــر إلــى عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وإلــى ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، علــى الدعــم الالمحــدود للقطــاع الصحــي وتوجيهاتهما 
الكريمــة الدائمــة لالرتقــاء بالخدمــات الصحيــة فــي مملكتنــا الغاليــة بأعلــى 

معايير الجودة والتميز.

االستجابة االستباقية  
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وخـــالل المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقدتـــه 
)الثالثـــاء(  أمـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
بمناســـبة إطـــالق التقرير الســـنوي للهيئة، 
أكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة لعبـــت دوًرا 
لمجابهـــة  الوطنـــي  الفريـــق  ضمـــن  ـــا  مهمًّ
جائحـــة كوفيـــد19- وســـاهمت فـــي دعـــم 
الجهـــود الوطنيـــة لمكافحـــة كوفيـــد19-، 
للتجـــارب  الســـريع  اإلطـــالق  وتســـهيل 
الســـريرية والوصول في الوقت المناسب 
واالختبـــارات  الطبيـــة  المنتجـــات  إلـــى 
التشـــخيصية الهامـــة. وفـــي العـــام 2021 
لفعاليتهـــا،  شـــامل  إجـــراء فحـــص  وبعـــد 
وافقـــت الهيئة على 7 لقاحات و4 أجســـام 
مضـــادة لــــفيروس كوفيـــد19- وترخيص 
الفيـــروس،  لفحـــص  ســـريًعا  اختبـــاًرا   12
وبذلك أصبحت مملكة البحرين أول دولة 
فـــي العالم تعتمد هـــذا العدد من اللقاحات 
بــــكوفيد19-، ممـــا  المتعلقـــة  والعالجـــات 
يضـــع المملكة في طليعـــة الجهود الدولية 

لمكافحة الوباء. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، وافـــق قســـم تنظيم 
للهيئـــة  التابـــع  الصحيـــة  المؤسســـات 
علـــى تشـــغيل اثنيـــن مـــن مرافـــق العـــزل 
الخاصـــة للحـــاالت اإليجابية و77 منشـــأة 
عـــزل خاصـــة للمســـافرين بعـــد تقييمهـــا. 
والســـتكمال هـــذا العمل، تـــم أيًضا فحص 
 ،)PCR( 42 مختبًرا الختبار فحص كورونا
وتـــم إجـــراء تقييمـــات الجـــودة فـــي هذه 
المختبـــرات وفًقـــا لذلـــك. باإلضافـــة إلـــى 
حمالت التفتيش المستمرة لضمان تطبيق 
االحترازات الصحيـــة الصادرة عن الفريق 
الوطنـــي لمجابهـــة فيـــروس كوفيـــد19-، 

وتقييم مراكز العزل والعناية القصوى.
وأوضحـــت الرئيـــس التنفيـــذي أّن الهيئـــة 
ساهمت في تقديم الدعم للنظام الصحي 
مـــن خـــالل ترخيـــص المهنييـــن لمواكبـــة 
علـــى  الطلـــب  اســـتمر  فقـــد  المتغيـــرات، 
المتخصصيـــن فـــي الرعاية الصحيـــة، لذا 
أطلقت خدمة ترخيص إلكترونية جديدة 
تســـمى “مهـــن” مـــن أجـــل تســـهيل عمليـــة 
الترخيص. وبحلـــول نهاية العام الماضي، 
كان لـــدى مملكـــة البحريـــن مـــا مجموعـــه 
25،076 ممارًسا مرخًصا للرعاية الصحية. 
مـــن بينهـــم 4727 طبيًبـــا و1145 طبيـــب 
أســـنان و1702 صيادلـــة و13558 ممرًضا 
مختلـــف  فـــي  صحًيـــا  أخصائًيـــا  و3944 
المهـــن المعاونة. باإلضافـــة إلى ذلك، أنجز 
قســـم تنظيم المهن الصحيـــة 3478 طلب 
ترخيص جديـــًدا، و10783 طلًبـــا لتجديد 
مختلـــف التراخيـــص المهنيـــة، وخضـــع ما 
المتحـــان  متخصًصـــا   1889 مجموعـــه 
الترخيـــص، وبلغت نســـبة النجـــاح العامة 
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وأشـــارت الرئيس التنفيـــذي إلى أن الهيئة 
دعمت النظام الصحي من خالل ترخيص 
مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة والصيدليـــات. 
قســـم  كان   ،2021 عـــام  نهايـــة  وبحلـــول 
تنظيم المؤسســـات الصحية قد رخص ما 
مجموعـــه 118 طلًبـــا جديـــًدا لفتح مرافق 

رعايـــة صحيـــة فـــي تخصصـــات مختلفة، 
تتـــراوح مـــن المستشـــفيات إلـــى المراكـــز 
الصحيـــة، وأصـــدر 80 ترخيًصـــا لمنشـــآت 
رعايـــة صحية جديدة. ونجح القســـم في 
الصحيـــة  للرعايـــة  مركـــزا   28 تراخيـــص 
تراخيـــص  وتجديـــد  الحكوميـــة  األوليـــة 
689 منشـــأة صحيـــة. وبهـــذا يصـــل عـــدد 
المؤسســـات الصحـــة المرخصة في مملكة 
البحرين إلى 831 مؤسســـة رعاية صحية 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد، تتألـــف من 21 
عيـــادة.  و96  مركـــز  و301  مستشـــفى 
عـــالوة على ذلك، وتماشـــًيا مع التوجهات 
االســـتراتيجية للحكومـــة 2030 للتحـــول 
الرقمـــي، نفـــذت الهيئـــة مبادرة “منشـــآت” 
وهي خدمة رقمية تتيح التطبيق السريع 

والتنظيم لمرافق الرعاية الصحية.
وفي مجال ترخيص الصيدليات فقد قام 
قســـم تنظيـــم المســـتحضرات الصيدالنية 
صيدليـــة   78 مجموعـــه  لمـــا  بالترخيـــص 
جديـــدة فـــي عـــام 2021، تـــم افتتـــاح 8 
منهـــا فـــي منشـــأة للرعاية الصحيـــة و 70 
يعكـــس  ممـــا  مســـتقلة،  عامـــة  صيدليـــة 
زيادة بنســـبة 16 % في عـــدد الصيدليات 
المرخصة مقارنة بعام 2020. ليصل العدد 
اإلجمالي للصيدليات المرخصة في مملكة 
البحريـــن 396 منها 317 تعمل كصيدليات 
داخـــل  فـــي  تعمـــل  و79  مســـتقلة  عامـــة 
منشـــأة للرعاية الصحية. كما تم تســـجيل 
ليصبـــح  جديـــدة  أدويـــة  مســـتودعات   6
ا مسجاًل. المجموع 22 مستودًعا صيدالنيًّ

الطـــب  مزاولـــة  تنظيـــم  صعيـــد  وعلـــى 
التكميلـــي والبديل )CAM( واصلت الهيئة 
الوطنيـــة جهودها لتنظيم الطب التكميلي 
والبديـــل )CAM( فـــي المملكة، حيث تمت 
الموافقة على عشرين )20( طلًبا لترخيص 
مرافـــق الطـــب البديـــل. وبهـــذا وصل عدد 
مؤسســـات الطـــب البديـــل المرخصـــة في 
المملكـــة في العام 2021 إلى 21 مؤسســـة 
متخصصـــة فـــي الطـــب البديـــل باإلضافة 
إلـــى 31 مؤسســـة صحيـــة تقـــدم خدمات 
الصحيـــة  خدماتهـــا  ضمـــن  بديـــل  طـــب 
األخـــرى. كما بلغ عـــدد المهنيين الصحيين 
المرخصيـــن فـــي مجـــاالت الطـــب البديـــل 
ـــا. ومـــن أجـــل توســـيع  المختلفـــة 95 مهنيًّ
ســـفارة  مـــع  الهيئـــة  تعاونـــت  شـــراكاتها، 
الهنديـــة و”وزارة أيوش” بجمهورية الهند، 
إلجـــراء عـــدة اجتماعـــات عبـــر اإلنترنـــت 
لتبـــادل المعلومـــات ودعـــم جهـــود الهيئـــة 
فـــي تنظيـــم المهنيين للترخيـــص وإجراء 
امتحانـــات الترخيـــص. حيـــث تـــم إجراء 
أول امتحـــان ترخيـــص لصيادلـــة الطـــب 
بمشـــاركة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  البديـــل 
خمسة )5( صيادلة متخصصين في الطب 

الهندي البديل )اآليروفيدا(.

أنشطة التفتيش

الهيئـــة  أجـــرت  الماضـــي  العـــام  وخـــالل 
1،377 زيـــارة تفتيشـــية، حيـــث تـــم رصد 
117 مخالفـــة عامة فـــي المرافق الصحية 
بينمـــا تم رصـــد التزام 576 منشـــأة رعاية 
صحيـــة خاصة وعدم وجود اية مخالفات 
بهـــا خالل تلـــك الزيـــارات. وتمثـــل غالبية 

فـــي  مخالفـــات  المرصـــودة  المخالفـــات 
الســـالمة والتعقيـــم والترخيص وســـالمة 
الطبيـــة والتخزيـــن ومخالفـــات  األجهـــزة 
عامـــة فـــي اإلعالنـــات الترويجيـــة. وتـــم 
اتخاذ الـــالزم لتصحيحها حيث تم إصدار 
82 رســـالة إخطـــار و22 إحالة إلـــى النيابة 
العامة و23 إلى اللجان التأديبية وتم غلق 

12 مؤسسة مخالفة.
وســـعت الهيئة إلى ضمان الوصول المبكر 
إلى األدوية، وتمكنت الهيئة من تســـجيل 
357 دواًء جديًدا، وتصنيف 410 منتجات، 
باإلضافة إلى تســـجيل وتجديد 151 طلًبا 
لمواقـــع التصنيـــع الخارجيـــة. وبلـــغ العدد 
اإلجمالي للمنتجات الصيدالنية المســـجلة 
في المملكة 3643 منتًجا. وواصل القســـم 
المساعدة في منع نقص األدوية في البالد 
والتأكد من توفر جميع األدوية الضرورية 
للمرضـــى في البحرين من خـــالل معالجة 
الواردات المؤقتـــة لطلبات المنتجات غير 

المسجلة والتي بلغت 2004 دواء.
وفـــي إطـــار االســـتجابة لحالـــة الطـــوارئ 
جائحـــة  عـــن  الناجمـــة  العامـــة  الصحيـــة 
أنشـــأت  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا  فيـــروس 
علـــى  للموافقـــة  جديـــدًا  مســـارًا  الهيئـــة 
طلبـــات  لتقديـــم  الطـــارئ  االســـتخدام 
اللقاحات واألدوية بهدف تسريع وتبسيط 
التقييم والترخيـــص للقاحات والعالجات 

الواعدة. 
)1( مـــن قـــرار المجلـــس  للمـــادة  وتنفيـــذا 
 ،2017 لســـنة   41 رقـــم  للصحـــة  األعلـــى 
والتزاما بتنفيذ نظام التتبع لسلسلة توريد 
األدويـــة داخل مملكة البحريـــن من موقع 
التصنيـــع إلى المريض، دخلـــت الهيئة في 
شـــراكة مع شـــركة MVC العالميـــة لتزويد 
المملكـــة بأكثر أنظمة العالـــم تقدًما وأماًنا. 

حيث قلل النظام بشـــكل كبير من مخاطر 
دخـــول أدويـــة مـــزورة لمملكـــة البحريـــن، 
و بحلـــول نهايـــة ديســـمبر 2021، كان 73 
% مـــن حاملـــي تصاريـــح التســـويق البالغ 
عددهم 247 قد ســـجلوا لـــدى في النظام، 
وهـــو مـــا يمثـــل 94 % من جميـــع األدوية 

المستوردة إلى المملكة.

دراسة الشكاوى 

وتماشـــًيا مـــع أهـــداف الهيئـــة فـــي ضمان 
الحقـــوق الصحيـــة والخدمـــات الصحيـــة 
اآلمنة، استمر قسم الشـــكاوى بالهيئة في 
التحقيق فـــي ادعاءات األخطـــاء الطبية، 
حيث اســـتقبل القسم 213 حالة للتحقيق 
فـــي عام 2021. منها 146 شـــكوى فردية، 
بينمـــا تـــم اإلبـــالغ عـــن 25 منهـــا مـــن قبل 
مرافـــق الرعاية الصحيـــة، و41 تم إحالتها 
مـــن قبـــل النيابـــة او المحاكـــم وحالـــة تـــم 

رصدها من قبل الهيئة. 
وحققـــت الهيئـــة في 176 شـــكوى وإحالة 
من النيابة والقضـــاء وانهت التحقيق في 
114 منهـــا، وتـــم إغالق 44 منهـــا اما لعدم 
التخصـــص أو لعدم توفر األدلة والتحقيق 
ال زال مســـتمرا فـــي 18 منهـــا. وقـــد تبيـــن 
أو  للمبـــادئ،  مخالفـــة    / طبـــي  وجـــود 
االلتزامـــات، أو المتطلبات، أو األخالق في 
30.7 % منهـــا فقط، بينما لم يتبين وجود 
طبي /  مخالفـــة للمبادئ، أو االلتزامات، أو 
المتطلبـــات فـــي 69.3 % منهـــا. كمـــا تبين 
في 42 % من الشكاوى مسؤولية الطبيب 
المعالـــج في الخطأ، بينمـــا في 52 % منها 
تبين خطأ المؤسسة الصحية، و6 % منها 
كان الخطـــأ من قبـــل التمريض والصيادلة 

والمهن المعاونة األخرى.
 57 إصـــدار   2021 العـــام  فـــي  تـــم  كمـــا 

ا من قبـــل لجان التأديب  إجـــراءات تأديبيًّ
ولجنـــة المســـاءلة، تضمنـــت ثالثيـــن )30( 
قـــراًرا بتعليـــق تراخيـــص المهنيـــن، وتـــم 
إصدار خمسة عشر )15( إخطاًرا تحذيرًيا، 
وإلغـــاء ترخيـــص أربعة مهنييـــن، وإصدار 
أربعـــة غرامـــات نقديـــة بحق المؤسســـات 
الصحيـــة، بينمـــا تـــم تبرئـــة أربعـــة )4( من 

المهنيين بناء على قرار لجنة التظلمات.
أما علـــى صعيد تنظيـــم ومراقبة األجهزة 
الطبيـــة فقد رخص قســـم تنظيم األجهزة 
الطبيـــة عشـــرة أعمـــال تجاريـــة جديـــدة 
ا.  لألجهزة الطبية وســـجل 523 جهاًزا طبيًّ
كما اســـتقبل مهندسو األجهزة الطبية في 
القســـم مـــا مجموعـــه 9644 طلًبـــا جديـــًدا 
الستيراد أجهزة طبية، تم منح 7996 منها 
الموافقـــة مـــن خـــالل النظـــام اإللكتروني 
للجمارك )OFOQ(. وبســـبب كشف شهادة 
مـــزورة أو جهـــاز مـــزور، رفضـــت الهيئـــة 
17 % مـــن الطلبـــات المقدمة مـــن طلبات 
االســـتيراد البالـــغ عددهـــا )1648(. وبلغت 
التكلفـــة اإلجماليـــة للمعـــدات المســـتوردة 
لمملكـــة البحريـــن والمحررة مـــن الجمارك 

35،245،050.47 ديناًرا.
كمـــا اســـتطاعت الهيئـــة فـــي اعتمـــاد 21 
وكذلـــك  طبًيـــا،  مركـــًزا  و28  مستشـــفى 
تجديـــد اعتمـــاد 18 منشـــأة صحيـــة. ومع 
مـــن   %  100 اعتمـــاد  تـــم  العـــام،  نهايـــة 
جميع المستشـــفيات المرخصة في ممكلة 
البحريـــن. عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــم فحص 
وتقييـــم مـــا مجموعـــه 7100 مـــن معايير 
للمراكـــز  معيـــاًرا  و5230  المستشـــفيات 
الطبـــي، مـــع تقديم حوالـــي 4000 توصية 
لكل مـــن المستشـــفيات والمراكـــز الطبية. 
هـــذه  كل  مـــن  تشـــجيًعا  األكثـــر  والجـــزء 
األرقام هو أن المؤسســـات الصحية نفذت 

واســـتكملت أكثر مـــن 80 % من توصيات 
فريق المسح.

 تشجيع االستثمارات 

فـــي  باالســـتثمار  لزيـــادة االهتمـــام  نظـــًرا 
صناعـــة الرعايـــة الصحيـــة المتناميـــة في 
مملكة البحرين، فقد أوضحت د.الجالهمة 
مكتـــب  خـــالل  مـــن  حرصـــت  الهيئـــة  أن 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  المســـتثمرين 
والمســـاعدة  التوجيـــه  البشـــرية  المـــوارد 
تقديـــم  إلـــى  باإلضافـــة  للمســـتثمرين 
االستشـــارة وتســـهيل اإلجـــراءات. وتلقى 
المكتـــب 31 استفســـاًرا عـــن اســـتثمارات 
متنوعـــة في الرعاية الصحية من أســـواق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأوروبا 
وآســـيا. 10 % مـــن االستفســـارات كانـــت 
حـــول فتـــح مستشـــفيات، و58 %حـــول 
حـــول   % و32  طبيـــة،  مراكـــز  افتتـــاح 
الطبيـــة.  واألجهـــزة  األدويـــة  شـــركات 
ويرتبط المكتب بتعاون وثيق مع مجلس 
التنميـــة االقتصادية وهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل وصندوق العمـــل )تمكيـــن( لتقديم 

الدعم للمستثمرين الجدد.

 تحسين األداء 

أهـــداف  لتحقيـــق  الجهـــود  إطـــار  وفـــي 
برنامـــج التـــوازن المالـــي، رفعـــت الهيئـــة 
بالعـــام  مقارنـــة   %  13 بنســـبة  إيراداتهـــا 
الســـابق وبنســـبة 7 % مقارنـــة بالميزانيـــة 
تقليصهـــا  مـــع   ،2021 لعـــام  المخصصـــة 
مصاريفهـــا الفعليـــة المتكررة بنســـبة 4 % 
مـــن الميزانيـــة المتوقعـــة. كمـــا تحســـنت 
بشـــكل  للهيئـــة  المالـــي  االكتفـــاء  نســـبة 
ملحوظ خالل السنوات الخمس الماضية، 
حيـــث ارتفعت النســـبة من 45 % في عام 

2016 إلى 98 % في عام 2021.
إلـــى ذلك، فقد نالت الهيئـــة جائزة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة للعـــام 2021 بعد تنفيذ 
تكافـــؤ  لجنـــة  قدمتـــه  الـــذي  االقتـــراح 
الفـــرص، حيث تم إنشـــاء غرفـــة لألمهات 
المرضعـــات فـــي الهيئة. عـــالوة على ذلك، 
وبحســـب نتائج التقييم، فقد احتل األداء 
المؤسســـي للهيئة في تعزيـــز التوازن بين 
الجنســـين المرتبـــة الرابعـــة مـــن بيـــن 45 
جهة حكومية مشاركة. وأكدت الجالهمة 
استمرار الهيئة في تنفيذ برنامج التحول 
الرقمـــي للهيئة، وتتم إطـــالق رؤية الهيئة 
فـــي عـــام 2021 لتمكيـــن الهيئـــة مـــن أن 
تكـــون نموذًجـــا منظًمـــا للصحـــة الرقميـــة 
 .)GCC( فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
حيث مّكن برنامج التحول الرقمي الهيئة 
مـــن تقديم خدمـــات إلكترونيـــة تنظيمية 
صحية شـــاملة باستخدام أحدث خدمات 
الحوســـبة الســـحابية على “أمـــازون”. وتم 
تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج بنجاح 
والـــذي يتألف من خمســـة أنظمـــة تتكامل 
مـــع عدد مـــن الكيانـــات العامـــة والخاصة. 
وتشـــمل: نظام “مهن” لتراخيص المهنيين 
لترخيـــص   “ “لمنشـــآت  الصحييـــن، نظـــام 
نظـــام  الصحيـــة،  المؤسســـات  وتنظيـــم 
للهواتـــف  “تفتيـــش”  تطبيـــق  المحاســـبة، 
للهواتـــف  “مهـــن”  تطبيـــق  المحمولـــة، 

المتنقلة.

تطوير اللوائح 

وفي العام 2021، أعدت الوحدة القانونية 
أكثـــر مـــن 130 قـــراًرا تضمنـــت توجيهات 
وإحـــاالت  بالهيئـــة،  اللجـــان  لتشـــكيل 
للتحقيقـــات، وقـــرارات عقوبـــات تأديبية. 
اآلراء  القانونيـــة  الوحـــدة  أعـــدت  كمـــا 
القانونيـــة فـــي القضايـــا المعروضـــة علـــى 
الجهـــات القضائيـــة، حيـــث صـــدر الحكـــم 
لصالح الهيئة في أكثر من 20 قضية حتى 

اآلن.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الـترخيص لـ25 ألف مهني صحي بينهم 4727 طبيًبا 
البحرين األولى عالميًّا في اعتماد أعداد لقاحات كورونا... “نهرا”:

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492913031155.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4929/bahrain/753554.html



