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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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} جانب من الحضور.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
ــوادر  ــ ــكـ ــ الـ أن  الــــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــيـــة أثـــبـــتـــت عـــلـــى الــــــدوام 
ــي مــخــتــلــف الــمــحــطــات أنــهــا  وفــ
تحمل  فــي  والــتــمــيــز  للثقة  ــٌل  أهـ
الــمــســؤولــيــات فـــي كــافــة الــمــهــام 
عليها  وُيــعــَول  إليها  تــوكــل  الــتــي 
كــثــيــرًا فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاحــات 
المنشودة في الخطط والبرامج 
المختلفة،  الوطنية  والمشاريع 
مــؤكــدًا ســمــوه أن االســتــثــمــار في 
الدائمة  األولــويــة  هــو  الــمــواطــن 
عند  األعين  نصب  نضعها  التي 
وتنفيذ  االســتــراتــيــجــيــات  وضـــع 
المشاريع بما يسهم في مواصلة 
التنموية  المسيرة  ــداف  أهـ رفــد 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وقـــــــــال ســـــمـــــوه أمــــــــس لــــدى 
ــيـــة مــن  ــنـ ــائـــه الـــــكـــــوادر الـــوطـ لـــقـ
ــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــلـــف الـ ــتـ مـــخـ
الــتــي ســاهــمــت فــي نــجــاح سباق 
جائزة البحرين الكبرى لطيران 
 ،2022 وان  لــلــفــورمــوال  الــخــلــيــج 
الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  بـــحـــضـــور 
آل خــلــيــفــة  ــداهلل  ــبــ عــ ــن  بــ راشــــــد 
سلمان  والشيخ  الداخلية،  وزيــر 
وزيـــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
البحرين  مملكة  حققته  مــا  إن 
على مدى 18 عاما من نجاحات 
سباقات  وتنظيم  استضافة  فــي 
فورموال وان يأتي بفضل الجهود 
ــاء الـــبـــحـــريـــن  ــ ــنـ ــ الـــمـــخـــلـــصـــة ألبـ
وحــرصــهــم عــلــى تــحــقــيــق مــزيــد 
من اإلنجازات لرفع اسم وطنهم 
عـــالـــيـــًا فــــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل 

الدولية، معربًا سموه عن الشكر 
والــتــقــديــر لــكــافــة الــعــامــلــيــن في 
وزارة  مـــن  الـــحـــدث  هــــذا  إنـــجـــاح 
ــة وحـــلـــبـــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــ ــلــ الــــداخــ
األخــرى  الجهات  وكافة  الدولية 
هذه  يحققون  الــذيــن  المساندة 
النجاحات بكل اقتدار لوطنهم.

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، أعــــــــــرب 
نجاح  في  المساهمون  العاملون 
الكبرى  الــبــحــريــن  ســبــاق جــائــزة 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
وتــقــديــرهــم  شــكــرهــم  عـــن   2022
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
أن  مؤكدين  التقدير،  هــذا  على 
األكبر  الدافع  هي  سموه  كلمات 
من  األفــضــل  تحقيق  لــمــواصــلــة 
ــات حــلــبــة  ــاحــ ــجــ أجــــــل تـــعـــزيـــز نــ
استضافة  في  الدولية  البحرين 

وتنظيم سباقات فورموال وان.
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ال����ك�����ادر ال���ط��ن��ي��ة اأث��ب��ت��ت ع��ل��ى ال������دوام اأن���ه���ا اأه�����ل ل��ل��ث��ق��ة وال��ت��م��ي��ز ف���ي ت��ح��م��ل ال��م�����س���ؤول��ي��ات

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل نبيل الحمر.

وجه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
للموظفين  الــمــنــزل  مــن  الــعــمــل  نــظــام  بتطبيق 
والــمــؤســســات  والــهــيــئــات  الـــــوزارات  فــي  العاملين 
بنسبة  المبارك  رمــضــان  شهر  خــالل  الحكومية 
تصل إلى 50% باستثناء القطاعات الحيوية من 
خدمات  تقدم  التي  الجهات  أو  األمنية  الجهات 
ـــؤون الــطــيــران  ــ الــصــحــة والـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء وشـ

الـــمـــدنـــي وغـــيـــرهـــا مــــن الــــخــــدمــــات الـــضـــروريـــة 
وبحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع تأكيد 
مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
بوضع  المدنية  الخدمة  جهاز  سموه  وكلف 
الالزمة  والتعليمات  التعاميم  وإصـــدار  اآللــيــات 
ــوزارات والـــهـــيـــئـــات والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  ــ ــلـ ــ لـ

المنظمة لذلك.

ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  ــد صـ ــ أكـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
مـــا تحقق  كـــل  أن  الــــــــوزراء  رئـــيـــس مــجــلــس 
للوطن من إنجازات طالت مختلف مسارات 
الوطني أساسها رؤى حضرة صاحب  العمل 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، مــشــيــرًا ســمــوه إلــى 
الــســامــيــة لجاللة  والــكــلــمــات  الــخــطــابــات  أن 
الملك المفدى تؤسس لمزيد من التطوير 
المستقبل  وبــنــاء  للحاضر  األســـس  وتــضــع 

المشرق.
لــدى استقبال ســمــوه بقصر  ذلــك  جــاء 
الــقــضــيــبــيــة أمـــس الــســيــد نــبــيــل بـــن يعقوب 
الـــحـــمـــر مــســتــشــار جـــاللـــة الـــمـــلـــك لـــشـــؤون 
ــا يــوثــق  ــاًبـ ــتـ اإلعـــــــــالم، حـــيـــث ســـلـــم ســـمـــوه كـ
الخطابات السامية لجاللة الملك المفدى، 
منذ عام 2014 إلى عام 2020، والذي أصدرته 
الملكي  بـــالـــديـــوان  اإلعـــــالم  ــه شــــؤون  ــدتـ وأعـ
بإشراف المستشار نبيل الحمر بالتعاون مع 

وزارة شؤون اإلعالم.

وقد استمع صاحب السمو الملكي ولي 
إيجاٍز من  إلى  الــوزراء  العهد رئيس مجلس 
عن  اإلعــالم  لشؤون  الملك  جاللة  مستشار 
هـــذا الــكــتــاب الـــذي ُيــعــّد الــجــزء الــرابــع من 
ضمن  اإلصـــدار  ويأتي  السامية،  الخطابات 
مشروع أرشفة وتوثيق الكلمات السامية في 
عهد حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، 
والتدوين  التوثيق  أهمية  سموه  أكــد  حيث 
المفعم  الوطني  التاريخ  على  الحفاظ  في 
التي  النوعية  اإلنجازات  ورصد  باإلنجازات، 

من  شهدته  ومــا  البحرين  لمملكة  تحققت 
تطورات ومنجزات على كافة األصعدة والتي 
المفدى  الملك  جــاللــة  رؤى  منطلقها  كــان 

التي عكستها الكلمات السامية. 
 وأعـــــرب صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء عـــن شــكــره 
وتقديره للجهود المبذولة في إعداد الكتاب، 
وتــوثــيــق اإلنـــجـــازات الــنــوعــيــة الــتــي تحققت 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل  في 

جاللة الملك المفدى.

أول  الــــفــــريــــق  اســـتـــقـــبـــل 
ــد بـــن عـــبـــداهلل آل  الــشــيــخ راشــ
صباح  الداخلية  وزيــر  خليفة 
مينيتي  مـــاركـــو  الــســيــد  أمـــس 
ــــق  ــبـ ــ وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة األسـ
بــجــمــهــوريــة إيـــطـــالـــيـــا، رئــيــس 
اإليطالية  أور(  )ميد  مؤسسة 
التعليم  مــجــال  فـــي  الــعــامــلــة 
ــــب، وذلـــــــك بــحــضــور  ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــق طــــــــــارق بــــــن حــســن  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
الــحــســن رئــيــس األمــــن الــعــام، 
أمادي سفيرة  باوال  والسفيرة 
إيطاليا لدى مملكة البحرين.

رحب  اللقاء،  مستهل  في 
ــارة الــســيــد مــاركــو  ــزيـ ــر بـ ــوزيـ الـ
ــد الـــمـــرافـــق،  ــ ــوفـ ــ مــيــنــيــتــي والـ
تــأتــي فـــي إطــــار تعزيز  والـــتـــي 
ــادل وجـــهـــات  ــ ــبــ ــ ــ الــــتــــواصــــل وت
دور  إلــــــــى  مــــشــــيــــرا  الـــــنـــــظـــــر، 
ــــب واالطــــــــــــــالع عــلــى  ــدريــ ــ ــتــ ــ الــ
الناجحة  والتجارب  الخبرات 

السيبراني  األمـــن  تــعــزيــز  فــي 
وأمن الحدود.

وتــــم خــــالل الــلــقــاء بحث 

ــة بـــتـــطـــويـــر  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـ ــل الـ ــبــ ــســ الــ
والتنسيق، بما يخدم  التعاون 

المصالح المشتركة.

بن  خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير   استقبل 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
وذلك  للصحة،  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 

صباح أمس اإلثنين 28 مارس 2022م. 
العام لقوة دفاع  القائد  اللقاء رحب  وخالل 
األعـــلـــى للصحة،  الــمــجــلــس  بــرئــيــس  الــبــحــريــن 

مشيدًا بما يقدمه المجلس األعلى للصحة من 
جهود طيبة في إدارة الخدمات الطبية والرعاية 
البحرين، منوهًا باالهتمام  الصحية في مملكة 
المستمر الذي يوليه المجلس الستدامة تطور 
المؤسسات واألنظمة الطبية وتحسين جودتها، 
لمواكبة التحديث في هذا المجال الحيوي بما 

يخدم المواطن والمقيم.

بت�جيهات ولي العهد رئي�س ال�زراء

في  ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن  �ل���م���ن���زل  م���ن  �ل��ع��م��ل   %50

�ل������وز�ر�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي رم�����س��ان

�لقائد �لعام ي�ستقبل رئي�س �لمجل�س �الأعلى لل�سحة

وزير �لد�خلية ي�ستقبل وزير �لد�خلية �الإيطالي �الأ�سبق

ولي العهد رئي�س ال�زراء:

�ل��م��ل��ك ج���ال���ة  روؤى  �أ���س��ا���س��ه  ل��ل��وط��ن  �إن����ج����از�ت  م���ن  ت��ح��ق��ق  م���ا  ك���ل 

�����س����م�����ه ي���ت�������س���ل���م ك����ت����اب����ا ي������ث�����ق ال����خ����ط����اب����ات ال���������س����ام����ي����ة ل���ج���ال���ت���ه

ــارة وصـــنـــاعـــة  ــ ــجـ ــ دعــــــا رئــــيــــس غــــرفــــة تـ
السلطتين  نـــاس  عــبــداهلل  سمير  الــبــحــريــن 
ــيـــة، إلـــــى الــتــمــهــل  ــتـــشـــريـــعـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـ
والــــدراســــة الــمــتــأنــيــة واالســـتـــمـــاع إلــــى آراء 
»صناديق  تعديالت  بشأن  األعمال  مجتمع 
التقاعد«، محذرًا من حدوث تأثيرات سلبية 
الــتــدفــقــات  تــؤثــر عــلــى حــجــم  قــد  مستقبال 
ـــؤدي إلـــى خلق  الــنــقــديــة فـــي الـــســـوق بــمــا يـ
حالة من الركود االقتصادي جراء انخفاض 

حجم السيولة المتداولة.
وشدد على أهمية مراعاة تسريع وتيرة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  التعافي 
السلبية  التداعيات  تعاني من  مازالت  التي 
ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــروس كــــــورونــــــا، وخـ ــ ــيـ ــ ــائـــحـــة فـ لـــجـ
القانون  المقترحة على مشروع  التعديالت 
تــمــســهــا بــشــكــل رئــيــســي بــمــا قـــد يــؤثــر على 
مشيرًا  لديها،  والتمويل  السيولة  مستوى 
إلــــى أن أغـــلـــب أصـــحـــاب األعـــمـــال فـــي هــذا 
الـــقـــطـــاع الـــمـــتـــنـــامـــي بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلـــى 
مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــــن الـــتـــمـــويـــل والـــســـيـــولـــة 
والتوسع  اإلنــتــاج  على  لتحفيزها  المالية 
في االستثمارات المحلية وبالتالي فإن هذه 
تحقيق  تحد من  قد  المقترحة  التعديالت 
ــذا الـــهـــدف الــمــنــشــود، كــونــهــا ســتــزيــد من  هـ

األعباء المالية على أصحاب األعمال.
النقدية  التدفقات  أن  إلــى  نــاس  وأشـــار 

األعمال  واستمرار  أساسي من سالمة  جزء 
والحفاظ على معدالت التنمية في األسواق 
ــل الـــتـــداعـــيـــات  ــة فــــي ظــ ــاصــ الــمــحــلــيــة، وخــ
العالم،  بها  يمر  التي  العالمية  االقتصادية 
بـــــدءًا مـــن عــــام 2020 مـــن جــائــحــة فــيــروس 
كورونا الى اليوم، ومن المفترض ان نسعى 
إليقاف نزيف الصناديق التأمينية وأن تكون 
االصالحات داعمة لزيادة العمر االفتراضي 
لــلــصــنــاديــق، وأال تــكــون مــؤثــرة وصــــواًل إلــى 
والمؤسسات  للشركات  التشغيلية  الكفاءة 
فعال  بشكل  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  العاملة 
كونه المحرك الرئيسي لالقتصاد الوطني.

ــة  ــاعـ ــنـ وأكــــــــد دعـــــــم غــــرفــــة تـــــجـــــارة وصـ
ــكـــل اإلجــــــــــــراءات والـــخـــطـــوات  ــبـــحـــريـــن لـ الـ
المنجزات  تحقيق  إلــى  الرامية  الحكومية 
االقتصادي  للنمو  المعززة  والمستهدفات 
حضرة  توجيهات  وفق  المالية  واالستدامة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، مبينًا أن حزمة 
اإلصالحات التي أجريت على ملف التقاعد 
رقم  بقانون  المرسوم  ما تضمنه  من خالل 
ومــعــاشــات  بــشــأن صــنــاديــق  لــســنــة 2020   21
ــزز األوضــــــــاع الـــمـــالـــيـــة لــتــلــك  ــعـ الـــتـــقـــاعـــد تـ
الصناديق والحفاظ على استدامتها للوفاء 
بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين 
أهم  أحــد  باعتبارها  والمستقبلية  الحالية 

ممكنات رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ــفـــرت عــنــه االجــتــمــاعــات  ــا اسـ ــول مـ ــ وحـ
والسلطة  الحكومة  بين ممثلي  المتواصلة 
الــتــشــريــعــيــة حــــول الــتــعــديــالت الــمــقــتــرحــة 
ــر الــبــحــريــنــيــيــن  ــيـ ــيــــة بـــــإدخـــــال غـ والــــقــــاضــ
فــي نــظــام الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي مــن خــالل 
احتساب مكافأة نهاية الخدمة وزيادة نسبة 
تبلغ  حتى  تدريجيًا  التأمينية  االشتراكات 
27%، حــذر نــاس من مــردود هــذه التعديالت 
بالعمر  يتعلق  فــيــمــا  الــبــعــيــد  الــمــدى  عــلــى 
االفـــتـــراضـــي لــصــنــاديــق الــتــقــاعــد وتــوفــيــر 
السيولة الالزمة نحو استدامتها، داعيا إلى 
وأصحاب  التجار  بــرأي  االستئناس  أهمية 

والمناقشات  األطروحات  كون هذه  االعمال 
الــى  ولــلــوصــول  األول،  الــمــقــام  فــي  تمسهم 
الـــحـــل االمـــثـــل الـــــذي يــحــقــق الـــغـــرض من 
تنمية  يـــعـــوق خــطــط  وبـــمـــا ال  الــتــعــديــالت 
الـــخـــاص كــمــحــرك للنمو  الــقــطــاع  وتــعــزيــز 

االقتصادي الوطني.
البحرين  غــرفــة  إن  قــائــاًل:  نـــاس  وتــابــع 
مواصلة  ضــرورة  على  الحرص  كل  حريصة 
السلطتين  وبــيــن  بينها  الــفــاعــلــة  الــشــراكــة 
التشريعية والتنفيذية تجسيدًا لمنهجيتها 
الجهات  الشراكة مع مختلف  القائمة على 
التنموية  األهـــــداف  تحقيق  فــي  الــرســمــيــة 
المنشودة، وتعزيز مسارات التنمية عبر خطة 
إطــار  فــي  التي جــاءت  االقــتــصــادي  التعافي 
ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة عاهل 
البالد المفدى بمناسبة افتتاح دور االنعقاد 
الـــرابـــع مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس 
والتي دعا فيها  والنواب،  الشورى  لمجلسي 
جــاللــتــه أصــحــاب األعــمــال ضــمــن قطاعات 
واالقتصادية  والخدمية  اإلنتاجية  الــدولــة 
لتنمية  الــمــبــادرات  مــن  المزيد  اقــتــراح  إلــى 
اقــتــصــاديــة شاملة األبــعــاد، مــؤكــدة أنــهــا لن 
تسهم  التي  المبادرات  تبني  في  جهدا  تألو 
االقتصاد  بواقع  ينهض  ما  بكل  الدفع  في 
إلى  االقتصادية  التنمية  ومسيرة  الوطني 

األمام.

االإ�ساحات يجب اأن ت�قف نزيف ال�سناديق وتمد في العمر االفترا�سي..

�لنقدية �لتدفقات  �لتقاعد« على  »تعديات �سناديق  نا�س يحذر من خطورة 

} سمير ناس.
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ــي  ــنــ ــوطــ ــن الـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــيــــروس  ــفــ ــتــــصــــدي لــ ــلــ الــــطــــبــــي لــ
كورونا )كوفيد-19( أنه بناء على 
آخــــر الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات 
الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا تقرر 
الموافق  األثنين  أمــس  من  بــدءًا 
الــعــمــل  تــعــلــيــق   2022 ــارس  ــ مـ  28
لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  بآلية 
ــادة  ــ ــيـــروس كــــورونــــا وإعـ انـــتـــشـــار فـ
الحاجة  دعـــت  مــا  مــتــى  تفعيلها 

لذلك.
ــق الـــوطـــنـــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وأشـــــــــــار الـ
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الكمام  أن لبس  إلى  )كوفيد-19( 
المناطق  فــي  اخــتــيــاريــا  ســيــكــون 
ــة وفــــق  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــداخــــلــــيــــة والـ
الحث  مع  اإلرشــاديــة،  التعليمات 
مجالسة  عند  لبسه  أهمية  على 
األشخاص األكثر عرضة للخطر 
من كبار السن وأصحاب األمراض 

المزمنة.
ــفــــريــــق الـــوطـــنـــي  وأوضـــــــــح الــ
الــصــحــيــة  الــمــنــشــآت  أن  الــطــبــي 
بحسب  الكمامات  لبس  تقتضي 
الــتــعــلــيــمــات اإلرشـــاديـــة الــخــاصــة 

بها.
وأكد الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا أن جهود 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
مساراتها  مختلف  في  للجائحة 
على  ونجاحها  فعاليتها  أثبتت 

ــلـــف األصـــــــعـــــــدة بـــأخـــذهـــا  ــتـ ــخـ مـ
الخطط  وتنفيذ  الــمــبــادرة  زمـــام 
والــبــرتــوكــوالت االســتــبــاقــيــة التي 
أهمية  مــشــددًا على  تــم وضــعــهــا، 
مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا تحقق 
مـــن إنــــجــــازات فـــي إطـــــار خطط 
التصدي للفيروس بما يسهم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.
كــمــا أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــتــــصــــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــلــ لــ
ــن االرشــــــــــادات  ــ ــد-19( عـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
الرمضانية  بالمجالس  الخاصة 
خالل شهر رمضان المبارك وهي 

كالتالي:
الــــتــــشــــجــــيــــع عـــــلـــــى إقـــــامـــــة 
الرمضانية  المجالس  تجمعات 

في المناطق الخارجية.
ــــى ارتـــــــــــداء  ــلـ ــ ــيــــع عـ ــتــــشــــجــ الــ
في  التواجد  حــال  فــي  الكمامات 
المناطق الداخلية من المجالس 

الرمضانية.
وذوي  الــــــســــــن  كــــــبــــــار  حـــــــث 
ــــراض الــمــزمــنــة عــلــى تجنب  األمـ

حضور المجالس الرمضانية.
الــتــشــجــيــع عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
االســتــخــدام  ذات  الــمــائــدة  أدوات 
لــمــرة واحـــــدة، مـــع عـــدم مــشــاركــة 

الطعام في نفس الطبق.
ــزام بــتــطــهــيــر األســطــح  ــتــ االلــ
بــصــورة دوريــــة مــع الــتــركــيــز على 
األماكن التي يكثر فيها احتمالية 

التالمس مثل مقابض األبواب 
ــانـــد  وطـــــــــــاوالت الــــطــــعــــام ومـــسـ

المقاعد.
الحرص على تطهير دورات 
ــة وتـــوزيـــع  ــ ــورة دوريــ الـــمـــيـــاه بـــصـ

مــطــهــرات الــيــديــن ووضــعــهــا في 
أماكن بارزة.

ــنـــي  ــق الـــوطـ ــريــ ــفــ وشــــــــدد الــ
الــطــبــي عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية 

والتعليمات الصادرة، إلى جانب 
مـــبـــادرة كــافــة الــمــؤهــلــيــن ممن 
بأخذ  الــشــروط  عليهم  تنطبق 
الــتــطــعــيــم بــجــرعــاتــه الــكــامــلــة، 
المنشطة  الجرعة  إلــى  إضــافــة 

مــــنــــه، بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع 
وتــحــقــيــق األهــــــــداف الـــمـــرجـــوة 
لـــمـــســـارات الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 

كورونا.

تعليق العمل باآلية الإ�شارة ال�شوئية لم�شتوى انت�شار فيرو�س كورونا

الفريق الوطني الطبي: لب�س الكمام في المناطق الداخلية والخارجية اختياري

اإع���الن الإر�ش���ادات الخا�شة بالمجال����س الرم�شانية خالل �ش���هر رم�ش���ان المبارك تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الحرمين  المفدى برقية شكر جوابية من أخيه خادم  البالد  عاهل 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة 
التي بعث بها جاللته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة 
آل  عبدالعزيز  بن  فيصل  بنت  نــورة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

سعود رحمها اهلل. 

وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية اتفاقية 
بحضور  األمــريــكــيــة،  اإلرســـالـــيـــة  مستشفى  مـــع  تـــعـــاون 
األستاذ يوسف عبداهلل اليعقوب األمين العام المساعد 
للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة، والسيد 
عــلــي مـــوســـى طــــــرادة مـــديـــر جــمــع الـــتـــبـــرعـــات وخــدمــة 
األمريكية،  اإلرسالية  بمستشفى  والتسويق  المجتمع 
وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات الصحية 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.

بموجب  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  وسيقدم 
إلى 25% على  بتقديم نسبة تخفيض تصل  االتفاقية 
جميع خدمات المستشفى لجميع أسر األرامل واأليتام 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  لدى  المكفولين 
إضــافــة إلـــى جميع مــوظــفــي الــمــؤســســة وعــوائــلــهــم، في 
المستشفى  مــبــادرات  كــجــزء مــن  الــفــروع، وذلـــك  جميع 
مع  المجتمعية  الشراكة  في  بــدوره  وإيماًنا  للمجتمع، 

المؤسسة، وحرًصا على صحة جميع فئات المجتمع.

ل���أع��م��ال  »الملكية  ب��ي��ن  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 

الإن�����س��ان��ي��ة« و»الإر���س��ال��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة«

ــع إعـــــــالن عـــام  ــ  تــــزامــــنــــًا مـ
البحريني«  الشباب  »عــام   2022
ــلــــقــــه ســــمــــو الـــشـــيـــخ  الــــــــذي أطــ
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ نــــاصــــر 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
تم  الــشــبــاب،  وشـــؤون  اإلنسانية 
إطـــالق »فــريــق الــشــبــاب« ضمن 
الــتــابــعــة لجمعية  الــعــمــل  فـــرق 
بتوجيه  الــبــحــريــنــيــة  الــســكــري 
كـــــريـــــم مــــــن الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
آل  بــن عــبــداهلل  الــشــيــخ محمد 
خليفة، رئيس المجلس األعلى 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  للصحة 

جمعية السكري البحرينية. 
ــًة  ــابــ ــتــــجــ ويــــــأتــــــي ذلــــــــك اســ
كل  مــن  مــــارس   25 لتخصيص 
البحريني؛  الــشــبــاب  لــيــوم  عـــام 
التركيز  يتم من خالله  والــذي 
على البرامج الموجهة للشباب 
طموحاتهم  مـــع  والــمــتــمــاشــيــة 
الشباب  على  الــضــوء  وتسليط 
الــبــحــريــنــي الــمــعــطــاء والــمــبــدع 

في كل المجاالت
ــاب  ــبـ ــشـ ويــــتــــكــــون فــــريــــق الـ
البحرينية  الــســكــري  بجمعية 
ــبـــاب  ــة مـــــن الـــشـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـــــن مـ
ــيــــن الـــمـــصـــابـــيـــن  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
بــالــســكــري بــرئــاســة الــمــهــنــدس 

ــب الــرئــيــس  ــائــ ــاب عـــلـــي ونــ ــهــ إيــ
ــن  ــيــ ــاهــ الــــــــدكــــــــتــــــــورة نـــــــــــوف شــ
وبـــعـــضـــويـــة نــــاصــــر الـــتـــوبـــالنـــي 
المطوع  وطــارق  البلوشي  ومها 
وفـــــاطـــــمـــــة يــــــوســــــف. ويــــهــــدف 
ــريــــق لـــتـــعـــزيـــز الـــمـــواطـــنـــة  ــفــ الــ
وحــــس الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء عند 
فئة الشباب المصاب بالسكري 
ــع الــــمــــؤســــســــات  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
والمراكز  واألندية  والجمعيات 
البحرين،  مملكة  في  الشبابية 
ــل كـــحـــلـــقـــة وصــــــل بــيــن  ــمــ ــعــ والــ
بالسكري  الــمــصــابــيــن  الــشــبــاب 
مع  التأقلم  على  لمساعدتهم 
معنوية  بيئة  وتــوفــيــر  الــســكــري 
مساندة لهم ولمشاركة الخبرات 
التعايش بنجاح  وتمكينهم من 

وصحة مع السكري.

»ال�������س���ك���ري ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة« ت��ط��ل��ق 

العاملة ف��رق��ه��ا  �سمن  ال�����س��ب��اب  ف��ري��ق 

} رئيس األعلى للصحة.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���س��ك��ر 

ج���واب���ي���ة م���ن خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خــادم  مــن  جــوابــيــة  برقية شكر  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ملك  آل سعود  العزيز  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية 
في  الشريفين  الحرمين  خــادم  إلى  بها سموه  بعث  التي  والمواساة 
وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز 

آل سعود رحمها اهلل.
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  تلقى صــاحــب  كــمــا 
الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 

الشقيقة.

ولي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقى برقيتي 

ال�ح�رمي�ن وول�ي عه�ده �سك�ر من خ�ادم 

} جانب من توقيع االتفاقية.

ذكرت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نسبة 
بلغت  في منطقة سماهيج   236 بمجمع  الطرق  بمشروع رصف  اإلنجاز 
75%، والمدرج ضمن برنامج إعادة تأهيل الطرق القديمة الذي يهدف 
وتسهيل  األمطار  مياه  تجمع  لمنع  منسوبها  وتعديل  كفاءتها  رفــع  إلــى 

حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.
إنــشــاء عــدد مــن الطرق  ــادة  إعـ الــمــشــروع يشتمل على  أن  وأوضــحــت 
ورصفها باألسفلت وتشمل الطرق )362/3620/3606/3605/3604/3603

3622/1(، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي المنطقة. 
يــأتــي لتلبية  الــمــشــروع  أن هــذا  والــبــلــديــات«  »األشــغــال  وزارة  وأكـــدت 
على  المحافظة  فــي  يساهم  كما  والمقيمين،  المواطنين  احــتــيــاجــات 
الفني  المستوى  ضمن  وإبقائها  واستدامتها  الــمــوجــودة  الــطــرق  شبكة 
الجيد والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السالمة 

المرورية عليها.

اإعادة  م�سروع  اأعمال  اإنجاز  ن�سبة   %75

�سماهيج في   236 بمجمع  الطرق  تاأهيل 

األمين  خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  استقبلت 
العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
بالجمهورية  السابق  الداخلية  وزيــر  اور(  )ميد  مؤسسة  رئيس  بمكتبها 

اإليطالية د. ماركو مينيتي، والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء أشادت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بما تشهده العالقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
والجمهورية االيطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت، حيث أكدت 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عــدد  بشأن  التباحث  العام أهمية  األمين 
له  متمنية  البلدين،  بين  لالرتقاء  العالقات  وتعزيز  للتطوير  المشترك 
دوام التوفيق.من جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن سعادته بلقاء األمين 
العام، متمنيا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود في تعزيز 
التعليمي  التعاون  وتنمية  البحرين  مملكة  في  العالي  التعليم  مسيرة 

واألكاديمي والبحثي بين مملكة البحرين ودول العالم.

ت�س���يد  العال���ي  التعلي���م  ع���ام  اأمي���ن 

بتمي���ز الع�ق���ات البحريني���ة الإيطالي���ة

»ال�سح�ة« تحق�ق ف�ي �س�كوى ح��الت ت�س�مم 

ال�خ��ا�سة ال�م��دار�س  ب�اإح��دى  غ��ذائ��ي 
مارس   27 الموافق  األحــد  يوم  تلقت  إنها  العامة  الصحة  إدارة  قالت 
بــوجــود حالة  الخاصة،  الــمــدارس  احــدى  فــي  امــر  ولية  مــن  2022م شكوى 
تسمم اثناء المشاركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتسمم الغذائي، بعد تناولها الوجبات من احد 
المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة. وكشفت الصحة العامة أن وضع 
الحاالت مستقر، وكانت الحاالت وهلل الحمد بسيطة. ونوهت إلى أنه جار 
اآلن عمل االجراءات والفحوصات الالزمة والتحقق من الشكوى من قبل 
قسم مراقبة االغذية بالتنسيق مع الصحة المدرسية، ومكافحة االمراض، 
ووزارة التربية والتعليم. وأهابت إدارة الصحة العامة بجميع محالت بيع 
االرشادات  وااللتزام بجميع  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  وتداول األغذية 
الصحية لمنع التسممات الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين 
من التسممات العرضية الغذائية عن طريق تداول االطعمة والمشروبات 

بالشكل الصحي والسليم.

 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
تنطلق صباح اليوم أعمال الملتقى الشبابي 
تنظمه  الذي  »مايكروشباب«  األعمال  لريادة 
جمعية المستقبل الشبابية خالل الفترة من 
29 إلى 31 مارس في قاعة الشيخ عبدالعزيز 

بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.
وأوضحت الجمعية أن متحدثين رفيعي 
الــمــســتــوى ســيــشــاركــون فــي جــلــســات وأعــمــال 
»آفاق  تحت شعار  يعقد  الــذي  الملتقى  هذا 
ممثلين  فيهم  بما  األعمال«،  لريادة  جديدة 
عــن الــقــطــاع الــحــكــومــي والـــخـــاص واألهــلــي، 
من  يعرضون جوانب  أعمال  رواد  إلى  إضافة 

ناشئة  إلى مشروعات وشركات  األفكار  ريــادة األعمال وتحول  رحلتهم في عالم 
ناجحة.وقال رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبدالرحمن الزياني إن 
ملتقى »مايكرو شباب« يواكب التوجيهات الملكية بجعل عام 2022 عاما للشباب 
الملتقى،  آل خليفة لهذا  الشيخ خالد بن حمد  رعاية سمو  البحريني، مثمنا 
ومعربا عن شكره وتقديره لمتابعة سموه الحثيثة ألعمال الملتقى، ومؤكدا أن 
الملتقى  إخــراج  على  سموه  لتوجيهات  وفقا  تعمل  للملتقى  المنظمة  اللجنة 
بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات سموه. وأضاف الزياني: إن رعاية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لملتقى »مايكروشباب« هذا العام تمنح الملتقى زخما 
ينشدها،  التي  الطموحة  األهــداف  لتحقيق  انطالقه  طريق  على  مسبوق  غير 
البحرينيين  األعــمــال  رواد  دعــم  مجال  في  ممكن  إيجابي  تأثير  أكبر  وإحـــداث 

وتشجيعهم على إطالق مشروعاتهم الخاصة.

ال�س���بابي الملتق���ى  اأعم���ال  انط����ق 

 ل���ري���ادة الأع���م���ال »م��اي��ك��رو���س��ب��اب«

} صباح الزياني.
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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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ــي  ــنــ ــوطــ ــن الـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــيــــروس  ــفــ ــتــــصــــدي لــ ــلــ الــــطــــبــــي لــ
كورونا )كوفيد-19( أنه بناء على 
آخــــر الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات 
الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا تقرر 
الموافق  األثنين  أمــس  من  بــدءًا 
الــعــمــل  تــعــلــيــق   2022 ــارس  ــ مـ  28
لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  بآلية 
ــادة  ــ ــيـــروس كــــورونــــا وإعـ انـــتـــشـــار فـ
الحاجة  دعـــت  مــا  مــتــى  تفعيلها 

لذلك.
ــق الـــوطـــنـــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وأشـــــــــــار الـ
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الكمام  أن لبس  إلى  )كوفيد-19( 
المناطق  فــي  اخــتــيــاريــا  ســيــكــون 
ــة وفــــق  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــداخــــلــــيــــة والـ
الحث  مع  اإلرشــاديــة،  التعليمات 
مجالسة  عند  لبسه  أهمية  على 
األشخاص األكثر عرضة للخطر 
من كبار السن وأصحاب األمراض 

المزمنة.
ــفــــريــــق الـــوطـــنـــي  وأوضـــــــــح الــ
الــصــحــيــة  الــمــنــشــآت  أن  الــطــبــي 
بحسب  الكمامات  لبس  تقتضي 
الــتــعــلــيــمــات اإلرشـــاديـــة الــخــاصــة 

بها.
وأكد الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا أن جهود 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
مساراتها  مختلف  في  للجائحة 
على  ونجاحها  فعاليتها  أثبتت 

ــلـــف األصـــــــعـــــــدة بـــأخـــذهـــا  ــتـ ــخـ مـ
الخطط  وتنفيذ  الــمــبــادرة  زمـــام 
والــبــرتــوكــوالت االســتــبــاقــيــة التي 
أهمية  مــشــددًا على  تــم وضــعــهــا، 
مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا تحقق 
مـــن إنــــجــــازات فـــي إطـــــار خطط 
التصدي للفيروس بما يسهم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.
كــمــا أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــتــــصــــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــلــ لــ
ــن االرشــــــــــادات  ــ ــد-19( عـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
الرمضانية  بالمجالس  الخاصة 
خالل شهر رمضان المبارك وهي 

كالتالي:
الــــتــــشــــجــــيــــع عـــــلـــــى إقـــــامـــــة 
الرمضانية  المجالس  تجمعات 

في المناطق الخارجية.
ــــى ارتـــــــــــداء  ــلـ ــ ــيــــع عـ ــتــــشــــجــ الــ
في  التواجد  حــال  فــي  الكمامات 
المناطق الداخلية من المجالس 

الرمضانية.
وذوي  الــــــســــــن  كــــــبــــــار  حـــــــث 
ــــراض الــمــزمــنــة عــلــى تجنب  األمـ

حضور المجالس الرمضانية.
الــتــشــجــيــع عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
االســتــخــدام  ذات  الــمــائــدة  أدوات 
لــمــرة واحـــــدة، مـــع عـــدم مــشــاركــة 

الطعام في نفس الطبق.
ــزام بــتــطــهــيــر األســطــح  ــتــ االلــ
بــصــورة دوريــــة مــع الــتــركــيــز على 
األماكن التي يكثر فيها احتمالية 

التالمس مثل مقابض األبواب 
ــانـــد  وطـــــــــــاوالت الــــطــــعــــام ومـــسـ

المقاعد.
الحرص على تطهير دورات 
ــة وتـــوزيـــع  ــ ــورة دوريــ الـــمـــيـــاه بـــصـ

مــطــهــرات الــيــديــن ووضــعــهــا في 
أماكن بارزة.

ــنـــي  ــق الـــوطـ ــريــ ــفــ وشــــــــدد الــ
الــطــبــي عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية 

والتعليمات الصادرة، إلى جانب 
مـــبـــادرة كــافــة الــمــؤهــلــيــن ممن 
بأخذ  الــشــروط  عليهم  تنطبق 
الــتــطــعــيــم بــجــرعــاتــه الــكــامــلــة، 
المنشطة  الجرعة  إلــى  إضــافــة 

مــــنــــه، بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع 
وتــحــقــيــق األهــــــــداف الـــمـــرجـــوة 
لـــمـــســـارات الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 

كورونا.

تعليق العمل باآلية الإ�شارة ال�شوئية لم�شتوى انت�شار فيرو�س كورونا

الفريق الوطني الطبي: لب�س الكمام في المناطق الداخلية والخارجية اختياري

اإع���الن الإر�ش���ادات الخا�شة بالمجال����س الرم�شانية خالل �ش���هر رم�ش���ان المبارك تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الحرمين  المفدى برقية شكر جوابية من أخيه خادم  البالد  عاهل 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة 
التي بعث بها جاللته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة 
آل  عبدالعزيز  بن  فيصل  بنت  نــورة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

سعود رحمها اهلل. 

وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية اتفاقية 
بحضور  األمــريــكــيــة،  اإلرســـالـــيـــة  مستشفى  مـــع  تـــعـــاون 
األستاذ يوسف عبداهلل اليعقوب األمين العام المساعد 
للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة، والسيد 
عــلــي مـــوســـى طــــــرادة مـــديـــر جــمــع الـــتـــبـــرعـــات وخــدمــة 
األمريكية،  اإلرسالية  بمستشفى  والتسويق  المجتمع 
وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات الصحية 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.

بموجب  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  وسيقدم 
إلى 25% على  بتقديم نسبة تخفيض تصل  االتفاقية 
جميع خدمات المستشفى لجميع أسر األرامل واأليتام 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  لدى  المكفولين 
إضــافــة إلـــى جميع مــوظــفــي الــمــؤســســة وعــوائــلــهــم، في 
المستشفى  مــبــادرات  كــجــزء مــن  الــفــروع، وذلـــك  جميع 
مع  المجتمعية  الشراكة  في  بــدوره  وإيماًنا  للمجتمع، 

المؤسسة، وحرًصا على صحة جميع فئات المجتمع.

ل���أع��م��ال  »الملكية  ب��ي��ن  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 

الإن�����س��ان��ي��ة« و»الإر���س��ال��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة«

ــع إعـــــــالن عـــام  ــ  تــــزامــــنــــًا مـ
البحريني«  الشباب  »عــام   2022
ــلــــقــــه ســــمــــو الـــشـــيـــخ  الــــــــذي أطــ
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ نــــاصــــر 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
تم  الــشــبــاب،  وشـــؤون  اإلنسانية 
إطـــالق »فــريــق الــشــبــاب« ضمن 
الــتــابــعــة لجمعية  الــعــمــل  فـــرق 
بتوجيه  الــبــحــريــنــيــة  الــســكــري 
كـــــريـــــم مــــــن الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
آل  بــن عــبــداهلل  الــشــيــخ محمد 
خليفة، رئيس المجلس األعلى 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  للصحة 

جمعية السكري البحرينية. 
ــًة  ــابــ ــتــــجــ ويــــــأتــــــي ذلــــــــك اســ
كل  مــن  مــــارس   25 لتخصيص 
البحريني؛  الــشــبــاب  لــيــوم  عـــام 
التركيز  يتم من خالله  والــذي 
على البرامج الموجهة للشباب 
طموحاتهم  مـــع  والــمــتــمــاشــيــة 
الشباب  على  الــضــوء  وتسليط 
الــبــحــريــنــي الــمــعــطــاء والــمــبــدع 

في كل المجاالت
ــاب  ــبـ ــشـ ويــــتــــكــــون فــــريــــق الـ
البحرينية  الــســكــري  بجمعية 
ــبـــاب  ــة مـــــن الـــشـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـــــن مـ
ــيــــن الـــمـــصـــابـــيـــن  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
بــالــســكــري بــرئــاســة الــمــهــنــدس 

ــب الــرئــيــس  ــائــ ــاب عـــلـــي ونــ ــهــ إيــ
ــن  ــيــ ــاهــ الــــــــدكــــــــتــــــــورة نـــــــــــوف شــ
وبـــعـــضـــويـــة نــــاصــــر الـــتـــوبـــالنـــي 
المطوع  وطــارق  البلوشي  ومها 
وفـــــاطـــــمـــــة يــــــوســــــف. ويــــهــــدف 
ــريــــق لـــتـــعـــزيـــز الـــمـــواطـــنـــة  ــفــ الــ
وحــــس الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء عند 
فئة الشباب المصاب بالسكري 
ــع الــــمــــؤســــســــات  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
والمراكز  واألندية  والجمعيات 
البحرين،  مملكة  في  الشبابية 
ــل كـــحـــلـــقـــة وصــــــل بــيــن  ــمــ ــعــ والــ
بالسكري  الــمــصــابــيــن  الــشــبــاب 
مع  التأقلم  على  لمساعدتهم 
معنوية  بيئة  وتــوفــيــر  الــســكــري 
مساندة لهم ولمشاركة الخبرات 
التعايش بنجاح  وتمكينهم من 

وصحة مع السكري.

»ال�������س���ك���ري ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة« ت��ط��ل��ق 

العاملة ف��رق��ه��ا  �سمن  ال�����س��ب��اب  ف��ري��ق 

} رئيس األعلى للصحة.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���س��ك��ر 

ج���واب���ي���ة م���ن خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خــادم  مــن  جــوابــيــة  برقية شكر  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ملك  آل سعود  العزيز  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية 
في  الشريفين  الحرمين  خــادم  إلى  بها سموه  بعث  التي  والمواساة 
وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز 

آل سعود رحمها اهلل.
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  تلقى صــاحــب  كــمــا 
الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 

الشقيقة.

ولي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقى برقيتي 

ال�ح�رمي�ن وول�ي عه�ده �سك�ر من خ�ادم 

} جانب من توقيع االتفاقية.

ذكرت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نسبة 
بلغت  في منطقة سماهيج   236 بمجمع  الطرق  بمشروع رصف  اإلنجاز 
75%، والمدرج ضمن برنامج إعادة تأهيل الطرق القديمة الذي يهدف 
وتسهيل  األمطار  مياه  تجمع  لمنع  منسوبها  وتعديل  كفاءتها  رفــع  إلــى 

حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.
إنــشــاء عــدد مــن الطرق  ــادة  إعـ الــمــشــروع يشتمل على  أن  وأوضــحــت 
ورصفها باألسفلت وتشمل الطرق )362/3620/3606/3605/3604/3603

3622/1(، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي المنطقة. 
يــأتــي لتلبية  الــمــشــروع  أن هــذا  والــبــلــديــات«  »األشــغــال  وزارة  وأكـــدت 
على  المحافظة  فــي  يساهم  كما  والمقيمين،  المواطنين  احــتــيــاجــات 
الفني  المستوى  ضمن  وإبقائها  واستدامتها  الــمــوجــودة  الــطــرق  شبكة 
الجيد والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السالمة 

المرورية عليها.

اإعادة  م�سروع  اأعمال  اإنجاز  ن�سبة   %75

�سماهيج في   236 بمجمع  الطرق  تاأهيل 

األمين  خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  استقبلت 
العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
بالجمهورية  السابق  الداخلية  وزيــر  اور(  )ميد  مؤسسة  رئيس  بمكتبها 

اإليطالية د. ماركو مينيتي، والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء أشادت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بما تشهده العالقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
والجمهورية االيطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت، حيث أكدت 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عــدد  بشأن  التباحث  العام أهمية  األمين 
له  متمنية  البلدين،  بين  لالرتقاء  العالقات  وتعزيز  للتطوير  المشترك 
دوام التوفيق.من جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن سعادته بلقاء األمين 
العام، متمنيا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود في تعزيز 
التعليمي  التعاون  وتنمية  البحرين  مملكة  في  العالي  التعليم  مسيرة 

واألكاديمي والبحثي بين مملكة البحرين ودول العالم.

ت�س���يد  العال���ي  التعلي���م  ع���ام  اأمي���ن 

بتمي���ز الع�ق���ات البحريني���ة الإيطالي���ة

»ال�سح�ة« تحق�ق ف�ي �س�كوى ح��الت ت�س�مم 

ال�خ��ا�سة ال�م��دار�س  ب�اإح��دى  غ��ذائ��ي 
مارس   27 الموافق  األحــد  يوم  تلقت  إنها  العامة  الصحة  إدارة  قالت 
بــوجــود حالة  الخاصة،  الــمــدارس  احــدى  فــي  امــر  ولية  مــن  2022م شكوى 
تسمم اثناء المشاركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتسمم الغذائي، بعد تناولها الوجبات من احد 
المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة. وكشفت الصحة العامة أن وضع 
الحاالت مستقر، وكانت الحاالت وهلل الحمد بسيطة. ونوهت إلى أنه جار 
اآلن عمل االجراءات والفحوصات الالزمة والتحقق من الشكوى من قبل 
قسم مراقبة االغذية بالتنسيق مع الصحة المدرسية، ومكافحة االمراض، 
ووزارة التربية والتعليم. وأهابت إدارة الصحة العامة بجميع محالت بيع 
االرشادات  وااللتزام بجميع  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  وتداول األغذية 
الصحية لمنع التسممات الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين 
من التسممات العرضية الغذائية عن طريق تداول االطعمة والمشروبات 

بالشكل الصحي والسليم.

 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
تنطلق صباح اليوم أعمال الملتقى الشبابي 
تنظمه  الذي  »مايكروشباب«  األعمال  لريادة 
جمعية المستقبل الشبابية خالل الفترة من 
29 إلى 31 مارس في قاعة الشيخ عبدالعزيز 

بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.
وأوضحت الجمعية أن متحدثين رفيعي 
الــمــســتــوى ســيــشــاركــون فــي جــلــســات وأعــمــال 
»آفاق  تحت شعار  يعقد  الــذي  الملتقى  هذا 
ممثلين  فيهم  بما  األعمال«،  لريادة  جديدة 
عــن الــقــطــاع الــحــكــومــي والـــخـــاص واألهــلــي، 
من  يعرضون جوانب  أعمال  رواد  إلى  إضافة 

ناشئة  إلى مشروعات وشركات  األفكار  ريــادة األعمال وتحول  رحلتهم في عالم 
ناجحة.وقال رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبدالرحمن الزياني إن 
ملتقى »مايكرو شباب« يواكب التوجيهات الملكية بجعل عام 2022 عاما للشباب 
الملتقى،  آل خليفة لهذا  الشيخ خالد بن حمد  رعاية سمو  البحريني، مثمنا 
ومعربا عن شكره وتقديره لمتابعة سموه الحثيثة ألعمال الملتقى، ومؤكدا أن 
الملتقى  إخــراج  على  سموه  لتوجيهات  وفقا  تعمل  للملتقى  المنظمة  اللجنة 
بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات سموه. وأضاف الزياني: إن رعاية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لملتقى »مايكروشباب« هذا العام تمنح الملتقى زخما 
ينشدها،  التي  الطموحة  األهــداف  لتحقيق  انطالقه  طريق  على  مسبوق  غير 
البحرينيين  األعــمــال  رواد  دعــم  مجال  في  ممكن  إيجابي  تأثير  أكبر  وإحـــداث 

وتشجيعهم على إطالق مشروعاتهم الخاصة.

ال�س���بابي الملتق���ى  اأعم���ال  انط����ق 

 ل���ري���ادة الأع���م���ال »م��اي��ك��رو���س��ب��اب«

} صباح الزياني.
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ــي  ــنــ ــوطــ ــن الـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــيــــروس  ــفــ ــتــــصــــدي لــ ــلــ الــــطــــبــــي لــ
كورونا )كوفيد-19( أنه بناء على 
آخــــر الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات 
الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا تقرر 
الموافق  األثنين  أمــس  من  بــدءًا 
الــعــمــل  تــعــلــيــق   2022 ــارس  ــ مـ  28
لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  بآلية 
ــادة  ــ ــيـــروس كــــورونــــا وإعـ انـــتـــشـــار فـ
الحاجة  دعـــت  مــا  مــتــى  تفعيلها 

لذلك.
ــق الـــوطـــنـــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وأشـــــــــــار الـ
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الكمام  أن لبس  إلى  )كوفيد-19( 
المناطق  فــي  اخــتــيــاريــا  ســيــكــون 
ــة وفــــق  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــداخــــلــــيــــة والـ
الحث  مع  اإلرشــاديــة،  التعليمات 
مجالسة  عند  لبسه  أهمية  على 
األشخاص األكثر عرضة للخطر 
من كبار السن وأصحاب األمراض 

المزمنة.
ــفــــريــــق الـــوطـــنـــي  وأوضـــــــــح الــ
الــصــحــيــة  الــمــنــشــآت  أن  الــطــبــي 
بحسب  الكمامات  لبس  تقتضي 
الــتــعــلــيــمــات اإلرشـــاديـــة الــخــاصــة 

بها.
وأكد الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا أن جهود 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
مساراتها  مختلف  في  للجائحة 
على  ونجاحها  فعاليتها  أثبتت 

ــلـــف األصـــــــعـــــــدة بـــأخـــذهـــا  ــتـ ــخـ مـ
الخطط  وتنفيذ  الــمــبــادرة  زمـــام 
والــبــرتــوكــوالت االســتــبــاقــيــة التي 
أهمية  مــشــددًا على  تــم وضــعــهــا، 
مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا تحقق 
مـــن إنــــجــــازات فـــي إطـــــار خطط 
التصدي للفيروس بما يسهم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.
كــمــا أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــتــــصــــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــلــ لــ
ــن االرشــــــــــادات  ــ ــد-19( عـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
الرمضانية  بالمجالس  الخاصة 
خالل شهر رمضان المبارك وهي 

كالتالي:
الــــتــــشــــجــــيــــع عـــــلـــــى إقـــــامـــــة 
الرمضانية  المجالس  تجمعات 

في المناطق الخارجية.
ــــى ارتـــــــــــداء  ــلـ ــ ــيــــع عـ ــتــــشــــجــ الــ
في  التواجد  حــال  فــي  الكمامات 
المناطق الداخلية من المجالس 

الرمضانية.
وذوي  الــــــســــــن  كــــــبــــــار  حـــــــث 
ــــراض الــمــزمــنــة عــلــى تجنب  األمـ

حضور المجالس الرمضانية.
الــتــشــجــيــع عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
االســتــخــدام  ذات  الــمــائــدة  أدوات 
لــمــرة واحـــــدة، مـــع عـــدم مــشــاركــة 

الطعام في نفس الطبق.
ــزام بــتــطــهــيــر األســطــح  ــتــ االلــ
بــصــورة دوريــــة مــع الــتــركــيــز على 
األماكن التي يكثر فيها احتمالية 

التالمس مثل مقابض األبواب 
ــانـــد  وطـــــــــــاوالت الــــطــــعــــام ومـــسـ

المقاعد.
الحرص على تطهير دورات 
ــة وتـــوزيـــع  ــ ــورة دوريــ الـــمـــيـــاه بـــصـ

مــطــهــرات الــيــديــن ووضــعــهــا في 
أماكن بارزة.

ــنـــي  ــق الـــوطـ ــريــ ــفــ وشــــــــدد الــ
الــطــبــي عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية 

والتعليمات الصادرة، إلى جانب 
مـــبـــادرة كــافــة الــمــؤهــلــيــن ممن 
بأخذ  الــشــروط  عليهم  تنطبق 
الــتــطــعــيــم بــجــرعــاتــه الــكــامــلــة، 
المنشطة  الجرعة  إلــى  إضــافــة 

مــــنــــه، بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع 
وتــحــقــيــق األهــــــــداف الـــمـــرجـــوة 
لـــمـــســـارات الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 

كورونا.

تعليق العمل باآلية الإ�شارة ال�شوئية لم�شتوى انت�شار فيرو�س كورونا

الفريق الوطني الطبي: لب�س الكمام في المناطق الداخلية والخارجية اختياري

اإع���الن الإر�ش���ادات الخا�شة بالمجال����س الرم�شانية خالل �ش���هر رم�ش���ان المبارك تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الحرمين  المفدى برقية شكر جوابية من أخيه خادم  البالد  عاهل 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة 
التي بعث بها جاللته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة 
آل  عبدالعزيز  بن  فيصل  بنت  نــورة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

سعود رحمها اهلل. 

وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية اتفاقية 
بحضور  األمــريــكــيــة،  اإلرســـالـــيـــة  مستشفى  مـــع  تـــعـــاون 
األستاذ يوسف عبداهلل اليعقوب األمين العام المساعد 
للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة، والسيد 
عــلــي مـــوســـى طــــــرادة مـــديـــر جــمــع الـــتـــبـــرعـــات وخــدمــة 
األمريكية،  اإلرسالية  بمستشفى  والتسويق  المجتمع 
وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات الصحية 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.

بموجب  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  وسيقدم 
إلى 25% على  بتقديم نسبة تخفيض تصل  االتفاقية 
جميع خدمات المستشفى لجميع أسر األرامل واأليتام 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  لدى  المكفولين 
إضــافــة إلـــى جميع مــوظــفــي الــمــؤســســة وعــوائــلــهــم، في 
المستشفى  مــبــادرات  كــجــزء مــن  الــفــروع، وذلـــك  جميع 
مع  المجتمعية  الشراكة  في  بــدوره  وإيماًنا  للمجتمع، 

المؤسسة، وحرًصا على صحة جميع فئات المجتمع.

ل���أع��م��ال  »الملكية  ب��ي��ن  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 

الإن�����س��ان��ي��ة« و»الإر���س��ال��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة«

ــع إعـــــــالن عـــام  ــ  تــــزامــــنــــًا مـ
البحريني«  الشباب  »عــام   2022
ــلــــقــــه ســــمــــو الـــشـــيـــخ  الــــــــذي أطــ
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ نــــاصــــر 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
تم  الــشــبــاب،  وشـــؤون  اإلنسانية 
إطـــالق »فــريــق الــشــبــاب« ضمن 
الــتــابــعــة لجمعية  الــعــمــل  فـــرق 
بتوجيه  الــبــحــريــنــيــة  الــســكــري 
كـــــريـــــم مــــــن الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
آل  بــن عــبــداهلل  الــشــيــخ محمد 
خليفة، رئيس المجلس األعلى 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  للصحة 

جمعية السكري البحرينية. 
ــًة  ــابــ ــتــــجــ ويــــــأتــــــي ذلــــــــك اســ
كل  مــن  مــــارس   25 لتخصيص 
البحريني؛  الــشــبــاب  لــيــوم  عـــام 
التركيز  يتم من خالله  والــذي 
على البرامج الموجهة للشباب 
طموحاتهم  مـــع  والــمــتــمــاشــيــة 
الشباب  على  الــضــوء  وتسليط 
الــبــحــريــنــي الــمــعــطــاء والــمــبــدع 

في كل المجاالت
ــاب  ــبـ ــشـ ويــــتــــكــــون فــــريــــق الـ
البحرينية  الــســكــري  بجمعية 
ــبـــاب  ــة مـــــن الـــشـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـــــن مـ
ــيــــن الـــمـــصـــابـــيـــن  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
بــالــســكــري بــرئــاســة الــمــهــنــدس 

ــب الــرئــيــس  ــائــ ــاب عـــلـــي ونــ ــهــ إيــ
ــن  ــيــ ــاهــ الــــــــدكــــــــتــــــــورة نـــــــــــوف شــ
وبـــعـــضـــويـــة نــــاصــــر الـــتـــوبـــالنـــي 
المطوع  وطــارق  البلوشي  ومها 
وفـــــاطـــــمـــــة يــــــوســــــف. ويــــهــــدف 
ــريــــق لـــتـــعـــزيـــز الـــمـــواطـــنـــة  ــفــ الــ
وحــــس الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء عند 
فئة الشباب المصاب بالسكري 
ــع الــــمــــؤســــســــات  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
والمراكز  واألندية  والجمعيات 
البحرين،  مملكة  في  الشبابية 
ــل كـــحـــلـــقـــة وصــــــل بــيــن  ــمــ ــعــ والــ
بالسكري  الــمــصــابــيــن  الــشــبــاب 
مع  التأقلم  على  لمساعدتهم 
معنوية  بيئة  وتــوفــيــر  الــســكــري 
مساندة لهم ولمشاركة الخبرات 
التعايش بنجاح  وتمكينهم من 

وصحة مع السكري.

»ال�������س���ك���ري ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة« ت��ط��ل��ق 

العاملة ف��رق��ه��ا  �سمن  ال�����س��ب��اب  ف��ري��ق 

} رئيس األعلى للصحة.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���س��ك��ر 

ج���واب���ي���ة م���ن خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خــادم  مــن  جــوابــيــة  برقية شكر  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ملك  آل سعود  العزيز  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية 
في  الشريفين  الحرمين  خــادم  إلى  بها سموه  بعث  التي  والمواساة 
وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز 

آل سعود رحمها اهلل.
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  تلقى صــاحــب  كــمــا 
الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 

الشقيقة.

ولي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقى برقيتي 

ال�ح�رمي�ن وول�ي عه�ده �سك�ر من خ�ادم 

} جانب من توقيع االتفاقية.

ذكرت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نسبة 
بلغت  في منطقة سماهيج   236 بمجمع  الطرق  بمشروع رصف  اإلنجاز 
75%، والمدرج ضمن برنامج إعادة تأهيل الطرق القديمة الذي يهدف 
وتسهيل  األمطار  مياه  تجمع  لمنع  منسوبها  وتعديل  كفاءتها  رفــع  إلــى 

حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.
إنــشــاء عــدد مــن الطرق  ــادة  إعـ الــمــشــروع يشتمل على  أن  وأوضــحــت 
ورصفها باألسفلت وتشمل الطرق )362/3620/3606/3605/3604/3603

3622/1(، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي المنطقة. 
يــأتــي لتلبية  الــمــشــروع  أن هــذا  والــبــلــديــات«  »األشــغــال  وزارة  وأكـــدت 
على  المحافظة  فــي  يساهم  كما  والمقيمين،  المواطنين  احــتــيــاجــات 
الفني  المستوى  ضمن  وإبقائها  واستدامتها  الــمــوجــودة  الــطــرق  شبكة 
الجيد والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السالمة 

المرورية عليها.

اإعادة  م�سروع  اأعمال  اإنجاز  ن�سبة   %75

�سماهيج في   236 بمجمع  الطرق  تاأهيل 

األمين  خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  استقبلت 
العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
بالجمهورية  السابق  الداخلية  وزيــر  اور(  )ميد  مؤسسة  رئيس  بمكتبها 

اإليطالية د. ماركو مينيتي، والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء أشادت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بما تشهده العالقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
والجمهورية االيطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت، حيث أكدت 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عــدد  بشأن  التباحث  العام أهمية  األمين 
له  متمنية  البلدين،  بين  لالرتقاء  العالقات  وتعزيز  للتطوير  المشترك 
دوام التوفيق.من جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن سعادته بلقاء األمين 
العام، متمنيا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود في تعزيز 
التعليمي  التعاون  وتنمية  البحرين  مملكة  في  العالي  التعليم  مسيرة 

واألكاديمي والبحثي بين مملكة البحرين ودول العالم.

ت�س���يد  العال���ي  التعلي���م  ع���ام  اأمي���ن 

بتمي���ز الع�ق���ات البحريني���ة الإيطالي���ة

»ال�سح�ة« تحق�ق ف�ي �س�كوى ح��الت ت�س�مم 

ال�خ��ا�سة ال�م��دار�س  ب�اإح��دى  غ��ذائ��ي 
مارس   27 الموافق  األحــد  يوم  تلقت  إنها  العامة  الصحة  إدارة  قالت 
بــوجــود حالة  الخاصة،  الــمــدارس  احــدى  فــي  امــر  ولية  مــن  2022م شكوى 
تسمم اثناء المشاركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتسمم الغذائي، بعد تناولها الوجبات من احد 
المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة. وكشفت الصحة العامة أن وضع 
الحاالت مستقر، وكانت الحاالت وهلل الحمد بسيطة. ونوهت إلى أنه جار 
اآلن عمل االجراءات والفحوصات الالزمة والتحقق من الشكوى من قبل 
قسم مراقبة االغذية بالتنسيق مع الصحة المدرسية، ومكافحة االمراض، 
ووزارة التربية والتعليم. وأهابت إدارة الصحة العامة بجميع محالت بيع 
االرشادات  وااللتزام بجميع  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  وتداول األغذية 
الصحية لمنع التسممات الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين 
من التسممات العرضية الغذائية عن طريق تداول االطعمة والمشروبات 

بالشكل الصحي والسليم.

 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
تنطلق صباح اليوم أعمال الملتقى الشبابي 
تنظمه  الذي  »مايكروشباب«  األعمال  لريادة 
جمعية المستقبل الشبابية خالل الفترة من 
29 إلى 31 مارس في قاعة الشيخ عبدالعزيز 

بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.
وأوضحت الجمعية أن متحدثين رفيعي 
الــمــســتــوى ســيــشــاركــون فــي جــلــســات وأعــمــال 
»آفاق  تحت شعار  يعقد  الــذي  الملتقى  هذا 
ممثلين  فيهم  بما  األعمال«،  لريادة  جديدة 
عــن الــقــطــاع الــحــكــومــي والـــخـــاص واألهــلــي، 
من  يعرضون جوانب  أعمال  رواد  إلى  إضافة 

ناشئة  إلى مشروعات وشركات  األفكار  ريــادة األعمال وتحول  رحلتهم في عالم 
ناجحة.وقال رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبدالرحمن الزياني إن 
ملتقى »مايكرو شباب« يواكب التوجيهات الملكية بجعل عام 2022 عاما للشباب 
الملتقى،  آل خليفة لهذا  الشيخ خالد بن حمد  رعاية سمو  البحريني، مثمنا 
ومعربا عن شكره وتقديره لمتابعة سموه الحثيثة ألعمال الملتقى، ومؤكدا أن 
الملتقى  إخــراج  على  سموه  لتوجيهات  وفقا  تعمل  للملتقى  المنظمة  اللجنة 
بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات سموه. وأضاف الزياني: إن رعاية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لملتقى »مايكروشباب« هذا العام تمنح الملتقى زخما 
ينشدها،  التي  الطموحة  األهــداف  لتحقيق  انطالقه  طريق  على  مسبوق  غير 
البحرينيين  األعــمــال  رواد  دعــم  مجال  في  ممكن  إيجابي  تأثير  أكبر  وإحـــداث 

وتشجيعهم على إطالق مشروعاتهم الخاصة.

ال�س���بابي الملتق���ى  اأعم���ال  انط����ق 

 ل���ري���ادة الأع���م���ال »م��اي��ك��رو���س��ب��اب«

} صباح الزياني.
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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
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تغطية: إسالم محفوظ
تصوير - عبد األمير السالطنة

أعلن الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن 
الجنسية  شــــؤون  وكــيــل  خليفة  آل  مــحــمــد 
والـــــجـــــوازات واإلقــــامــــة بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
وخدمة  الرقمية  اإلقــامــة  خدمتي  تدشين 
الـــبـــوابـــة  عـــبـــر  مـــــرة  ــواز ألول  ــ ــــجـ الـ إصـــــــدار 
bahrain.اإللكترونية للحكومة  الــوطــنــيــة 

الـــخـــدمـــات  هـــــذه  إطـــــــالق  أّن  ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ  ،bh
ُيــشــّكــل خــطــوة جــديــدة فــي تــقــديــم المزيد 
مملكة  تشهده  ما  ظــّل  في  التسهيالت  من 
حضرة  بقيادة  وازدهـــار  تطّور  من  البحرين 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد، ودعم ومتابعة صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده  جاء 
محمد  بــن  عبدالرحمن  بــن  هــشــام  الشيخ 
علي  الــســيــد محمد  وبــحــضــور  خــلــيــفــة،  آل 
القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
المسؤولين،  وكبار  اإللكترونية  والحكومة 
لــلــحــديــث حـــول تــدشــيــن خــدمــتــي اإلقــامــة 
مرة  الــجــواز ألول  إصـــدار  وخــدمــة  الرقمية 
والتي   ،Bahrain.bh الوطنية  الــبــوابــة  عبر 
تــطــويــريــة تقّدمت  مـــبـــادرة  تــأتــي ضــمــن 24 
واإلقــامــة  والـــجـــوازات  الجنسية  شـــؤون  بها 
االقتصادي، وحظيت  التعافي  ضمن خطة 
الــــوزراء،  مجلس  قبل  مــن  كريمة  بموافقة 
ــي تــعــزيــز  ــن شـــأنـــهـــا أن تــســهــم فــ ــي مــ ــتــ والــ
مــســارات  ــم  ودعـ الــبــحــريــن  مملكة  تنافسية 
التطوير في مختلف القطاعات االقتصادية 

واالستثمارية والخدمية.
ــاد بــأنــه تـــّم إنـــجـــاز 9 مـــبـــادرات من  ــ وأفـ
األول  الربع  الـــ24 مبادرة، وذلك خالل  بين 
والتي من أهمها إطالق  العام الحالي،  من 
خــدمــتــيــن إلــكــتــرونــيــتــيــن جــديــدتــيــن، هما 
ــدار  خــدمــة اإلقـــامـــة الــرقــمــيــة، وخــدمــة إصـ
إلكترونيًا  مـــرة  ألول  الــعــادي  الــســفــر  ــواز  جـ
اللتين تّم تدشينهما، مبّينًا أّن تدشين هذه 
الخدمات الرقمية يعد نقلة نوعية في عمل 
واإلقامة، حيث  والجوازات  الجنسية  شؤون 
والطاقة  والوقت  الجهد  الكثير من  ستوّفر 
ــة، وســيــنــتــفــع مــنــهــا الـــمـــواطـــنـــون  ــريـ ــبـــشـ الـ
أرض  على  والمقيمون  األعــمــال  وأصــحــاب 

مملكة البحرين. 
فــي  ــر  ــويــ ــطــ ــتــ الــ ــطــــط  خــ أّن  وأوضـــــــــــح 
شــــــؤون الــجــنــســيــة والــــــجــــــوازات واإلقــــامــــة 

تــهــدف إلـــى تــقــلــيــل اإلجـــــــراءات الــروتــيــنــيــة 
الــمــعــتــادة، وتــعــزيــز آلــيــات الــتــحــّول الرقمي 
المحافظة على  عــن  الــخــدمــات، فضاًل  فــي 
المستمر  الـــحـــرص  وذلــــك ضــمــن  الــبــيــئــة، 
لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة وعبر 
من  الــعــديــد  لتوفير  الــتــطــويــريــة  مسيرتها 
تنفيذ جملة  تم  الجديدة، حيث  الخدمات 
مـــن عــمــلــيــات الــتــطــويــر والــتــســهــيــالت على 
إجراءات خدماتها المختلفة، والتي تسعى 
للعمالء  خــدمــات  لتقديم  األّول  بــالــمــقــام 
بكل يسر وسرعة وشفافية، بما يواكب وتيرة 
البحرين  رؤيــة  ويحقق  المتسارعة،  العالم 

االقتصادية 2030.
القائد  عــلــي  أكـــد محمد  جــانــبــه،  ومـــن 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 
تـــدشـــيـــن  أّن  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة  والــــحــــكــــومــــة 
الخدمتين اإللكترونيتين لشؤون الجنسية 
ــة هـــي بـــدايـــة إلطـــالق  ــامــ ــوازات واإلقــ ــ ــــجـ والـ
سلسلة مــن الــخــدمــات الــمــطــورة خــالل 12 
بين هيئة  بــالــشــراكــة  وذلـــك  الــقــادمــة،  شهر 
المعلومات والحكومة واإللكترونية وشؤون 
أّن  مضيفًا  واإلقــامــة،  والــجــوزات  الجنسية 
توفير هذه الخدمات يأتي انسجامًا مع قرار 
الــوزراء  وقــرارات مجلس  التنسيقة  اللجنة 
الـــمـــوقـــر بـــإلـــغـــاء الــمــســتــنــدات والـــشـــهـــادات 
والمقيمين  للمواطنين  وتوفيرها  الورقية 

بصورة إلكترونية.
إّن تدشين هذه الخدمات  القائد  وقال 
يوليه  الــذي  االهــتــمــام  يعكس  اإللكترونية 
عبداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  ركــن  أول  الفريق 
لكل  ومتابعته  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة  آل 
إدارات  مــخــتــلــف  تـــبـــذلـــهـــا  الـــتـــي  الـــجـــهـــود 
وقطاعات الوزارة في مجال تنفيذ خططها 
تواصل  الهيئة  أن  مؤكد  الرقمي،  للتحول 
الــوزارة عمليات التحول الرقمي  إدارات  مع 
وزارة  خدمات  عدد  إجمالي  وأن  لخدماتها 
وتقديمها  تحويلها  تــم  والــتــي  الــداخــلــيــة، 
الخدمات  مع  إلكترونية  بصورة  للجمهور 
الجديدة المدشنة قد بلغت )130( خدمة. 
وأشــــاد الــقــائــد بــالــشــراكــة الــتــي تجمع 
والـــجـــوازات  الجنسية  وشــــؤون  الهيئة  بــيــن 
التي أسهمت في تدشين خدمتي  واإلقامة 
ــة الــرقــمــيــة وإصـــــــدار جـــــواز الــســفــر  ــامــ اإلقــ
للحكومة  الوطنية  الــبــوابــة  عبر  مــرة  ألول 
هي  الخدمات  هــذه  أن  مؤكدا  اإللكترونية، 
توفيرها  وأن  والمثمر،  البناء  للتعاون  نتاج 
على  ترتكز  متكاملة  خطة  ضمن  جــاء  قــد 
ــة الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تلبي  ــاحـ إتـ

والزوار،  والمقيمين  المواطنين  احتياجات 
كما تسهم هذه الخطة في تحقيق التكامل 
وتــفــعــيــل الـــربـــط اإللـــكـــتـــرونـــي بــيــن شـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة وبين األنظمة 
ما  وهـــو  الــعــالقــة،  ذات  األخــــرى  الحكومية 
ســيــســهــم فـــي تــوفــيــر الـــوقـــت والــجــهــد على 
عملية  وتسهيل  الخدمة  من  المستفيدين 
العمل  أنه يجري  الطلبات، مضيفًا  تقديم 
اإلقــامــات  خــدمــات  مــن  المزيد  توفير  على 
الثالث  الربع  في  وتحديًدا  قادمة  كمرحلة 
مــن الــعــام الــحــالــي وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات 

االكثر استخدامًا بنهاية هذا العام.
وحول تفاصيل خدمة اإلقامة الرقمية، 
ذكــــر وكـــيـــل شـــــؤون الــجــنــســيــة والــــجــــوازات 
واإلقامة أّنها ستخدم المقيمين وعائالتهم 
وستسهم  والمؤسسات،  الشركات  وأصحاب 
ــي تــقــلــيــل اســـتـــخـــدام الـــوثـــائـــق الـــورقـــيـــة،  فـ
وإعـــــادة هــنــدســة مــهــام الــمــوظــفــيــن بنسبة 
لــمــراكــز  الــمــراجــعــات  ــدد  وتــقــلــيــص عـ  ،%30
إلى  باإلضافة  الـ%50،  يعادل  بما  الخدمة 
المليون  يــفــوق  بما  اإلقــامــة  ملصق  إلــغــاء 

ملصق سنويًا.
تــتــمــيــز  الـــخـــدمـــة  هـــــذه  أّن  ــــن  ــّي بــ كـــمـــا 
البوابة  عبر  الــســاعــة  مـــدار  على  بــتــواّفــرهــا 
bahrain. اإللكترونية  للحكومة  الوطنية 

اإلقـــامـــة ألي  لــبــيــانــات  واســتــعــراضــهــا   ،bh
من  البحرين  مملكة  خــارج  أو  داخــل  جهة 
 )QR( الــســريــعــة خــــالل رمــــز االســـتـــجـــابـــة 
عـــــالوًة عــلــى أنـــهـــا تــتــيــح إمــكــانــيــة تــجــديــد 
أو  البحرين  داخـــل  مــن  إلكترونيًا  اإلقــامــة 
خـــارجـــهـــا، وإمــكــانــيــة طــبــاعــة اإلقـــامـــة عن 
إلى  الجواز،  ورقــم  الشخصي  الرقم  طريق 
من  البحرين  إلــى  الــدخــول  سهولة  جــانــب 
المنافذ  فــي  الرقمية  اإلقــامــة  إبـــراز  خــالل 
أو لشركات الطيران، وإمكانية التحّقق من 
بيانات اإلقامة للمقيم أو ألفراد عائلته أو 
المقيمين على كفالته والسّجالت المخّول 
عنها من خالل خدمة المفتاح اإللكتروني 
باإلضافة  الوطنية،  البوابة  وعبر   )eKey(
إلى ميزة إنجاز اإلجراءات إلكترونيًا حيث 
شخصيًا،  حــضــوره  العميل  مــن  يتطّلب  ال 
الهواتف  على  اإلقــامــة  تحميل  يمكن  كما 
الذكية مع إمكانية حفظها وإرسال نسخة 

عن طريق البريد اإللكتروني.
وقال وكيل شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقــامــة إنــه تــّم مــراعــاة سهولة إجـــراءات 
الــحــصــول عــلــى خــدمــة اإلقـــامـــة الــرقــمــيــة، 
موقع  عــلــى  الـــدخـــول  عــلــى  تقتصر  والــتــي 

ومـــن   ،)Bahrain.bh( الـــوطـــنـــيـــة  ــة  ــوابـ الـــبـ
ــــالل الـــرقـــم  ثــــم تــســجــيــل الــــدخــــول مــــن خـ
اإللكتروني  المفتاح  أو  والجواز  الشخصي 
بــيــانــات  إدخـــــال  يــتــم  ذلــــك  وبـــعـــد   ،)eKey(
صاحب اإلقامة، وأخيرًا استعراض اإلقامة.

أّما فيما يتعّلق بالخدمة األخرى التي 
تّم تدشينها وهي إصدار جواز السفر العادي 
الجنسية  ــؤون  ــ شـ وكـــيـــل  أردف  ــرة،  ــ مـ ألول 
تـــم تخصيص  بــأنــه  والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
هذه الخّدمة للمواطنين من فئة المواليد 
ــتــــراطــــات الــرئــيــســيــة  ــدد، مــبــّيــنــًا االشــ الــــجــ
إصدار  وهــي:  الخدمة  هذه  على  للحصول 
إصــدار  للمولود عبر خــدمــة  مــيــالد  شــهــادة 
 bahrain.bh على  المتوافرة  الميالد  شهادة 
داخل  المولود  يكون  وأن  وتطبيق صحتي، 
مــقــّدم  يــكــون  أن  ويــجــب  الــبــحــريــن،  مملكة 
الطلب األب، ويحمل الجنسية البحرينية، 

وموجود داخل مملكة البحرين.
ــدار  ــ ــا تـــتـــمـــّيـــز خــــدمــــة إصــ ــمـ وتـــــابـــــع: كـ
إلكترونيًا،  مــرة  ألول  الــعــادي  السفر  جــواز 
ــن أهــمــهــا  ــ بــمــجــمــوعــة مــــن الـــمـــمـــيـــزات ومـ
الستكمال  المطلوبة  الزيارات  عدد  تقليل 
ــى زيــــــــارة واحـــــــدة،  ــ إجـــــــــــراءات الــــخــــدمــــة إلــ
وتــحــصــيــل الـــرســـوم إلــكــتــرونــيــًا، مــا يقّلص 
تواّفر  جانب  إلــى  النقدية،  المعالجة  مــن 
الــخــدمــة عــلــى مـــدار الــســاعــة عــبــر الــبــوابــة 

الوطنية للحكومة اإللكترونية. 
وتـــــــحـــــــّدث وكـــــيـــــل شــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة 
آلية تقديم طلب  واإلقامة عن  والــجــوازات 
إصدار جواز السفر، والتي تّم خاللها مراعاة 
ــّم تــحــديــدهــا  ســهــولــة اإلجــــــــراءات، حــيــث تــ
ومن  المستندات،  وإرفــاق  الطلب،  بتقديم 
ثم دفع الرسوم، وتسلم الجواز، منوهًا بأنه 
يتم تقديم طلب خدمة إصدار جواز السفر 
ألول مرة عبر موقع الحكومة اإللكترونية.

والـــجـــوازات  الجنسية  شـــؤون  أن  وأكـــد 
فـــي جــهــودهــا بمسيرة  واإلقـــامـــة مــســتــمــرة 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي عــلــى جــمــيــع الــنــواحــي 
بــأعــلــى مستويات  الــخــدمــات  تــقــديــم  وعــبــر 
الجودة واختصار دورة اإلجراءات من خالل 
مــخــتــلــف الـــقـــنـــوات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، مــشــيــدًا 
بالدعم الكبير من قبل الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
ومثمنًا الجهود التعاونية التي تبذلها هيئة 
الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة وكــل 
تنفيذ خطط شؤون  في  المختصة  الفرق 

الجنسية والجوازات للتحول الرقمي. 

الجوازات: 24 مبادرة تطويرية �ست�سمل خدمات الجن�سية والجوازات
الحكوم��ة الإلكتروني��ة تعل��ن اإط��اق حزم��ة خدم��ات جدي��دة خ��ال المرحل��ة القادم��ة

تد�صين خدمتي الإقامة الرقمية واإ�صدار الجواز لأول مرة اإلكترونيا

} جانب من المؤتمر الصحفي.

ــن  أكـــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ هـــــــشـــــــام بـ
عبدالرحمن بن محمد آل خليفة 
والــجــوازات  الجنسية  شــؤون  وكيل 
واإلقامة بوزارة الداخلية، ان هناك 
الــعــديــد مــن الــمــبــادرات الــتــي تتم 
الخاصة  األمــــور  وبــحــث  دراســتــهــا 
سيتم  التي  والتكنولوجية  الفنية 
إطــالقــهــا الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، حيث 
لـــ»أخــبــار  أشـــار فــي تصريح خــاص 
تــلــك  ــمــــن  ضــ مـــــن  أن  ــيــــج«  ــلــ الــــخــ
الــمــبــادرات الــتــي تتم دراســتــهــا هو 
االلكتروني، موضحا  السفر  جواز 
ــــالق مـــبـــادرة  ــه مـــن الــمــمــكــن إطـ أنــ
تــطــويــريــة خـــاصـــة بـــجـــواز الــســفــر 
او  األول  الــربــع  خــالل  االلكتروني 

الثاني من العام القادم.
الـــطـــلـــبـــات  عـــــــدد  ــلــــى  عــ وردا 
الـــتـــي قـــدمـــت لــلــهــيــئــة الــمــتــعــلــقــة 
إن  قــال  الذهبية،  اإلقامة  بمبادرة 
الذهبية  اإلقــامــة  مــشــروع  إطـــالق 
ــتـــي تــتــمــاشــى  ــادرات الـ ــبــ ــمــ ــد الــ ــ أحـ
للبحرين،  االقــتــصــاديــة  والـــرؤيـــة 
دعــم مسارات  فــي  أهميتها  مــؤكــدا 
التنمية في العديد من القطاعات 
الحيوية في ضوء المميزات التي 
تمنحها اإلقامة الذهبية، موضحا 
أن حوالي 1680 طلبا تم تقديمها.
الــعــديــد  هـــنـــاك  أن  وأضـــــــاف 
دراستها  تتم  التي  الــمــبــادرات  مــن 

الــخــارج،  فــي  بالمواطنين  تتعلق 
ولكن األمن يحتاج إلى مزيد من 
الوقت فيما يتعلق بدراسة األمور 
الفنية والتكنولوجية التي تحتاج 
إلى المزيد من الدراسة، موضحا 
تقديمها  يــتــم  الــتــي  الــمــبــادرة  أن 
حــالــيــا تــســاعــد عــلــى تــوفــيــر مزيد 
مــن الــجــهــد والــوقــت الـــذي يمكن 
ــر وتــفــعــيــل  ــيـ ــوفـ ــه فــــي تـ ــغـــاللـ ــتـ اسـ
الــخــارج  فــي  للمواطنين  خــدمــات 
مــثــل تــوصــيــل جـــــواز الــســفــر إلــى 

الخارج وعملية التجديد. 
الداخلية  وزارة  وكــيــل  وأنــهــى 
لـــــشـــــؤون الــــــــجــــــــوازات تـــصـــريـــحـــه 
من  الــعــديــد  حــقــقــت  اإلدارة  بـــأن 

الربع  خــالل  الناجحة  الــمــبــادرات 
األول من العام الحالي من ضمن 
التطويرية  الــمــبــادرات  مــن  حزمة 
التي تقدمت بها شؤون الجنسية 
والــجــوازات واإلقــامــة ضمن خطة 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، وحــظــيــت 
بـــــمـــــوافـــــقـــــة مـــــــن قـــــبـــــل مـــجـــلـــس 
الوزراء، مشيرا إلى أنه من ضمن 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي أصــبــحــت تــقــدم 
بسهولة هي مسألة استخراج بدل 
جــــواز ســفــر مــفــقــود، والــتــي كانت 
إلى  مشيرا  كبيرة،  فترة  تستغرق 
أن اســـتـــخـــراج بــــدل جــــواز الــســفــر 
يستغرق  األحــيــان  غالب  فــي  االن 

أياما قليلة. 

ال�صيخ ه�صام اآل خليفة ل�»اأخبار الخليج«:

اإط����اق ال��ج��واز الإل��ك��ت��رون��ي ق��ري��ب��ا.. 

ال��ذه��ب��ي��ة ل���اإق���ام���ة  ط��ل��ب��ا  و1680 

} الشيخ هشام بن عبدالرحمن متحدثا إلى ـ»أخبار الخليج«.

)QR(�الخدمة متاحة 24 �ساعة وتوفير بيانات الإقامة لأي جهة من خال ال

اإعادة هند�صة الموظفين بن�صبة 50%.. واإلغاء مليون مل�صق اإقامة �صنويا

مبارك  الدكتور محمد  ترأس 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
والتعليم  التربية  بوزارة  المدارس 
ــراض الـــتـــقـــريـــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاع اسـ
أداء  تحسين  لــبــرنــامــج  الــخــتــامــي 
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، والــــذي تم 
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 

وسفارة المملكة المتحدة.
ــم خـــالل االجــتــمــاع، الــذي  وتـ
انعقد عبر تقنية االتصال المرئي، 
مناقشة مخرجات البرنامج الذي 
استمر 6 أسابيع، وركز على إجراء 
ــم ومــتــابــعــة  ــ عــمــلــيــات تــقــويــم ودعـ
لــعــشــر مــــــدارس حــكــومــيــة بــهــدف 
تحسين أدائها، وذلك تحت إشراف 
حيث  دوليين،  ومختصين  خبراء 
النتائج استجابة 8 مدارس  بينت 
بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــعـــمـــلـــيـــات الـــدعـــم 
والمساندة، في حين طرأت حاجة 
إلى إجراءات تعزيزية إضافية في 

مدرستين. 
ــاق فـــي نــهــايــة  ــفــ وقــــد تـــم االتــ
عمل  فــرق  تشكيل  على  االجتماع 
والتعليم  التربية  بــــوزارة  داخــلــيــة 

ــيـــات الــمــتــعــلــقــة  ــتـــوصـ لــتــنــفــيــذ الـ
فيما  ســـواء  األكــاديــمــي،  بالجانب 
ــدارس الــعــشــر الــتــي  ــمـ ــالـ يــتــصــل بـ
األداء،  تــحــســيــن  بــرنــامــج  شــمــلــهــا 
جميع  أداء  بتطوير  يتصل  مــا  أو 

المدارس الحكومية بشكل عام.
ــاذة  ــتــ ــتــــمــــاع األســ حـــضـــر االجــ

نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة 
ــيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــلـــسـ لـ
الـــــوكـــــالء  مــــــن  وعــــــــــدد  واألداء، 
الــمــســاعــديــن، ومـــديـــرو ومــديــرات 
وأعضاء  والمستشارون،  اإلدارات، 
فريق التعليم، وعدد من الشركاء 

في البرنامج. 

اجتم��اع  تتراأ���س  ال�سح��ة  وزي��رة 

اللجن�ة الوطني�ة لمكافح�ة التدخي�ن
ــقـــــة بـــنـــت  تـــــــرأســـــــت فـــــائـــ
سعيد الصالح وزيرة الصحة 
 2022 لــعــام  األول  االجــتــمــاع 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  لــلــجــنــة 
الــتــدخــيــن والـــتـــبـــغ بــأنــواعــه 
ومــنــتــجــاتــه والــــذي عــقــد يــوم 
مـــارس  ــق 27  ــوافـ ــمـ الـ األحـــــد 
الوكيل  وذلك بحضور   .2022
الــمــســاعــد لــلــصــحــة الــعــامــة 
ــورة مـــريـــم الـــهـــاجـــري  ــتــ الــــدكــ
وبمشاركة كل أعضاء اللجنة.
ــال  ــمــ ــل أعــ ــهـ ــتـ ــسـ وفــــــــي مـ
االجتماع رحبت سعادة وزيرة 
ــة بـــأعـــضـــاء الــلــجــنــة  الـــصـــحـ

المشاركين في هذا االجتماع، معربًة عن تمنياتها لجميع أعضاء 
واالستراتيجيات  الخطط  وتنفيذ  متابعة  في  التوفيق  كل  اللجنة 

التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.
وفي مطلع أعمال االجتماع تم إقرار جدول األعمال والتصديق 

على محضر االجتماع السابق ومتابعة قرارات وتوصيات اللجنة.
تكثيف  أهمية  اللجنة  أعضاء  بحث  االجتماع  أعمال  وخــالل 
والفعاليات  الندوات  وإقامة  تنظيم  خالل  من  التوعوية  الحمالت 
الجهات  مــع  والتنسيق  بالتعاون  مشتركة  إعالمية  خطة  وإعـــداد 
المعنية وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق األهداف المنشودة 

في مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته.

ال�ت�ق���رير الختام��ي  »الت�رب���ية« ت�ستع���ر�س 

لمخرج��ات برنام��ج تح�س��ين اأداء المدار���س 

} جانب من االجتماع االفتراضي.

} وزيرة الصحة.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

عن رهق 
المراهقة المزعوم

أحس أحيانا بـ»الذنب« عندما أخوض في أمور الصحة والعائلة، 
ومرد ذلك -كما قلت مرارا- هو أنني شديد االهتمام بقضايا الصحة 
العامة )وليس الطب( والتربية والتعليم، بالمفهوم العريض لتلك 
ما  كثيرا  فإنني  الصحية  األمــور  في  كثيرا  أكتب  )ألنني  القضايا، 
عالية.  الطبية  ثقافتك  عليك.  اهلل  شــاء  ما  نــوع:  من  ثناء  اسمع 
وقــد ال  أكثر من سطحية،  الطبية  ثقافتي  أن  األمــر هي  وحقيقة 
والــمــرارة، وليس فــي هــذا مــا يعيب، بينما من  الــمــريء  ــز بين  أمــيِّ
واجب كل إنسان أن يملك قدرا من الثقافة الصحية، ليتفادى -ما 

أمكنه ذلك- العلل والخلل الجسماني والنفساني(.
وأريد اليوم التحدث عن مرحلة المراهقة، ألنني عن معايشة 
بقدر  يتسم  الــحــديــث عنها  أن  أحــس  واألمــهــات  ــاء  اآلبـ مــن  لكثير 
يوصف  بنتًا  أو  كــان  ولــدا  المراهق  فالشخص  التهويل،  مــن  كبير 
بحاجة  ولــســُت  للجنوح،  وقــابــل  وفــالــت  متمرد  بــأنــه  الــعــمــوم  على 
أي مرحلة  فــي  ينحرف  اإلنــســان ال  أن  اختصاصيين ألعــرف  إلــى 
عمرية إال في غياب الرعاية وفي ظل توافر ما يساعد على الجنوح 
الــدرر حول  ينثر  الشاعر  سأترك  العائلية.  البيئة  في  واالنــحــراف 
د شكل مشيته  هذا الموضوع: مشى الطاووس يوما باختيال / فقلَّ
دوه/ فخاِلف  بنوه/ فقال َعالَم تختالون قالوا / بدأت به ونحن ُمَقِلّ
لوه / أما تدري أبانا كل  سيَرَك المعوج واعدل / فإنا إن َعَدلَت ُمَعدِّ
فرع / يجاري بالخطى من أدبوه/ وينشأ ناشئ الفتيان منا / على 

ما كان عوده أبوه.
االستقامة  منتهى  فــي  وزوجـــة  زوجـــًا  تجد  كثيرة  أحــيــان  فــي   
كل  نقيض  يكونون  عيالهم  ولكن  والسلوكي  الخلقي  واالنضباط 
القدوة وحدها ال  وواضــح:  وتفسير هذا سهل  »فالتين«!  أي  ذلــك، 
تكفي، بمعنى أن السلوك القويم أو المنحرف ال ينتقل بالوراثة، بل 
بالقدوة و»التلقين«، وأعني باألخيرة األوامر والضوابط والنواهي، 
يا  يــا حمار  أمــس  ويــن  كنت  وغلظة:  وفظاظة  بــدون جالفة  ولكن 
كلب؟ أشوفك دخلت البيت بعد أذان الفجر! ولو ترويت قلياًل »يا 
****« ألدركت أن تجرؤ صبي عمره 14 سنة على البقاء خارج البيت 
إلى فجر اليوم التالي دليل غفلة منك، وأن معالجة األمر تحتاج 
إلى حوار هادئ وحازم، فكثيرون منا يعتقدون أن بلوغ الولد )نعم 
عشرة  الخامسة  حتى  أو  عشرة  الثانية  سن  البنت(  وليس  الولد 
شــاء،  وكيفما  ويــنــزل متى  كـــ»رجــل«، يطلع  كــي يتصرف  لــه  رخصة 
بلوغ  إلى حنان بعد  البنت ال يحتاج  أو  الولد  أن  أيضًا  ويعتقدون 
سن المراهقة، في حين أن اإلنسان يسعد بالتدليل واالهتمام حتى 
لو بلغ الثمانين. وسبحان اهلل، فالزوج يريد من زوجته أن »تدلعه« 
المدرسة  مــن  العائد  ولــده  يستقبل  أن  ينسى  ولكنه  الـــدوام  على 
اإلعدادية أو الثانوية باألحضان: كيف أمورك يا صاحبي؟ عندك 

مزاج نروح اليوم »مطعم األسماك الصحراوية«؟
الحنان  بعض مظاهر  من  يتضايق  المراهق  فإن  وبالمناسبة 
ــام الــضــيــوف مــثــاًل(. يــقــول تقرير  مــن جــانــب األم )كـــأن تــبــوســه أمـ
بحاجة  الصبي  إن  األمريكية:  المبكرة(  المراهقة  )مجلة  نشرته 
إلى بضع خصال كي ينشأ معافى من العلل السلوكية: الكفاءة في 
أداء األشياء التي ينبغي عليه أداؤها، والثقة بالنفس، واإلحساس 
بأنه ذو قيمة ومحترم، والقدرة على التواصل مع اآلخرين خاصة 
حس  ذا  يــكــون  وأن  الــمــمــيــزة،  شخصيته  لـــه  تــكــون  وأن  األقــــــارب، 
لإلسهام  مستعدًا  يــكــون  وأن  بــاآلخــريــن،  يهتم  يجعله  اجتماعي 
أن  التربوي  النفس  علم  ويؤكد  لآلخرين!  المفيد  العون  وتقديم 
يحس  لم  ما  والــديــه،  من  الحميدة  الخصال  يكتسب  ال  المراهق 
بما  عــلــى مصارحتهما  مــعــتــادا  يــكــن  لــم  ومـــا  مــنــه  قــريــبــان  بأنهما 
الوالد  على  يعني  أخــطــاء..  يرتكبه من  ومــا  يواجهه من مشكالت 
دون  مــن  يكبرون،  عندما  للعيال  صديقًا  يكون  أن  الجنسين  مــن 
التفريط في الصالحيات الرقابية للوالدين ومنها -على مستوى 
عائلتي– حظر التجول بعد العاشرة مساء إال بإذن مني أو من أم 
الجعافر.. ويسري هذا الحظر علّي أيضًا فال أبقى خارج البيت بعد 
إذا اعترضوا  أما  أفــراد األســرة بذلك،  إبــالغ بقية  العاشرة إال بعد 
في  ما  أعلى  ركــوب  فعليهم  البيت  إلــى  العودة  في  )تأخيري(  على 

خيلهم!!!

في مهرجان الموصل الدولي 
للموسيقى ترددت أصداء األلحان 
واألندلس  العراق  من  التقليدية 
وغير ذلك من األماكن في مدينة 

الموصل القديمة.
نــظــمــت الــمــهــرجــان مــؤســســة 
»العمل لالمل« بدعم من مفوضية 
لشؤون  السامية  المتحدة  األمــم 
الـــالجـــئـــيـــن واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــي 
بــــهــــدف تـــــدريـــــب الــمــوســيــقــيــيــن 
الــــشــــبــــان وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم وإقــــامــــة 
المجموعات  بين  وروابـــط  جسور 
حسبما  الــخــارج  مــن  الموسيقية 
الــمــؤســســة بسمة  مـــديـــرة  ــالـــت  قـ

الحسيني لرويترز.
تلقى  أشهر  عــدة  مــدى  وعلى 
موسيقيا  عازفا  عشرين  من  أكثر 
ــات فــــي الــمــوصــل  ــبـ ــدريـ عـــراقـــيـــا تـ
وأسسوا أربع مجموعات موسيقية 
مــخــتــلــفــة وقـــدمـــوا عــروضــهــم في 
مجموعات  جانب  الى  المهرجان 

من فرنسا واسبانيا وايطاليا.
وقــــــال بــســمــة الــحــســيــنــي ان 
ــم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن هـــذه  ــاســ ــقــ الــ
أنــواعــا من  الــفــرق هــو أنها تعزف 
الــمــوســيــقــى تــعــتــبــر تــقــلــيــديــة في 

بالدها.
الموسيقية  الـــفـــرق  وعـــزفـــت 
السريانية  االلـــحـــان  الـــعـــراق  مــن 
والتركمانية وغيرها من االلحان 
التقليدية التي تعزف في حفالت 
الشعبية  ــتـــفـــاالت  واالحـ ــزفـــاف  الـ

االخرى.

الـــهـــدف  أن  بـــســـمـــة  أضــــافــــت 
التقاليد  هـــذه  ــادة  إعــ فــي  يتمثل 
الموصل  فــي  أخـــرى  مــرة  للحياة 
الــتــي يــتــطــلــع الــشــبــاب فــيــهــا الــى 
ــيـــقـــى لـــكـــن فـــرص  عــــــزف الـــمـــوسـ
ــدودة  ــحــ الــــتــــدريــــب الـــمـــنـــاســـب مــ

أماهم.
وقدم ليث صديق وهو عازف 
كــمــان ومـــؤلـــف مــوســيــقــي عــراقــي 
ــر مــــن الــــعــــراق بــســبــب  مـــغـــتـــرب فــ
الحرب وعمل بالموسيقى عرضا 
فــي الــمــهــرجــان مــع فــرقــة تسمى 

»جذور األندلس«.
الــفــرقــة مجموعة  مــع  ــدم  وقــ
مــخــتــارة مـــن األغـــانـــي الــعــراقــيــة 

التقليدية بنكهة الفالمنجو.
وقـــال »الــفــرقــة الــي معي هي 
فــرقــة مــن إســبــانــيــا اســمــهــا جــذور 
نقدم منوعات من  راح  االنــدلــس. 
مــقــطــوعــات مــنــهــا أغـــــان عــراقــيــة 
ولـــكـــن مــعــمــولــة بــطــريــقــة قــريــبــة 
الى موسيقى االندلس. موسيقى 
الــفــالمــنــجــو كــمــا نــعــرف مــن أهــم 
هو  الــي  عاشوا  الــي  الموسيقيين 

زريــــاب مــن أهـــل الــمــوصــل انتقل 
وكــان  االنــدلــس  الــى  اسبانيا  الــى 
موسيقى  تكوين  فــي  مهما  جــزءا 

الفالمنجو الى نعرفها اليوم«.
وأعرب سكان الموصل الذين 
ــن أمــلــهــم  ــروا الـــمـــهـــرجـــان عـ حـــضـ
مناسبة  المهرجان  يصبح  أن  في 
االنـــشـــطـــة  ــيـــي  يـــحـ وأن  ــنــــويــــة  ســ
الــمــوســيــقــيــة فــي مــديــنــتــهــم التي 
ظــلــت مــســرحــا لــلــعــنــف والـــصـــراع 

المسلح لسنوات.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس

كرمت مجموعة الحواج وزيرة الصحة فائقة 
الوطني  الــفــريــق  وأعــضــاء  الــصــالــح  بــنــت سعيد 
للتصدي لفيروس كورونا وأمهاتهم ضمن حفل 
بــهــيــج يــعــتــبــر األضـــخـــم عــلــى مـــــدار 9 ســـنـــوات، 
الذي  األم  عيد  برنامج  المجموعة  إطــالق  منذ 
المجتمع  فــي  المثاليات  األمــهــات  خالله  تكرم 

البحريني كل عام.
األحــد  أقــامــت مساء  قــد  المجموعة  وكــانــت 
فــورســيــزونــز  بــفــنــدق  حــفــال   )2022 مــــارس   27(
وبحضور  الصحة  وزيـــرة  رعــايــة  تحت  البحرين 
وزيــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة جــمــيــل 
علي  الشمالية  المحافظة  ومحافظ  حميدان 
المسؤولين  من  وحشد  العصفور،  عبدالحسين 

والسفراء.
وشــمــل الــتــكــريــم الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
ــا )كــوفــيــد- الــطــبــي لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــ

اســتــشــاريــة  الــســلــمــان  والــــدكــــتــــورة جــمــيــلــة   )19
األمراض المعدية واألمراض الباطنية بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي 
ــا، والـــمـــقـــدم طبيب  ــورونــ لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كــ
المعدية  األمــراض  استشاري  القحطاني  مناف 
الوطني  الفريق  عضو  العسكري  بالمستشفى 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(.
 وخالل االحتفال البهيج أعلنت المجموعة 
الفائزين الستة بهدايا الحملة الترويجية التي 
أطلقتها في مارس الجاري تزامنا مع عيد األم، 
إلى  المهداة  الفائزين  رســائــل  اختيار  تــم  حيث 
امــهــاتــهــم والــتــي تحمل مــعــانــي ومــضــامــيــن ذات 

قيمة أدبية.

وتــــم اخــتــيــار رســـائـــل الــفــائــزيــن الــســتــة من 
المجموعة  شكلتها  الــتــي  التحكيم  لجنة  قبل 
والــمــكــونــة مــن كــل مــن األمــيــن الــعــام للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية د. مصطفى السيد 
والفنان الكويتي داود حسين والفنان البحريني 
والكاتب  أحــمــد  واإلعــالمــيــة عهدية  أحــمــد  أنـــور 

يوسف صالح الدين وشايم نرايانانا.
بدوره، عبر وزير العمل والتنمية االجتماعية 
مواصلة  على  المجموعة  بــإصــرار  ســعــادتــه  عــن 
دعم األمهات في المجتمع المحلي، في الوقت 
الذي أعرب د. مصطفى السيد عن فخره بأداء 
اطباء الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا 
المشرف الذي سطر اسم البحرين ضمن القوائم 
األكثر تقدما. وأوضح أن اختيار الفائزين الستة 
الحملة  ضمن  الــمــشــاركــات  آالف  بين  مــن  جــاء 

الترويجية التي أطلقتها المجموعة.
داود حسين عن سعادته  الفنان  بــدوره، عبر 

بالتواجد في بلده البحرين، مبينا بالقول: »أنا 
انتقلت  بل  البحرين،  إلى  الكويت  أخرج من  لم 
من غرفة إلى غرفة. الكويت والبحرين بلد واحد 
لهذا  كبيرا  أكن حبا  وأنــا  واحــد.  بيت  يجمعهما 
لغة  بمثابة  تعد  »األم  أن  وذكــر  الطيب«.  الشعب 
بقاع  من  بقعة  أي  في  معبرة  لغة  فهي  عالمية، 

األرض«.
ــة الـــــحـــــواج  ــوعــ ــمــ ولـــــفـــــت مـــــديـــــر عــــــــام مــــجــ
الحفل:  له خالل  كلمة  في  الحواج  عبدالوهاب 
أكبر  ولكنها  األم  عن  معبرة  كلمات  عن  »نبحث 
بنا  ضاقت  كلما  نعود  فإليها  الكلمات،  كــل  مــن 
يعد  السنوي  الحفل  هــذا  أن  موضحا  الحياة«، 
بــمــثــابــة تــذكــيــر بــفــضــل األم وعــطــائــهــا وتــقــديــرا 
للترابط األسري، إذ يحتفل العالم بعيدها في 
21 من مارس كل عام، وهو أول أيام فصل الربيع 

ليكون هذا اليوم رمزا للتفتح والعطاء.

اأول  في  لهواوي  الـمـالية  الـمـديـرة 

ظهور اإعالمي بعد عودتها اإلى ال�صين 
في  أمــس  وانتشو  مينغ  هــواوي  لشركة  المالية  المديرة  أطلت 
سراحها  كندا  أطلقت  منذ  الصين  في  لها  كبير  إعالمي  ظهور  أول 

قبل 6 أشهر. 
»بعد  المجموعة  نتائج  إعـــالن  بحضور  »مـــســـرورة«  إنــهــا  وقــالــت 
أربع سنوات« من مشاركتها األخيرة. كان اعتقال ابنة مؤسس شركة 
بمثابة   2018 عام  أواخــر  فانكوفر  في  العمالقة  الصينية  االتصاالت 
أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتــاوا، مع احتجاز الصين  بداية 

في المقابل كنديين اثنين. 
وبعد حوالي ثالث سنوات من اإلجراءات تم إطالق سراح مينغ 

وانتشو أخيرًا في نهاية سبتمبر 2021 وعادت إلى الصين. 
بيان قصير  باستثناء  الحين،  ذلك  منذ  علنًا  مينغ  تتحدث  لم 

عند وصولها إلى األراضي الصينية. 
وعلقت المديرة المالية أمس، من المقر الرئيسي لشركة هواوي 
وضعتها  التي  للشركة  السنوية  النتائج  على  )جــنــوب(،  شنجن  في 
إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب على القائمة السوداء 
األمريكية.  ورغم العقوبات، أعلنت شركة االتصاالت العمالقة أرباحا 
قياسية لعام 2021، بزيادة 76 في المائة خالل عام لتبلغ 113.7 مليار 
يوان )16.2 مليار يورو(. وقالت مينغ إنه رغم ضغوط واشنطن »تزداد 
قدرتنا على جني األرباح«. وأضافت أمام عدد من الصحفيين: »نحن 

أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين« حاليًا.

ــان الــمــ�ــصــري  ــن ــف وفــــاة ال

عـــــــهـــــــدي �ــــــصــــــادق
عن  أمــس،  وفــاتــه،  عهدي صــادق  المصري  الفنان  عائلة  أعلنت 
سامية  ابنة شقيقه  وكتبت  الــمــرض.  مع  بعد صــراع  عاما،   71 عمر 
جاهين على »فيسبوك« ان الراحل »ارتاح من آالم المرض«. واقيمت 
جنازته عصر أمس بالكنيسة اإلنجيلية في القاهرة الجديدة. ونقل 
صادق مؤخرا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة 

بعد تدهور حالته الصحية.
بــــــأدواره الــكــومــيــديــة  ــرف  ــد الــفــنــان الـــراحـــل عـــام 1950، وعــ وولــ

المساعدة، علما أنه يمتلك سجال به أكثر من 240 عمال فنيا.
الحلمية«  و»ليالي  »أرابيسك«  مسلسالت  في  أدواره  أبــرز  وكانت 
صادق  يظهر  أن  المنتظر  ومن  »الكيف«.  وفيلم  الحلواني«،  و»بوابة 
الــذي يلعب بطولته  »الــســر«،  فــي رمــضــان 2022 مــن خــالل مسلسل 

الفنان حسين فهمي.

المدينة تراث  اإحياء  اإلى  يهدف  بالمو�صل  مو�صيقي  مهرجان 

�ضمن حفل يعترب الأ�ضخم على مدار 9 �سنوات

الحـواج تكـرم وزيـرة ال�صحـة واأمهـات اأع�صـاء الفريـق الوطنـي 

} مينغ وانتشو.

و�صفعـة  الأو�صـكار..  بطـل  »كـودا« 

الحــتفال  نجـمــة  �صـمـيــث  ويـــل 
بات فيلم »كودا« الذي تولى األدوار الرئيسية فيه ممثلون صّم أول عمل من 
إنتاج منصة للبث التدفقي يفوز باألوسكار األبــرز، إذ حصل األحد على جائزة 
الذين  الحاضرين  مــن  ــارة  اإلشـ بلغة  تصفيق  وســط  طــويــل،  روائـــي  فيلم  أفضل 
ُذهلوا عندما بادر الممثل ويل سميث إلى صفع الفكاهي كريس روك على خشبة 

المسرح بسبب دعابة عن زوجة النجم. 
La Famille Belier والذي بلغت  الفرنسي  الفيلم  المقتبس من  »كــودا«  وبدا 
ذات  أفــالم  مواجهة  في  اإلصبع«  »عقلة  أشبه بشخصية  دوالر،  مليون   15 كلفته 
الــدرامــي  الفيلم  أمـــام هــذا  ُفــتــح  الــجــوائــز  بــاب حصد  أن  مــوازنــات ضخمة.  إال 
الــكــومــيــدي الــمــفــعــم بــالــتــفــاؤل، مــنــذ عــرضــه فــي افــتــتــاح مــهــرجــان »ســانــدانــس« 
السينمائي المرموق في يناير 2021. وتراكمت الجوائز مّذاك في رصيد الفيلم 
الذي يتناول قصة مراهقة يتنازعها شغفها بالموسيقى وحرصها على البقاء في 
تنعم  إذ  التواصل مع اآلخرين،  الصم على  والديها وشقيقها  المنزل لمساعدة 

وحدها بحاسة السمع في أسرة من الصّم.  
تفوز  الــتــدفــقــي  للبث  أول منصة   »+ فــي  تــي  »آبـــل  الــعــمــل  هـــذا  فـــوز  وجــعــل 

بالمكافأة األبرز ضمن جوائز األوسكار ألفضل فيلم روائي طويل. 
وحصل »كودا« على جائزة أخرى هي تلك الخاصة بفئة أفضل ممثل بدور 
مساعد، إذ نالها تروي كوتسور األصّم منذ الوالدة، مهديًا فوزه هذا إلى »مجتمع 
أوسكار  بجائزة  هيدر  شــان  العمل  مخرجة  فــازت  فيما  اإلعــاقــات«،  وذوي  الصم 
أوسكار  بجائزة  سميث  ويــل  الهوليوودي  النجم  وفــاز  مقتبس.  سيناريو  أفضل 
أفضل ممثل عن دوره في فيلم »كينج ريتشارد« حيث يؤدي شخصية والد ومدرب 

بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس. 
وذلك  جائزته،  تسلمه  بعد  األكاديمية  من  باالعتذار  باكيا  الممثل  وتوجه 
بعدما أثار ذهوال لدى الحاضرين في القاعة إثر اعتالئه المسرح غاضبا لتوجيه 
الحليق  الــرأس  بشأن  دعابة  األخير  إطــالق  بعيد  روك  كريس  للفكاهي  صفعة 

لزوجته جادا بينكت سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة. 
وُذهل مشاهدو االحتفال للوهلة األولى، ولم يعرفوا هل المشادة حقيقية أم 
أنها مدّبرة ومعّدة سلفًا. لكّن الممثل انتقد على المسرح »أولئك الذي يقللون 
عن  متحدثًا  مجنونة«،  بأمور  تقومون  يجعلكم  »الحب  وقال  اآلخرين،  احترام« 

شخصيته كـ»حاٍم لألسرة« في »كينج ريتشارد«. 
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كتب: أحـمـد الـُمــؤذن

فـــي احـــتـــفـــال بــهــيــج شــرق 
مــنــطــقـــــة الــمــالــكــيــة بــمــحــاذاة 
مــحــيــط مـــديـــنـــة حـــمـــد، ومـــن 
داخــــل عـــمـــارة مــصــبــاح الــهــدى 
الخميس  يـــوم  فـــي  الـــجـــديـــدة، 
الـــمـــوافـــق الـــثـــامـــن مـــن مـــارس 
أ.  ــب  ــاتــ ــكــ الــ تـــفـــضـــل  2022م، 
بمرافقة  الــقــائــد  عبدالحميد 
بقص  عــلـــــوي  جميلة  الــكــاتــبــة 
ــزي  كــنـــ دار  ــروع  ــــ ــــ ــشـ مـ ــريــــط  شــ
ــع، كــــواحــــدة  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــر والـ لــلــنــشـــ
في  تصب  التي  المشاريع  مــن 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة بــمــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث تــعــمــل عــلــى 
ــوادر الــمــحــلــيــة من  ــكــ جـــــــذب الــ
ــراء  ــعـ ــاب واألدبـــــــــاء والـــشـ ــتـ ــكـ الـ
وعـــمـــوم الــمــثــقــفــيـــــن، لــلــعــنــايــة 
ــة ابــتــغــاء  ــيــ بــمــنــجــزاتــهــم األدبــ

نشرها وتوزيعها.
مــمــلــكــة  أن  ــعــــرف  نــ فـــكـــمـــا 
ــذا  ــاج إلــــــى هـ ــتـ ــن تـــحـ ــريـ ــبـــحـ الـ
النوعي  االستثماري  الــحــراك 
في قطاع النشر والتوزيع الذي 
ــرة كــبــيــرة  ــغـ ــد ثـ ـــ يــســهــم فــــي ســـ
الكتاب  بصناعـة  يتعلق  فيما 
الــبــحــريــنــي، ويــتــكــامــل فــي ذات 
الــــوقــــت مــــع قـــــــطـــاع الــمــطــابــع 
السوق  فــي  العاملة  الــتــجــاريــة 

المحلي. 
صرحت  الحفل  بداية  في 
الــســيــدة جــمــيــلــة عــلــوي بــأنــهــا 
ــات  ــلــــحــــظــ ــدة بــــــهــــــذه الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ
ــة الـــتـــي تــحــقــق فــيــهــا  الـــخـــاصـ
الحلم بتأسيس دار نشـر تكون 
فـــي مملكة  لــلــمــثــقــفــيــن  ـًـا  بــيــتـــ
ألحالمهم  ومنطـلًقا  البحرين 
ــهــــم  ــعــ ــاريــ ــق بــــمــــشــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
القاصة  بمعيـة  وأنها  األدبيـة، 
ــار الـــســـمـــاك كـــشـــريـــك فــي  ــنــ مــ
على  ستعمل  االســتــثــمــار  هـــذا 
ــذا الــحــلــم كـــي تعبر  انـــجـــاح هــ
بــــعــــون اهلل.  الــمــســتــقــبــل  إلـــــى 
فالمشروع ال يقتصر على نشر 
سيحتضن  بــل  فحسب  الكتب 
ــة لــلــقــصــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــــــــورش اإلبـ
الـــقـــصـــيـــرة والـــــروايـــــة والــشــعــر 

حفالت  منصته  عــبــر  وســتــقــام 
تدشين الكتب.

كــمــا شـــكـــرت رئــيــســة الــــدار 
الحضور الكريم ثم استعرضت 
قــبــســات مــن خــطــة عــمــل الـــدار 
ــي اســـتـــقـــطـــاب  ــ وتـــوجـــهـــاتـــهـــا فـ
أ.  ــيــــن.  ــيــ ــنــ ــبــــحــــريــ الــ ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
عبدالحميد القائد بدوره شكر 
وتمنى  عــلــوي  جميلة  مـــبـــادرة 
بعدها  والــنــجــاح،  التوفيق  لها 
تـــم تــقــطـــــيــع كــعــكـــــة االحــتــفــال 
وتــــعــــرف الـــضـــيـــوف فــــي جــولــة 
ــدار  ــ ــلـــى أقــــســــام الــ تـــفـــقـــديـــة عـ
الـــتـــي مـــن الـــمـــأمـــول أن تــكــون 
في  موفقة  استثمارية  إضــافــة 
البحرينية  الثقافية  الــســاحــة 
ــة الـــكـــتـــاب  ــاعـ ــنـ ــدفــــع صـ ــا يــ ــمـ بـ
واالزدهـــار  النمو  إلــى  المحلية 

ــاركـــة بـــتـــرويـــج الــكــتــاب  والـــمـــشـ
الــبــحــريــنــي ضــمــن الــمــعــارض 
معرض  وفي  الدولية.  العربية 
أشــــــار  أيـــــضـــــا  وتـــعـــلـــيـــقـــه  رده 
الـــكـــاتـــب حــمــد الــشــهــابــي إلــى 
فيها على  ركز  تساؤالت  بضعة 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــــدار ومــا 
الـــــذي ســتــقــدمــه إلــــى الــكــاتــب 

المحلي؟
بال شــك.. إطــالق مشاريع 
ــة الـــفـــعـــل  ــيــ ــمــ ــنــ ــب فـــــــي تــ ــ ــصـ ــ تـ
فرصة  لــهــو  المحلي  الــثــقــافــي 
طــيــبــة تــعــكــس حــيــويــة الــمــنــاخ 
االســتــثــمــاري الــمــحــلــي الــقــادر 
عـــــلـــــى اســـــتـــــيـــــعـــــاب مـــخـــتـــلـــف 
الـــمـــشـــاريـــع الــتــطــويــريــة الــتــي 
البحرين  تنهض بواقع مملكة 

الحضاري.

البحريـن �صـماء  فـي  والتوزيـع  للن�صـر  محلـي  �صـــرح 
} ويل سميث وهو يصفع كريس روك.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16076/pdf/1-Supplime/16076.pdf?fixed5495
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/1290263
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290242
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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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العهد  ولــي  الــســامــي.. سمو  الملكي  لــأمــر  إنــفــاًذا 
المعنية بتسليم  الجهات  الــوزراء يوجه  رئيس مجلس 
وســــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
لـ15811 من العاملين في الصفوف األمامية والجهات 

المساندة.
كـــان خــبــرا رائـــعـــًا اســعــد الــجــمــيــع بــعــد عــمــل وتعب 
ألكثر من عامين جهود مضنية متواصلة، شعر األطباء 
كبير،على  بتكريم  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  والعاملين 
ــذي يـــؤدونـــه بكل  الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــبــهــم وعــمــلــهــم الــ
والمجتمع  المرضى  خدمة  فــي  وجــه  أكمل  على  حــب 
ــه مــقــابــل، أال أنـــي شعرت  كــكــل وال يــنــتــظــرون مــن ورائــ
نالوا  قــد  بأنهم  الــوســام  على  بحصولهم  فرحتهم  مــن 
ظروف  ظل  في  المهم  لــدورهــم  تقديرا  يستحقون  ما 
حيث  كله،  العالم  وجهتها  كورونا  لفيروس  استثنائية 
أصبحت مملكة البحرين مثااًل يحتذى به في التعامل 
اآلن  ونستطيع  الــدولــي  الصعيد  عــلــى  الــجــائــحــة  مــع 
أبناء  وبجهود  اهلل  بفضل  ومــرت  أزمــة صعبة  نقول  أن 

الوطن المخلصين.
جهود مخلصة ظهرت خال فترة الجائحة وضعت 
صحة  على  والحفاظ  الــوطــن،  مصلحة  أعينها  نصب 
الصحي  القطاع  في  العاملين  تكاتف جميع  الجميع، 

وجهودهم المتضافرة تغلبت على الصعاب. 
صـــور أطــبــائــنــا الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تشهد  أيديهم،  بين  الوسام  يحملون  وهم  االجتماعي 
على نجاح المرحلة ومواصلة التضحية وتأدية المهمة 

النبيلة بذات التفاني والعزيمة واإلرادة.
و  الرسمية  الصحف  فــي  وكتبت  نــشــرت  اسمائهم 
حفرت في ذاكرتنا جميعا بماء الذهب؛ نعم بعد التعب 

جاء التكريم الكريم والعوض الجميل.
تهانينا القلبية للمكرمين األطباء األعزاء وجميع 
بكل  لهم  وتمنياتي  االستحقاق  وسام  الحاصلين على 
فيه  لما  الـــدؤوب  العمل  مــن  ومــزيــد  والنجاح  التوفيق 

مصلحة ورفعة المملكة، حفظكم اهلل جميعا.

و�سام اال�ستحقاق الطبي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

استعدادا لشهر رمضان
الدكتور وئام حسين: مرضى السكري وصيام آمن 

ــــل مــــن اســـبـــوع  مــــع تــبــقــي أقـ
على بداية شهر رمضان المبارك، 
ــرضــــى  يـــــجـــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مــ
الــــســــكــــري الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــي 
الخضوع  رمــضــان  الــصــيــام شــهــر 
ــة لــلــصــيــام  ــوبـ ــلـ ــطـ ــات مـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ لـ
يذكرها  المرضى.  لصحة  بأمان 
اســتــشــاري  وئـــام حسين  الــدكــتــور 
الصماء  والــغــدد  السكر  ــراض  أمـ
في  البحرين  رويـــال  بمستشفى 
التقييم  وتشمل  التالي:  المقال 

واالســتــشــارات  المستمر  الــطــبــي 
السكري  مريض  فعلى  الطبية. 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج مــع  ــبـ زيـــــــــارة الـــطـ
إيــــاء اعــتــبــار خــــاص لـــأدويـــة و 
والــتــحــكــم  ــام  عـ بــشــكــل  تنظيمها 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر وضــغــط 
الــدم  ــات  دراســ الـــدم. يجب طلب 
الــمــنــاســبــة وتــقــيــيــمــهــا، وتــقــديــم 
مشورة طبية محددة لكل مريض 
على حدة فيما يتعلق بالمخاطر 
عند  يقبلونها  الــتــي  المحتملة 

ــام، حــتــى لو  ــيـ اتـــخـــاذ قـــــرار الـــصـ
صـــامـــوا ضـــد الــمــشــورة الــطــبــيــة. 
ــيــــم، يــجــب  ــيــ ــقــ ــتــ خــــــــال هــــــــذا الــ
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة في 
الـــدواء  نــظــام  الــغــذائــي،  نظامهم 
والــجــرعــات فــي وقــت مبكر حتى 
يــبــدأ الــمــريــض فـــي الــصــيــام مع 
بناًء  وفعال.  ثابت  برنامج  وجود 
السكري  ونوع مرض  العمر  على 
ونــوع  الــنــوع 2(،  )الــنــوع 1 مقابل 
ــري، ومـــضـــاعـــفـــات  ــكــ ــســ أدويــــــــة الــ

وتكرار  الحالية،  القلب  أو  الكلى 
السكر  انخفاض  نوبات  وخطورة 
فــي الـــدم، والــحــمــل، ووجـــود دعم 
ــاز قــيــاس  ــهــ ــر جــ ــ ــوافـ ــ األســـــــــرة، وتـ
ــدم 3 أشــــهــــر مــن  ــ ــ الـــســـكـــر فــــي الـ
 A1c مــتــوســط مــســتــوى الــســكــر
الطبيب  سيوصي  رمــضــان،  قبل 
ذلك  كــان  اذا  بعدمه  أو  بالصيام 
ــًا. غــالــبــيــة الــمــرضــى الــذيــن  ــنـ آمـ
يــصــومــون هـــم مـــن داء الــســكــري 
ــنــــوع 2 )مــــــرض الــســكــري  مــــن الــ

عند البالغين عند تناول األدوية 
وحوالي  األنسولين(  أو  الفموية 
من  الـــســـكـــري  مـــرضـــى  مـــن   %50
الذين يعانون  النوع 1 )األطفال 
المتعددة  األنــســولــيــن  حقن  مــن 
أثــنــاء  أو مــضــخــة األنـــســـولـــيـــن(. 
الـــحـــمـــل، يــجــب مــنــاقــشــة صحة 

الجنين واألم.
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الدكتور علي الظـن: جريفـز مر�ض مناعـي ي�سبـب خلـال 

في الغدة الدرقية.. من اأعرا�سه فقدان الوزن ال�سريع
أمــراض  مــن  »جريفر«  مــرض  يعد 
الــذاتــيــة، وهــو أحــد األســبــاب  المناعة 
ــفـــرط نــشــاط  الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــة بـ
الــغــدة الــدرقــيــة، وهـــو مــا يعني زيـــادة 
وما  الدرقية،  الغدة  هرمون  في  كبيرة 
كبيرة  تأثيرات سلبية  يتبعه ذلك من 
عــلــى أجــهــزة الــجــســم كــلــه، وفـــي حالة 
إهمال عاج مرض جريفز قد يشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة وحــيــاة الــمــريــض، 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور  ــ لــــذا حـ
الصماء  الــغــدد  استشاري  الظن  علي 
والـــســـكـــر والـــســـمـــنـــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 
النفيس لنتعرف على كيفية التحكم 
في مرض جريفز واهم طرق عاجه.

مـــا هـــو مــــرض جــريــفــز؟ وهــــل هو 
شائع؟

عندما نتحدث عن مرض جريفز 
ــواع زيـــادة  ــ فــانــنــا نــتــحــدث عـــن أكــثــر أنـ
نــشــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة شــيــوعــا على 
مستوى البحرين والعالم كله. والغدة 
الــدرقــيــة هــي غـــدة صــغــيــرة فــي أسفل 
ــدة مهمة  مــقــدمــة الــرقــبــة ولــكــنــهــا غــ
جدا، حيث انها تسيطر على التمثيل 

الغذائي لكل خايا وأعضاء الجسم.
ما أسبابه؟

يحدث مرض جريفز نتيجة خلل 
فـــي الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وهــــو الــجــهــاز 
ومهاجمة  الــجــســم  بحماية  الــمــنــوط 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل  االعــداء 
الجهاز  يهاجم  والسباب غير معلومة 
ــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي حــالــة  الــمــنــاعــي الـ

مرض جريفز.
وكأنها من االعداء مما ينتج عنه 
التي  الــمــضــادة  بــاألجــســام  يسمى  مــا 
كبيرة  كمية  افـــراز  على  الــغــدة  تحفز 
جدا من الهرمونات الخاصة بها أكثر 
مما  إليها  الجسم  حــاجــة  مــن  بكثير 

ينتج عنه أعراض المرض.
ما أهم أعراض مرض جريفز؟

أكثر األعراض شيوعا هي تضخم 
ــة مــصــحــوبــا بــفــقــدان  ــيـ ــدرقـ الــــغــــدة الـ
ــادة  ــ الـــــــوزن الـــســـريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن زيـ
الى  الشهية لتناول الطعام باالضافة 
القلب،  نبضات  عــدد  فــي  كبيرة  زيـــادة 
االحـــســـاس بــالــخــفــقــان، زيــــادة الــتــوتــر 
مــع  واألرق  ــوم  ــنــ الــ قـــلـــة  والـــعـــصـــبـــيـــة، 

جحوظ العينين.
الى  النظر  لفت  يجب  هنا  ولكن 
ان هذه االعراض قد ال تكون موجودة 
فــي حــالــة اصــابــة كــبــار الــســن بمرض 
جريفز، حيث ان المرض قد يظهر في 
او اضطراب في الحالة  اكتئاب  صورة 

العقلية او ارتجاف اذيني في القلب.
هل هناك مضاعفات؟

تـــحـــدث الـــمـــضـــاعـــفـــات غـــالـــبـــا فــي 
ــة عـــــــدم الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر  ــ ــالـ ــ حـ
لــلــمــرض او حــالــة اهـــمـــال الـــعـــاج او 
دون  العاج  اخــذ  عن  المريض  توقف 
إلى  يؤدي  الطبيب وهذا قد  استشارة 
وما  الدائم  الشديد  العينين  جحوظ 
يــنــتــج عــنــه مـــن مــشــاكــل الــعــيــون مثل 
هبوط  او  القرنية  تــقــرح  او  الــجــفــاف 
هرمون  في  المفرطة  زيــادة  او  القلب 

العاج  يستدعي  مما  الدرقية،  الغدة 
العاجل في العناية المركزة حيث انه 
المريض  حياة  يهدد  أن  الممكن  من 

نفسه.
كيف يكون التشخيص؟

ــن طـــريـــق  ــ يــــكــــون الـــتـــشـــخـــيـــص عـ
ــدم حــيــث تـــكـــون هــرمــونــات  ــ فــحــص الـ
انخفاض  مع  مرتفعة  الدرقية  الغدة 
ــغــــدة الــنــخــامــيــة  ــرمــــون الــ مـــســـتـــوى هــ
ــؤول عـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط وتــــكــــون  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
االجـــســـام الــمــضــادة الــمــمــيــزة لمرض 
تستطيع  الــتــي  وهــي  مرتفعة  جريفز 
بها تشخيص المرض وفصله عن باقي 
باالضافة  الغدة،  نشاط  زيــادة  اسباب 
للغدة  الصوتية  الموجات  الى فحص 
واحيانا الرنين المغناطيسي للعينين 

في حالة الجحوظ الشديد.
ما هو العاج؟

أقسام:  ثاثة  الــى  العاج  ينقسم 
للغدة  المثبطة  بـــاالدويـــة  عـــاج  اوال 
الــدرقــيــة وهـــذا الــعــاج قــد يمتد الــى 
عامين من العاج المستمر من تقليل 
جــرعــة الــــدواء بــحــرص شــديــد حسب 
المستمرة  ومتابعتها  الغدة  استجابة 

بتحاليل الدم.
المشع وهذا  باليود  العاج  ثانيا: 
تطبيقه  يمكن  ال  ولكن  مدته قصيرة 
كثير  في  انــه  كما  الحاالت  في جميع 
من االحيان يؤدي الى خمول دائم في 
مدى  عاجا  يستدعي  الدرقية  الغدة 

الحياة بالهرمون الخاص بها.
ثالثا: العاج عن طريق الجراحة 
ــدة ويــــتــــم اخـــتـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ ــاسـ بـ
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب حـــســـب عــمــر  ــوع الــ ــ نـ
الــمــريــض وحــالــتــه الــصــحــيــة وحــجــم 
الغدة باالضافة طبعا الى ما يفضله 
العاجات  شــرح  بعد  نفسه  المريض 
ــوع من  ــل نــ ــه، ومــــزايــــا كـ الــمــخــتــلــفــة لــ

العاج وعيوبه.

لمحة عامة عن العيوب الخلقية القلبية لدى األطفال 

الدكتورة �سعاد العامر: العيوب الخلقية 

توؤثر ب�سكل كبير على ع�سلة القلب ونمو الطفل

القلب،  أمــراض  يعانون من  األطفال  الكثير من 
مــنــهــا مـــا هـــو خــلــقــي ومــنــهــا مـــا هـــو مــكــتــســب أي أن 
الــطــفــل يــصــاب بــه نتيجة عــوامــل مــعــيــنــة، األســبــاب 
مــتــعــددة وصــغــر ســـن الــطــفــل قـــد يــكــون مــصــدر قلق 
لــأهــل ولــكــن الـــتـــطـــورات الــطــبــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
أحدثت فارقا كبيرا، لذلك كان للخليج الطبي لقاء 
شامل مع الدكتورة سعاد راشد العامر استشاري قلب 
قلب  طب  قسم  ورئيس  والبالغين  األطفال  وقسطرة 
خليفة  بن  الشيخ محمد  بمركز  التداخلي  األطفال 

التخصصي للقلب.
* ما هي أنواع أمراض القلب لدى األطفال؟ 

تنقسم أمراض القلب عند األطفال إلى قسمين: 
وهي  القلب  في  الخلقية  العيوب  أمــراض  هي  األول 
والثاني  األطفال،  عند  شيوعا  واألكثر  السائد  النوع 
القلب  أمراض تصيب غشاء  المكتسبة وهي  العيوب 
أو الصمامات نتيجة التهاب أو مرض مناعي مكتسب 
وهي أقل شيوعا ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على 

الطفل قد يصاحبه مدى الحياة. 
* ما أنواع عيوب القلب الخلقية عند األطفال؟ 

وهل األسباب تكون معروفة؟
ــيـــوب الــخــلــقــيــة فــــي الــقــلــب  ــعـ يــمــكــن تــقــســيــم الـ
الفتحات  مثل  بسيطة  خلقية  عــيــوب  قسمين:  إلــى 
وتضيقات  األذيــنــيــن  بين  والفتحات  البطينين  بين 
الصمامات البسيطة، والعيوب الخلقية المعقدة مثل 
أحادي البطين وضمور الجزء األيسر الحاد وغيرها 

من التشوهات المعقدة. 
الطريقة  بهذه  التقسيم  السهل  من  ليس  ولكن 
العيوب  مــن  تعتبر  عيوبا  هناك  إن  حيث  غيرها،  أو 
على  كــبــيــر  بــشــكــل  تــؤثــر  ولــكــنــهــا  البسيطة  الخلقية 
عــضــلــة الــقــلــب وفــاعــلــيــتــه وكــذلــك عــلــى نــمــو الطفل 
وعلى حياته وخصوصا في األطفال الخدج واألطفال 
متعددة  خلقية  وتشوهات  عيوب  مــن  يعانون  الــذيــن 

وكذلك األطفال الذين يعانون من متازمات. 
ــاب فـــعـــادة تـــكـــون غير  ــبــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى األســ
معروفة، فهناك عيوب خلقية تكون جزءا من متازمة 
أو مرض جيني محدد، وبعض العيوب يمكن حدوثها 

لدى أي طفل طبيعي. 
الخلقية  الــعــيــوب  اكــتــشــاف  يــتــم  ســـن  أي  فـــي   *

للقلب؟ 
الــحــديــثــة أصـــبـــح تشخيص  الــتــقــنــيــات  بــفــضــل 
الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فــي الــقــلــب مــن مــراحــل التكوين 
ــة، حــيــث يــمــكــن لــــأم الــحــامــل أن  ــنـ األولـــــى فـــي األجـ
التصوير  خــال  مــن  الخلقية  الــعــيــوب  بــوجــود  تعلم 
التلفزيوني للجنين خال األسبوع الـ20 من الحمل، 
وفي هذا الفحص يتم اكتشاف أغلب العيوب الخلقية 
بــمــا فــيــهــا الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب إن وجـــدت، 

وخصوصا التشوهات الخلقية المعقدة.
وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال يـــتـــم الــتــشــخــيــص إال 
يتم  قــد  الخلقية  العيوب  بعض  إن  بــل  الـــوالدة،  بعد 
الطفل  حــيــاة  مـــن  ــى  ــ األولـ األشـــهـــر  بــعــد  تشخيصها 
وبــعــضــهــا اآلخـــر قــد ال يــتــم اكــتــشــافــهــا حــتــى مــراحــل 

البلوغ. 
أو عــامــات تدل  أعـــراض  كــان هــنــاك أي  وإذا مــا 
على أن الطفل لديه عيب خلقي في القلب فإن هناك 
عددا من الفحوصات المبدئية الدورية المهمة التي 
الدقيق  الــســريــري  الفحص  تتضمن  وهــي  بها  نــقــوم 
الذي يحتوي على تسجيل مفصل لجميع العامات 
وضغط  األكسجين  نسبة  فيها  بما  للطفل  الحيوية 
الــدم في أطــراف الطفل األربــعــة، يلي ذلــك الفحص 
باألشعة السينية للصدر )XRAY( وبعدها التخطيط 

.)ECG( القلبي
وبعد ذلك نقوم بعمل تصوير األشعة التلفزيونية 

.)ECHO( للقلب
وقد يتم استخدام تقنيات التصوير األخرى مثل 
الرنين المغناطيسي للقلب أو األشعة المقطعية إذا 

استدعى األمر. 
* وماذا عن األعراض؟ 

الــعــيــوب  بــالــحــديــث عــن األعـــــراض فــقــد تنقسم 
الــعــيــوب الخلقية  رئــيــســيــن،  ــى قــســمــيــن  إلـ الــخــلــقــيــة 
رباعي  مثل  الــــوالدة  منذ  وتــكــون  لــلــزرقــة  المصاحبة 
فالوت وانقاب في الشرايين الرئيسية، والعيوب غير 
لها  أعــراض  لديه  الطفل  ويكون  للزرقة  المصاحبة 

عاقة بقصور القلب مثل التعرق الشديد وسرعة في 
التنفس، وقلة الرضاعة والتهابات متكررة في الصدر 

وتسارع في نبضات القلب. 
أو عدد منها  األعــراض  أحد هذه  وعندما يظهر 
الطبيب  توجيه  على  يساعد  ذلــك  فــإن  الطفل  على 
المختص للعمل على اتخاذ اإلجراء المناسب سواء 
بدءا ببعض األدوية والعاجات المساعدة أو تحويل 
العاج  لتلقي  العناية  أو  الطوارئ  وحدة  إلى  الطفل 

الازم.
وتكون األعراض بحسب عمر الطفل ونوع العيب 
العيوب  القلب، فبعض  الخلقي وتأثيره على وظيفة 
األطفال  في  جــدا  كبيرة  مشاكل  تسبب  قد  الخلقية 
أشهر  مــن  تعد  الــتــي  الشريانية  الــقــنــاة  مثل  الــخــدج 
العيوب الخلقية التي يتم تشخيصها لدى األطفال 

الخدج.
وهــنــاك عــيــوب أخــــرى قــد ال تــســبــب أي أعـــراض 
وقد  األذيــنــيــن  بين  الصغيرة  الفتحات  مثل  للطفل 
األربعين،  أو  الثاثين  ســن  فــي  إال  اكتشافها  يتم  ال 
على العكس من ذلك فإن بعض العيوب الخلقية قد 
الطفل  الدموية لدى  الــدورة  تسبب قصورا حــادا في 
تؤدي إلى مشاكل تظهر خال األسبوع األول أو الثاني 
التضيق  العيوب  هــذه  على  ومثال  الطفل،  حياة  من 

الشديد في الشريان األورطي.
* هل هناك عوامل خطورة؟ 

الخطورة،  عــوامــل  أحــد  يعد  تــاريــخ عائلي  وجــود 
ولــكــن مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي يــجــب أن تضعها 
األمهات الحوامل في الحسبان هي داء السكري غير 
انـــه يــعــد من  المنتظم خـــال مــرحــلــة الــحــمــل حــيــث 
لإصابة  الجنين  تعرض  التي  الخطورة  عوامل  أهم 
بتشوهات خلقية في القلب قد يكون بعضها شديدا 
الـــعـــوامـــل األخـــــرى إصـــابـــة األم ببعض  جـــــدا.  ومــــن 
تــعــاطــي األم بعض  أو  الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  ــراض  ــ األمـ
األدوية التي قد تسبب بعض التشوهات وكذلك بعض 
الــتــي تصيب األم الــحــامــل قــد يــكــون لها  االلــتــهــابــات 
تأثير على الجنين وتعد من عوامل الخطر لإصابة 

بعدد من التشوهات الخلقية. 

* ما هي المضاعفات المحتملة؟ 
تكون بحسب نوع العيب الخلقي ووقت تشخيصه، 
في  تشخيصهم  يتم  الذين  األطــفــال  أغلب  إن  حيث 
الــمــنــاســب يــخــضــعــون لــخــطــة عـــاج مناسبة  الـــوقـــت 

تقيهم بحول اهلل من المضاعفات المحتملة. 
* كيف يكون العاج؟ وهل يتم التدخل الجراحي 

من سن صغيرة؟
سواء  تداخلية  وعاجات  دوائية  عاجات  هناك 
يعتمد  وذلــك  المفتوح  القلب  بعملية  أو  بالقسطرة 

على نوع التشخيص وعمر الطفل.
احتاج  مــا  اذا  عمر صغير  فــي  التدخل  يتم  وقــد 
ــى ذلــــــك. وبـــفـــضـــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ الـــطـــفـــل إلـ
والــخــبــرات الــمــتــوافــرة فــي مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بإجراء  نقوم  للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
القسطرة التداخلية لأطفال من اليوم األول إذا ما 

احتاج الطفل إلى ذلك.
* بأسلوب مبسط ما هي القسطرة القلبية؟

ــة أنـــابـــيـــب  ــواســــطــ ــلــــي يـــتـــم بــ ــي إجـــــــــراء تــــداخــ ــ هـ
عبر  المعالج  الطبيب  يدخلها  ضعيفة  باستيكية 
الشرايين الرئيسية المركزية أعلى الفخذ ويصل بها 
إلى حجرات القلب لقياس نسبة األكسجين والضغط 
في كل غرفة وهي ما تعرف بالقسطرة التشخيصية. 
أمـــا الــقــســطــرة الــعــاجــيــة فــهــي تــكــون لتصحيح 
الــصــمــامــات عن  الــعــيــب الخلقي عــن طــريــق تــوســيــع 

طريق البالون.
الــســدادات  طــريــق  عــن  القلبية  الفتحات  إغـــاق 
األذينين،  بين  فتحة  الشريانية،  القناة  فتحة  )مثل 

فتحة بين البطينين(.
ــوائـــد الــقــســطــرة الــعــاجــيــة مــقــارنــة  ــا هـــي فـ * مـ

بالقلب المفتوح؟
عدم الحاجة إلى فتح صدر الطفل، ومدة البقاء 
بالمستشفى من 24 إلى 48 ساعة، وعدم الحاجة إلى 

المكوث في العناية المركزة.

تعد عملية زراعـــة األســنــان ثـــورة فــي عــالــم طــب األســنــان 
الحديث، وخاصة أنها تعيد ما فقده اإلنسان من أسنان على 
البتسامته،  وحيوية  جماال  للشخص  يعيد  مما  السنين،  مر 
أنــهــا تحافظ على  اتــجــاه كما  أكــثــر  الــحــل األمــثــل مــن  وتعتبر 
حــاور  لــذلــك  الــضــمــور،  مثل  كثيرة  مــن مشاكل  الفكين  عــظــام 
الخليج الطبي الدكتور أمين العلوي اختصاصي طب وجراحة 
فم وزراعة األسنان بمركز دنتاليا الطبي لنتعرف على عمليات 

زراعة األسنان ومدى نجاحها.
متى يلجأ المريض إلى زراعة األسنان؟

يلجأ المريض إلى زراعة االسنان في حال فقدان األسنان 
كسور  أو  الخلع  أو  اللثة  التهاب  جــراء  األمامية،  أو  الخلفية 

األسنان أو التسوس.
ما مدى نجاح عملية زراعة األسنان؟

نجاحا  وأثبتت  المفقود،  للسن  بديل  افضل  هي  الزراعة 
المريض بعد خلع  اكثر سهولة، فيزورنا  كبيرا وأصبحت االن 
نقوم  بعدها  تام  التئام  هناك  يكون  حتي  بأسبوعين  الضرس 
بعمل أشــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد لــنــعــرف كــثــافــة الــعــظــم ونفحص 
المريض ونقيس المسافة بين الضروس، وعند تأكدنا من ان 
المريض يصلح للزراعة نبدأ بخطوات الزراعة وننتظر 4 أشهر 
لوضع السن النهائي، وفي هذه المدة نضع سنا مؤقتة يسهل 
الزراعة  عملية  نجاح  عليه  يتوقف  ما  وأهــم  وخلعها،  تركيبها 
المتطورة  التقنيات  استخدام  بكيفية  وإلمامه  الطبيب  خبرة 

للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.
كيف تتم عملية زراعة األسنان؟

إجــراء صــورة وأشعة لفم  الــزراعــة يتم  إجــراء عملية  قبل 
مكان  عند  الفكين  عظم  وضــع  وتشخيص  للكشف  المريض، 

الزراعة المطلوب بصور ثاثية األبعاد.
بعد شهرين  الزرعة  المتعارف عليها هي وضع  الطريقة   
أو ثاثة من الخلع لبناء أساس صلب حول الزرعة، من بعدها 
يتم تركيب التاج فوق الزرعة بعد 3 أشهر تقريبا اللتئام الزرعة 

مع العظم بشكل جيد.
ما  منها  عوامل  عــدة  على  األســنــان  زرعــات  نجاح  ويعتمد 
والثالثة  بالمريض،  يتعلق  ما  ومنها  نفسها،  بالزرعة  يتعلق 
إنجاح  إلى  الطبي  دنتاليا  مركز  ويسعى  الطبيب  على  تعتمد 
عملية الـــزراعـــة عــن طــريــق الــتــوافــق بــيــن كــل تــلــك الــعــوامــل، 
فبالنسبة للعوامل المتعلقة بالمادة المستخدمة فهي األكثر 
يتفاعل  ال  إنــه  حيث  التايتنيوم،  من  والمصنوعة  استخداما 

أنواع  اآلن  ويوجد  تأثيرات جانبية،  إلى  يؤدي  وال  الجسم  مع 
والسيراميك،  الزركونيوم  مثل  تطويرها  تم  للزرعات  جديدة 
والتي تعطي نتائج أفضل لأسنان األمامية من حيث النتيجة 
الجمالية. ويكون ذلك بالبنج الموضعي وفي 15 دقيقة تقريبا.

هل تصلح لكل الحاالت واألعمار؟
عادة نبدأ عملية الزراعة من عمر 18 عاما وبعد الفحص 
عملية  صاحية  مــدى  الطبيب  يــحــدد  والتشخيص  الــدقــيــق 
سهلة  أصبحت  اآلن  العملية  للجميع،  تصلح  فغالبا  الــزراعــة 

وبسيطة.
ما المدة المحددة للزراعة؟

بداية  أشهر منذ  أربــعــة  إلــى  مــن ثاثة  الـــزرع  مــدة  تقريبا 
الزرعة إلى تركيب السن النهائي، بحسب النوع المطلوب.

ماذا بعد عملية زراعة األسنان؟
الــعــاج لتعويض  تعتبر زراعـــة االســنــان مــن افــضــل طــرق 
طبيعي  بشكل  االســنــان  مــع  تندمج  ألنــهــا  المفقودة  االســنــان 
في  الــمــراجــع  يستمر  مؤقتا،  ولــيــس  دائــمــا  وتعتبر حــا  وآمـــن 
السن  الطبي لاطمئنان على  الفحص  لعمل  الدورية  زيارتنا 

المزروع. 

الدكتور اأمين العلوي: 
االأ�سنان المزروعة بديل طبيعي يدوم مدى الحياة 

العهد  ولــي  الــســامــي.. سمو  الملكي  لــأمــر  إنــفــاًذا 
المعنية بتسليم  الجهات  الــوزراء يوجه  رئيس مجلس 
وســــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
لـ15811 من العاملين في الصفوف األمامية والجهات 

المساندة.
كـــان خــبــرا رائـــعـــًا اســعــد الــجــمــيــع بــعــد عــمــل وتعب 
ألكثر من عامين جهود مضنية متواصلة، شعر األطباء 
كبير،على  بتكريم  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  والعاملين 
ــذي يـــؤدونـــه بكل  الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــبــهــم وعــمــلــهــم الــ
والمجتمع  المرضى  خدمة  فــي  وجــه  أكمل  على  حــب 
ــه مــقــابــل، أال أنـــي شعرت  كــكــل وال يــنــتــظــرون مــن ورائــ
نالوا  قــد  بأنهم  الــوســام  على  بحصولهم  فرحتهم  مــن 
ظروف  ظل  في  المهم  لــدورهــم  تقديرا  يستحقون  ما 
حيث  كله،  العالم  وجهتها  كورونا  لفيروس  استثنائية 
أصبحت مملكة البحرين مثااًل يحتذى به في التعامل 
اآلن  ونستطيع  الــدولــي  الصعيد  عــلــى  الــجــائــحــة  مــع 
أبناء  وبجهود  اهلل  بفضل  ومــرت  أزمــة صعبة  نقول  أن 

الوطن المخلصين.
جهود مخلصة ظهرت خال فترة الجائحة وضعت 
صحة  على  والحفاظ  الــوطــن،  مصلحة  أعينها  نصب 
الصحي  القطاع  في  العاملين  تكاتف جميع  الجميع، 

وجهودهم المتضافرة تغلبت على الصعاب. 
صـــور أطــبــائــنــا الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تشهد  أيديهم،  بين  الوسام  يحملون  وهم  االجتماعي 
على نجاح المرحلة ومواصلة التضحية وتأدية المهمة 

النبيلة بذات التفاني والعزيمة واإلرادة.
و  الرسمية  الصحف  فــي  وكتبت  نــشــرت  اسمائهم 
حفرت في ذاكرتنا جميعا بماء الذهب؛ نعم بعد التعب 

جاء التكريم الكريم والعوض الجميل.
تهانينا القلبية للمكرمين األطباء األعزاء وجميع 
بكل  لهم  وتمنياتي  االستحقاق  وسام  الحاصلين على 
فيه  لما  الـــدؤوب  العمل  مــن  ومــزيــد  والنجاح  التوفيق 

مصلحة ورفعة المملكة، حفظكم اهلل جميعا.

و�سام اال�ستحقاق الطبي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

استعدادا لشهر رمضان
الدكتور وئام حسين: مرضى السكري وصيام آمن 

ــــل مــــن اســـبـــوع  مــــع تــبــقــي أقـ
على بداية شهر رمضان المبارك، 
ــرضــــى  يـــــجـــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مــ
الــــســــكــــري الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــي 
الخضوع  رمــضــان  الــصــيــام شــهــر 
ــة لــلــصــيــام  ــوبـ ــلـ ــطـ ــات مـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ لـ
يذكرها  المرضى.  لصحة  بأمان 
اســتــشــاري  وئـــام حسين  الــدكــتــور 
الصماء  والــغــدد  السكر  ــراض  أمـ
في  البحرين  رويـــال  بمستشفى 
التقييم  وتشمل  التالي:  المقال 

واالســتــشــارات  المستمر  الــطــبــي 
السكري  مريض  فعلى  الطبية. 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج مــع  ــبـ زيـــــــــارة الـــطـ
إيــــاء اعــتــبــار خــــاص لـــأدويـــة و 
والــتــحــكــم  ــام  عـ بــشــكــل  تنظيمها 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر وضــغــط 
الــدم  ــات  دراســ الـــدم. يجب طلب 
الــمــنــاســبــة وتــقــيــيــمــهــا، وتــقــديــم 
مشورة طبية محددة لكل مريض 
على حدة فيما يتعلق بالمخاطر 
عند  يقبلونها  الــتــي  المحتملة 

ــام، حــتــى لو  ــيـ اتـــخـــاذ قـــــرار الـــصـ
صـــامـــوا ضـــد الــمــشــورة الــطــبــيــة. 
ــيــــم، يــجــب  ــيــ ــقــ ــتــ خــــــــال هــــــــذا الــ
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة في 
الـــدواء  نــظــام  الــغــذائــي،  نظامهم 
والــجــرعــات فــي وقــت مبكر حتى 
يــبــدأ الــمــريــض فـــي الــصــيــام مع 
بناًء  وفعال.  ثابت  برنامج  وجود 
السكري  ونوع مرض  العمر  على 
ونــوع  الــنــوع 2(،  )الــنــوع 1 مقابل 
ــري، ومـــضـــاعـــفـــات  ــكــ ــســ أدويــــــــة الــ

وتكرار  الحالية،  القلب  أو  الكلى 
السكر  انخفاض  نوبات  وخطورة 
فــي الـــدم، والــحــمــل، ووجـــود دعم 
ــاز قــيــاس  ــهــ ــر جــ ــ ــوافـ ــ األســـــــــرة، وتـ
ــدم 3 أشــــهــــر مــن  ــ ــ الـــســـكـــر فــــي الـ
 A1c مــتــوســط مــســتــوى الــســكــر
الطبيب  سيوصي  رمــضــان،  قبل 
ذلك  كــان  اذا  بعدمه  أو  بالصيام 
ــًا. غــالــبــيــة الــمــرضــى الــذيــن  ــنـ آمـ
يــصــومــون هـــم مـــن داء الــســكــري 
ــنــــوع 2 )مــــــرض الــســكــري  مــــن الــ

عند البالغين عند تناول األدوية 
وحوالي  األنسولين(  أو  الفموية 
من  الـــســـكـــري  مـــرضـــى  مـــن   %50
الذين يعانون  النوع 1 )األطفال 
المتعددة  األنــســولــيــن  حقن  مــن 
أثــنــاء  أو مــضــخــة األنـــســـولـــيـــن(. 
الـــحـــمـــل، يــجــب مــنــاقــشــة صحة 

الجنين واألم.
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الدكتور علي الظـن: جريفـز مر�ض مناعـي ي�سبـب خلـال 

في الغدة الدرقية.. من اأعرا�سه فقدان الوزن ال�سريع
أمــراض  مــن  »جريفر«  مــرض  يعد 
الــذاتــيــة، وهــو أحــد األســبــاب  المناعة 
ــفـــرط نــشــاط  الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــة بـ
الــغــدة الــدرقــيــة، وهـــو مــا يعني زيـــادة 
وما  الدرقية،  الغدة  هرمون  في  كبيرة 
كبيرة  تأثيرات سلبية  يتبعه ذلك من 
عــلــى أجــهــزة الــجــســم كــلــه، وفـــي حالة 
إهمال عاج مرض جريفز قد يشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة وحــيــاة الــمــريــض، 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور  ــ لــــذا حـ
الصماء  الــغــدد  استشاري  الظن  علي 
والـــســـكـــر والـــســـمـــنـــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 
النفيس لنتعرف على كيفية التحكم 
في مرض جريفز واهم طرق عاجه.

مـــا هـــو مــــرض جــريــفــز؟ وهــــل هو 
شائع؟

عندما نتحدث عن مرض جريفز 
ــواع زيـــادة  ــ فــانــنــا نــتــحــدث عـــن أكــثــر أنـ
نــشــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة شــيــوعــا على 
مستوى البحرين والعالم كله. والغدة 
الــدرقــيــة هــي غـــدة صــغــيــرة فــي أسفل 
ــدة مهمة  مــقــدمــة الــرقــبــة ولــكــنــهــا غــ
جدا، حيث انها تسيطر على التمثيل 

الغذائي لكل خايا وأعضاء الجسم.
ما أسبابه؟

يحدث مرض جريفز نتيجة خلل 
فـــي الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وهــــو الــجــهــاز 
ومهاجمة  الــجــســم  بحماية  الــمــنــوط 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل  االعــداء 
الجهاز  يهاجم  والسباب غير معلومة 
ــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي حــالــة  الــمــنــاعــي الـ

مرض جريفز.
وكأنها من االعداء مما ينتج عنه 
التي  الــمــضــادة  بــاألجــســام  يسمى  مــا 
كبيرة  كمية  افـــراز  على  الــغــدة  تحفز 
جدا من الهرمونات الخاصة بها أكثر 
مما  إليها  الجسم  حــاجــة  مــن  بكثير 

ينتج عنه أعراض المرض.
ما أهم أعراض مرض جريفز؟

أكثر األعراض شيوعا هي تضخم 
ــة مــصــحــوبــا بــفــقــدان  ــيـ ــدرقـ الــــغــــدة الـ
ــادة  ــ الـــــــوزن الـــســـريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن زيـ
الى  الشهية لتناول الطعام باالضافة 
القلب،  نبضات  عــدد  فــي  كبيرة  زيـــادة 
االحـــســـاس بــالــخــفــقــان، زيــــادة الــتــوتــر 
مــع  واألرق  ــوم  ــنــ الــ قـــلـــة  والـــعـــصـــبـــيـــة، 

جحوظ العينين.
الى  النظر  لفت  يجب  هنا  ولكن 
ان هذه االعراض قد ال تكون موجودة 
فــي حــالــة اصــابــة كــبــار الــســن بمرض 
جريفز، حيث ان المرض قد يظهر في 
او اضطراب في الحالة  اكتئاب  صورة 

العقلية او ارتجاف اذيني في القلب.
هل هناك مضاعفات؟

تـــحـــدث الـــمـــضـــاعـــفـــات غـــالـــبـــا فــي 
ــة عـــــــدم الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر  ــ ــالـ ــ حـ
لــلــمــرض او حــالــة اهـــمـــال الـــعـــاج او 
دون  العاج  اخــذ  عن  المريض  توقف 
إلى  يؤدي  الطبيب وهذا قد  استشارة 
وما  الدائم  الشديد  العينين  جحوظ 
يــنــتــج عــنــه مـــن مــشــاكــل الــعــيــون مثل 
هبوط  او  القرنية  تــقــرح  او  الــجــفــاف 
هرمون  في  المفرطة  زيــادة  او  القلب 

العاج  يستدعي  مما  الدرقية،  الغدة 
العاجل في العناية المركزة حيث انه 
المريض  حياة  يهدد  أن  الممكن  من 

نفسه.
كيف يكون التشخيص؟

ــن طـــريـــق  ــ يــــكــــون الـــتـــشـــخـــيـــص عـ
ــدم حــيــث تـــكـــون هــرمــونــات  ــ فــحــص الـ
انخفاض  مع  مرتفعة  الدرقية  الغدة 
ــغــــدة الــنــخــامــيــة  ــرمــــون الــ مـــســـتـــوى هــ
ــؤول عـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط وتــــكــــون  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
االجـــســـام الــمــضــادة الــمــمــيــزة لمرض 
تستطيع  الــتــي  وهــي  مرتفعة  جريفز 
بها تشخيص المرض وفصله عن باقي 
باالضافة  الغدة،  نشاط  زيــادة  اسباب 
للغدة  الصوتية  الموجات  الى فحص 
واحيانا الرنين المغناطيسي للعينين 

في حالة الجحوظ الشديد.
ما هو العاج؟

أقسام:  ثاثة  الــى  العاج  ينقسم 
للغدة  المثبطة  بـــاالدويـــة  عـــاج  اوال 
الــدرقــيــة وهـــذا الــعــاج قــد يمتد الــى 
عامين من العاج المستمر من تقليل 
جــرعــة الــــدواء بــحــرص شــديــد حسب 
المستمرة  ومتابعتها  الغدة  استجابة 

بتحاليل الدم.
المشع وهذا  باليود  العاج  ثانيا: 
تطبيقه  يمكن  ال  ولكن  مدته قصيرة 
كثير  في  انــه  كما  الحاالت  في جميع 
من االحيان يؤدي الى خمول دائم في 
مدى  عاجا  يستدعي  الدرقية  الغدة 

الحياة بالهرمون الخاص بها.
ثالثا: العاج عن طريق الجراحة 
ــدة ويــــتــــم اخـــتـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ ــاسـ بـ
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب حـــســـب عــمــر  ــوع الــ ــ نـ
الــمــريــض وحــالــتــه الــصــحــيــة وحــجــم 
الغدة باالضافة طبعا الى ما يفضله 
العاجات  شــرح  بعد  نفسه  المريض 
ــوع من  ــل نــ ــه، ومــــزايــــا كـ الــمــخــتــلــفــة لــ

العاج وعيوبه.

لمحة عامة عن العيوب الخلقية القلبية لدى األطفال 

الدكتورة �سعاد العامر: العيوب الخلقية 

توؤثر ب�سكل كبير على ع�سلة القلب ونمو الطفل

القلب،  أمــراض  يعانون من  األطفال  الكثير من 
مــنــهــا مـــا هـــو خــلــقــي ومــنــهــا مـــا هـــو مــكــتــســب أي أن 
الــطــفــل يــصــاب بــه نتيجة عــوامــل مــعــيــنــة، األســبــاب 
مــتــعــددة وصــغــر ســـن الــطــفــل قـــد يــكــون مــصــدر قلق 
لــأهــل ولــكــن الـــتـــطـــورات الــطــبــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
أحدثت فارقا كبيرا، لذلك كان للخليج الطبي لقاء 
شامل مع الدكتورة سعاد راشد العامر استشاري قلب 
قلب  طب  قسم  ورئيس  والبالغين  األطفال  وقسطرة 
خليفة  بن  الشيخ محمد  بمركز  التداخلي  األطفال 

التخصصي للقلب.
* ما هي أنواع أمراض القلب لدى األطفال؟ 

تنقسم أمراض القلب عند األطفال إلى قسمين: 
وهي  القلب  في  الخلقية  العيوب  أمــراض  هي  األول 
والثاني  األطفال،  عند  شيوعا  واألكثر  السائد  النوع 
القلب  أمراض تصيب غشاء  المكتسبة وهي  العيوب 
أو الصمامات نتيجة التهاب أو مرض مناعي مكتسب 
وهي أقل شيوعا ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على 

الطفل قد يصاحبه مدى الحياة. 
* ما أنواع عيوب القلب الخلقية عند األطفال؟ 

وهل األسباب تكون معروفة؟
ــيـــوب الــخــلــقــيــة فــــي الــقــلــب  ــعـ يــمــكــن تــقــســيــم الـ
الفتحات  مثل  بسيطة  خلقية  عــيــوب  قسمين:  إلــى 
وتضيقات  األذيــنــيــن  بين  والفتحات  البطينين  بين 
الصمامات البسيطة، والعيوب الخلقية المعقدة مثل 
أحادي البطين وضمور الجزء األيسر الحاد وغيرها 

من التشوهات المعقدة. 
الطريقة  بهذه  التقسيم  السهل  من  ليس  ولكن 
العيوب  مــن  تعتبر  عيوبا  هناك  إن  حيث  غيرها،  أو 
على  كــبــيــر  بــشــكــل  تــؤثــر  ولــكــنــهــا  البسيطة  الخلقية 
عــضــلــة الــقــلــب وفــاعــلــيــتــه وكــذلــك عــلــى نــمــو الطفل 
وعلى حياته وخصوصا في األطفال الخدج واألطفال 
متعددة  خلقية  وتشوهات  عيوب  مــن  يعانون  الــذيــن 

وكذلك األطفال الذين يعانون من متازمات. 
ــاب فـــعـــادة تـــكـــون غير  ــبــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى األســ
معروفة، فهناك عيوب خلقية تكون جزءا من متازمة 
أو مرض جيني محدد، وبعض العيوب يمكن حدوثها 

لدى أي طفل طبيعي. 
الخلقية  الــعــيــوب  اكــتــشــاف  يــتــم  ســـن  أي  فـــي   *

للقلب؟ 
الــحــديــثــة أصـــبـــح تشخيص  الــتــقــنــيــات  بــفــضــل 
الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فــي الــقــلــب مــن مــراحــل التكوين 
ــة، حــيــث يــمــكــن لــــأم الــحــامــل أن  ــنـ األولـــــى فـــي األجـ
التصوير  خــال  مــن  الخلقية  الــعــيــوب  بــوجــود  تعلم 
التلفزيوني للجنين خال األسبوع الـ20 من الحمل، 
وفي هذا الفحص يتم اكتشاف أغلب العيوب الخلقية 
بــمــا فــيــهــا الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب إن وجـــدت، 

وخصوصا التشوهات الخلقية المعقدة.
وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال يـــتـــم الــتــشــخــيــص إال 
يتم  قــد  الخلقية  العيوب  بعض  إن  بــل  الـــوالدة،  بعد 
الطفل  حــيــاة  مـــن  ــى  ــ األولـ األشـــهـــر  بــعــد  تشخيصها 
وبــعــضــهــا اآلخـــر قــد ال يــتــم اكــتــشــافــهــا حــتــى مــراحــل 

البلوغ. 
أو عــامــات تدل  أعـــراض  كــان هــنــاك أي  وإذا مــا 
على أن الطفل لديه عيب خلقي في القلب فإن هناك 
عددا من الفحوصات المبدئية الدورية المهمة التي 
الدقيق  الــســريــري  الفحص  تتضمن  وهــي  بها  نــقــوم 
الذي يحتوي على تسجيل مفصل لجميع العامات 
وضغط  األكسجين  نسبة  فيها  بما  للطفل  الحيوية 
الــدم في أطــراف الطفل األربــعــة، يلي ذلــك الفحص 
باألشعة السينية للصدر )XRAY( وبعدها التخطيط 

.)ECG( القلبي
وبعد ذلك نقوم بعمل تصوير األشعة التلفزيونية 

.)ECHO( للقلب
وقد يتم استخدام تقنيات التصوير األخرى مثل 
الرنين المغناطيسي للقلب أو األشعة المقطعية إذا 

استدعى األمر. 
* وماذا عن األعراض؟ 

الــعــيــوب  بــالــحــديــث عــن األعـــــراض فــقــد تنقسم 
الــعــيــوب الخلقية  رئــيــســيــن،  ــى قــســمــيــن  إلـ الــخــلــقــيــة 
رباعي  مثل  الــــوالدة  منذ  وتــكــون  لــلــزرقــة  المصاحبة 
فالوت وانقاب في الشرايين الرئيسية، والعيوب غير 
لها  أعــراض  لديه  الطفل  ويكون  للزرقة  المصاحبة 

عاقة بقصور القلب مثل التعرق الشديد وسرعة في 
التنفس، وقلة الرضاعة والتهابات متكررة في الصدر 

وتسارع في نبضات القلب. 
أو عدد منها  األعــراض  أحد هذه  وعندما يظهر 
الطبيب  توجيه  على  يساعد  ذلــك  فــإن  الطفل  على 
المختص للعمل على اتخاذ اإلجراء المناسب سواء 
بدءا ببعض األدوية والعاجات المساعدة أو تحويل 
العاج  لتلقي  العناية  أو  الطوارئ  وحدة  إلى  الطفل 

الازم.
وتكون األعراض بحسب عمر الطفل ونوع العيب 
العيوب  القلب، فبعض  الخلقي وتأثيره على وظيفة 
األطفال  في  جــدا  كبيرة  مشاكل  تسبب  قد  الخلقية 
أشهر  مــن  تعد  الــتــي  الشريانية  الــقــنــاة  مثل  الــخــدج 
العيوب الخلقية التي يتم تشخيصها لدى األطفال 

الخدج.
وهــنــاك عــيــوب أخــــرى قــد ال تــســبــب أي أعـــراض 
وقد  األذيــنــيــن  بين  الصغيرة  الفتحات  مثل  للطفل 
األربعين،  أو  الثاثين  ســن  فــي  إال  اكتشافها  يتم  ال 
على العكس من ذلك فإن بعض العيوب الخلقية قد 
الطفل  الدموية لدى  الــدورة  تسبب قصورا حــادا في 
تؤدي إلى مشاكل تظهر خال األسبوع األول أو الثاني 
التضيق  العيوب  هــذه  على  ومثال  الطفل،  حياة  من 

الشديد في الشريان األورطي.
* هل هناك عوامل خطورة؟ 

الخطورة،  عــوامــل  أحــد  يعد  تــاريــخ عائلي  وجــود 
ولــكــن مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي يــجــب أن تضعها 
األمهات الحوامل في الحسبان هي داء السكري غير 
انـــه يــعــد من  المنتظم خـــال مــرحــلــة الــحــمــل حــيــث 
لإصابة  الجنين  تعرض  التي  الخطورة  عوامل  أهم 
بتشوهات خلقية في القلب قد يكون بعضها شديدا 
الـــعـــوامـــل األخـــــرى إصـــابـــة األم ببعض  جـــــدا.  ومــــن 
تــعــاطــي األم بعض  أو  الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  ــراض  ــ األمـ
األدوية التي قد تسبب بعض التشوهات وكذلك بعض 
الــتــي تصيب األم الــحــامــل قــد يــكــون لها  االلــتــهــابــات 
تأثير على الجنين وتعد من عوامل الخطر لإصابة 

بعدد من التشوهات الخلقية. 

* ما هي المضاعفات المحتملة؟ 
تكون بحسب نوع العيب الخلقي ووقت تشخيصه، 
في  تشخيصهم  يتم  الذين  األطــفــال  أغلب  إن  حيث 
الــمــنــاســب يــخــضــعــون لــخــطــة عـــاج مناسبة  الـــوقـــت 

تقيهم بحول اهلل من المضاعفات المحتملة. 
* كيف يكون العاج؟ وهل يتم التدخل الجراحي 

من سن صغيرة؟
سواء  تداخلية  وعاجات  دوائية  عاجات  هناك 
يعتمد  وذلــك  المفتوح  القلب  بعملية  أو  بالقسطرة 

على نوع التشخيص وعمر الطفل.
احتاج  مــا  اذا  عمر صغير  فــي  التدخل  يتم  وقــد 
ــى ذلــــــك. وبـــفـــضـــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ الـــطـــفـــل إلـ
والــخــبــرات الــمــتــوافــرة فــي مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بإجراء  نقوم  للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
القسطرة التداخلية لأطفال من اليوم األول إذا ما 

احتاج الطفل إلى ذلك.
* بأسلوب مبسط ما هي القسطرة القلبية؟

ــة أنـــابـــيـــب  ــواســــطــ ــلــــي يـــتـــم بــ ــي إجـــــــــراء تــــداخــ ــ هـ
عبر  المعالج  الطبيب  يدخلها  ضعيفة  باستيكية 
الشرايين الرئيسية المركزية أعلى الفخذ ويصل بها 
إلى حجرات القلب لقياس نسبة األكسجين والضغط 
في كل غرفة وهي ما تعرف بالقسطرة التشخيصية. 
أمـــا الــقــســطــرة الــعــاجــيــة فــهــي تــكــون لتصحيح 
الــصــمــامــات عن  الــعــيــب الخلقي عــن طــريــق تــوســيــع 

طريق البالون.
الــســدادات  طــريــق  عــن  القلبية  الفتحات  إغـــاق 
األذينين،  بين  فتحة  الشريانية،  القناة  فتحة  )مثل 

فتحة بين البطينين(.
ــوائـــد الــقــســطــرة الــعــاجــيــة مــقــارنــة  ــا هـــي فـ * مـ

بالقلب المفتوح؟
عدم الحاجة إلى فتح صدر الطفل، ومدة البقاء 
بالمستشفى من 24 إلى 48 ساعة، وعدم الحاجة إلى 

المكوث في العناية المركزة.

تعد عملية زراعـــة األســنــان ثـــورة فــي عــالــم طــب األســنــان 
الحديث، وخاصة أنها تعيد ما فقده اإلنسان من أسنان على 
البتسامته،  وحيوية  جماال  للشخص  يعيد  مما  السنين،  مر 
أنــهــا تحافظ على  اتــجــاه كما  أكــثــر  الــحــل األمــثــل مــن  وتعتبر 
حــاور  لــذلــك  الــضــمــور،  مثل  كثيرة  مــن مشاكل  الفكين  عــظــام 
الخليج الطبي الدكتور أمين العلوي اختصاصي طب وجراحة 
فم وزراعة األسنان بمركز دنتاليا الطبي لنتعرف على عمليات 

زراعة األسنان ومدى نجاحها.
متى يلجأ المريض إلى زراعة األسنان؟

يلجأ المريض إلى زراعة االسنان في حال فقدان األسنان 
كسور  أو  الخلع  أو  اللثة  التهاب  جــراء  األمامية،  أو  الخلفية 

األسنان أو التسوس.
ما مدى نجاح عملية زراعة األسنان؟

نجاحا  وأثبتت  المفقود،  للسن  بديل  افضل  هي  الزراعة 
المريض بعد خلع  اكثر سهولة، فيزورنا  كبيرا وأصبحت االن 
نقوم  بعدها  تام  التئام  هناك  يكون  حتي  بأسبوعين  الضرس 
بعمل أشــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد لــنــعــرف كــثــافــة الــعــظــم ونفحص 
المريض ونقيس المسافة بين الضروس، وعند تأكدنا من ان 
المريض يصلح للزراعة نبدأ بخطوات الزراعة وننتظر 4 أشهر 
لوضع السن النهائي، وفي هذه المدة نضع سنا مؤقتة يسهل 
الزراعة  عملية  نجاح  عليه  يتوقف  ما  وأهــم  وخلعها،  تركيبها 
المتطورة  التقنيات  استخدام  بكيفية  وإلمامه  الطبيب  خبرة 

للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.
كيف تتم عملية زراعة األسنان؟

إجــراء صــورة وأشعة لفم  الــزراعــة يتم  إجــراء عملية  قبل 
مكان  عند  الفكين  عظم  وضــع  وتشخيص  للكشف  المريض، 

الزراعة المطلوب بصور ثاثية األبعاد.
بعد شهرين  الزرعة  المتعارف عليها هي وضع  الطريقة   
أو ثاثة من الخلع لبناء أساس صلب حول الزرعة، من بعدها 
يتم تركيب التاج فوق الزرعة بعد 3 أشهر تقريبا اللتئام الزرعة 

مع العظم بشكل جيد.
ما  منها  عوامل  عــدة  على  األســنــان  زرعــات  نجاح  ويعتمد 
والثالثة  بالمريض،  يتعلق  ما  ومنها  نفسها،  بالزرعة  يتعلق 
إنجاح  إلى  الطبي  دنتاليا  مركز  ويسعى  الطبيب  على  تعتمد 
عملية الـــزراعـــة عــن طــريــق الــتــوافــق بــيــن كــل تــلــك الــعــوامــل، 
فبالنسبة للعوامل المتعلقة بالمادة المستخدمة فهي األكثر 
يتفاعل  ال  إنــه  حيث  التايتنيوم،  من  والمصنوعة  استخداما 

أنواع  اآلن  ويوجد  تأثيرات جانبية،  إلى  يؤدي  وال  الجسم  مع 
والسيراميك،  الزركونيوم  مثل  تطويرها  تم  للزرعات  جديدة 
والتي تعطي نتائج أفضل لأسنان األمامية من حيث النتيجة 
الجمالية. ويكون ذلك بالبنج الموضعي وفي 15 دقيقة تقريبا.

هل تصلح لكل الحاالت واألعمار؟
عادة نبدأ عملية الزراعة من عمر 18 عاما وبعد الفحص 
عملية  صاحية  مــدى  الطبيب  يــحــدد  والتشخيص  الــدقــيــق 
سهلة  أصبحت  اآلن  العملية  للجميع،  تصلح  فغالبا  الــزراعــة 

وبسيطة.
ما المدة المحددة للزراعة؟

بداية  أشهر منذ  أربــعــة  إلــى  مــن ثاثة  الـــزرع  مــدة  تقريبا 
الزرعة إلى تركيب السن النهائي، بحسب النوع المطلوب.

ماذا بعد عملية زراعة األسنان؟
الــعــاج لتعويض  تعتبر زراعـــة االســنــان مــن افــضــل طــرق 
طبيعي  بشكل  االســنــان  مــع  تندمج  ألنــهــا  المفقودة  االســنــان 
في  الــمــراجــع  يستمر  مؤقتا،  ولــيــس  دائــمــا  وتعتبر حــا  وآمـــن 
السن  الطبي لاطمئنان على  الفحص  لعمل  الدورية  زيارتنا 

المزروع. 

الدكتور اأمين العلوي: 
االأ�سنان المزروعة بديل طبيعي يدوم مدى الحياة 
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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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العهد  ولــي  الــســامــي.. سمو  الملكي  لــأمــر  إنــفــاًذا 
المعنية بتسليم  الجهات  الــوزراء يوجه  رئيس مجلس 
وســــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
لـ15811 من العاملين في الصفوف األمامية والجهات 

المساندة.
كـــان خــبــرا رائـــعـــًا اســعــد الــجــمــيــع بــعــد عــمــل وتعب 
ألكثر من عامين جهود مضنية متواصلة، شعر األطباء 
كبير،على  بتكريم  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  والعاملين 
ــذي يـــؤدونـــه بكل  الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــبــهــم وعــمــلــهــم الــ
والمجتمع  المرضى  خدمة  فــي  وجــه  أكمل  على  حــب 
ــه مــقــابــل، أال أنـــي شعرت  كــكــل وال يــنــتــظــرون مــن ورائــ
نالوا  قــد  بأنهم  الــوســام  على  بحصولهم  فرحتهم  مــن 
ظروف  ظل  في  المهم  لــدورهــم  تقديرا  يستحقون  ما 
حيث  كله،  العالم  وجهتها  كورونا  لفيروس  استثنائية 
أصبحت مملكة البحرين مثااًل يحتذى به في التعامل 
اآلن  ونستطيع  الــدولــي  الصعيد  عــلــى  الــجــائــحــة  مــع 
أبناء  وبجهود  اهلل  بفضل  ومــرت  أزمــة صعبة  نقول  أن 

الوطن المخلصين.
جهود مخلصة ظهرت خال فترة الجائحة وضعت 
صحة  على  والحفاظ  الــوطــن،  مصلحة  أعينها  نصب 
الصحي  القطاع  في  العاملين  تكاتف جميع  الجميع، 

وجهودهم المتضافرة تغلبت على الصعاب. 
صـــور أطــبــائــنــا الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تشهد  أيديهم،  بين  الوسام  يحملون  وهم  االجتماعي 
على نجاح المرحلة ومواصلة التضحية وتأدية المهمة 

النبيلة بذات التفاني والعزيمة واإلرادة.
و  الرسمية  الصحف  فــي  وكتبت  نــشــرت  اسمائهم 
حفرت في ذاكرتنا جميعا بماء الذهب؛ نعم بعد التعب 

جاء التكريم الكريم والعوض الجميل.
تهانينا القلبية للمكرمين األطباء األعزاء وجميع 
بكل  لهم  وتمنياتي  االستحقاق  وسام  الحاصلين على 
فيه  لما  الـــدؤوب  العمل  مــن  ومــزيــد  والنجاح  التوفيق 

مصلحة ورفعة المملكة، حفظكم اهلل جميعا.

و�سام اال�ستحقاق الطبي 

العدد )16076( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 26 شعبان 1443هـ - 29 مارس 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

استعدادا لشهر رمضان
الدكتور وئام حسين: مرضى السكري وصيام آمن 

ــــل مــــن اســـبـــوع  مــــع تــبــقــي أقـ
على بداية شهر رمضان المبارك، 
ــرضــــى  يـــــجـــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مــ
الــــســــكــــري الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــي 
الخضوع  رمــضــان  الــصــيــام شــهــر 
ــة لــلــصــيــام  ــوبـ ــلـ ــطـ ــات مـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ لـ
يذكرها  المرضى.  لصحة  بأمان 
اســتــشــاري  وئـــام حسين  الــدكــتــور 
الصماء  والــغــدد  السكر  ــراض  أمـ
في  البحرين  رويـــال  بمستشفى 
التقييم  وتشمل  التالي:  المقال 

واالســتــشــارات  المستمر  الــطــبــي 
السكري  مريض  فعلى  الطبية. 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج مــع  ــبـ زيـــــــــارة الـــطـ
إيــــاء اعــتــبــار خــــاص لـــأدويـــة و 
والــتــحــكــم  ــام  عـ بــشــكــل  تنظيمها 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر وضــغــط 
الــدم  ــات  دراســ الـــدم. يجب طلب 
الــمــنــاســبــة وتــقــيــيــمــهــا، وتــقــديــم 
مشورة طبية محددة لكل مريض 
على حدة فيما يتعلق بالمخاطر 
عند  يقبلونها  الــتــي  المحتملة 

ــام، حــتــى لو  ــيـ اتـــخـــاذ قـــــرار الـــصـ
صـــامـــوا ضـــد الــمــشــورة الــطــبــيــة. 
ــيــــم، يــجــب  ــيــ ــقــ ــتــ خــــــــال هــــــــذا الــ
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة في 
الـــدواء  نــظــام  الــغــذائــي،  نظامهم 
والــجــرعــات فــي وقــت مبكر حتى 
يــبــدأ الــمــريــض فـــي الــصــيــام مع 
بناًء  وفعال.  ثابت  برنامج  وجود 
السكري  ونوع مرض  العمر  على 
ونــوع  الــنــوع 2(،  )الــنــوع 1 مقابل 
ــري، ومـــضـــاعـــفـــات  ــكــ ــســ أدويــــــــة الــ

وتكرار  الحالية،  القلب  أو  الكلى 
السكر  انخفاض  نوبات  وخطورة 
فــي الـــدم، والــحــمــل، ووجـــود دعم 
ــاز قــيــاس  ــهــ ــر جــ ــ ــوافـ ــ األســـــــــرة، وتـ
ــدم 3 أشــــهــــر مــن  ــ ــ الـــســـكـــر فــــي الـ
 A1c مــتــوســط مــســتــوى الــســكــر
الطبيب  سيوصي  رمــضــان،  قبل 
ذلك  كــان  اذا  بعدمه  أو  بالصيام 
ــًا. غــالــبــيــة الــمــرضــى الــذيــن  ــنـ آمـ
يــصــومــون هـــم مـــن داء الــســكــري 
ــنــــوع 2 )مــــــرض الــســكــري  مــــن الــ

عند البالغين عند تناول األدوية 
وحوالي  األنسولين(  أو  الفموية 
من  الـــســـكـــري  مـــرضـــى  مـــن   %50
الذين يعانون  النوع 1 )األطفال 
المتعددة  األنــســولــيــن  حقن  مــن 
أثــنــاء  أو مــضــخــة األنـــســـولـــيـــن(. 
الـــحـــمـــل، يــجــب مــنــاقــشــة صحة 

الجنين واألم.
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الدكتور علي الظـن: جريفـز مر�ض مناعـي ي�سبـب خلـال 

في الغدة الدرقية.. من اأعرا�سه فقدان الوزن ال�سريع
أمــراض  مــن  »جريفر«  مــرض  يعد 
الــذاتــيــة، وهــو أحــد األســبــاب  المناعة 
ــفـــرط نــشــاط  الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــة بـ
الــغــدة الــدرقــيــة، وهـــو مــا يعني زيـــادة 
وما  الدرقية،  الغدة  هرمون  في  كبيرة 
كبيرة  تأثيرات سلبية  يتبعه ذلك من 
عــلــى أجــهــزة الــجــســم كــلــه، وفـــي حالة 
إهمال عاج مرض جريفز قد يشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة وحــيــاة الــمــريــض، 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور  ــ لــــذا حـ
الصماء  الــغــدد  استشاري  الظن  علي 
والـــســـكـــر والـــســـمـــنـــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 
النفيس لنتعرف على كيفية التحكم 
في مرض جريفز واهم طرق عاجه.

مـــا هـــو مــــرض جــريــفــز؟ وهــــل هو 
شائع؟

عندما نتحدث عن مرض جريفز 
ــواع زيـــادة  ــ فــانــنــا نــتــحــدث عـــن أكــثــر أنـ
نــشــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة شــيــوعــا على 
مستوى البحرين والعالم كله. والغدة 
الــدرقــيــة هــي غـــدة صــغــيــرة فــي أسفل 
ــدة مهمة  مــقــدمــة الــرقــبــة ولــكــنــهــا غــ
جدا، حيث انها تسيطر على التمثيل 

الغذائي لكل خايا وأعضاء الجسم.
ما أسبابه؟

يحدث مرض جريفز نتيجة خلل 
فـــي الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وهــــو الــجــهــاز 
ومهاجمة  الــجــســم  بحماية  الــمــنــوط 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل  االعــداء 
الجهاز  يهاجم  والسباب غير معلومة 
ــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي حــالــة  الــمــنــاعــي الـ

مرض جريفز.
وكأنها من االعداء مما ينتج عنه 
التي  الــمــضــادة  بــاألجــســام  يسمى  مــا 
كبيرة  كمية  افـــراز  على  الــغــدة  تحفز 
جدا من الهرمونات الخاصة بها أكثر 
مما  إليها  الجسم  حــاجــة  مــن  بكثير 

ينتج عنه أعراض المرض.
ما أهم أعراض مرض جريفز؟

أكثر األعراض شيوعا هي تضخم 
ــة مــصــحــوبــا بــفــقــدان  ــيـ ــدرقـ الــــغــــدة الـ
ــادة  ــ الـــــــوزن الـــســـريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن زيـ
الى  الشهية لتناول الطعام باالضافة 
القلب،  نبضات  عــدد  فــي  كبيرة  زيـــادة 
االحـــســـاس بــالــخــفــقــان، زيــــادة الــتــوتــر 
مــع  واألرق  ــوم  ــنــ الــ قـــلـــة  والـــعـــصـــبـــيـــة، 

جحوظ العينين.
الى  النظر  لفت  يجب  هنا  ولكن 
ان هذه االعراض قد ال تكون موجودة 
فــي حــالــة اصــابــة كــبــار الــســن بمرض 
جريفز، حيث ان المرض قد يظهر في 
او اضطراب في الحالة  اكتئاب  صورة 

العقلية او ارتجاف اذيني في القلب.
هل هناك مضاعفات؟

تـــحـــدث الـــمـــضـــاعـــفـــات غـــالـــبـــا فــي 
ــة عـــــــدم الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر  ــ ــالـ ــ حـ
لــلــمــرض او حــالــة اهـــمـــال الـــعـــاج او 
دون  العاج  اخــذ  عن  المريض  توقف 
إلى  يؤدي  الطبيب وهذا قد  استشارة 
وما  الدائم  الشديد  العينين  جحوظ 
يــنــتــج عــنــه مـــن مــشــاكــل الــعــيــون مثل 
هبوط  او  القرنية  تــقــرح  او  الــجــفــاف 
هرمون  في  المفرطة  زيــادة  او  القلب 

العاج  يستدعي  مما  الدرقية،  الغدة 
العاجل في العناية المركزة حيث انه 
المريض  حياة  يهدد  أن  الممكن  من 

نفسه.
كيف يكون التشخيص؟

ــن طـــريـــق  ــ يــــكــــون الـــتـــشـــخـــيـــص عـ
ــدم حــيــث تـــكـــون هــرمــونــات  ــ فــحــص الـ
انخفاض  مع  مرتفعة  الدرقية  الغدة 
ــغــــدة الــنــخــامــيــة  ــرمــــون الــ مـــســـتـــوى هــ
ــؤول عـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط وتــــكــــون  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
االجـــســـام الــمــضــادة الــمــمــيــزة لمرض 
تستطيع  الــتــي  وهــي  مرتفعة  جريفز 
بها تشخيص المرض وفصله عن باقي 
باالضافة  الغدة،  نشاط  زيــادة  اسباب 
للغدة  الصوتية  الموجات  الى فحص 
واحيانا الرنين المغناطيسي للعينين 

في حالة الجحوظ الشديد.
ما هو العاج؟

أقسام:  ثاثة  الــى  العاج  ينقسم 
للغدة  المثبطة  بـــاالدويـــة  عـــاج  اوال 
الــدرقــيــة وهـــذا الــعــاج قــد يمتد الــى 
عامين من العاج المستمر من تقليل 
جــرعــة الــــدواء بــحــرص شــديــد حسب 
المستمرة  ومتابعتها  الغدة  استجابة 

بتحاليل الدم.
المشع وهذا  باليود  العاج  ثانيا: 
تطبيقه  يمكن  ال  ولكن  مدته قصيرة 
كثير  في  انــه  كما  الحاالت  في جميع 
من االحيان يؤدي الى خمول دائم في 
مدى  عاجا  يستدعي  الدرقية  الغدة 

الحياة بالهرمون الخاص بها.
ثالثا: العاج عن طريق الجراحة 
ــدة ويــــتــــم اخـــتـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ ــاسـ بـ
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب حـــســـب عــمــر  ــوع الــ ــ نـ
الــمــريــض وحــالــتــه الــصــحــيــة وحــجــم 
الغدة باالضافة طبعا الى ما يفضله 
العاجات  شــرح  بعد  نفسه  المريض 
ــوع من  ــل نــ ــه، ومــــزايــــا كـ الــمــخــتــلــفــة لــ

العاج وعيوبه.

لمحة عامة عن العيوب الخلقية القلبية لدى األطفال 

الدكتورة �سعاد العامر: العيوب الخلقية 

توؤثر ب�سكل كبير على ع�سلة القلب ونمو الطفل

القلب،  أمــراض  يعانون من  األطفال  الكثير من 
مــنــهــا مـــا هـــو خــلــقــي ومــنــهــا مـــا هـــو مــكــتــســب أي أن 
الــطــفــل يــصــاب بــه نتيجة عــوامــل مــعــيــنــة، األســبــاب 
مــتــعــددة وصــغــر ســـن الــطــفــل قـــد يــكــون مــصــدر قلق 
لــأهــل ولــكــن الـــتـــطـــورات الــطــبــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
أحدثت فارقا كبيرا، لذلك كان للخليج الطبي لقاء 
شامل مع الدكتورة سعاد راشد العامر استشاري قلب 
قلب  طب  قسم  ورئيس  والبالغين  األطفال  وقسطرة 
خليفة  بن  الشيخ محمد  بمركز  التداخلي  األطفال 

التخصصي للقلب.
* ما هي أنواع أمراض القلب لدى األطفال؟ 

تنقسم أمراض القلب عند األطفال إلى قسمين: 
وهي  القلب  في  الخلقية  العيوب  أمــراض  هي  األول 
والثاني  األطفال،  عند  شيوعا  واألكثر  السائد  النوع 
القلب  أمراض تصيب غشاء  المكتسبة وهي  العيوب 
أو الصمامات نتيجة التهاب أو مرض مناعي مكتسب 
وهي أقل شيوعا ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على 

الطفل قد يصاحبه مدى الحياة. 
* ما أنواع عيوب القلب الخلقية عند األطفال؟ 

وهل األسباب تكون معروفة؟
ــيـــوب الــخــلــقــيــة فــــي الــقــلــب  ــعـ يــمــكــن تــقــســيــم الـ
الفتحات  مثل  بسيطة  خلقية  عــيــوب  قسمين:  إلــى 
وتضيقات  األذيــنــيــن  بين  والفتحات  البطينين  بين 
الصمامات البسيطة، والعيوب الخلقية المعقدة مثل 
أحادي البطين وضمور الجزء األيسر الحاد وغيرها 

من التشوهات المعقدة. 
الطريقة  بهذه  التقسيم  السهل  من  ليس  ولكن 
العيوب  مــن  تعتبر  عيوبا  هناك  إن  حيث  غيرها،  أو 
على  كــبــيــر  بــشــكــل  تــؤثــر  ولــكــنــهــا  البسيطة  الخلقية 
عــضــلــة الــقــلــب وفــاعــلــيــتــه وكــذلــك عــلــى نــمــو الطفل 
وعلى حياته وخصوصا في األطفال الخدج واألطفال 
متعددة  خلقية  وتشوهات  عيوب  مــن  يعانون  الــذيــن 

وكذلك األطفال الذين يعانون من متازمات. 
ــاب فـــعـــادة تـــكـــون غير  ــبــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى األســ
معروفة، فهناك عيوب خلقية تكون جزءا من متازمة 
أو مرض جيني محدد، وبعض العيوب يمكن حدوثها 

لدى أي طفل طبيعي. 
الخلقية  الــعــيــوب  اكــتــشــاف  يــتــم  ســـن  أي  فـــي   *

للقلب؟ 
الــحــديــثــة أصـــبـــح تشخيص  الــتــقــنــيــات  بــفــضــل 
الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فــي الــقــلــب مــن مــراحــل التكوين 
ــة، حــيــث يــمــكــن لــــأم الــحــامــل أن  ــنـ األولـــــى فـــي األجـ
التصوير  خــال  مــن  الخلقية  الــعــيــوب  بــوجــود  تعلم 
التلفزيوني للجنين خال األسبوع الـ20 من الحمل، 
وفي هذا الفحص يتم اكتشاف أغلب العيوب الخلقية 
بــمــا فــيــهــا الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب إن وجـــدت، 

وخصوصا التشوهات الخلقية المعقدة.
وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال يـــتـــم الــتــشــخــيــص إال 
يتم  قــد  الخلقية  العيوب  بعض  إن  بــل  الـــوالدة،  بعد 
الطفل  حــيــاة  مـــن  ــى  ــ األولـ األشـــهـــر  بــعــد  تشخيصها 
وبــعــضــهــا اآلخـــر قــد ال يــتــم اكــتــشــافــهــا حــتــى مــراحــل 

البلوغ. 
أو عــامــات تدل  أعـــراض  كــان هــنــاك أي  وإذا مــا 
على أن الطفل لديه عيب خلقي في القلب فإن هناك 
عددا من الفحوصات المبدئية الدورية المهمة التي 
الدقيق  الــســريــري  الفحص  تتضمن  وهــي  بها  نــقــوم 
الذي يحتوي على تسجيل مفصل لجميع العامات 
وضغط  األكسجين  نسبة  فيها  بما  للطفل  الحيوية 
الــدم في أطــراف الطفل األربــعــة، يلي ذلــك الفحص 
باألشعة السينية للصدر )XRAY( وبعدها التخطيط 

.)ECG( القلبي
وبعد ذلك نقوم بعمل تصوير األشعة التلفزيونية 

.)ECHO( للقلب
وقد يتم استخدام تقنيات التصوير األخرى مثل 
الرنين المغناطيسي للقلب أو األشعة المقطعية إذا 

استدعى األمر. 
* وماذا عن األعراض؟ 

الــعــيــوب  بــالــحــديــث عــن األعـــــراض فــقــد تنقسم 
الــعــيــوب الخلقية  رئــيــســيــن،  ــى قــســمــيــن  إلـ الــخــلــقــيــة 
رباعي  مثل  الــــوالدة  منذ  وتــكــون  لــلــزرقــة  المصاحبة 
فالوت وانقاب في الشرايين الرئيسية، والعيوب غير 
لها  أعــراض  لديه  الطفل  ويكون  للزرقة  المصاحبة 

عاقة بقصور القلب مثل التعرق الشديد وسرعة في 
التنفس، وقلة الرضاعة والتهابات متكررة في الصدر 

وتسارع في نبضات القلب. 
أو عدد منها  األعــراض  أحد هذه  وعندما يظهر 
الطبيب  توجيه  على  يساعد  ذلــك  فــإن  الطفل  على 
المختص للعمل على اتخاذ اإلجراء المناسب سواء 
بدءا ببعض األدوية والعاجات المساعدة أو تحويل 
العاج  لتلقي  العناية  أو  الطوارئ  وحدة  إلى  الطفل 

الازم.
وتكون األعراض بحسب عمر الطفل ونوع العيب 
العيوب  القلب، فبعض  الخلقي وتأثيره على وظيفة 
األطفال  في  جــدا  كبيرة  مشاكل  تسبب  قد  الخلقية 
أشهر  مــن  تعد  الــتــي  الشريانية  الــقــنــاة  مثل  الــخــدج 
العيوب الخلقية التي يتم تشخيصها لدى األطفال 

الخدج.
وهــنــاك عــيــوب أخــــرى قــد ال تــســبــب أي أعـــراض 
وقد  األذيــنــيــن  بين  الصغيرة  الفتحات  مثل  للطفل 
األربعين،  أو  الثاثين  ســن  فــي  إال  اكتشافها  يتم  ال 
على العكس من ذلك فإن بعض العيوب الخلقية قد 
الطفل  الدموية لدى  الــدورة  تسبب قصورا حــادا في 
تؤدي إلى مشاكل تظهر خال األسبوع األول أو الثاني 
التضيق  العيوب  هــذه  على  ومثال  الطفل،  حياة  من 

الشديد في الشريان األورطي.
* هل هناك عوامل خطورة؟ 

الخطورة،  عــوامــل  أحــد  يعد  تــاريــخ عائلي  وجــود 
ولــكــن مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي يــجــب أن تضعها 
األمهات الحوامل في الحسبان هي داء السكري غير 
انـــه يــعــد من  المنتظم خـــال مــرحــلــة الــحــمــل حــيــث 
لإصابة  الجنين  تعرض  التي  الخطورة  عوامل  أهم 
بتشوهات خلقية في القلب قد يكون بعضها شديدا 
الـــعـــوامـــل األخـــــرى إصـــابـــة األم ببعض  جـــــدا.  ومــــن 
تــعــاطــي األم بعض  أو  الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  ــراض  ــ األمـ
األدوية التي قد تسبب بعض التشوهات وكذلك بعض 
الــتــي تصيب األم الــحــامــل قــد يــكــون لها  االلــتــهــابــات 
تأثير على الجنين وتعد من عوامل الخطر لإصابة 

بعدد من التشوهات الخلقية. 

* ما هي المضاعفات المحتملة؟ 
تكون بحسب نوع العيب الخلقي ووقت تشخيصه، 
في  تشخيصهم  يتم  الذين  األطــفــال  أغلب  إن  حيث 
الــمــنــاســب يــخــضــعــون لــخــطــة عـــاج مناسبة  الـــوقـــت 

تقيهم بحول اهلل من المضاعفات المحتملة. 
* كيف يكون العاج؟ وهل يتم التدخل الجراحي 

من سن صغيرة؟
سواء  تداخلية  وعاجات  دوائية  عاجات  هناك 
يعتمد  وذلــك  المفتوح  القلب  بعملية  أو  بالقسطرة 

على نوع التشخيص وعمر الطفل.
احتاج  مــا  اذا  عمر صغير  فــي  التدخل  يتم  وقــد 
ــى ذلــــــك. وبـــفـــضـــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ الـــطـــفـــل إلـ
والــخــبــرات الــمــتــوافــرة فــي مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بإجراء  نقوم  للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
القسطرة التداخلية لأطفال من اليوم األول إذا ما 

احتاج الطفل إلى ذلك.
* بأسلوب مبسط ما هي القسطرة القلبية؟

ــة أنـــابـــيـــب  ــواســــطــ ــلــــي يـــتـــم بــ ــي إجـــــــــراء تــــداخــ ــ هـ
عبر  المعالج  الطبيب  يدخلها  ضعيفة  باستيكية 
الشرايين الرئيسية المركزية أعلى الفخذ ويصل بها 
إلى حجرات القلب لقياس نسبة األكسجين والضغط 
في كل غرفة وهي ما تعرف بالقسطرة التشخيصية. 
أمـــا الــقــســطــرة الــعــاجــيــة فــهــي تــكــون لتصحيح 
الــصــمــامــات عن  الــعــيــب الخلقي عــن طــريــق تــوســيــع 

طريق البالون.
الــســدادات  طــريــق  عــن  القلبية  الفتحات  إغـــاق 
األذينين،  بين  فتحة  الشريانية،  القناة  فتحة  )مثل 

فتحة بين البطينين(.
ــوائـــد الــقــســطــرة الــعــاجــيــة مــقــارنــة  ــا هـــي فـ * مـ

بالقلب المفتوح؟
عدم الحاجة إلى فتح صدر الطفل، ومدة البقاء 
بالمستشفى من 24 إلى 48 ساعة، وعدم الحاجة إلى 

المكوث في العناية المركزة.

تعد عملية زراعـــة األســنــان ثـــورة فــي عــالــم طــب األســنــان 
الحديث، وخاصة أنها تعيد ما فقده اإلنسان من أسنان على 
البتسامته،  وحيوية  جماال  للشخص  يعيد  مما  السنين،  مر 
أنــهــا تحافظ على  اتــجــاه كما  أكــثــر  الــحــل األمــثــل مــن  وتعتبر 
حــاور  لــذلــك  الــضــمــور،  مثل  كثيرة  مــن مشاكل  الفكين  عــظــام 
الخليج الطبي الدكتور أمين العلوي اختصاصي طب وجراحة 
فم وزراعة األسنان بمركز دنتاليا الطبي لنتعرف على عمليات 

زراعة األسنان ومدى نجاحها.
متى يلجأ المريض إلى زراعة األسنان؟

يلجأ المريض إلى زراعة االسنان في حال فقدان األسنان 
كسور  أو  الخلع  أو  اللثة  التهاب  جــراء  األمامية،  أو  الخلفية 

األسنان أو التسوس.
ما مدى نجاح عملية زراعة األسنان؟

نجاحا  وأثبتت  المفقود،  للسن  بديل  افضل  هي  الزراعة 
المريض بعد خلع  اكثر سهولة، فيزورنا  كبيرا وأصبحت االن 
نقوم  بعدها  تام  التئام  هناك  يكون  حتي  بأسبوعين  الضرس 
بعمل أشــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد لــنــعــرف كــثــافــة الــعــظــم ونفحص 
المريض ونقيس المسافة بين الضروس، وعند تأكدنا من ان 
المريض يصلح للزراعة نبدأ بخطوات الزراعة وننتظر 4 أشهر 
لوضع السن النهائي، وفي هذه المدة نضع سنا مؤقتة يسهل 
الزراعة  عملية  نجاح  عليه  يتوقف  ما  وأهــم  وخلعها،  تركيبها 
المتطورة  التقنيات  استخدام  بكيفية  وإلمامه  الطبيب  خبرة 

للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.
كيف تتم عملية زراعة األسنان؟

إجــراء صــورة وأشعة لفم  الــزراعــة يتم  إجــراء عملية  قبل 
مكان  عند  الفكين  عظم  وضــع  وتشخيص  للكشف  المريض، 

الزراعة المطلوب بصور ثاثية األبعاد.
بعد شهرين  الزرعة  المتعارف عليها هي وضع  الطريقة   
أو ثاثة من الخلع لبناء أساس صلب حول الزرعة، من بعدها 
يتم تركيب التاج فوق الزرعة بعد 3 أشهر تقريبا اللتئام الزرعة 

مع العظم بشكل جيد.
ما  منها  عوامل  عــدة  على  األســنــان  زرعــات  نجاح  ويعتمد 
والثالثة  بالمريض،  يتعلق  ما  ومنها  نفسها،  بالزرعة  يتعلق 
إنجاح  إلى  الطبي  دنتاليا  مركز  ويسعى  الطبيب  على  تعتمد 
عملية الـــزراعـــة عــن طــريــق الــتــوافــق بــيــن كــل تــلــك الــعــوامــل، 
فبالنسبة للعوامل المتعلقة بالمادة المستخدمة فهي األكثر 
يتفاعل  ال  إنــه  حيث  التايتنيوم،  من  والمصنوعة  استخداما 

أنواع  اآلن  ويوجد  تأثيرات جانبية،  إلى  يؤدي  وال  الجسم  مع 
والسيراميك،  الزركونيوم  مثل  تطويرها  تم  للزرعات  جديدة 
والتي تعطي نتائج أفضل لأسنان األمامية من حيث النتيجة 
الجمالية. ويكون ذلك بالبنج الموضعي وفي 15 دقيقة تقريبا.

هل تصلح لكل الحاالت واألعمار؟
عادة نبدأ عملية الزراعة من عمر 18 عاما وبعد الفحص 
عملية  صاحية  مــدى  الطبيب  يــحــدد  والتشخيص  الــدقــيــق 
سهلة  أصبحت  اآلن  العملية  للجميع،  تصلح  فغالبا  الــزراعــة 

وبسيطة.
ما المدة المحددة للزراعة؟

بداية  أشهر منذ  أربــعــة  إلــى  مــن ثاثة  الـــزرع  مــدة  تقريبا 
الزرعة إلى تركيب السن النهائي، بحسب النوع المطلوب.

ماذا بعد عملية زراعة األسنان؟
الــعــاج لتعويض  تعتبر زراعـــة االســنــان مــن افــضــل طــرق 
طبيعي  بشكل  االســنــان  مــع  تندمج  ألنــهــا  المفقودة  االســنــان 
في  الــمــراجــع  يستمر  مؤقتا،  ولــيــس  دائــمــا  وتعتبر حــا  وآمـــن 
السن  الطبي لاطمئنان على  الفحص  لعمل  الدورية  زيارتنا 

المزروع. 

الدكتور اأمين العلوي: 
االأ�سنان المزروعة بديل طبيعي يدوم مدى الحياة 
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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:  16076

P  12

Link

P  18

Link

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  18

Link

العهد  ولــي  الــســامــي.. سمو  الملكي  لــأمــر  إنــفــاًذا 
المعنية بتسليم  الجهات  الــوزراء يوجه  رئيس مجلس 
وســــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
لـ15811 من العاملين في الصفوف األمامية والجهات 

المساندة.
كـــان خــبــرا رائـــعـــًا اســعــد الــجــمــيــع بــعــد عــمــل وتعب 
ألكثر من عامين جهود مضنية متواصلة، شعر األطباء 
كبير،على  بتكريم  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  والعاملين 
ــذي يـــؤدونـــه بكل  الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــبــهــم وعــمــلــهــم الــ
والمجتمع  المرضى  خدمة  فــي  وجــه  أكمل  على  حــب 
ــه مــقــابــل، أال أنـــي شعرت  كــكــل وال يــنــتــظــرون مــن ورائــ
نالوا  قــد  بأنهم  الــوســام  على  بحصولهم  فرحتهم  مــن 
ظروف  ظل  في  المهم  لــدورهــم  تقديرا  يستحقون  ما 
حيث  كله،  العالم  وجهتها  كورونا  لفيروس  استثنائية 
أصبحت مملكة البحرين مثااًل يحتذى به في التعامل 
اآلن  ونستطيع  الــدولــي  الصعيد  عــلــى  الــجــائــحــة  مــع 
أبناء  وبجهود  اهلل  بفضل  ومــرت  أزمــة صعبة  نقول  أن 

الوطن المخلصين.
جهود مخلصة ظهرت خال فترة الجائحة وضعت 
صحة  على  والحفاظ  الــوطــن،  مصلحة  أعينها  نصب 
الصحي  القطاع  في  العاملين  تكاتف جميع  الجميع، 

وجهودهم المتضافرة تغلبت على الصعاب. 
صـــور أطــبــائــنــا الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تشهد  أيديهم،  بين  الوسام  يحملون  وهم  االجتماعي 
على نجاح المرحلة ومواصلة التضحية وتأدية المهمة 

النبيلة بذات التفاني والعزيمة واإلرادة.
و  الرسمية  الصحف  فــي  وكتبت  نــشــرت  اسمائهم 
حفرت في ذاكرتنا جميعا بماء الذهب؛ نعم بعد التعب 

جاء التكريم الكريم والعوض الجميل.
تهانينا القلبية للمكرمين األطباء األعزاء وجميع 
بكل  لهم  وتمنياتي  االستحقاق  وسام  الحاصلين على 
فيه  لما  الـــدؤوب  العمل  مــن  ومــزيــد  والنجاح  التوفيق 

مصلحة ورفعة المملكة، حفظكم اهلل جميعا.

و�سام اال�ستحقاق الطبي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

استعدادا لشهر رمضان
الدكتور وئام حسين: مرضى السكري وصيام آمن 

ــــل مــــن اســـبـــوع  مــــع تــبــقــي أقـ
على بداية شهر رمضان المبارك، 
ــرضــــى  يـــــجـــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مــ
الــــســــكــــري الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــي 
الخضوع  رمــضــان  الــصــيــام شــهــر 
ــة لــلــصــيــام  ــوبـ ــلـ ــطـ ــات مـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ لـ
يذكرها  المرضى.  لصحة  بأمان 
اســتــشــاري  وئـــام حسين  الــدكــتــور 
الصماء  والــغــدد  السكر  ــراض  أمـ
في  البحرين  رويـــال  بمستشفى 
التقييم  وتشمل  التالي:  المقال 

واالســتــشــارات  المستمر  الــطــبــي 
السكري  مريض  فعلى  الطبية. 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج مــع  ــبـ زيـــــــــارة الـــطـ
إيــــاء اعــتــبــار خــــاص لـــأدويـــة و 
والــتــحــكــم  ــام  عـ بــشــكــل  تنظيمها 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر وضــغــط 
الــدم  ــات  دراســ الـــدم. يجب طلب 
الــمــنــاســبــة وتــقــيــيــمــهــا، وتــقــديــم 
مشورة طبية محددة لكل مريض 
على حدة فيما يتعلق بالمخاطر 
عند  يقبلونها  الــتــي  المحتملة 

ــام، حــتــى لو  ــيـ اتـــخـــاذ قـــــرار الـــصـ
صـــامـــوا ضـــد الــمــشــورة الــطــبــيــة. 
ــيــــم، يــجــب  ــيــ ــقــ ــتــ خــــــــال هــــــــذا الــ
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة في 
الـــدواء  نــظــام  الــغــذائــي،  نظامهم 
والــجــرعــات فــي وقــت مبكر حتى 
يــبــدأ الــمــريــض فـــي الــصــيــام مع 
بناًء  وفعال.  ثابت  برنامج  وجود 
السكري  ونوع مرض  العمر  على 
ونــوع  الــنــوع 2(،  )الــنــوع 1 مقابل 
ــري، ومـــضـــاعـــفـــات  ــكــ ــســ أدويــــــــة الــ

وتكرار  الحالية،  القلب  أو  الكلى 
السكر  انخفاض  نوبات  وخطورة 
فــي الـــدم، والــحــمــل، ووجـــود دعم 
ــاز قــيــاس  ــهــ ــر جــ ــ ــوافـ ــ األســـــــــرة، وتـ
ــدم 3 أشــــهــــر مــن  ــ ــ الـــســـكـــر فــــي الـ
 A1c مــتــوســط مــســتــوى الــســكــر
الطبيب  سيوصي  رمــضــان،  قبل 
ذلك  كــان  اذا  بعدمه  أو  بالصيام 
ــًا. غــالــبــيــة الــمــرضــى الــذيــن  ــنـ آمـ
يــصــومــون هـــم مـــن داء الــســكــري 
ــنــــوع 2 )مــــــرض الــســكــري  مــــن الــ

عند البالغين عند تناول األدوية 
وحوالي  األنسولين(  أو  الفموية 
من  الـــســـكـــري  مـــرضـــى  مـــن   %50
الذين يعانون  النوع 1 )األطفال 
المتعددة  األنــســولــيــن  حقن  مــن 
أثــنــاء  أو مــضــخــة األنـــســـولـــيـــن(. 
الـــحـــمـــل، يــجــب مــنــاقــشــة صحة 

الجنين واألم.
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الدكتور علي الظـن: جريفـز مر�ض مناعـي ي�سبـب خلـال 

في الغدة الدرقية.. من اأعرا�سه فقدان الوزن ال�سريع
أمــراض  مــن  »جريفر«  مــرض  يعد 
الــذاتــيــة، وهــو أحــد األســبــاب  المناعة 
ــفـــرط نــشــاط  الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــة بـ
الــغــدة الــدرقــيــة، وهـــو مــا يعني زيـــادة 
وما  الدرقية،  الغدة  هرمون  في  كبيرة 
كبيرة  تأثيرات سلبية  يتبعه ذلك من 
عــلــى أجــهــزة الــجــســم كــلــه، وفـــي حالة 
إهمال عاج مرض جريفز قد يشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة وحــيــاة الــمــريــض، 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور  ــ لــــذا حـ
الصماء  الــغــدد  استشاري  الظن  علي 
والـــســـكـــر والـــســـمـــنـــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 
النفيس لنتعرف على كيفية التحكم 
في مرض جريفز واهم طرق عاجه.

مـــا هـــو مــــرض جــريــفــز؟ وهــــل هو 
شائع؟

عندما نتحدث عن مرض جريفز 
ــواع زيـــادة  ــ فــانــنــا نــتــحــدث عـــن أكــثــر أنـ
نــشــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة شــيــوعــا على 
مستوى البحرين والعالم كله. والغدة 
الــدرقــيــة هــي غـــدة صــغــيــرة فــي أسفل 
ــدة مهمة  مــقــدمــة الــرقــبــة ولــكــنــهــا غــ
جدا، حيث انها تسيطر على التمثيل 

الغذائي لكل خايا وأعضاء الجسم.
ما أسبابه؟

يحدث مرض جريفز نتيجة خلل 
فـــي الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وهــــو الــجــهــاز 
ومهاجمة  الــجــســم  بحماية  الــمــنــوط 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل  االعــداء 
الجهاز  يهاجم  والسباب غير معلومة 
ــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي حــالــة  الــمــنــاعــي الـ

مرض جريفز.
وكأنها من االعداء مما ينتج عنه 
التي  الــمــضــادة  بــاألجــســام  يسمى  مــا 
كبيرة  كمية  افـــراز  على  الــغــدة  تحفز 
جدا من الهرمونات الخاصة بها أكثر 
مما  إليها  الجسم  حــاجــة  مــن  بكثير 

ينتج عنه أعراض المرض.
ما أهم أعراض مرض جريفز؟

أكثر األعراض شيوعا هي تضخم 
ــة مــصــحــوبــا بــفــقــدان  ــيـ ــدرقـ الــــغــــدة الـ
ــادة  ــ الـــــــوزن الـــســـريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن زيـ
الى  الشهية لتناول الطعام باالضافة 
القلب،  نبضات  عــدد  فــي  كبيرة  زيـــادة 
االحـــســـاس بــالــخــفــقــان، زيــــادة الــتــوتــر 
مــع  واألرق  ــوم  ــنــ الــ قـــلـــة  والـــعـــصـــبـــيـــة، 

جحوظ العينين.
الى  النظر  لفت  يجب  هنا  ولكن 
ان هذه االعراض قد ال تكون موجودة 
فــي حــالــة اصــابــة كــبــار الــســن بمرض 
جريفز، حيث ان المرض قد يظهر في 
او اضطراب في الحالة  اكتئاب  صورة 

العقلية او ارتجاف اذيني في القلب.
هل هناك مضاعفات؟

تـــحـــدث الـــمـــضـــاعـــفـــات غـــالـــبـــا فــي 
ــة عـــــــدم الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر  ــ ــالـ ــ حـ
لــلــمــرض او حــالــة اهـــمـــال الـــعـــاج او 
دون  العاج  اخــذ  عن  المريض  توقف 
إلى  يؤدي  الطبيب وهذا قد  استشارة 
وما  الدائم  الشديد  العينين  جحوظ 
يــنــتــج عــنــه مـــن مــشــاكــل الــعــيــون مثل 
هبوط  او  القرنية  تــقــرح  او  الــجــفــاف 
هرمون  في  المفرطة  زيــادة  او  القلب 

العاج  يستدعي  مما  الدرقية،  الغدة 
العاجل في العناية المركزة حيث انه 
المريض  حياة  يهدد  أن  الممكن  من 

نفسه.
كيف يكون التشخيص؟

ــن طـــريـــق  ــ يــــكــــون الـــتـــشـــخـــيـــص عـ
ــدم حــيــث تـــكـــون هــرمــونــات  ــ فــحــص الـ
انخفاض  مع  مرتفعة  الدرقية  الغدة 
ــغــــدة الــنــخــامــيــة  ــرمــــون الــ مـــســـتـــوى هــ
ــؤول عـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط وتــــكــــون  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
االجـــســـام الــمــضــادة الــمــمــيــزة لمرض 
تستطيع  الــتــي  وهــي  مرتفعة  جريفز 
بها تشخيص المرض وفصله عن باقي 
باالضافة  الغدة،  نشاط  زيــادة  اسباب 
للغدة  الصوتية  الموجات  الى فحص 
واحيانا الرنين المغناطيسي للعينين 

في حالة الجحوظ الشديد.
ما هو العاج؟

أقسام:  ثاثة  الــى  العاج  ينقسم 
للغدة  المثبطة  بـــاالدويـــة  عـــاج  اوال 
الــدرقــيــة وهـــذا الــعــاج قــد يمتد الــى 
عامين من العاج المستمر من تقليل 
جــرعــة الــــدواء بــحــرص شــديــد حسب 
المستمرة  ومتابعتها  الغدة  استجابة 

بتحاليل الدم.
المشع وهذا  باليود  العاج  ثانيا: 
تطبيقه  يمكن  ال  ولكن  مدته قصيرة 
كثير  في  انــه  كما  الحاالت  في جميع 
من االحيان يؤدي الى خمول دائم في 
مدى  عاجا  يستدعي  الدرقية  الغدة 

الحياة بالهرمون الخاص بها.
ثالثا: العاج عن طريق الجراحة 
ــدة ويــــتــــم اخـــتـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ ــاسـ بـ
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب حـــســـب عــمــر  ــوع الــ ــ نـ
الــمــريــض وحــالــتــه الــصــحــيــة وحــجــم 
الغدة باالضافة طبعا الى ما يفضله 
العاجات  شــرح  بعد  نفسه  المريض 
ــوع من  ــل نــ ــه، ومــــزايــــا كـ الــمــخــتــلــفــة لــ

العاج وعيوبه.

لمحة عامة عن العيوب الخلقية القلبية لدى األطفال 

الدكتورة �سعاد العامر: العيوب الخلقية 

توؤثر ب�سكل كبير على ع�سلة القلب ونمو الطفل

القلب،  أمــراض  يعانون من  األطفال  الكثير من 
مــنــهــا مـــا هـــو خــلــقــي ومــنــهــا مـــا هـــو مــكــتــســب أي أن 
الــطــفــل يــصــاب بــه نتيجة عــوامــل مــعــيــنــة، األســبــاب 
مــتــعــددة وصــغــر ســـن الــطــفــل قـــد يــكــون مــصــدر قلق 
لــأهــل ولــكــن الـــتـــطـــورات الــطــبــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
أحدثت فارقا كبيرا، لذلك كان للخليج الطبي لقاء 
شامل مع الدكتورة سعاد راشد العامر استشاري قلب 
قلب  طب  قسم  ورئيس  والبالغين  األطفال  وقسطرة 
خليفة  بن  الشيخ محمد  بمركز  التداخلي  األطفال 

التخصصي للقلب.
* ما هي أنواع أمراض القلب لدى األطفال؟ 

تنقسم أمراض القلب عند األطفال إلى قسمين: 
وهي  القلب  في  الخلقية  العيوب  أمــراض  هي  األول 
والثاني  األطفال،  عند  شيوعا  واألكثر  السائد  النوع 
القلب  أمراض تصيب غشاء  المكتسبة وهي  العيوب 
أو الصمامات نتيجة التهاب أو مرض مناعي مكتسب 
وهي أقل شيوعا ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على 

الطفل قد يصاحبه مدى الحياة. 
* ما أنواع عيوب القلب الخلقية عند األطفال؟ 

وهل األسباب تكون معروفة؟
ــيـــوب الــخــلــقــيــة فــــي الــقــلــب  ــعـ يــمــكــن تــقــســيــم الـ
الفتحات  مثل  بسيطة  خلقية  عــيــوب  قسمين:  إلــى 
وتضيقات  األذيــنــيــن  بين  والفتحات  البطينين  بين 
الصمامات البسيطة، والعيوب الخلقية المعقدة مثل 
أحادي البطين وضمور الجزء األيسر الحاد وغيرها 

من التشوهات المعقدة. 
الطريقة  بهذه  التقسيم  السهل  من  ليس  ولكن 
العيوب  مــن  تعتبر  عيوبا  هناك  إن  حيث  غيرها،  أو 
على  كــبــيــر  بــشــكــل  تــؤثــر  ولــكــنــهــا  البسيطة  الخلقية 
عــضــلــة الــقــلــب وفــاعــلــيــتــه وكــذلــك عــلــى نــمــو الطفل 
وعلى حياته وخصوصا في األطفال الخدج واألطفال 
متعددة  خلقية  وتشوهات  عيوب  مــن  يعانون  الــذيــن 

وكذلك األطفال الذين يعانون من متازمات. 
ــاب فـــعـــادة تـــكـــون غير  ــبــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى األســ
معروفة، فهناك عيوب خلقية تكون جزءا من متازمة 
أو مرض جيني محدد، وبعض العيوب يمكن حدوثها 

لدى أي طفل طبيعي. 
الخلقية  الــعــيــوب  اكــتــشــاف  يــتــم  ســـن  أي  فـــي   *

للقلب؟ 
الــحــديــثــة أصـــبـــح تشخيص  الــتــقــنــيــات  بــفــضــل 
الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فــي الــقــلــب مــن مــراحــل التكوين 
ــة، حــيــث يــمــكــن لــــأم الــحــامــل أن  ــنـ األولـــــى فـــي األجـ
التصوير  خــال  مــن  الخلقية  الــعــيــوب  بــوجــود  تعلم 
التلفزيوني للجنين خال األسبوع الـ20 من الحمل، 
وفي هذا الفحص يتم اكتشاف أغلب العيوب الخلقية 
بــمــا فــيــهــا الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب إن وجـــدت، 

وخصوصا التشوهات الخلقية المعقدة.
وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال يـــتـــم الــتــشــخــيــص إال 
يتم  قــد  الخلقية  العيوب  بعض  إن  بــل  الـــوالدة،  بعد 
الطفل  حــيــاة  مـــن  ــى  ــ األولـ األشـــهـــر  بــعــد  تشخيصها 
وبــعــضــهــا اآلخـــر قــد ال يــتــم اكــتــشــافــهــا حــتــى مــراحــل 

البلوغ. 
أو عــامــات تدل  أعـــراض  كــان هــنــاك أي  وإذا مــا 
على أن الطفل لديه عيب خلقي في القلب فإن هناك 
عددا من الفحوصات المبدئية الدورية المهمة التي 
الدقيق  الــســريــري  الفحص  تتضمن  وهــي  بها  نــقــوم 
الذي يحتوي على تسجيل مفصل لجميع العامات 
وضغط  األكسجين  نسبة  فيها  بما  للطفل  الحيوية 
الــدم في أطــراف الطفل األربــعــة، يلي ذلــك الفحص 
باألشعة السينية للصدر )XRAY( وبعدها التخطيط 

.)ECG( القلبي
وبعد ذلك نقوم بعمل تصوير األشعة التلفزيونية 

.)ECHO( للقلب
وقد يتم استخدام تقنيات التصوير األخرى مثل 
الرنين المغناطيسي للقلب أو األشعة المقطعية إذا 

استدعى األمر. 
* وماذا عن األعراض؟ 

الــعــيــوب  بــالــحــديــث عــن األعـــــراض فــقــد تنقسم 
الــعــيــوب الخلقية  رئــيــســيــن،  ــى قــســمــيــن  إلـ الــخــلــقــيــة 
رباعي  مثل  الــــوالدة  منذ  وتــكــون  لــلــزرقــة  المصاحبة 
فالوت وانقاب في الشرايين الرئيسية، والعيوب غير 
لها  أعــراض  لديه  الطفل  ويكون  للزرقة  المصاحبة 

عاقة بقصور القلب مثل التعرق الشديد وسرعة في 
التنفس، وقلة الرضاعة والتهابات متكررة في الصدر 

وتسارع في نبضات القلب. 
أو عدد منها  األعــراض  أحد هذه  وعندما يظهر 
الطبيب  توجيه  على  يساعد  ذلــك  فــإن  الطفل  على 
المختص للعمل على اتخاذ اإلجراء المناسب سواء 
بدءا ببعض األدوية والعاجات المساعدة أو تحويل 
العاج  لتلقي  العناية  أو  الطوارئ  وحدة  إلى  الطفل 

الازم.
وتكون األعراض بحسب عمر الطفل ونوع العيب 
العيوب  القلب، فبعض  الخلقي وتأثيره على وظيفة 
األطفال  في  جــدا  كبيرة  مشاكل  تسبب  قد  الخلقية 
أشهر  مــن  تعد  الــتــي  الشريانية  الــقــنــاة  مثل  الــخــدج 
العيوب الخلقية التي يتم تشخيصها لدى األطفال 

الخدج.
وهــنــاك عــيــوب أخــــرى قــد ال تــســبــب أي أعـــراض 
وقد  األذيــنــيــن  بين  الصغيرة  الفتحات  مثل  للطفل 
األربعين،  أو  الثاثين  ســن  فــي  إال  اكتشافها  يتم  ال 
على العكس من ذلك فإن بعض العيوب الخلقية قد 
الطفل  الدموية لدى  الــدورة  تسبب قصورا حــادا في 
تؤدي إلى مشاكل تظهر خال األسبوع األول أو الثاني 
التضيق  العيوب  هــذه  على  ومثال  الطفل،  حياة  من 

الشديد في الشريان األورطي.
* هل هناك عوامل خطورة؟ 

الخطورة،  عــوامــل  أحــد  يعد  تــاريــخ عائلي  وجــود 
ولــكــن مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي يــجــب أن تضعها 
األمهات الحوامل في الحسبان هي داء السكري غير 
انـــه يــعــد من  المنتظم خـــال مــرحــلــة الــحــمــل حــيــث 
لإصابة  الجنين  تعرض  التي  الخطورة  عوامل  أهم 
بتشوهات خلقية في القلب قد يكون بعضها شديدا 
الـــعـــوامـــل األخـــــرى إصـــابـــة األم ببعض  جـــــدا.  ومــــن 
تــعــاطــي األم بعض  أو  الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  ــراض  ــ األمـ
األدوية التي قد تسبب بعض التشوهات وكذلك بعض 
الــتــي تصيب األم الــحــامــل قــد يــكــون لها  االلــتــهــابــات 
تأثير على الجنين وتعد من عوامل الخطر لإصابة 

بعدد من التشوهات الخلقية. 

* ما هي المضاعفات المحتملة؟ 
تكون بحسب نوع العيب الخلقي ووقت تشخيصه، 
في  تشخيصهم  يتم  الذين  األطــفــال  أغلب  إن  حيث 
الــمــنــاســب يــخــضــعــون لــخــطــة عـــاج مناسبة  الـــوقـــت 

تقيهم بحول اهلل من المضاعفات المحتملة. 
* كيف يكون العاج؟ وهل يتم التدخل الجراحي 

من سن صغيرة؟
سواء  تداخلية  وعاجات  دوائية  عاجات  هناك 
يعتمد  وذلــك  المفتوح  القلب  بعملية  أو  بالقسطرة 

على نوع التشخيص وعمر الطفل.
احتاج  مــا  اذا  عمر صغير  فــي  التدخل  يتم  وقــد 
ــى ذلــــــك. وبـــفـــضـــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ الـــطـــفـــل إلـ
والــخــبــرات الــمــتــوافــرة فــي مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بإجراء  نقوم  للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
القسطرة التداخلية لأطفال من اليوم األول إذا ما 

احتاج الطفل إلى ذلك.
* بأسلوب مبسط ما هي القسطرة القلبية؟

ــة أنـــابـــيـــب  ــواســــطــ ــلــــي يـــتـــم بــ ــي إجـــــــــراء تــــداخــ ــ هـ
عبر  المعالج  الطبيب  يدخلها  ضعيفة  باستيكية 
الشرايين الرئيسية المركزية أعلى الفخذ ويصل بها 
إلى حجرات القلب لقياس نسبة األكسجين والضغط 
في كل غرفة وهي ما تعرف بالقسطرة التشخيصية. 
أمـــا الــقــســطــرة الــعــاجــيــة فــهــي تــكــون لتصحيح 
الــصــمــامــات عن  الــعــيــب الخلقي عــن طــريــق تــوســيــع 

طريق البالون.
الــســدادات  طــريــق  عــن  القلبية  الفتحات  إغـــاق 
األذينين،  بين  فتحة  الشريانية،  القناة  فتحة  )مثل 

فتحة بين البطينين(.
ــوائـــد الــقــســطــرة الــعــاجــيــة مــقــارنــة  ــا هـــي فـ * مـ

بالقلب المفتوح؟
عدم الحاجة إلى فتح صدر الطفل، ومدة البقاء 
بالمستشفى من 24 إلى 48 ساعة، وعدم الحاجة إلى 

المكوث في العناية المركزة.

تعد عملية زراعـــة األســنــان ثـــورة فــي عــالــم طــب األســنــان 
الحديث، وخاصة أنها تعيد ما فقده اإلنسان من أسنان على 
البتسامته،  وحيوية  جماال  للشخص  يعيد  مما  السنين،  مر 
أنــهــا تحافظ على  اتــجــاه كما  أكــثــر  الــحــل األمــثــل مــن  وتعتبر 
حــاور  لــذلــك  الــضــمــور،  مثل  كثيرة  مــن مشاكل  الفكين  عــظــام 
الخليج الطبي الدكتور أمين العلوي اختصاصي طب وجراحة 
فم وزراعة األسنان بمركز دنتاليا الطبي لنتعرف على عمليات 

زراعة األسنان ومدى نجاحها.
متى يلجأ المريض إلى زراعة األسنان؟

يلجأ المريض إلى زراعة االسنان في حال فقدان األسنان 
كسور  أو  الخلع  أو  اللثة  التهاب  جــراء  األمامية،  أو  الخلفية 

األسنان أو التسوس.
ما مدى نجاح عملية زراعة األسنان؟

نجاحا  وأثبتت  المفقود،  للسن  بديل  افضل  هي  الزراعة 
المريض بعد خلع  اكثر سهولة، فيزورنا  كبيرا وأصبحت االن 
نقوم  بعدها  تام  التئام  هناك  يكون  حتي  بأسبوعين  الضرس 
بعمل أشــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد لــنــعــرف كــثــافــة الــعــظــم ونفحص 
المريض ونقيس المسافة بين الضروس، وعند تأكدنا من ان 
المريض يصلح للزراعة نبدأ بخطوات الزراعة وننتظر 4 أشهر 
لوضع السن النهائي، وفي هذه المدة نضع سنا مؤقتة يسهل 
الزراعة  عملية  نجاح  عليه  يتوقف  ما  وأهــم  وخلعها،  تركيبها 
المتطورة  التقنيات  استخدام  بكيفية  وإلمامه  الطبيب  خبرة 

للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.
كيف تتم عملية زراعة األسنان؟

إجــراء صــورة وأشعة لفم  الــزراعــة يتم  إجــراء عملية  قبل 
مكان  عند  الفكين  عظم  وضــع  وتشخيص  للكشف  المريض، 

الزراعة المطلوب بصور ثاثية األبعاد.
بعد شهرين  الزرعة  المتعارف عليها هي وضع  الطريقة   
أو ثاثة من الخلع لبناء أساس صلب حول الزرعة، من بعدها 
يتم تركيب التاج فوق الزرعة بعد 3 أشهر تقريبا اللتئام الزرعة 

مع العظم بشكل جيد.
ما  منها  عوامل  عــدة  على  األســنــان  زرعــات  نجاح  ويعتمد 
والثالثة  بالمريض،  يتعلق  ما  ومنها  نفسها،  بالزرعة  يتعلق 
إنجاح  إلى  الطبي  دنتاليا  مركز  ويسعى  الطبيب  على  تعتمد 
عملية الـــزراعـــة عــن طــريــق الــتــوافــق بــيــن كــل تــلــك الــعــوامــل، 
فبالنسبة للعوامل المتعلقة بالمادة المستخدمة فهي األكثر 
يتفاعل  ال  إنــه  حيث  التايتنيوم،  من  والمصنوعة  استخداما 

أنواع  اآلن  ويوجد  تأثيرات جانبية،  إلى  يؤدي  وال  الجسم  مع 
والسيراميك،  الزركونيوم  مثل  تطويرها  تم  للزرعات  جديدة 
والتي تعطي نتائج أفضل لأسنان األمامية من حيث النتيجة 
الجمالية. ويكون ذلك بالبنج الموضعي وفي 15 دقيقة تقريبا.

هل تصلح لكل الحاالت واألعمار؟
عادة نبدأ عملية الزراعة من عمر 18 عاما وبعد الفحص 
عملية  صاحية  مــدى  الطبيب  يــحــدد  والتشخيص  الــدقــيــق 
سهلة  أصبحت  اآلن  العملية  للجميع،  تصلح  فغالبا  الــزراعــة 

وبسيطة.
ما المدة المحددة للزراعة؟

بداية  أشهر منذ  أربــعــة  إلــى  مــن ثاثة  الـــزرع  مــدة  تقريبا 
الزرعة إلى تركيب السن النهائي، بحسب النوع المطلوب.

ماذا بعد عملية زراعة األسنان؟
الــعــاج لتعويض  تعتبر زراعـــة االســنــان مــن افــضــل طــرق 
طبيعي  بشكل  االســنــان  مــع  تندمج  ألنــهــا  المفقودة  االســنــان 
في  الــمــراجــع  يستمر  مؤقتا،  ولــيــس  دائــمــا  وتعتبر حــا  وآمـــن 
السن  الطبي لاطمئنان على  الفحص  لعمل  الدورية  زيارتنا 

المزروع. 

الدكتور اأمين العلوي: 
االأ�سنان المزروعة بديل طبيعي يدوم مدى الحياة 

العهد  ولــي  الــســامــي.. سمو  الملكي  لــأمــر  إنــفــاًذا 
المعنية بتسليم  الجهات  الــوزراء يوجه  رئيس مجلس 
وســــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
لـ15811 من العاملين في الصفوف األمامية والجهات 

المساندة.
كـــان خــبــرا رائـــعـــًا اســعــد الــجــمــيــع بــعــد عــمــل وتعب 
ألكثر من عامين جهود مضنية متواصلة، شعر األطباء 
كبير،على  بتكريم  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  والعاملين 
ــذي يـــؤدونـــه بكل  الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــبــهــم وعــمــلــهــم الــ
والمجتمع  المرضى  خدمة  فــي  وجــه  أكمل  على  حــب 
ــه مــقــابــل، أال أنـــي شعرت  كــكــل وال يــنــتــظــرون مــن ورائــ
نالوا  قــد  بأنهم  الــوســام  على  بحصولهم  فرحتهم  مــن 
ظروف  ظل  في  المهم  لــدورهــم  تقديرا  يستحقون  ما 
حيث  كله،  العالم  وجهتها  كورونا  لفيروس  استثنائية 
أصبحت مملكة البحرين مثااًل يحتذى به في التعامل 
اآلن  ونستطيع  الــدولــي  الصعيد  عــلــى  الــجــائــحــة  مــع 
أبناء  وبجهود  اهلل  بفضل  ومــرت  أزمــة صعبة  نقول  أن 

الوطن المخلصين.
جهود مخلصة ظهرت خال فترة الجائحة وضعت 
صحة  على  والحفاظ  الــوطــن،  مصلحة  أعينها  نصب 
الصحي  القطاع  في  العاملين  تكاتف جميع  الجميع، 

وجهودهم المتضافرة تغلبت على الصعاب. 
صـــور أطــبــائــنــا الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تشهد  أيديهم،  بين  الوسام  يحملون  وهم  االجتماعي 
على نجاح المرحلة ومواصلة التضحية وتأدية المهمة 

النبيلة بذات التفاني والعزيمة واإلرادة.
و  الرسمية  الصحف  فــي  وكتبت  نــشــرت  اسمائهم 
حفرت في ذاكرتنا جميعا بماء الذهب؛ نعم بعد التعب 

جاء التكريم الكريم والعوض الجميل.
تهانينا القلبية للمكرمين األطباء األعزاء وجميع 
بكل  لهم  وتمنياتي  االستحقاق  وسام  الحاصلين على 
فيه  لما  الـــدؤوب  العمل  مــن  ومــزيــد  والنجاح  التوفيق 

مصلحة ورفعة المملكة، حفظكم اهلل جميعا.

و�سام اال�ستحقاق الطبي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

استعدادا لشهر رمضان
الدكتور وئام حسين: مرضى السكري وصيام آمن 

ــــل مــــن اســـبـــوع  مــــع تــبــقــي أقـ
على بداية شهر رمضان المبارك، 
ــرضــــى  يـــــجـــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مــ
الــــســــكــــري الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــي 
الخضوع  رمــضــان  الــصــيــام شــهــر 
ــة لــلــصــيــام  ــوبـ ــلـ ــطـ ــات مـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ لـ
يذكرها  المرضى.  لصحة  بأمان 
اســتــشــاري  وئـــام حسين  الــدكــتــور 
الصماء  والــغــدد  السكر  ــراض  أمـ
في  البحرين  رويـــال  بمستشفى 
التقييم  وتشمل  التالي:  المقال 

واالســتــشــارات  المستمر  الــطــبــي 
السكري  مريض  فعلى  الطبية. 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج مــع  ــبـ زيـــــــــارة الـــطـ
إيــــاء اعــتــبــار خــــاص لـــأدويـــة و 
والــتــحــكــم  ــام  عـ بــشــكــل  تنظيمها 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر وضــغــط 
الــدم  ــات  دراســ الـــدم. يجب طلب 
الــمــنــاســبــة وتــقــيــيــمــهــا، وتــقــديــم 
مشورة طبية محددة لكل مريض 
على حدة فيما يتعلق بالمخاطر 
عند  يقبلونها  الــتــي  المحتملة 

ــام، حــتــى لو  ــيـ اتـــخـــاذ قـــــرار الـــصـ
صـــامـــوا ضـــد الــمــشــورة الــطــبــيــة. 
ــيــــم، يــجــب  ــيــ ــقــ ــتــ خــــــــال هــــــــذا الــ
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة في 
الـــدواء  نــظــام  الــغــذائــي،  نظامهم 
والــجــرعــات فــي وقــت مبكر حتى 
يــبــدأ الــمــريــض فـــي الــصــيــام مع 
بناًء  وفعال.  ثابت  برنامج  وجود 
السكري  ونوع مرض  العمر  على 
ونــوع  الــنــوع 2(،  )الــنــوع 1 مقابل 
ــري، ومـــضـــاعـــفـــات  ــكــ ــســ أدويــــــــة الــ

وتكرار  الحالية،  القلب  أو  الكلى 
السكر  انخفاض  نوبات  وخطورة 
فــي الـــدم، والــحــمــل، ووجـــود دعم 
ــاز قــيــاس  ــهــ ــر جــ ــ ــوافـ ــ األســـــــــرة، وتـ
ــدم 3 أشــــهــــر مــن  ــ ــ الـــســـكـــر فــــي الـ
 A1c مــتــوســط مــســتــوى الــســكــر
الطبيب  سيوصي  رمــضــان،  قبل 
ذلك  كــان  اذا  بعدمه  أو  بالصيام 
ــًا. غــالــبــيــة الــمــرضــى الــذيــن  ــنـ آمـ
يــصــومــون هـــم مـــن داء الــســكــري 
ــنــــوع 2 )مــــــرض الــســكــري  مــــن الــ

عند البالغين عند تناول األدوية 
وحوالي  األنسولين(  أو  الفموية 
من  الـــســـكـــري  مـــرضـــى  مـــن   %50
الذين يعانون  النوع 1 )األطفال 
المتعددة  األنــســولــيــن  حقن  مــن 
أثــنــاء  أو مــضــخــة األنـــســـولـــيـــن(. 
الـــحـــمـــل، يــجــب مــنــاقــشــة صحة 

الجنين واألم.
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الدكتور علي الظـن: جريفـز مر�ض مناعـي ي�سبـب خلـال 

في الغدة الدرقية.. من اأعرا�سه فقدان الوزن ال�سريع
أمــراض  مــن  »جريفر«  مــرض  يعد 
الــذاتــيــة، وهــو أحــد األســبــاب  المناعة 
ــفـــرط نــشــاط  الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــة بـ
الــغــدة الــدرقــيــة، وهـــو مــا يعني زيـــادة 
وما  الدرقية،  الغدة  هرمون  في  كبيرة 
كبيرة  تأثيرات سلبية  يتبعه ذلك من 
عــلــى أجــهــزة الــجــســم كــلــه، وفـــي حالة 
إهمال عاج مرض جريفز قد يشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة وحــيــاة الــمــريــض، 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور  ــ لــــذا حـ
الصماء  الــغــدد  استشاري  الظن  علي 
والـــســـكـــر والـــســـمـــنـــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 
النفيس لنتعرف على كيفية التحكم 
في مرض جريفز واهم طرق عاجه.

مـــا هـــو مــــرض جــريــفــز؟ وهــــل هو 
شائع؟

عندما نتحدث عن مرض جريفز 
ــواع زيـــادة  ــ فــانــنــا نــتــحــدث عـــن أكــثــر أنـ
نــشــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة شــيــوعــا على 
مستوى البحرين والعالم كله. والغدة 
الــدرقــيــة هــي غـــدة صــغــيــرة فــي أسفل 
ــدة مهمة  مــقــدمــة الــرقــبــة ولــكــنــهــا غــ
جدا، حيث انها تسيطر على التمثيل 

الغذائي لكل خايا وأعضاء الجسم.
ما أسبابه؟

يحدث مرض جريفز نتيجة خلل 
فـــي الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وهــــو الــجــهــاز 
ومهاجمة  الــجــســم  بحماية  الــمــنــوط 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل  االعــداء 
الجهاز  يهاجم  والسباب غير معلومة 
ــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي حــالــة  الــمــنــاعــي الـ

مرض جريفز.
وكأنها من االعداء مما ينتج عنه 
التي  الــمــضــادة  بــاألجــســام  يسمى  مــا 
كبيرة  كمية  افـــراز  على  الــغــدة  تحفز 
جدا من الهرمونات الخاصة بها أكثر 
مما  إليها  الجسم  حــاجــة  مــن  بكثير 

ينتج عنه أعراض المرض.
ما أهم أعراض مرض جريفز؟

أكثر األعراض شيوعا هي تضخم 
ــة مــصــحــوبــا بــفــقــدان  ــيـ ــدرقـ الــــغــــدة الـ
ــادة  ــ الـــــــوزن الـــســـريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن زيـ
الى  الشهية لتناول الطعام باالضافة 
القلب،  نبضات  عــدد  فــي  كبيرة  زيـــادة 
االحـــســـاس بــالــخــفــقــان، زيــــادة الــتــوتــر 
مــع  واألرق  ــوم  ــنــ الــ قـــلـــة  والـــعـــصـــبـــيـــة، 

جحوظ العينين.
الى  النظر  لفت  يجب  هنا  ولكن 
ان هذه االعراض قد ال تكون موجودة 
فــي حــالــة اصــابــة كــبــار الــســن بمرض 
جريفز، حيث ان المرض قد يظهر في 
او اضطراب في الحالة  اكتئاب  صورة 

العقلية او ارتجاف اذيني في القلب.
هل هناك مضاعفات؟

تـــحـــدث الـــمـــضـــاعـــفـــات غـــالـــبـــا فــي 
ــة عـــــــدم الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر  ــ ــالـ ــ حـ
لــلــمــرض او حــالــة اهـــمـــال الـــعـــاج او 
دون  العاج  اخــذ  عن  المريض  توقف 
إلى  يؤدي  الطبيب وهذا قد  استشارة 
وما  الدائم  الشديد  العينين  جحوظ 
يــنــتــج عــنــه مـــن مــشــاكــل الــعــيــون مثل 
هبوط  او  القرنية  تــقــرح  او  الــجــفــاف 
هرمون  في  المفرطة  زيــادة  او  القلب 

العاج  يستدعي  مما  الدرقية،  الغدة 
العاجل في العناية المركزة حيث انه 
المريض  حياة  يهدد  أن  الممكن  من 

نفسه.
كيف يكون التشخيص؟

ــن طـــريـــق  ــ يــــكــــون الـــتـــشـــخـــيـــص عـ
ــدم حــيــث تـــكـــون هــرمــونــات  ــ فــحــص الـ
انخفاض  مع  مرتفعة  الدرقية  الغدة 
ــغــــدة الــنــخــامــيــة  ــرمــــون الــ مـــســـتـــوى هــ
ــؤول عـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط وتــــكــــون  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
االجـــســـام الــمــضــادة الــمــمــيــزة لمرض 
تستطيع  الــتــي  وهــي  مرتفعة  جريفز 
بها تشخيص المرض وفصله عن باقي 
باالضافة  الغدة،  نشاط  زيــادة  اسباب 
للغدة  الصوتية  الموجات  الى فحص 
واحيانا الرنين المغناطيسي للعينين 

في حالة الجحوظ الشديد.
ما هو العاج؟

أقسام:  ثاثة  الــى  العاج  ينقسم 
للغدة  المثبطة  بـــاالدويـــة  عـــاج  اوال 
الــدرقــيــة وهـــذا الــعــاج قــد يمتد الــى 
عامين من العاج المستمر من تقليل 
جــرعــة الــــدواء بــحــرص شــديــد حسب 
المستمرة  ومتابعتها  الغدة  استجابة 

بتحاليل الدم.
المشع وهذا  باليود  العاج  ثانيا: 
تطبيقه  يمكن  ال  ولكن  مدته قصيرة 
كثير  في  انــه  كما  الحاالت  في جميع 
من االحيان يؤدي الى خمول دائم في 
مدى  عاجا  يستدعي  الدرقية  الغدة 

الحياة بالهرمون الخاص بها.
ثالثا: العاج عن طريق الجراحة 
ــدة ويــــتــــم اخـــتـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ ــاسـ بـ
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب حـــســـب عــمــر  ــوع الــ ــ نـ
الــمــريــض وحــالــتــه الــصــحــيــة وحــجــم 
الغدة باالضافة طبعا الى ما يفضله 
العاجات  شــرح  بعد  نفسه  المريض 
ــوع من  ــل نــ ــه، ومــــزايــــا كـ الــمــخــتــلــفــة لــ

العاج وعيوبه.

لمحة عامة عن العيوب الخلقية القلبية لدى األطفال 

الدكتورة �سعاد العامر: العيوب الخلقية 

توؤثر ب�سكل كبير على ع�سلة القلب ونمو الطفل

القلب،  أمــراض  يعانون من  األطفال  الكثير من 
مــنــهــا مـــا هـــو خــلــقــي ومــنــهــا مـــا هـــو مــكــتــســب أي أن 
الــطــفــل يــصــاب بــه نتيجة عــوامــل مــعــيــنــة، األســبــاب 
مــتــعــددة وصــغــر ســـن الــطــفــل قـــد يــكــون مــصــدر قلق 
لــأهــل ولــكــن الـــتـــطـــورات الــطــبــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
أحدثت فارقا كبيرا، لذلك كان للخليج الطبي لقاء 
شامل مع الدكتورة سعاد راشد العامر استشاري قلب 
قلب  طب  قسم  ورئيس  والبالغين  األطفال  وقسطرة 
خليفة  بن  الشيخ محمد  بمركز  التداخلي  األطفال 

التخصصي للقلب.
* ما هي أنواع أمراض القلب لدى األطفال؟ 

تنقسم أمراض القلب عند األطفال إلى قسمين: 
وهي  القلب  في  الخلقية  العيوب  أمــراض  هي  األول 
والثاني  األطفال،  عند  شيوعا  واألكثر  السائد  النوع 
القلب  أمراض تصيب غشاء  المكتسبة وهي  العيوب 
أو الصمامات نتيجة التهاب أو مرض مناعي مكتسب 
وهي أقل شيوعا ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على 

الطفل قد يصاحبه مدى الحياة. 
* ما أنواع عيوب القلب الخلقية عند األطفال؟ 

وهل األسباب تكون معروفة؟
ــيـــوب الــخــلــقــيــة فــــي الــقــلــب  ــعـ يــمــكــن تــقــســيــم الـ
الفتحات  مثل  بسيطة  خلقية  عــيــوب  قسمين:  إلــى 
وتضيقات  األذيــنــيــن  بين  والفتحات  البطينين  بين 
الصمامات البسيطة، والعيوب الخلقية المعقدة مثل 
أحادي البطين وضمور الجزء األيسر الحاد وغيرها 

من التشوهات المعقدة. 
الطريقة  بهذه  التقسيم  السهل  من  ليس  ولكن 
العيوب  مــن  تعتبر  عيوبا  هناك  إن  حيث  غيرها،  أو 
على  كــبــيــر  بــشــكــل  تــؤثــر  ولــكــنــهــا  البسيطة  الخلقية 
عــضــلــة الــقــلــب وفــاعــلــيــتــه وكــذلــك عــلــى نــمــو الطفل 
وعلى حياته وخصوصا في األطفال الخدج واألطفال 
متعددة  خلقية  وتشوهات  عيوب  مــن  يعانون  الــذيــن 

وكذلك األطفال الذين يعانون من متازمات. 
ــاب فـــعـــادة تـــكـــون غير  ــبــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى األســ
معروفة، فهناك عيوب خلقية تكون جزءا من متازمة 
أو مرض جيني محدد، وبعض العيوب يمكن حدوثها 

لدى أي طفل طبيعي. 
الخلقية  الــعــيــوب  اكــتــشــاف  يــتــم  ســـن  أي  فـــي   *

للقلب؟ 
الــحــديــثــة أصـــبـــح تشخيص  الــتــقــنــيــات  بــفــضــل 
الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فــي الــقــلــب مــن مــراحــل التكوين 
ــة، حــيــث يــمــكــن لــــأم الــحــامــل أن  ــنـ األولـــــى فـــي األجـ
التصوير  خــال  مــن  الخلقية  الــعــيــوب  بــوجــود  تعلم 
التلفزيوني للجنين خال األسبوع الـ20 من الحمل، 
وفي هذا الفحص يتم اكتشاف أغلب العيوب الخلقية 
بــمــا فــيــهــا الــعــيــوب الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب إن وجـــدت، 

وخصوصا التشوهات الخلقية المعقدة.
وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال يـــتـــم الــتــشــخــيــص إال 
يتم  قــد  الخلقية  العيوب  بعض  إن  بــل  الـــوالدة،  بعد 
الطفل  حــيــاة  مـــن  ــى  ــ األولـ األشـــهـــر  بــعــد  تشخيصها 
وبــعــضــهــا اآلخـــر قــد ال يــتــم اكــتــشــافــهــا حــتــى مــراحــل 

البلوغ. 
أو عــامــات تدل  أعـــراض  كــان هــنــاك أي  وإذا مــا 
على أن الطفل لديه عيب خلقي في القلب فإن هناك 
عددا من الفحوصات المبدئية الدورية المهمة التي 
الدقيق  الــســريــري  الفحص  تتضمن  وهــي  بها  نــقــوم 
الذي يحتوي على تسجيل مفصل لجميع العامات 
وضغط  األكسجين  نسبة  فيها  بما  للطفل  الحيوية 
الــدم في أطــراف الطفل األربــعــة، يلي ذلــك الفحص 
باألشعة السينية للصدر )XRAY( وبعدها التخطيط 

.)ECG( القلبي
وبعد ذلك نقوم بعمل تصوير األشعة التلفزيونية 

.)ECHO( للقلب
وقد يتم استخدام تقنيات التصوير األخرى مثل 
الرنين المغناطيسي للقلب أو األشعة المقطعية إذا 

استدعى األمر. 
* وماذا عن األعراض؟ 

الــعــيــوب  بــالــحــديــث عــن األعـــــراض فــقــد تنقسم 
الــعــيــوب الخلقية  رئــيــســيــن،  ــى قــســمــيــن  إلـ الــخــلــقــيــة 
رباعي  مثل  الــــوالدة  منذ  وتــكــون  لــلــزرقــة  المصاحبة 
فالوت وانقاب في الشرايين الرئيسية، والعيوب غير 
لها  أعــراض  لديه  الطفل  ويكون  للزرقة  المصاحبة 

عاقة بقصور القلب مثل التعرق الشديد وسرعة في 
التنفس، وقلة الرضاعة والتهابات متكررة في الصدر 

وتسارع في نبضات القلب. 
أو عدد منها  األعــراض  أحد هذه  وعندما يظهر 
الطبيب  توجيه  على  يساعد  ذلــك  فــإن  الطفل  على 
المختص للعمل على اتخاذ اإلجراء المناسب سواء 
بدءا ببعض األدوية والعاجات المساعدة أو تحويل 
العاج  لتلقي  العناية  أو  الطوارئ  وحدة  إلى  الطفل 

الازم.
وتكون األعراض بحسب عمر الطفل ونوع العيب 
العيوب  القلب، فبعض  الخلقي وتأثيره على وظيفة 
األطفال  في  جــدا  كبيرة  مشاكل  تسبب  قد  الخلقية 
أشهر  مــن  تعد  الــتــي  الشريانية  الــقــنــاة  مثل  الــخــدج 
العيوب الخلقية التي يتم تشخيصها لدى األطفال 

الخدج.
وهــنــاك عــيــوب أخــــرى قــد ال تــســبــب أي أعـــراض 
وقد  األذيــنــيــن  بين  الصغيرة  الفتحات  مثل  للطفل 
األربعين،  أو  الثاثين  ســن  فــي  إال  اكتشافها  يتم  ال 
على العكس من ذلك فإن بعض العيوب الخلقية قد 
الطفل  الدموية لدى  الــدورة  تسبب قصورا حــادا في 
تؤدي إلى مشاكل تظهر خال األسبوع األول أو الثاني 
التضيق  العيوب  هــذه  على  ومثال  الطفل،  حياة  من 

الشديد في الشريان األورطي.
* هل هناك عوامل خطورة؟ 

الخطورة،  عــوامــل  أحــد  يعد  تــاريــخ عائلي  وجــود 
ولــكــن مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي يــجــب أن تضعها 
األمهات الحوامل في الحسبان هي داء السكري غير 
انـــه يــعــد من  المنتظم خـــال مــرحــلــة الــحــمــل حــيــث 
لإصابة  الجنين  تعرض  التي  الخطورة  عوامل  أهم 
بتشوهات خلقية في القلب قد يكون بعضها شديدا 
الـــعـــوامـــل األخـــــرى إصـــابـــة األم ببعض  جـــــدا.  ومــــن 
تــعــاطــي األم بعض  أو  الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  ــراض  ــ األمـ
األدوية التي قد تسبب بعض التشوهات وكذلك بعض 
الــتــي تصيب األم الــحــامــل قــد يــكــون لها  االلــتــهــابــات 
تأثير على الجنين وتعد من عوامل الخطر لإصابة 

بعدد من التشوهات الخلقية. 

* ما هي المضاعفات المحتملة؟ 
تكون بحسب نوع العيب الخلقي ووقت تشخيصه، 
في  تشخيصهم  يتم  الذين  األطــفــال  أغلب  إن  حيث 
الــمــنــاســب يــخــضــعــون لــخــطــة عـــاج مناسبة  الـــوقـــت 

تقيهم بحول اهلل من المضاعفات المحتملة. 
* كيف يكون العاج؟ وهل يتم التدخل الجراحي 

من سن صغيرة؟
سواء  تداخلية  وعاجات  دوائية  عاجات  هناك 
يعتمد  وذلــك  المفتوح  القلب  بعملية  أو  بالقسطرة 

على نوع التشخيص وعمر الطفل.
احتاج  مــا  اذا  عمر صغير  فــي  التدخل  يتم  وقــد 
ــى ذلــــــك. وبـــفـــضـــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ الـــطـــفـــل إلـ
والــخــبــرات الــمــتــوافــرة فــي مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بإجراء  نقوم  للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
القسطرة التداخلية لأطفال من اليوم األول إذا ما 

احتاج الطفل إلى ذلك.
* بأسلوب مبسط ما هي القسطرة القلبية؟

ــة أنـــابـــيـــب  ــواســــطــ ــلــــي يـــتـــم بــ ــي إجـــــــــراء تــــداخــ ــ هـ
عبر  المعالج  الطبيب  يدخلها  ضعيفة  باستيكية 
الشرايين الرئيسية المركزية أعلى الفخذ ويصل بها 
إلى حجرات القلب لقياس نسبة األكسجين والضغط 
في كل غرفة وهي ما تعرف بالقسطرة التشخيصية. 
أمـــا الــقــســطــرة الــعــاجــيــة فــهــي تــكــون لتصحيح 
الــصــمــامــات عن  الــعــيــب الخلقي عــن طــريــق تــوســيــع 

طريق البالون.
الــســدادات  طــريــق  عــن  القلبية  الفتحات  إغـــاق 
األذينين،  بين  فتحة  الشريانية،  القناة  فتحة  )مثل 

فتحة بين البطينين(.
ــوائـــد الــقــســطــرة الــعــاجــيــة مــقــارنــة  ــا هـــي فـ * مـ

بالقلب المفتوح؟
عدم الحاجة إلى فتح صدر الطفل، ومدة البقاء 
بالمستشفى من 24 إلى 48 ساعة، وعدم الحاجة إلى 

المكوث في العناية المركزة.

تعد عملية زراعـــة األســنــان ثـــورة فــي عــالــم طــب األســنــان 
الحديث، وخاصة أنها تعيد ما فقده اإلنسان من أسنان على 
البتسامته،  وحيوية  جماال  للشخص  يعيد  مما  السنين،  مر 
أنــهــا تحافظ على  اتــجــاه كما  أكــثــر  الــحــل األمــثــل مــن  وتعتبر 
حــاور  لــذلــك  الــضــمــور،  مثل  كثيرة  مــن مشاكل  الفكين  عــظــام 
الخليج الطبي الدكتور أمين العلوي اختصاصي طب وجراحة 
فم وزراعة األسنان بمركز دنتاليا الطبي لنتعرف على عمليات 

زراعة األسنان ومدى نجاحها.
متى يلجأ المريض إلى زراعة األسنان؟

يلجأ المريض إلى زراعة االسنان في حال فقدان األسنان 
كسور  أو  الخلع  أو  اللثة  التهاب  جــراء  األمامية،  أو  الخلفية 

األسنان أو التسوس.
ما مدى نجاح عملية زراعة األسنان؟

نجاحا  وأثبتت  المفقود،  للسن  بديل  افضل  هي  الزراعة 
المريض بعد خلع  اكثر سهولة، فيزورنا  كبيرا وأصبحت االن 
نقوم  بعدها  تام  التئام  هناك  يكون  حتي  بأسبوعين  الضرس 
بعمل أشــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد لــنــعــرف كــثــافــة الــعــظــم ونفحص 
المريض ونقيس المسافة بين الضروس، وعند تأكدنا من ان 
المريض يصلح للزراعة نبدأ بخطوات الزراعة وننتظر 4 أشهر 
لوضع السن النهائي، وفي هذه المدة نضع سنا مؤقتة يسهل 
الزراعة  عملية  نجاح  عليه  يتوقف  ما  وأهــم  وخلعها،  تركيبها 
المتطورة  التقنيات  استخدام  بكيفية  وإلمامه  الطبيب  خبرة 

للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.
كيف تتم عملية زراعة األسنان؟

إجــراء صــورة وأشعة لفم  الــزراعــة يتم  إجــراء عملية  قبل 
مكان  عند  الفكين  عظم  وضــع  وتشخيص  للكشف  المريض، 

الزراعة المطلوب بصور ثاثية األبعاد.
بعد شهرين  الزرعة  المتعارف عليها هي وضع  الطريقة   
أو ثاثة من الخلع لبناء أساس صلب حول الزرعة، من بعدها 
يتم تركيب التاج فوق الزرعة بعد 3 أشهر تقريبا اللتئام الزرعة 

مع العظم بشكل جيد.
ما  منها  عوامل  عــدة  على  األســنــان  زرعــات  نجاح  ويعتمد 
والثالثة  بالمريض،  يتعلق  ما  ومنها  نفسها،  بالزرعة  يتعلق 
إنجاح  إلى  الطبي  دنتاليا  مركز  ويسعى  الطبيب  على  تعتمد 
عملية الـــزراعـــة عــن طــريــق الــتــوافــق بــيــن كــل تــلــك الــعــوامــل، 
فبالنسبة للعوامل المتعلقة بالمادة المستخدمة فهي األكثر 
يتفاعل  ال  إنــه  حيث  التايتنيوم،  من  والمصنوعة  استخداما 

أنواع  اآلن  ويوجد  تأثيرات جانبية،  إلى  يؤدي  وال  الجسم  مع 
والسيراميك،  الزركونيوم  مثل  تطويرها  تم  للزرعات  جديدة 
والتي تعطي نتائج أفضل لأسنان األمامية من حيث النتيجة 
الجمالية. ويكون ذلك بالبنج الموضعي وفي 15 دقيقة تقريبا.

هل تصلح لكل الحاالت واألعمار؟
عادة نبدأ عملية الزراعة من عمر 18 عاما وبعد الفحص 
عملية  صاحية  مــدى  الطبيب  يــحــدد  والتشخيص  الــدقــيــق 
سهلة  أصبحت  اآلن  العملية  للجميع،  تصلح  فغالبا  الــزراعــة 

وبسيطة.
ما المدة المحددة للزراعة؟

بداية  أشهر منذ  أربــعــة  إلــى  مــن ثاثة  الـــزرع  مــدة  تقريبا 
الزرعة إلى تركيب السن النهائي، بحسب النوع المطلوب.

ماذا بعد عملية زراعة األسنان؟
الــعــاج لتعويض  تعتبر زراعـــة االســنــان مــن افــضــل طــرق 
طبيعي  بشكل  االســنــان  مــع  تندمج  ألنــهــا  المفقودة  االســنــان 
في  الــمــراجــع  يستمر  مؤقتا،  ولــيــس  دائــمــا  وتعتبر حــا  وآمـــن 
السن  الطبي لاطمئنان على  الفحص  لعمل  الدورية  زيارتنا 

المزروع. 

الدكتور اأمين العلوي: 
االأ�سنان المزروعة بديل طبيعي يدوم مدى الحياة 
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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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رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
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رئيس التحرير
عيسى الشايجي
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مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

تعليق العمل باالإ�شارة ال�شوئية النت�شار الفريو�س.. »الفريق الطبي«:

لب�س الكمام اختياري يف املناطق الداخلية واخلارجية
اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

اأنه بناء على اآخر امل�شتجدات واملعطيات اخلا�شة بفريو�س كورونا تقرر 

انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  باآلية  العمل  تعليق  اأم�س،  من  بدءاً 

فريو�س كورونا واإعادة تفعيلها متى ما دعت احلاجة لذلك.

واأ�شار الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

اإىل اأن لب�س الكمام �شيكون اختيارًيا يف املناطق الداخلية واخلارجية وفق 

التعليمات الإر�شادية، مع احلث على اأهمية لب�شه عند جمال�شة الأ�شخا�س 

الأكرث عر�شة للخطر من كبار ال�شن واأ�شحاب الأمرا�س املزمنة.

لب�س  تقت�شي  ال�شحية  املن�شاآت  اأن  الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

الكمامات بح�شب التعليمات الإر�شادية اخلا�شة بها. واأكد الفريق الوطني 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا اأن جهود البحرين يف الت�شدي للجائحة 

يف خمتلف م�شاراتها اأثبتت فعاليتها وجناحها.

اال�شتثمار يف املواطن اأولوية.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

الكوادر الوطنية اأهٌل للثقة والتميز
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

للثقة  اأهٌل  اأنها  املحطات  الدوام ويف خمتلف  على  اأثبتت  الوطنية  الكوادر  اأن  الوزراء 

والتميز يف حتمل امل�شوؤوليات يف كافة املهام التي ُتوكل اإليها وُيعّول عليها كثرًيا يف 

حتقيق النجاحات املن�شودة يف اخلطط والربامج وامل�شاريع الوطنية املختلفة.

واأ�شار �شموه لدى لقائه الكوادر الوطنية من خمتلف اجلهات املعنية التي �شاهمت 

يف جناح �شباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول 1، اإىل اأن ال�شتثمار 

يف املواطن هو الأولوية الدائمة التي ن�شعها ن�شب الأعني عند و�شع ال�شرتاتيجيات 

وتنفيذ امل�شاريع.

6 �شاعات دوام موظفي احلكومة خالل ال�شهر الف�شيل.. ويل العهد رئي�س الوزراء يوجه:

تطبيق العمل من املنزل خالل رم�شان بن�شبة %50

وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء بتطبيق نظام العمل من املنزل للموظفني العاملني 

يف الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية خالل �شهر رم�شان املبارك 

بن�شبة ت�شل حتى 50% با�شتثناء القطاعات احليوية.

خالل  الر�شمي  الدوام  �شاعات  ب�شاأن  تعميًما  �شموه  اأ�شدر  ذلك،  اىل 

من  الر�شمي  الدوام  يكون  اأن  التعميم  يف  وجاء  املبارك،  رم�شان  �شهر 

ال�شاعة الثامنة �شباًحا اإىل ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

حيث  اأم�س،  الوزراء  جمل�س  جل�شة  �شموه  تراأ�س  اأخرى،  جهة  من 

وافق املجل�س على اإطالق من�شة ا�شتثمار الأرا�شي احلكومية.

للربع  للبحرين  الف�شلي  القت�شادي  التقرير  املجل�س  وا�شتعر�س 

الرابع من عام 2021 ولعام 2021 ككل، والذي اأظهر منو الناجت املحلي 

الإجمايل احلقيقي للربع الرابع من العام 2021 بن�شبة %4.3.

جل�سة 

جمل�س 

الوزراء 

اأم�س

ويل العهد رئي�س الوزراء خالل لقائه الكوادر الوطنية

وزير اخلارجية يوقع ا�سرتاتيجية ال�سالم الدافئ

جانب من املوؤمتر ال�سحفي

اإط���������������الق م����ن���������ش����ة ا������ش�����ت�����ث�����م�����ار االأرا������������ش�����������ي احل����ك����وم����ي����ة

زيادة التبادل التجاري ودعم ال�شالم يف املنطقة

توقيع ا�شرتاتيجية ال�شالم الدافئ مع اإ�شرائيل

اإ�شرائيل يائري  الزياين ووزير خارجية دولة  وّقع وزير اخلارجية د. عبداللطيف 

هام�س  على  وذلك  البلدين،  بني  الدافئ  لل�شالم  امل�شرتكة  ال�شرتاتيجية  اأم�س،  لبيد، 

انعقاد قمة النقب الدبلوما�شية بدعوة من وزير اخلارجية الإ�شرائيلية.

وت�شمنت ال�شرتاتيجية مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون امل�شرتك من خالل برامج 

حمددة لزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم اجلهود املبذولة يف اإطار عملية ال�شالم يف 

ال�شرق الأو�شط.

 ويل العهد رئي�س الوزراء: 

خطابات امللك ت�شع

 االأ�ش�س للحا�شر وامل�شتقبل

عرب البوابة الوطنية للحكومة االإلكرتونية.. ه�شام بن عبدالرحمن:

تد�شني خدمتي االإقامة الرقمية واإ�شدار اجلواز الكرتونًيا
متام اأبو�شايف:

خليفة  اآل  حممد  بن  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  اأعلن 

الداخلية  وكيل �شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة 

لأول  اجلواز  اإ�شدار  وخدمة  الرقمية  الإقامة  خدمتي  تد�شني 

مرة، عرب البوابة الوطنية للحكومة الإلكرتونية.

يف  جديدة  خطوة  ي�شكل  اخلدمات  هذه  اإطالق  اأن  واأكد 

تقدمي املزيد من الت�شهيالت، يف ظل ما ت�شهده مملكة البحرين 

ويل  ومتابعة  ودعم  البالد،  عاهل  بقيادة  وازدهار  تطور  من 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.
10

»بنك البحرين والكويت«: توزيع 29.7 

مليون دينار اأرباًحا و10 % اأ�شهم منحة
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يتلقيان 

برقيات جوابية من القيادة ال�سعودية

اآل خليفة عاهل البالد املفدى،  تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل  اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز  برقية �شكر جوابية من 

�شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية واملوا�شاة 

التي بعث بها جاللته لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني يف وفاة �شاحبة ال�شمو امللكي 

الأمرية نورة بنت في�شل بن عبدالعزيز اآل �شعود رحمها اهلل.

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، برقية �شكر جوابية من خادم احلرمني ال�شريفني وذلك رًدا على برقية 

�شاحبة  وفاة  ال�شريفني يف  احلرمني  �شموه خلادم  بها  بعث  التي  واملوا�شاة  التعزية 

ال�شمو امللكي الأمرية نورة بنت في�شل بن عبدالعزيز اآل �شعود رحمها اهلل.

كما تلقى �شموه برقية �شكر جوابية مماثلة من اأخيه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

القائد العام لقوة الدفاع ي�ستقبل رئي�س »الأعلى لل�سحة«

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  البحرين، 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

 28 الإثنني  ام�س  �شباح  وذلك  لل�شحة، 

مار�س 2022م.

لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

الأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع 

الأعلى  املجل�س  يقدمه  مبا  م�شيداً  لل�شحة، 

اإدارة اخلدمات  لل�شحة من جهود طيبة يف 

مملكة  يف  ال�شحية  والرعاية  الطبية 

الذي  امل�شتمر  بالهتمام  منوهاً  البحرين، 

يوليه املجل�س يف ا�شتدامة تطور املوؤ�ش�شات 

والأنظمة الطبية وحت�شني جودتها، ملواكبة 

يخدم  احليوي مبا  املجال  هذا  التحديث يف 

املواطن واملقيم.

منوًها بدور خطابات العاهل يف بناء امل�ستقبل.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 روؤى امللك اأ�سا�س الإجنازات الوطنية يف خمتلف م�سارات التنمية 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد 

اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الوزراء، اأن كل ما حتقق للوطن 

خمتلف  طالت  اإجنازات  من 

اأ�شا�شها  الوطني  العمل  م�شارات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  روؤى 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

عاهل البالد املفدى، م�شرًيا �شموه 

والكلمات  اخلطابات  اأن  اإىل 

املفدى  امللك  جلاللة  ال�شامية 

توؤ�ش�س ملزيد من التطوير وت�شع 

الأ�ش�س للحا�شر وبناء امل�شتقبل 

امل�شرق.

ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء   

اأم�س،  الق�شيبية  بق�شر  �شموه، 

نبيل بن يعقوب احلمر م�شت�شار 

اإذ  الإعالم،  ل�شوؤون  امللك  جاللة 

�شلم �شموه كتاًبا يوثق اخلطابات 

ال�شامية جلاللة امللك املفدى، منذ 

 ،2020 عام  اإىل   2014 عام 

�شوؤون  واأعدته  اأ�شدرته  الذي 

باإ�شراف  امللكي  بالديوان  الإعالم 

امل�شت�شار نبيل احلمر، بالتعاون 

مع وزارة �شوؤون الإعالم.

ال�شمو  �شاحب  ا�شتمع  وقد 

رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل 

م�شت�شار  من  اإيجاز  اإىل  الوزراء 

عن  الإعالم  ل�شوؤون  امللك  جاللة 

اجلزء  ُيعد  الذي  الكتاب  هذا 

ال�شامية،  اخلطابات  من  الرابع 

م�شروع  �شمن  الإ�شدار  وياأتي 

اأر�شفة وتوثيق الكلمات ال�شامية 

يف عهد ح�شرة �شاحب اجلاللة 

اإذ اأكد �شموه اأهمية  امللك املفدى، 

احلفاظ  يف  والتدوين  التوثيق 

املفعم  الوطني  التاريخ  على 

الإجنازات  ور�شد  بالإجنازات، 

ململكة  حتققت  التي  النوعية 

البحرين وما �شهدته من تطورات 

كافة،  الأ�شعدة  على  ومنجزات 

والتي كان منطلقها روؤى جاللة 

امللك املفدى التي عك�شتها الكلمات 

ال�شامية. 

ال�شمو  �شاحب  واأعرب   

رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل 

�شكره  عن  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

يف  املبذولة  للجهود  وتقديره 

اإعداد الكتاب، وتوثيق الإجنازات 

ظل  يف  حتققت  التي  النوعية 

امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة 

جاللة امللك املفدى.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12043/pdf/INAF_20220329010049690.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.alayam.com/alayam/first/954430/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954442/News.html


العدد:  12043

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد 

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

الوزراء، اأن الكوادر الوطنية اأثبتت على الدوام 

اأهٌل للثقة والتميز  اأنها  ويف خمتلف املحطات 

التي  املهام  كافة  يف  امل�شوؤوليات  حتمل  يف 

حتقيق  يف  كثرًيا  عليها  وُيعَول  اإليها،  توكل 

والربامج  اخلطط  يف  املن�شودة  النجاحات 

وامل�شاريع الوطنية املختلفة

هو  املواطن  ال�شتثمار يف  اأن  على  و�شّدد 

الأعني  ن�شب  ن�شعها  التي  الدائمة  الأولوية 

امل�شاريع،  وتنفيذ  ال�شرتاتيجيات  و�شع  عند 

امل�شرية  اأهداف  رفد  موا�شلة  يف  ي�شهم  مبا 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

البالد املفدى.

الكوادر  لقائه  لدى  اأم�س  �شموه،  وقال 

التي  املعنية  اجلهات  خمتلف  من  الوطنية 

البحرين  جائزة  �شباق  جناح  يف  اأ�شهمت 

واحد  للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى 

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  بح�شور   ،2022

اآل خليفة وزير الداخلية، وال�شيخ  بن عبداهلل 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان 

مملكة  حققته  ما  اإن  الوطني،  والقت�شاد 

جناحات  من  عاًما   18 مدى  على  البحرين 

 1 فورمول  �شباقات  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف 

تاأتي بف�شل اجلهود املخل�شة لأبناء البحرين، 

الإجنازات  من  مزيد  حتقيق  على  وحر�شهم 

املحافل  خمتلف  يف  عالًيا  وطنهم  ا�شم  لرفع 

والتقدير  ال�شكر  عن  �شموه  معرًبا  الدولية، 

لكافة العاملني يف اإجناح هذا احلدث من وزارة 

وكافة  الدولية  البحرين  وحلبة  الداخلية 

الذين يحققون هذه  اجلهات الأخرى امل�شاندة 

النجاحات بكل اقتدار لوطنهم.

امل�شهمون  العاملون  اأعرب  جانبهم،  من 

الكربى  البحرين  جائزة  �شباق  جناح  يف 

عن   2022 واحد  للفورمول  اخلليج  لطريان 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم  �شكرهم 

هذا  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الدافع  اأن كلمات �شموه هي  التقدير، موؤكدين 

الأكرب ملوا�شلة حتقيق الأف�شل من اأجل تعزيز 

جناحات حلبة البحرين الدولية يف ا�شت�شافة 

وتنظيم �شباقات فورمول 1.

لدى لقائه العاملني يف تنظيم الفورموال 1.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

الكوادر الوطنية اأثبتت اأنها اأهٌل للثقة والتميز مبختلف املحطات

وفد مغربي يطلع على برامج املركز االإقليمي

 للتدريب وبناء القدرات ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأو�شح 

اللجنة  رئي�س  العمل  �شوق  تنظيم 

بالأ�شخا�س  الجتار  ملكافحة  الوطنية 

املركز  اأن  العلوي  عبدالعزيز  جمال 

القدرات  وبناء  للتدريب  الإقليمي 

بالنظر  بالأ�شخا�س،  الجتار  ملكافحة 

الرائدة،  البحرين  مملكة  جتربة  اإىل 

ُيعد بيت خربة معتمد من خالل تدريب 

جمال  يف  اخلرباء  وتخريج  املدربني 

وفقا  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة 

جانب  اإىل  الدولية،  والقواعد  للمعايري 

ا�شرت�شادية  عمل  واأدلة  اأدوات  و�شع 

الدميوغرافية،  بالرتكيبة  عالقة  ذات 

منطقة  يف  والجتماعية  والقت�شادية، 

اإعداد  ودعم  وت�شجيع  الأو�شط،  ال�شرق 

مكافحة  جمال  يف  واملعلومات  البحوث 

الجتار بالأ�شخا�س.

جاء ذلك �شمن الزيارة ال�شتطالعية 

لتن�شيق  الوطنية  اللجنة  من  لأع�شاء 

بالب�شر  الجتار  مكافحة  اإجراءات 

والوقاية منه باململكة املغربية، وممثلني 

من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

للتعرف  املغربية،  باململكة  واجلرمية 

البحرين  مملكة  جتربة  على  قرب  عن 

الرائدة يف هذا املجال يف الفرتة من 21 

ولغاية 24 مار�س 2022.

وزيرة ال�شحة ترتاأ�س اجتماع

 اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ

للعام  الأول  الجتماع  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  تراأ�شت 

عقد  والذي  ومنتجاته  باأنواعه  والتبغ  التدخني  ملكافحة  الوطنية  للجنة   2022

لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل  بح�شور  وذلك   ،2022 مار�س   27 املوافق  الأحد  يوم 

اعمال  وخالل  اللجنة.  اأع�شاء  كافة  ومب�شاركة  الهاجري  مرمي  الدكتورة  العامة 

الجتماع بحث اأع�شاء اللجنة اأهمية تكثيف احلمالت التوعوية من خالل تنظيم 

واإقامة الندوات والفعاليات واإعداد خطة اإعالمية م�شرتكة بالتعاون والتن�شيق مع 

اجلهات املعنية، وذلك يف �شبيل امل�شاهمة يف حتقيق الأهداف املن�شودة يف جمال 

اأبرز  الجتماع بحث ومناق�شة  والتبغ ومنتجاته. كما مت خالل  التدخني  مكافحة 

الوطنية يف  اللجنة  م�شاعي  ت�شتهدف حتقيق  التي  املقرتحات واملالحظات  واأهم 

جمال مكافحة التدخني بالتعاون مع اجلهات املعنية وتفعيل ال�شراكة املجتمعية 

يف هذا اجلانب ل�شالح املحافظة على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع البحريني.
وزيرة ال�صحة

عن ا�شت�شافة البحرين للربملان الدويل

موؤمتر �شحفي لرئي�شي النواب وال�شورى غًدا

موؤمتًرا  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  رئي�شا  يعقد 

البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  حول  الأربعاء،  غًدا  �شحفًيا 

الدويل  الربملاين  لالحتاد  الـ146  اجلمعية  اجتماعات 

املقرر عقده يف مار�س 2023.

قد  الدويل  الربملاين  لالحتاد  احلاكم  املجل�س  وكان 

عن  الـ144،  العامة  اجلمعية  اأعمال  ختام  خالل  اأعلن 

الـ146  اجلمعية  لأعمال  البحرين  مملكة  ا�شت�شافة 

ململكة  املرموقة  املكانة  يوؤكد  والذي  مار�س 2023،  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  البحرين 

�شاحب  وجهود  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

وُتعد هذه الثقة الدولية ل�شت�شافة مملكة البحرين 

اأكرب جتمع برملاين دويل، اأحد ثمار الدبلوما�شية الربملانية 

يف  متميز  ون�شاط  ح�شور  من  ت�شهده  وما  البحرينية، 

املحافل الربملانية الإقليمية والدولية، حيث �شيكون حدًثا 

بالإجنازات  احلافل  ال�شجل  اإىل  ي�شاف  مهًما،  تاريخًيا 

لل�شلطة الت�شريعية يف ظل امل�شرية التنموية ال�شاملة.
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الفريق الوطني: اإلغاء لب�س الكمامات 

يف املناطق الداخلية واخلارجية

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( اأنه بناًء 

اأم�س  بدًءا من  امل�شتجدات واملعطيات اخلا�شة بفريو�س كورونا، تقرر  اآخر  على 

الإثنني املوافق 28 مار�س 2022 تعليق العمل باآلية الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا، واإعادة تفعيلها متى ما دعت احلاجة لذلك.

واأ�شار الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( اإىل اأن 

التعليمات  الداخلية واخلارجية وفق  املناطق  اختيارًيا يف  �شيكون  الكمام  لب�س 

عر�شة  الأكرث  الأ�شخا�س  جمال�شة  عند  لب�شه  اأهمية  على  احلث  مع  الإر�شادية، 

للخطر من كبار ال�شن واأ�شحاب الأمرا�س املزمنة.

 واأو�شح الفريق الوطني الطبي اأن املن�شاآت ال�شحية تقت�شي لب�س الكمامات 

بح�شب التعليمات الإر�شادية اخلا�شة بها.

مملكة  جهود  اأن  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  واأكد 

البحرين يف الت�شدي للجائحة يف خمتلف م�شاراتها اأثبتت فعاليتها وجناحها على 

خمتلف الأ�شعدة، باأخذها زمام املبادرة وتنفيذ اخلطط والربتوكولت ال�شتباقية 

التي مت و�شعها، م�شدًدا على اأهمية موا�شلة البناء على ما حتقق من اإجنازات يف 

اإطار خطط الت�شدي للفريو�س، مبا ي�شهم يف حفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

»الرتبية« تكّرم اأع�ضاء جلنة تقومي املوؤهالت العلمية وجميع فرق العمل

نظمت وزارة الرتبية والتعليم 

اللجنة  اأع�شاء  لتكرمي  احتفالية 

العلمية  املوؤهالت  لتقومي  الوطنية 

املوؤهالت  معادلة  ق�شم  ومنت�شبي 

الوزارة  ب�شالة  وذلك  الأجنبية، 

مبدينة عي�شى.

األقى  احلفل،  بداية  ويف 

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور 

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

املوؤهالت العلمية كلمة رّحب فيها 

واحلا�شرين،  ال�شيوف  بجميع 

اللجنة  اأع�شاء  بذله  مبا  م�شيًدا 

العلمية  املوؤهالت  لتقومي  الوطنية 

املوؤهالت  معادلة  ق�شم  ومنت�شبو 

ت�شتعني  الذين  واخلرباء  الأجنبية 

بهم اللجنة وجميع فرق العمل من 

جهود ملمو�شة، اأ�شهمت يف تطوير 

كفاءتها،  وتعزيز  اللجنة  عمليات 

احلكومية  الأهداف  يحقق  مبا 

املر�شومة لتطوير اخلدمات.

توزيع  احلفل  خالل  مت  وقد 

الدروع وال�شهادات التقديرية على 

الدكتور  وتقدم  املكّرمني.  جميع 

رئي�س  اأحمد  بن  مبارك  حممد 

املوؤهالت  لتقومي  الوطنية  اللجنة 

العلمية بجزيل ال�شكر والتقدير اإىل 

يتم  وما  فيما حتقق  اأ�شهم  من  كل 

اإىل  لفًتا  تطوير،  من  عليه  العمل 

اللجنة الوطنية قد عكفت على  اأن 

تنفيذ عدد من القرارات احلكومية، 

املعادلة  نظام  با�شتحداث  فقامت 

جهاز  مع  بالتن�شيق  امل�شروطة 

اخلدمة املدنية وهيئة تنظيم �شوق 

العمل، وو�شعت من قاعدة ال�شركاء 

احلكوميني من الوزارات والهيئات، 

العرتاف  تنظيم  على  وعملت 

نظام  عرب  املمنوحة  باملوؤهالت 

التعلم الرقمي، وقللت من العتماد 

على الجتماعات املركزية لأع�شاء 

اللجنة، وعملت على و�شع احللول 

العالقة،  الطلبات  ملختلف  املالئمة 

النهائية يف  املح�شلة  اأ�شهم يف  ما 

فرتة  وتقليل  العمل،  اإجناز  �شرعة 

اإفادات  على  للح�شول  النتظار 

انعك�س  مبا  املعادلت،  وقرارات 

اإيجاًبا على جودة اخلدمات املقدمة 

للمواطنني واملقيمني.

»الرتبية« ت�ضتعر�س التقرير اخلتامي ملخرجات برنامج حت�ضني اأداء املدار�س

تراأ�س املدير العام ل�شوؤون املدار�س بوزارة 

الرتبية والتعليم حممد مبارك بن اأحمد اجتماع 

لربنامج حت�شني  اخلتامي  التقرير  ا�شتعرا�س 

اأداء املدار�س احلكومية، الذي مت بالتن�شيق مع 

وزارة اخلارجية و�شفارة اململكة املتحدة.

ُعقد عرب تقنية  الذي  ومت خالل الجتماع، 

الربنامج  خمرجات  مناق�شة  املرئي،  الت�شال 

الذي ا�شتمر 6 اأ�شابيع، وركز على اإجراء عمليات 

مدار�س حكومية  لع�شر  تقومي ودعم ومتابعة 

اإ�شراف  حتت  وذلك  اأدائها،  حت�شني  بهدف 

النتائج  بينت  اإذ  دوليني،  وخمت�شني  خرباء 

ا�شتجابة 8 مدار�س ب�شكل جيد لعمليات الدعم 

اإجراءات  اإىل  وامل�شاندة، يف حني طراأت حاجة 

تعزيزية اإ�شافية يف مدر�شتني. 

على  الجتماع  نهاية  يف  التفاق  مت  وقد 

الرتبية  بوزارة  داخلية  عمل  فرق  ت�شكيل 

باجلانب  املتعلقة  التو�شيات  لتنفيذ  والتعليم 

الأكادميي، �شواء فيما يت�شل باملدار�س الع�شر 

التي �شملها برنامج حت�شني الأداء، اأو ما يت�شل 

ب�شكل  احلكومية  املدار�س  جميع  اأداء  بتطوير 

عام.

نوال  الأ�شتاذة  الجتماع  ح�شر 

لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

الوكالء  من  وعدد  والأداء،  وال�شرتاتيجيات 

الإدارات،  ومديرات  ومديري  امل�شاعدين، 

وعدد  التعليم،  فريق  واأع�شاء  وامل�شت�شارين، 

من ال�شركاء يف الربنامج.

املدير العام ل�ضوؤون املدار�س ووكيل »ال�ضيا�ضات« 

ي�ضتقبالن مدير عام املعهد العربي للتخطيط

ل�شوؤون  العام  املدير  ا�شتقبل 

املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم حممد 

الأ�شتاذة  بح�شور  اأحمد،  بن  مبارك 

الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال 

والأداء،  وال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات 

عام  مدير  اهلل  مال  عثمان  بدر  الدكتور 

جمرن  واأمل  للتخطيط،  العربي  املعهد 

احلمد م�شت�شار التعاون املحلي والدويل 

باملعهد.

ل�شوؤون  العام  املدير  رّحب  وقد 

اهلل،  مال  عثمان  بدر  بالدكتور  املدار�س 

م�شيًدا ب�شراكة املعهد العربي للتخطيط 

خالل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

ما يتم تقدميه من برامج تدريبية ذات 

دعم  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما  جودة. 

�شبل التعاون بني الوزارة واملعهد.

وملن يعرف عمق تلك العالقة التي جمعت ال�صخ�صيتني، يعي متاًما 

اأن ما جاء يف �صياق احلوار هو اأقّل بكثري مما كان يدور بينهما من 

وهموم  م�صرتكة  واأعمال  م�صتمر  وت�صجيع  فكري  وتبادل  �صجاالت 

و�صجون جمعتهما لفهم اأ�صباب توايل م�صائب ونكبات اأمتهم العربية، 

بالبحث  مواهب وفر�ص،  ربي من  عليهما  اأنعم  ما  بكل  اجتهدا  وقد 

باأمانة والتزام للو�صول اإىل »جذور االأ�صياء« واأ�صبابها، ومواجهتها 

ب�صجاعة الفر�صان مرة اأخرى.

ولقد تعمد »االأن�صاري« يف تلك املواجهة اإىل ا�صتدراج »الق�صيبي« 

للرد على ت�صاوؤالته املبطنة براأيه حول �صعراء االأمة احلاملني باالأجماد 

والنادبني حلظوظ واقعهم املرتدي، اإال اأنه - اأي الق�صيبي - مل يقع 

يف فخ الغارقني يف »جمدهم ال�صعري«، فكان واعيًا ل�صرورات اجلمع 

بني ال�صعر والعلوم االجتماعية، ومل ت�صتدرجه هزائم االأمة للم�صار 

من  بع�ص  انتحار  اإىل  اأدت  والتي  ال�صعرية  ال�صوداوية  يف  الغارق 

مثقفي تلك املرحلة. 

فهو »يف الوقت الذي كان فيه �صاعًرا، ويكتب عن هزائم حزيران، 

كان درا�ًصا تنموًيا يعرف �صر املع�صلة، وكان اإدارًيا بتطلعات جاحمة«، 

فا�صتوت على نار هادئة، ولكنها م�صتعلة باأمل الغد االأجمل، جتربته 

ال�صعرية الفريدة من نوعها يف جمعها بني كل املختلفات، ويف ظني 

اأن يف تلك املقدرة تكمن عبقرية »الق�صيبي« و�صّر تاألقه و�صهرته يف 

كل جمال قرر اأن يخو�صه. 

والالفت �صمن جمريات ذلك احلوار، بفخامته الفكرية ور�صائله 

ذاته  الن�صق  على  العديدة  مواهبهما  اختربا  قد  الرجلني  اأن  العميقة، 

ليقررا، مع ن�صج معارفهم  الفكرية،  والواقعية واملرونة  من اجلدية 

وجتاربهم، اختيار القبعة املنا�صبة يف الوقت املنا�صب، وعلى اختالف 

ما اختارا، فقد اتفقا على تو�صيفهما »لالأزمة العربية ال�صاملة«، التي 

على  مًعا  وحاربا  وت�صلط«،  وتع�صب،  وجهل،  »تخلف،  اأزمة  هي 

و�صالح  التخلف،  �صد  احلداثة  �صالح  م�صتخدمني  التنمية«،  »جبهة 

التعليم �صد اجلهل، و�صالح الت�صامح �صد التع�صب، و�صالح احلرية 

�صد الت�صلط. 

ويف راأينا، اأن اختيارهما ل�صالح االإ�صالح من الداخل هو االأهم 

على االإطالق، على عك�ص بع�ص التيارات الفكرية املوؤدجلة بتنظرياتها 

العقيمة، التي ال ت�صمن وال تغني من جوع، والتي لن يهداأ لها بال اإال 

بتفكيك اأنظمتها واالنقالب عليها لبناء امرباطورية ت�صكنها اأوهامهم 

ويعزفون فيها اأحلان مزايداتهم ال�صيا�صية بانتهازية تتحالف - حتى 

- مع ال�صيطان. 

»احل�صم« يف حل  االإمكان، مع  قدر  بالرغم من وقوفهما،  وكانا 

ق�صايا االأمة، اإال اأنهما احرتفا »فنون املمكن« قدر امل�صتطاع، ليكونا، 

يف  واأبدعا  االأزمات،  مواجهة  يف  احلل  من  جزًءا  اآنًفا،  اأ�صرنا  كما 

ا�صتخدام �صالح التعليم، حيث مت�ّصك »االأن�صاري« بدوره االأكادميي 

واعتنى »الق�صيبي« بالتدريب املهاري االإداري كمفاتيح ذهبية للتقدم. 

اإنعا�ًصا للحياة  هذا غري �صجاعتهما الفكرية التي ناق�صت كل حمذور 

الفكرية العربية، وكما �صخ�ّصاها باأنها اأزمة فجوة، بني »ثقافة العامة« 

تت�صم  ثقافة  الالحقة، هي  الثقافة  اأن  ليتّفقا على  و»ثقافة اخلا�صة«، 

وراء  من  احلية  االبتكارية  واالأفكار  واجلراأة  واخل�صوبة  باحليوية 

ال�صابقة، بخطابها  الثقافة  تت�صم  املغلقة، يف حني  اجلدران واالأبواب 

العقل  ي�صيب  اجرتاًرا  االأفكار  يجرت  الذي  واجلامد  واململ  الرتيب 

بتوعك فكري م�صتدام. 

يف  يكمن  �صببها  اأن  »الق�صيبي«  ي�صتنتج  الظاهرة،  هذه  وحول 

ح�صا�صية الذات العربية، فالعرب يف اجلاهلية مل يكونوا ينفرون اإال 

من االإثم »العلني«، فجاء القراآن الكرمي يلحق ما »بطن« من الفواح�ص 

لذاتنا  توّرًطا  الق�صيبي -  اعتربه -  التحرمي. وهو ما  ما »ظهر« يف 

بذلك االإرث اجلاهلي، يف حني اعتربه »االأن�صاري« نابًعا من معاناة 

املجتمع للف�صام الذي يتعدى تلك الظاهرة اإىل ظاهرة اأ�صد وطاأة حّذر 

نقول  باأن  اهلل،  عند  االأكرب«  »املقت  وهي  كذلك،  الكرمي  القراآن  منها 

مبعاي�صة  لن�صتمر  االأزمات«  »اأزمة  ذاتها  حد  وهذه يف  نفعل،  ال  ما 

اأ�صواأ االأو�صاع يف ظل اأبلغ املثل، ولنبتعد كل البعد، عن قيم �صريعة 

االإ�صالم ال�صامية التي تطالبنا بالعناية باحلياة الدنيا وتوقري النف�ص 

الب�صرية ك�صرط للفوز بحياتنا اخلالدة. 

الق�صيبي(   - )االأن�صاري  ظاهرة  م�صاألة  يف  اأخري  اأمر  ويبقى 

ثقافية،  بلياقة وخفة ومهارة  بلديهما  كا�صمني خليجيني عربَا حدود 

وناطحا باإنتاجهما الفكري اأعلى القمم، و�صجال موقعاً رفيعاً ال اأجد له 

انعكا�ًصا حقيقيًا يف دهاليزنا الثقافية وال حتى يف �صفوفنا الدرا�صية 

يتنا�صب  مبا  يجب«  »كما  حتت  خطوط  ع�صرة  واأ�صع  يجب..  كما 

مع �صريتيهما، فهما اثنان من �صمن اأهم رجال الثقافة يف اجلزيرة 

العربية واخلليج يف تاريخنا املعا�صر، وال جند الإنتاجهما اأي ح�صور 

منهج  عن   - مثالً   - اأ�صمع  ومل  اجلامعية،  املدرجات  على  حقيقي 

والبحر  »الرب  بني  الفكري  احلوار  بهذا  ا�صت�صهد  تعليمي    / تربوي 

املق�صود  غري  الغياب  مع  اأخوفنا،  وما  م�صر«،  من  ين�صابان  اللذان 

ملناهج الثقافة اأو الفل�صفة، من هم�صات خفية تدعو خل�صخ�صة التعليم 

يبحث عن جودة خمرجات  نواياها  كان ظاهر  واإن  التي  االأ�صا�صي، 

التعليم اإال اأن جتاربها القريبة قد باءت بف�صل ذريع! 

* ع�صو موؤ�ص�ص لدارة االأن�صاري للفكر والثقافة

عندما يتحاور الكبار.. يتح�ّضر ال�ضغار.. وي�ضود ال�ضمت!

بقلم: هالة م. ج. الأن�شاري*

التح�ّصر على عقلني و�صخ�صيتني �صطع جنميهما يف �صماء اخلليج هو اأقل ما ي�صعر به املرء وهو 

النبالء ممن  الفر�صان  يقراأ مواجهة فكرية ت�صبه يف غدوها ورواحها، بني طريف احلوار، نزال 

عرفهم تاريخ ح�صارتنا االإ�صالمية يف ن�صر الكلمة احلق واجلهاد بها. 

املواجهة الفكرية كانت مبثابة حوار دار بني ال�صاعر، الوزير، الدبلوما�صي، والكاتب غازي 

عبدالرحمن الق�صيبي »رحمه اهلل«، والناقد، املفكر، الباحث، واالأ�صتاذ اجلامعي د. حممد جابر 

االأن�صاري »عافاه اهلل«، ن�صرته جملة العربي الكويتية يف العام 1991، اأي قبل ثالثة عقود، 

وكان حواًرا بليًغا وعميًقا بطرحه، و�صل�ًصا ب�صال�صة االأفكار التي يولدها العقالن يف ح�صرة 

االآخر، فال اختالف اأف�صد الود وال �صدام اأّدى اإىل قطيعة فكرية كما يحدث - بجرة قلم - 

يف اأيامنا هذه، ناهيك عن احلوارات الثقافية التي تتحول يف الغالب اإىل حوار للطر�صان!

الذي  »الق�صيبي«،  للمرحوم  قلبه كل معروف جميل  »االأن�صاري« حامالً يف  وقد ظل 

اأحدثت جرًحا  �صهيل«  »اأبا  وفاة  باأن  القول،  اأبالغ  ولن  والعملية،  الفكرية  �صانده عرب م�صريته 

غزيًرا يف نف�ص »اأبا هالة« �صديقه الويف، الذي ترك غيابه فراًغا مل ي�صتطع ماْلأه اأحد، ل�صمو العالقة 

بني قامتني، مل نَر مثلهما بعد!
حممد جابر االأن�صاري

هالة االأن�صاري

غازي الق�صيبي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12043/pdf/INAF_20220329010049690.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.alayam.com/alayam/first/954430/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954437/News.html
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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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خالل حفل ختام برنامج عيد الأم وبرعاية وزيرة ال�شحة

»احلواج« يكرم اأع�شاء الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا واأمهاتهم

ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  وبح�شور  كرمية  برعاية 

 27 الأحد  يوم  احلواج  جمموعة  اأقامت  ال�شحة  وزيرة 

مار�س بفندق الفور�شيزونز حفل �شخم يف ختام فعاليات 

برنامج اأحبك يا اأمي و يف ليلة �شرفها ح�شور جميل بن 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  حممد 

وعلي بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور حمافظ ال�شمالية 

لهذا  خ�شي�شاً  ح�شر  الذي  ح�شني  داوود  الكبري  والفنان 

و  والإعالميني  وال�شحفيني  ال�شفراء  من  وعدد  املنا�شبة 

ال�شخ�شيات عامة ليختتم خاللها برنامج »اأحبك يا اأمي« 

الذي اأقيم بجميع فروع احلواج.

اأع�شاء  وقامت جمموعة احلواج خالل احلفل بتكرمي 

الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا الدكتور 

والدكتورة  القحطاين  مناف  طبيب  واملقدم  املانع  وليد 

جميلة ال�شلمان اإ�شافة اإىل تكرمي اأمهاتهم الكرميات نظري 

كبرية  جهود  من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  قدموه  ما  كل 

لتن�شئة اأ�شرة بحرينية عظيمة نتج عنها هوؤلء الأطباء.

رئي�س  احلواج  جواد  من  ترحيب  بكلمة  احلفل  وبداأ 

حبها  عن  كلمتها  يف  الوزيرة  عربت  كما  الإدارة  جمل�س 

بهذه  �شعادتها  عن  حتدثت  كما  الربنامج  لهذا  وتقديرها 

باأمهات  لالإحتفاء  احلواج  اأطلقتها جمموعة  التي  املبادرة 

اأع�شاء الفريق الوطني وهو الأمر الذي لي�س بغريب على 

اأ�شرة احلواج العريقة لأنها اأ�شرة حتاول دائماً اإعالء القيم 

الإن�شانية داخل املجتمع 

وزير  حميدان  علي  حممد  بن  جميل  تف�شل  بعدها 

عن  فيها  عرب  كلمة  واألقى  الجتماعية  والتنمية  العمل 

�شكره وامتنانه لأ�شرة احلواج على هذا املبادرة واأكد على 

الثمني يف حياة  الأم  دور  وتقدير  الأ�شري  الرتابط  اأهمية 

كل اإن�شان

ت�شوير- عبدعلي قربان

فيها  �شكر  التي  احلواج  عبدالوهاب  كلمة  وبعد   

احل�شور الكرمي على على ت�شريفهم وبعد حديث عن اأهمية 

دور الأم يف حياتنا، قام بدعوة جلنة التحكيم املكونة من 

اأنور  اأحمد،  عهدية  والإعالميني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور 

اإىل  نارايانان  و�شام  الدين  �شالح  يو�شف  والكاتب  اأحمد 

الذي  ح�شني  داوود  القدير  الفنان  حتدث  حيث  املن�شة 

اأعرب يف كلمته عن حبه ال�شديد ململكة البحرين و احرتامه 

اللجنة  قامت  الأم،  لدور  وتقديره  احلواج  لأ�شرة  الكبري 

بالإعالن عن اأ�شماء الفائزين وقراءة الر�شائل الفائزة.

فائقة  الوزيرة  بتكرمي  احلواج  اأ�شرة  ت�شرفت  كما 

جهود  من  البحرين  ململكة  يقدمه  ما  كل  نظري  ال�شالح 

الأ�شرة  ورعاية  العامة  ال�شحة  مبعدلت  لالرتقاء  مقدرة 

البحرينية �شكرا وتقديرا على ح�شورها الثمني كما قدمت 

العمل  اأ�شرة احلواج هدية تذكارية جلميل حميدان وزير 

�شكراً وتقدراً على ح�شورة الثمني.

القعود يعلن اإطالق مهرجان �شعبي �شامل من �شوق الرباحة

»بتلكو« �شريًكا لربنامج ال�شارية للمو�شم الثالث على التوايل

البحرينية  اللجنة  اأعلنت 

ال�شعبي  املوروث  لريا�شات 

لل�شباب  الأعلى  للمجل�س  التابعة 

مع  اتفاقية  توقيع  عن  والريا�شة 

مبوجبها  لت�شبح  بتلكو  �شركة 

�شريكا رئي�شيا لربنامج امل�شابقات 

ال�شعبي »ال�شارية«.

�شتكون  التفاقية،  ومبوجب 

تقدمي  يف  الرائدة  ال�شركة  بتلكو، 

يف  الرقمية  الت�شالت  حلول 

مملكة البحرين، ال�شريك الرئي�شي 

الثالث  للعام  ال�شارية  لربنامج 

على التوايل.

جانب  من  التفاقية  ووقع 

�شركة بتلكو، ال�شيخ بدر بن را�شد 

اآل خليفة مدير الت�شال املوؤ�ش�شي 

وامل�شوؤولية الجتماعية بال�شركة، 

اللجنة  جانب  من  وقع  فيما 

املوروث  لريا�شات  البحرينية 

ال�شعبي خليفة بن عبداهلل القعود 

عن  امل�شوؤولة  اللجنة  رئي�س 

تنظيم برنامج ال�شارية الرم�شاين 

للمو�شم الثالث على التوايل.

خليفة  ثمن  املنا�شبة،  وبهذه 

اللجنة  رئي�س  القعود  عبداهلل  بن 

املوروث  لريا�شات  البحرينية 

ل�شركة  الكبري  الدعم  ال�شعبي 

يف  ال�شارية  لربنامج  بتلكو 

هذه  اأن  موؤكدا  الثالث،  مو�شمه 

رئي�شي  �شبب  امل�شتمرة  ال�شراكة 

لنجاح الربنامج.

متانة  على  القعود  واأكد 

العالقة بني �شركة بتلكو واللجنة 

املوروث  لريا�شات  البحرينية 

ال�شعبي، م�شيدا بال�شراكة املجتمع 

الجتماعية  امل�شوؤولية  وبرنامج 

جمال  يف  الرائدة  لل�شركة 

اأن�شطة  كافة  بدعم  الت�شالت 

وبرنامج املجتمع البحريني.

الن�شخة  اإن  القعود  وقال 

الذي  ال�شارية  برنامج  الثالثة من 

يبث عرب �شا�شة تلفزيون البحرين 

املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 

�شامال  �شعبيا  مهرجانا  �شي�شهد 

اأكرث من 33 فعالية ولعبة  ي�شم 

الربنامج  اأن  اإىل  م�شريا  �شعبية، 

ب�شوق  معا  �شيقامان  واملهرجان 

الطراز  على  تاأتي  التي  الرباحة 

القدمي يف ديار املحرق.

نقل  اأن  اإىل  القعود  واأ�شار 

واملهرجان  ال�شارية  برنامج 

الرباحة  �شوق  اإىل  امل�شاحب 

مملكة  به  تتمتع  ما  يعك�س 

وفق  �شيدت  اأماكن  من  البحرين 

الطراز املعماري القدمي.

بدر  ال�شيخ  اأ�شاد  جانبه،  من 

اآل خليفة مدير الت�شال  بن را�شد 

املوؤ�ش�شي وامل�شوؤولية الجتماعية 

الباهر  بالنجاح  بتلكو  ب�شركة 

املو�شمني  ال�شارية خالل  لربنامج 

بتلكو  اأن  اإىل  لفتا  املا�شيني، 

كافة  دعم  على  دائما  حتر�س 

الفعاليات الوطنية.

را�شد  بن  بدر  ال�شيخ  ونوه 

به  يقوم  الذي  بالدور  خليفة  اآل 

برنامج ال�شارية يف تعزيز الهوية 

املوروث  ثقافة  ون�شر  الوطنية 

والأجيال  النا�شئة  لدى  ال�شعبي 

توقيع  مرا�شم  ح�شر  اجلديدة. 

اآل  خالد  بن  خليفة  ال�شيخ  العقد 

حكومية  عالقات  اأخ�شائي  خليفة 

ب�شركة بتلكو وطارق جمعة �شامل 

باللجنة  العامة  العالقات  مدير 

املوروث  لريا�شات  البحرينية 

ال�شعبي.

مطار البحرين الدويل ي�شارك

 البحرين والعامل يف »�شاعة الأر�س«

اجلهة  البحرين  مطار  �شركة  احتفلت 

امل�شوؤولة عن اإدارة وت�شغيل مطار البحرين 

الدويل، ب�شاعة الأر�س هذا العام وذلك يف 

البيئية.  بال�شتدامة  التزامها  على  تاأكيد 

الأنوار  اإطفاء  اأو  املنا�شبة مت خف�س  وبهذه 

مطار  اأنحاء خمتلفة يف  ال�شرورة يف  غري 

تتاأثر  اأن  دون  وذلك  الدويل،  البحرين 

عمليات الطريان او راحة امل�شافرين.

و�شاعة الأر�س هي حركة عاملية نظمها 

ال�شندوق العاملي للطبيعة، ويتم الحتفال 

واملجتمعات  الأفراد  لت�شجيع  �شنوياً  بها 

الأنوار  اإطفاء  على  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 

ال�شاعة  بني  ما  �شاعة  ملدة  ال�شرورية  غري 

اللتزام  على  كرمز  م�شاء  و9:30   8:30

جتاه �شحة الكوكب.

وبهذه املنا�شبة �شرح الرئي�س التنفيذي 

يو�شف  حممد  البحرين  مطار  ل�شركة 

البنفالح: »تفخر �شركة مطار البحرين بدعم 

باأهمية  الوعي  ون�شر  العاملية  املبادرة  هذه 

اأن  على  نحر�س  اأننا  كما  البيئة.  حماية 

نلعب دوراً يف تنفيذ ا�شرتاتيجية احلكومة 

النبعاثات  خف�س  اإىل  للو�شول  الهادفة 

اإىل درجة �شفر بحلول 2060،  الكربونية 

اأكرث  م�شتقبل  خلق  على  �شي�شاعد  ما  وهو 

هذا  وعلى  للمملكة.  وا�شتدامة  نظافة 

من  كبرية  اأجرينا حت�شينات  فقد  ال�شعيد، 

تاأثري  لتقليل  املطار  حتديث  برنامج  خالل 

املطار على البيئة«.

وبهذه املنا�شبة قال: »اإن مطار البحرين 

الذهبّية  ال�شهادة  على  حا�شل  الدويل 

للبيئة  املُراعي  الت�شميم  جمال  يف  للريادة 

ا�شرتاتيجيات  ويطبق   )LEED(والطاقة

ال�شتدامة التي تخف�س من ا�شتخدام الطاقة 

املاء، وحت�شن اإدارة النفايات، وتعزز جودة 

الهواء يف الأماكن املغلقة. ونظراً لأن اأنظمة 

يف  للكهرباء  ا�شتهالكاً  الأكرث  هي  التربيد 

مملكة البحرين، فاإن املطار ي�شتخدم نظاماً 

تزيد  ن�شبة  طاقة  يوفر  الطاقة  ل�شتعادة 

عن 23%. كما اأن نظام اإدارة املطار املتطور 

التربيد  مثل  املتغرية  باملتطلبات  يتحكم 

والتهوية والتكييف والإ�شاءة ال�شطناعية، 

مما يثمر عن توفري يف الطاقة«.

 Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12043/pdf/INAF_20220329010049690.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.alayam.com/alayam/events/954395/News.html
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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

P  12

Link

P  20

Link

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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العامل اأ�صبح مهدًدا اما بنق�ص الإمدادات الغذائية 

ا�صتعدادت  اأو  روؤية  من  هل  ال�صعار..  بارتفاع  اأو 

لهذه الحتمالت؟

نعمة  على  احلمدهلل  لوطني،   اول  كلمتان   لدي 

على  والمان  الفخر  من  كبري  بقدر  اأ�صعر  وجودك، 

عزميتك للق�صاء على هذا العدو الفتاك يف �صياق معركة 

وعلى  و�صعبا،  ملكا  وطني  اإىل  اإجالل   فتحية  العامل،  اأنهكت 

�صمو قيم التاآزر والت�صامن التي جعلت العامل يتحدث عنك بكل فخر.
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م�ضرح الدانة ي�ضت�ضيف فنان العرب �ضمن احتفاالت العيد

اأ�شاف م�شرح الدانة، ال�جهة الرتفيهية الأوىل من ن�عها يف 

مملكة البحرين، ا�شماً اأ�شط�رياً اآخر من �شمن حفالت العيد، وذلك 

بالأغاين  واملعروف  عبده،  حممد  ال�شع�دي  النجم  عن  بالإعالن 

ي�م  يف  وذلك  امل�شرح،  خ�شبة  على  �شي�شعد  والذي  اخلليجية، 

اجلمعة تاريخ 13 من �شهر ماي�.

قائالً:  الدانة  مل�شرح  التنفيذي  الرئي�ص  ت�شاملرز،  �شني  وعلق 

ذلك  يف  مبا  امل��شم  هذا  يف  احلفالت  من  تن�ع  ا�شت�شفنا  »لقد 

امل��شيقى والك�ميديا، وكل واحدة منها حققت جناحاً كبرياً. وهذا 

مكان  يف  عاملي  م�شت�ى  على  للرتفيه  امل�شتمر  ال�شغف  على  يدل 

على ذي م�شت�ى عاملي، ونتطلع للرتحيب بالفنان حممد عبده على 

خ�شبة م�شرح الدانة.«

www. التذاكر متاحة الآن على م�قع م�شرح الدانة الر�شمي

aldana.com.bh

ال�����ع�����امل االأغ����������������رب يف  امل���������رئ���������ي..  غ�������ر  امل�������ن�������زل 

املرئي  املنزل غري  اأنا�ص كثريون على  مر 

على  وبحث�ا  �شيئاً،  يروا  مل  لكنهم  لندن  يف 

خرائط ج�جل فلم يجدوه، اإنه املنزل الأغرب 

يف العامل، وح�شل هذا املنزل الفريد من ن�عه 

»املنزل  لقب  على  بلندن  ريت�شم�ند  حي  يف 

غري املرئي« ب�شبب جدرانه اخلارجية املغطاة 

ال�شعب  من  يجعل  مما  بالكامل،  باملرايا 

لندن  يف  املنزل  ويقع  وج�ده،  مالحظة 

دوار  بج�ار  املزدحم   A316 الطريق  على 

ريت�شم�ند �شريك�ص، بالقرب من حمطة مرتو 

»اأوديتي  م�قع  بح�شب  ريت�شم�ند،  اأنفاق 

اأخبار  �شحيفة  وفق  الإلكرتوين  �شنرتال« 

الفنية  الرتكيبات  ن�ًعا من  لي�ص  الي�م. وه� 

اأعاد  حيث  حقيقي،  منزل  ولكنه  الفاخرة، 

املهند�ص املعماري والفنان األيك�ص هاو ت�شميم 

ماأه�ًل  العقار  وكان   ،2015 عام  يف  املنزل 

بال�شكان منذ عام 2019، وقالت العائلة التي 

ممتع،  اأمر  املنزل  يف  العي�ص  اإن  فيه  تقطن 

فاملارة ل ميكنهم روؤية املنزل من الداخل.

ب�شكل  اخلارج  روؤية  للمالكني  ميكن  كما 

جيد متاًما، واأحياًنا ير�شدون الأ�شخا�ص وهم 

اجلدران  اأمام  اأو�شعرهم  هندامهم  ي�شلح�ن 

األيك�ص  امل�شمم  قال  كما  املرايا،  ذات  والن�افذ 

املنزل  �شممت  »لقد  املنزل:  عن  متحدثاً  هاو 

البيئة  مع  من�شجماً  جتعله  فريدة  بطريقة 

الأ�شجار  روؤية  ميكن  حيث  به،  املحيطة 

والغي�م تنعك�ص على مرايا املنزل«.

�ضفعة ويل �ضميث خالل احتفال االأو�ضكار تخطف االأ�ضواء
الأو�شكار  ج�ائز  ت�زيع  احتفال  م�شاهدو  ُذهل 

املمثل  �شعد  عندما  ح�شل  ما  يدروا  ومل  الأحد  م�شاء 

ويل �شميث اإىل خ�شبة امل�شرح وبادر اإىل �شفع الفكاهي 

كري�ص روك.

الأم�شية  تقدمي  �شارك يف  الذي  روك  كري�ص  وكان 

ويل  لزوجة  احلليق  الراأ�ص  ب�شاأن  دعابة  لت�ه  اأطلق 

�شميث، جادا بينكت �شميث، امل�شابة مبر�ص ي�ؤدي اإىل 

ت�شاقط ال�شعر بكثافة.

و�شّبه روك �شعر جادا بينكت �شميث الق�شري براأ�ص 

دميي م�ر احلليق يف فيلم G.I. Jane للمخرج ريديل 

اأثار  روك  قاله  ما  اأن  ول�حظ   .1997 عام  �شك�ت 

انزعاج جادا بينكيت �شميث التي �شبق اأن حتدثت علناً 

عن ت�شاقط ال�شعر الذي تعانيه. وما كان من ويل �شميث 

الذي �شحك يف البداية للدعابة اإل اأنه �شعد اإىل خ�شبة 

امل�شرح و�شفع كري�ص روك، و�ُشمع �ش�ت ال�شفعة يف 

امليكروف�نات و�شط ذه�ل اجلمه�ر امل�ج�د يف القاعة 

اأو امل�شاهدين الذين تابع�ا الأم�شية من منازلهم.

م�شتخدمني  اأن  لدرجة  مت�قع  غري  امل�شهد  وكان 

كثريين لالإنرتنت ت�شاءل�ا ما اإذا كان الأمر متفقا عليه 

م�شبقا.

ال�ش�ت  قطع  اإىل  �شي«  بي  »اإيه  حمطة  وبادرت 

خالل امل�شهد الذي اأعقب ذلك، لكن احل�ار كان م�شم�عاً 

على التلفزي�نات الأجنبية.

ويل  �شفعني  لقد  واو.  »واو.  روك:  كري�ص  قال 

 G.I. شميث للت�«. واأ�شاف مربراً »لقد كانت مزحة عن�

.»Jane
زوجتي  ا�شم  »اترك  قائالً  �شميث  ويل  به  و�شاح 

بعيداً من فمك اللعني«، وعاد اإىل جانب زوجته.

من  بينة  »على  اإنها  اأجنلي�ص  ل��ص  �شرطة  وقالت 

الأو�شكار،  حفلة  خالل«  �شخ�شني  بني  حادث  ح�ش�ل 

قام فيها »فرد ب�شفع اآخر«.

روك  كري�ص  ت�شمية  دون  من  ال�شرطة  واأ�شارت 

اإىل اأن »الفرد املعني رف�ص التقدم ب�شك�ى«، لفتة اإىل 

ال�شرطة  فاإن  ب�شك�ى  التقدم  الأخري  قرر  حال  يف  اأنه 

»�شتبقى جاهزة مللء تقرير للتحقيق«.

ذلك  بعد  �شميث  ويل  اله�لي�ودي  النجم  وح�شل 

فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل  اأو�شكار  جائزة  على 

ومدرب  والد  �شخ�شية  ي�ؤدي  حيث  ريت�شارد«  »كينغ 

بطلتي التن�ص �شريينا وفين��ص وليام�ص.

الأكادميية«  من  »بالعتذار  باكيا  املمثل  وت�جه 

)اجلهة القائمة على ج�ائز الأو�شكار(.

وقال »احلب يجعلكم تق�م�ن باأم�ر جمن�نة«.

»ال�ضحة« ت�ضجل 813 اإ�ضابة 

جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م الثنني عن ت�شجيل حالة وفاة 

بلغ  التي  الي�مية  الفح��شات  وك�شفت  ك�رونا،  بفريو�ص 

اإ�شابة جديدة بالفريو�ص،  عددها 6177، عن ت�شجيل 813 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية،  وتعايف 819 حالة 

املتعافية اإىل 542990.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 7696 حالة، منها 

32 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و4 حالت حتت العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12043/pdf/INAF_20220329010049690.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.alayam.com/alayam/last-page/954446/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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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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سموه يتسّلم كتابًا يوثق خطابات الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء: 

أهمية التوثيق في الحفاظ 
على التاريخ الوطني المفعم باإلنجازات

 أك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، أن كل ما 
تحقق للوطن من إنجازات طالت مختلف مسارات العمل 
الوطن��ي أساس��ها رؤى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، مش��يرًا س��موه إلى أن الخطاب��ات والكلمات 
الس��امية لجالل��ة المل��ك المفدى تؤس��س لمزيد من 
التطوي��ر وتض��ع األس��س للحاض��ر وبناء المس��تقبل 

المشرق.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقبال س��موه حفظ��ه اهلل بقصر 
القضيبية أمس، مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم 
نبيل بن يعقوب الحمر، حيث س��لم س��موه كتابًا يوثق 
الخطابات الس��امية لجالل��ة الملك المف��دى، منذ عام 
2014 إل��ى عام 2020، والذي أصدرته وأعدته ش��ؤون 
اإلعالم بالديوان الملكي بإشراف المستشار نبيل الحمر 

بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم.

وقد اس��تمع صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء إلى إيجاٍز من مستش��ار جالل��ة الملك 
لش��ؤون اإلعالم عن هذا الكتاب الذي ُيعد الجزء الرابع 
من الخطابات الس��امية، ويأتي اإلصدار ضمن مشروع 
أرش��فة وتوثي��ق الكلم��ات الس��امية في عه��د حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك المفدى حفظ��ه رعاه اهلل، حيث 
أكد س��موه أهمية التوثي��ق والتدوين في الحفاظ على 
التاريخ الوطن��ي المفعم باإلنج��ازات، ورصد اإلنجازات 
النوعية التي تحققت للمملكة وما شهدته من تطورات 
ومنج��زات على كافة األصعدة والتي كان منطلقها رؤى 
جاللة الملك المفدى التي عكستها الكلمات السامية. 

 وأع��رب صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل عن ش��كره وتقديره للجهود 
المبذولة في إع��داد الكتاب، وتوثيق اإلنجازات النوعية 
التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.

في تعميم لولي العهد رئيس الوزراء
 الدوام في رمضان 

من الثامنة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر
ص��در عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
تعميم بش��أن ساعات الدوام الرس��مي خالل شهر رمضان 
المب��ارك لعام 1443ه�. وجاء في التعميم أنه خالل ش��هر 
رمض��ان المبارك لعام 1443ه� يكون الدوام الرس��مي في 
وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 
الثامن��ة صباح��ًا إل��ى الس��اعة الثانية بعد الظه��ر. وكان 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد 

وجه بتطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين العاملين 
في الوزارات والهيئات والمؤسس��ات الحكومية خالل شهر 
رمضان المبارك بنسبة تصل حتى 50% باستثناء القطاعات 
الحيوي��ة من الجهات األمنية أو الجهات التي تقدم خدمات 
الصحة والكهرباء والماء وش��ؤون الطيران المدني وغيرها 
م��ن الخدمات الضرورية وبحس��ب ما تقتضي��ه متطلبات 
العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين في البحرين.

للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
ولي العهد رئيس الوزراء يوّجه بتطبيق نظام 

العمل من المنزل بنسبة 50٪ خالل رمضان
وّج��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
بتطبي��ق نظ��ام العمل م��ن المن��زل للموظفين 
العاملين ف��ي ال��وزارات والهيئات والمؤسس��ات 
الحكومي���ة خ���الل شهر رمضان المب��ارك بنسبة 
50% باس��تثناء القطاع��ات الحيوية م��ن الجهات 
األمني��ة أو الجه��ات الت��ي تقدم خدم��ات الصحة 
والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني وغيره�ا 

م��ن الخدم��ات الضرورية وبحس��ب م��ا تقتضيه 
متطلب��ات العمل مع التأكيد عل��ى مراعاة ع���دم 
تأثر الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين 

في المملكة.
وكلف س��موه حفظه اهلل جه��از الخدم��ة المدنية 
بوض��ع اآللي��ات وإص��دار التعامي��م والتعليم��ات 
والمؤسس��ات  والهيئ�����ات  لل��وزارات  الالزم��ة 

الحكومية المنظمة لذلك.

 وزير العمل: نتائج إيجابية 
لمبادرات الوزارة ضمن خطة »بحريننا«

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
االجتماعي��ة جمي��ل حمي��دان، أن 
الوزارة حققت نتائ��ج إيجابية من 
خالل المبادرات الثالث التي تعنى 
الوطنية  الخط��ة  بتنفيذها ضمن 
لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قي��م المواطنة »بحرينن��ا«، والتي 
الملكية الس��امية  الرؤية  تجس��د 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المف��دى، وح��رص جاللته 
الدائم على تعزيز االنتماء الوطني 
والهوية البحرينية األصيلة، مثمنًا 
في ه��ذا الس��ياق اهتم��ام ودعم 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
إلنجاح الخطة في تحقيق أهدافها 
المرجوة، مش��يدًا في الوقت ذاته 
بجه��ود وزي��ر الداخلي��ة، رئي��س 
لجن��ة متابع��ة تنفي��ذ مب��ادرات 
الخطة الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليف��ة، على متابعته 
الحثيث��ة للجه��ود المبذول��ة في 
هذا الش��أن بالتعاون والتنس��يق 
م��ع الجه��ات ذات الصل��ة لوض��ع 

المبادرات موضع التنفيذ.
العم��ل  وزارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
حرص��ت  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
على المش��اركة في هذا المشروع 
خ��الل  م��ن  الرائ��د  الوطن��ي 
تنفيذه��ا لث��الث مب��ادرات ضمن 
الخط��ة الوطنية، وه��ي »المنصة 
الوطنية لخب��راء البحرين«، و»من 
التش��بيك  و»منظوم��ة  أجلك��م«، 
األهلي��ة«، منوهًا  المنظمات  بين 
ب��أن ال��وزارة أطلق��ت عل��ى مدى 
الس��نوات الماضي��ة العدي��د من 

الت��ي  والمش��روعات  البرام��ج 
خدماته��ا  خالله��ا  م��ن  تق��دم 
للمواطنين، وتس��هم ف��ي تعزيز 
مب��ادئ المواطنة وقي��م االنتماء، 
ومن ضمنه��ا برام��ج دعم فرص 
التوظي��ف والتدري��ب للمواطنين، 
التي تمنح المواطنين القدرة على 
االندماج في سوق العمل، وتعزيز 
الح��وار االجتماع��ي اإليجابي بين 
الثالثة، واإلش��راف  اإلنتاج  أطراف 
على عمل المنظمات النقابية التي 
له��ا دور ب��ارز في ح��ل المنازعات 
العمالي��ة، وتحقي��ق س��بل األمن 
بيئ��ة عمل  وتحقي��ق  الوظيف��ي، 

مثالية وصحية وآمنة للعمل.
وقد شكلت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لجنة لتنفيذ مبادراتها 
ف��ي الخط��ة الوطني��ة »بحريننا«، 
وق��د انبثق م��ن اللجن��ة المعنية 
ثالثة فرق تنفيذية تختص بوضع 
واإلعالمي��ة  التنفيذي��ة  الخط��ط 
الالزم��ة لتنفيذ مب��ادرة »المنصة 
الوطني��ة لخب��راء البحري��ن« التي 
تنفذه��ا ال��وزارة بالتع��اون م��ع 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة 

اإللكتروني��ة، ومب��ادرة »منظومة 
المنظم��ات  بي��ن  التش��بيك 
إل��ى مبادرة  األهلي��ة«، باإلضافة 
»من أجلك��م«. وأك��د حميدان أن 
المبادرات الث��الث حققت إنجازات 
نوعية، حي��ث تم من خالل مبادرة 
البحرين  المنصة الوطنية لخب��راء 
»خبراء«، إنش��اء منصة إلكترونية 
لجمي��ع  بيان��ات  قاع��دة  تض��م 
البحرينيين والمتخصصين  الخبراء 
العلمية  المج��االت  ف��ي مختل��ف 
والفنية وتوثيق س��يرهم العلمية 
إص��دار  ع��ن  فض��اًل  والمهني��ة، 
دلي��ل استرش��ادي يح��دد تعريف 
الخب��راء واالش��تراطات والمعايير 
المعتم��دة للخبير وتس��جيله في 
منصة س��جل الخب��راء، وذلك وفق 
األه��داف الموضوع��ة للمب��ادرة، 
إضافة إلى تكثيف الجهود إلضافة 
الخب��راء الذي��ن تنطب��ق عليه��م 
المعايي��ر المعتمدة وف��ق الوارد 
في الدليل االسترش��ادي للمنصة. 
وأش��ار إل��ى أن مبادرة “التش��بيك 
بين المنظمات األهلية«، مستمرة 
ف��ي تنفي��ذ أهدافه��ا م��ن خالل 
العمل على إنشاء منظومة مهنية 
متقدمة للتشبيك المحترف والتي 
تنظيم��ات  تكوي��ن  تس��تهدف 
متخصص��ة لمش��اريع النفع العام 
بين منظم��ات المجتم��ع المدني 
والتوس��ع في أنش��طة الجمعيات 
ودور  الروض��ات  مث��ل  الحالي��ة 
المسنين، فضاًل عن تشجيع تنفيذ 
البرامج طويلة المدى والمستدامة 
والتي تعتمد على التمويل الذاتي 
المنظم��ات  وإمكاني��ات  لق��درات 
األهلي��ة، الفت��ًا إل��ى أن كل ذلك 
سيس��اهم ف��ي تطوي��ر الخدمات 

للمجتم��ع،  المقدم��ة  التنموي��ة 
ف��ي  التكام��ل  آلي��ات  وتحس��ين 
العم��ل بي��ن منظم��ات المجتمع 
المدني خدم��ة للمجتمع، وقد تم 
االنته��اء م��ن وضع نم��وذج عقد 
التش��بيك بين المنظمات األهلية، 
صفح��ة  إط��الق  عل��ى  والعم��ل 
إلكترونية على موقع وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة للتعري��ف 
بمبادرة التشبيك وإنجازات مملكة 
البحري��ن في هذا المج��ال. وفيما 
يتعل��ق بمب��ادرة »م��ن أجلك��م« 
فإنها تهدف إلى تس��ليط الضوء 
عل��ى المواطنين الذي��ن يعملون 
في وظائف ومهام خطرة وصعبة، 
وتعزي��ز تقدي��ر المجتم��ع تج��اه 
العاملي��ن بهذه المهام، وس��يتم 
إطالق مب��ادرات من قب��ل الفريق 
التنفي��ذي لالحتفاء به��ذه الفئة 
وتكريم ش��ريحة منه��م من خالل 
حف��ل تكري��م العم��ال المجدين 
المتميزة  والمنشآت  والمتفوقين 
ف��ي القط��اع األهل��ي، إضافة إلى 
تصمي��م وثيقة للمبادرة تتضمن 
والغاي��ات  بالمب��ادرة  التعري��ف 
المنش��ودة  الوطني��ة  والمقاص��د 
منه��ا، وإطالق منص��ة إلكترونية 
اس��تالم  طريقه��ا  ع��ن  يت��م 
الترش��يحات للعاملين في المهن 
الصعبة والخطرة من قبل أصحاب 
األعم��ال، حيث س��يتم خالل العام 
الج��اري تكريم المرش��حين وذلك 
بع��د االنتهاء م��ن ف��رز الطلبات 
الترشيحات  والتحقق من مطابقة 
المس��تلمة لالش��تراطات المعلن 
التعري��ف  وثيق��ة  ف��ي  عنه��ا 
بالمب��ادرة، وإطالق حملة إعالمية 
إلبراز التقدير الوطني لهذه الفئة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية 
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سموه يتسّلم كتابًا يوثق خطابات الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء: 

أهمية التوثيق في الحفاظ 
على التاريخ الوطني المفعم باإلنجازات

 أك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، أن كل ما 
تحقق للوطن من إنجازات طالت مختلف مسارات العمل 
الوطن��ي أساس��ها رؤى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، مش��يرًا س��موه إلى أن الخطاب��ات والكلمات 
الس��امية لجالل��ة المل��ك المفدى تؤس��س لمزيد من 
التطوي��ر وتض��ع األس��س للحاض��ر وبناء المس��تقبل 

المشرق.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقبال س��موه حفظ��ه اهلل بقصر 
القضيبية أمس، مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم 
نبيل بن يعقوب الحمر، حيث س��لم س��موه كتابًا يوثق 
الخطابات الس��امية لجالل��ة الملك المف��دى، منذ عام 
2014 إل��ى عام 2020، والذي أصدرته وأعدته ش��ؤون 
اإلعالم بالديوان الملكي بإشراف المستشار نبيل الحمر 

بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم.

وقد اس��تمع صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء إلى إيجاٍز من مستش��ار جالل��ة الملك 
لش��ؤون اإلعالم عن هذا الكتاب الذي ُيعد الجزء الرابع 
من الخطابات الس��امية، ويأتي اإلصدار ضمن مشروع 
أرش��فة وتوثي��ق الكلم��ات الس��امية في عه��د حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك المفدى حفظ��ه رعاه اهلل، حيث 
أكد س��موه أهمية التوثي��ق والتدوين في الحفاظ على 
التاريخ الوطن��ي المفعم باإلنج��ازات، ورصد اإلنجازات 
النوعية التي تحققت للمملكة وما شهدته من تطورات 
ومنج��زات على كافة األصعدة والتي كان منطلقها رؤى 
جاللة الملك المفدى التي عكستها الكلمات السامية. 

 وأع��رب صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل عن ش��كره وتقديره للجهود 
المبذولة في إع��داد الكتاب، وتوثيق اإلنجازات النوعية 
التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.

في تعميم لولي العهد رئيس الوزراء
 الدوام في رمضان 

من الثامنة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر
ص��در عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
تعميم بش��أن ساعات الدوام الرس��مي خالل شهر رمضان 
المب��ارك لعام 1443ه�. وجاء في التعميم أنه خالل ش��هر 
رمض��ان المبارك لعام 1443ه� يكون الدوام الرس��مي في 
وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 
الثامن��ة صباح��ًا إل��ى الس��اعة الثانية بعد الظه��ر. وكان 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد 

وجه بتطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين العاملين 
في الوزارات والهيئات والمؤسس��ات الحكومية خالل شهر 
رمضان المبارك بنسبة تصل حتى 50% باستثناء القطاعات 
الحيوي��ة من الجهات األمنية أو الجهات التي تقدم خدمات 
الصحة والكهرباء والماء وش��ؤون الطيران المدني وغيرها 
م��ن الخدمات الضرورية وبحس��ب ما تقتضي��ه متطلبات 
العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين في البحرين.

للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
ولي العهد رئيس الوزراء يوّجه بتطبيق نظام 

العمل من المنزل بنسبة 50٪ خالل رمضان
وّج��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
بتطبي��ق نظ��ام العمل م��ن المن��زل للموظفين 
العاملين ف��ي ال��وزارات والهيئات والمؤسس��ات 
الحكومي���ة خ���الل شهر رمضان المب��ارك بنسبة 
50% باس��تثناء القطاع��ات الحيوية م��ن الجهات 
األمني��ة أو الجه��ات الت��ي تقدم خدم��ات الصحة 
والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني وغيره�ا 

م��ن الخدم��ات الضرورية وبحس��ب م��ا تقتضيه 
متطلب��ات العمل مع التأكيد عل��ى مراعاة ع���دم 
تأثر الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين 

في المملكة.
وكلف س��موه حفظه اهلل جه��از الخدم��ة المدنية 
بوض��ع اآللي��ات وإص��دار التعامي��م والتعليم��ات 
والمؤسس��ات  والهيئ�����ات  لل��وزارات  الالزم��ة 

الحكومية المنظمة لذلك.

 وزير العمل: نتائج إيجابية 
لمبادرات الوزارة ضمن خطة »بحريننا«

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
االجتماعي��ة جمي��ل حمي��دان، أن 
الوزارة حققت نتائ��ج إيجابية من 
خالل المبادرات الثالث التي تعنى 
الوطنية  الخط��ة  بتنفيذها ضمن 
لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قي��م المواطنة »بحرينن��ا«، والتي 
الملكية الس��امية  الرؤية  تجس��د 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المف��دى، وح��رص جاللته 
الدائم على تعزيز االنتماء الوطني 
والهوية البحرينية األصيلة، مثمنًا 
في ه��ذا الس��ياق اهتم��ام ودعم 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
إلنجاح الخطة في تحقيق أهدافها 
المرجوة، مش��يدًا في الوقت ذاته 
بجه��ود وزي��ر الداخلي��ة، رئي��س 
لجن��ة متابع��ة تنفي��ذ مب��ادرات 
الخطة الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليف��ة، على متابعته 
الحثيث��ة للجه��ود المبذول��ة في 
هذا الش��أن بالتعاون والتنس��يق 
م��ع الجه��ات ذات الصل��ة لوض��ع 

المبادرات موضع التنفيذ.
العم��ل  وزارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
حرص��ت  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
على المش��اركة في هذا المشروع 
خ��الل  م��ن  الرائ��د  الوطن��ي 
تنفيذه��ا لث��الث مب��ادرات ضمن 
الخط��ة الوطنية، وه��ي »المنصة 
الوطنية لخب��راء البحرين«، و»من 
التش��بيك  و»منظوم��ة  أجلك��م«، 
األهلي��ة«، منوهًا  المنظمات  بين 
ب��أن ال��وزارة أطلق��ت عل��ى مدى 
الس��نوات الماضي��ة العدي��د من 

الت��ي  والمش��روعات  البرام��ج 
خدماته��ا  خالله��ا  م��ن  تق��دم 
للمواطنين، وتس��هم ف��ي تعزيز 
مب��ادئ المواطنة وقي��م االنتماء، 
ومن ضمنه��ا برام��ج دعم فرص 
التوظي��ف والتدري��ب للمواطنين، 
التي تمنح المواطنين القدرة على 
االندماج في سوق العمل، وتعزيز 
الح��وار االجتماع��ي اإليجابي بين 
الثالثة، واإلش��راف  اإلنتاج  أطراف 
على عمل المنظمات النقابية التي 
له��ا دور ب��ارز في ح��ل المنازعات 
العمالي��ة، وتحقي��ق س��بل األمن 
بيئ��ة عمل  وتحقي��ق  الوظيف��ي، 

مثالية وصحية وآمنة للعمل.
وقد شكلت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لجنة لتنفيذ مبادراتها 
ف��ي الخط��ة الوطني��ة »بحريننا«، 
وق��د انبثق م��ن اللجن��ة المعنية 
ثالثة فرق تنفيذية تختص بوضع 
واإلعالمي��ة  التنفيذي��ة  الخط��ط 
الالزم��ة لتنفيذ مب��ادرة »المنصة 
الوطني��ة لخب��راء البحري��ن« التي 
تنفذه��ا ال��وزارة بالتع��اون م��ع 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة 

اإللكتروني��ة، ومب��ادرة »منظومة 
المنظم��ات  بي��ن  التش��بيك 
إل��ى مبادرة  األهلي��ة«، باإلضافة 
»من أجلك��م«. وأك��د حميدان أن 
المبادرات الث��الث حققت إنجازات 
نوعية، حي��ث تم من خالل مبادرة 
البحرين  المنصة الوطنية لخب��راء 
»خبراء«، إنش��اء منصة إلكترونية 
لجمي��ع  بيان��ات  قاع��دة  تض��م 
البحرينيين والمتخصصين  الخبراء 
العلمية  المج��االت  ف��ي مختل��ف 
والفنية وتوثيق س��يرهم العلمية 
إص��دار  ع��ن  فض��اًل  والمهني��ة، 
دلي��ل استرش��ادي يح��دد تعريف 
الخب��راء واالش��تراطات والمعايير 
المعتم��دة للخبير وتس��جيله في 
منصة س��جل الخب��راء، وذلك وفق 
األه��داف الموضوع��ة للمب��ادرة، 
إضافة إلى تكثيف الجهود إلضافة 
الخب��راء الذي��ن تنطب��ق عليه��م 
المعايي��ر المعتمدة وف��ق الوارد 
في الدليل االسترش��ادي للمنصة. 
وأش��ار إل��ى أن مبادرة “التش��بيك 
بين المنظمات األهلية«، مستمرة 
ف��ي تنفي��ذ أهدافه��ا م��ن خالل 
العمل على إنشاء منظومة مهنية 
متقدمة للتشبيك المحترف والتي 
تنظيم��ات  تكوي��ن  تس��تهدف 
متخصص��ة لمش��اريع النفع العام 
بين منظم��ات المجتم��ع المدني 
والتوس��ع في أنش��طة الجمعيات 
ودور  الروض��ات  مث��ل  الحالي��ة 
المسنين، فضاًل عن تشجيع تنفيذ 
البرامج طويلة المدى والمستدامة 
والتي تعتمد على التمويل الذاتي 
المنظم��ات  وإمكاني��ات  لق��درات 
األهلي��ة، الفت��ًا إل��ى أن كل ذلك 
سيس��اهم ف��ي تطوي��ر الخدمات 

للمجتم��ع،  المقدم��ة  التنموي��ة 
ف��ي  التكام��ل  آلي��ات  وتحس��ين 
العم��ل بي��ن منظم��ات المجتمع 
المدني خدم��ة للمجتمع، وقد تم 
االنته��اء م��ن وضع نم��وذج عقد 
التش��بيك بين المنظمات األهلية، 
صفح��ة  إط��الق  عل��ى  والعم��ل 
إلكترونية على موقع وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة للتعري��ف 
بمبادرة التشبيك وإنجازات مملكة 
البحري��ن في هذا المج��ال. وفيما 
يتعل��ق بمب��ادرة »م��ن أجلك��م« 
فإنها تهدف إلى تس��ليط الضوء 
عل��ى المواطنين الذي��ن يعملون 
في وظائف ومهام خطرة وصعبة، 
وتعزي��ز تقدي��ر المجتم��ع تج��اه 
العاملي��ن بهذه المهام، وس��يتم 
إطالق مب��ادرات من قب��ل الفريق 
التنفي��ذي لالحتفاء به��ذه الفئة 
وتكريم ش��ريحة منه��م من خالل 
حف��ل تكري��م العم��ال المجدين 
المتميزة  والمنشآت  والمتفوقين 
ف��ي القط��اع األهل��ي، إضافة إلى 
تصمي��م وثيقة للمبادرة تتضمن 
والغاي��ات  بالمب��ادرة  التعري��ف 
المنش��ودة  الوطني��ة  والمقاص��د 
منه��ا، وإطالق منص��ة إلكترونية 
اس��تالم  طريقه��ا  ع��ن  يت��م 
الترش��يحات للعاملين في المهن 
الصعبة والخطرة من قبل أصحاب 
األعم��ال، حيث س��يتم خالل العام 
الج��اري تكريم المرش��حين وذلك 
بع��د االنتهاء م��ن ف��رز الطلبات 
الترشيحات  والتحقق من مطابقة 
المس��تلمة لالش��تراطات المعلن 
التعري��ف  وثيق��ة  ف��ي  عنه��ا 
بالمب��ادرة، وإطالق حملة إعالمية 
إلبراز التقدير الوطني لهذه الفئة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/29/watan-20220329.pdf?1648528503
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/998216
https://alwatannews.net/article/998246
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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
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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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ثامر طيفور «

أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة عن 
تدش��ين خدمة إصدار اإلقامات رقميًا دون الحاجة إلى 
ملص��ق مطب��وع، باإلضافة إلى خدم��ة رقمية جديدة 

إلصدار جواز السفر البحريني إلكترونيًا ألول مرة.
وكش��ف خالل مؤتمر صحفي عقده بحض��ور الرئيس 
التنفيذي لهيئ��ة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية 
محم��د القائد، للحديث حول تدش��ين خدمتي اإلقامة 
الرقمي��ة وخدمة إص��دار الجواز ألول م��رة عبر البوابة 
الوطنية Bahrain.bh، عن وج��ود 24 مبادرة لتطوير 
خدمات ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، ضمن 
خط��ة التعاف��ي االقتصادية، وف��ق توجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبي��ن أن خدمت��ي إص��دار اإلقام��ة الرقمي��ة والجواز 
إلكتروني��ًا ألول م��رة، تأت��ي ضم��ن 9 مب��ادرات تم 
إنجازه��ا خ��الل الرب��ع األول م��ن 2022، م��ن خ��الل 
تطبيق معايير الجودة وإس��تراتيجية العمل الجديدة 
لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة. وقال الش��يخ 
هش��ام بن عبدالرحم��ن: »إن خدم��ة اإلقامة الرقمية 
تع��د نقل��ة نوعية تتيح س��هولة اس��تعراض بيانات 
اإلقامة، من خالل رمز االس��تجابة الس��ريع ال�»كيو آر« 
وإمكانية تحميل اإلقامة على الهاتف، وإرس��ال نسخة 
م��ن خالل البري��د اإللكتروني، ما يس��هم في س��رعة 
إنج��از المعاملة، كما تتيح طباع��ة اإلقامة للمقيم أو 
أف��راد عائلت��ه أو المقيمين على كفالته أو الس��جالت 
المخولة عنهم من خالل نظ��ام ال�»أي كي« بالتعاون 
مع الحكومة اإللكترونية«. وأوضح أن الخدمة الجديدة 
ستتيح تس��هيل عملية دخول المقيمين إلى البحرين، 
عب��ر إب��راز اإلقامة الرقمي��ة في المنافذ، أو لش��ركات 
الطيران، وس��يكون من الممكن ألي جهة في داخل أو 
خارج مملكة البحري��ن التحقق من بيانات اإلقامة من 
خالل ال�»كي��و آر« أو الطباعة من خالل موقع الحكومة 

اإللكترونية عند الحاجة لنسخة ورقية.
وبين الشيخ هشام بن عبدالرحمن أن اإليجابيات التي 
تحصدها هيئة ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
كثي��رة ومتع��ددة، منه��ا تقلي��ل حوال��ي 50% م��ن 
مراجعات مراك��ز الخدمة، وإمكاني��ة تجديد اإلقامات 
إلكترونيًا س��واء داخل البحري��ن أو خارجها، كما تتيح 
الخدمة للمواطني��ن إمكانية التحقق من المتواجدين 

تحت كفالتهم وصالحية إقامتهم.

وق��ال: »أما خدمة إص��دار الجواز ألول م��رة عبر بوابة 
الحكوم��ة اإللكترونية، فتتيح لألب طل��ب إصدار جواز 
ألول م��رة لمول��وده، وذلك بع��د تس��جيله بالمفتاح 
اإللكتروني »أي ك��ي« وإرفاق المس��تندات المطلوبة 

الموضحة في الموقع الرسمي«.
وأكد الش��يخ هشام بن عبدالرحمن أنه سيتم تقليص 
عدد الزيارات الس��تكمال إجراءات الخدمة من زيارتين 
إل��ى زيارة واحدة فق��ط بجانب إمكانية دفع الرس��وم 
إلكتروني��ًا، والمراجعة للطل��ب إلكتروني��ًا، والخدمة 

متاحة على مدار الساعة.
وأوض��ح أّن خط��ط التطوي��ر ف��ي ش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقام��ة ته��دف إل��ى تقليل اإلج��راءات 
الروتيني��ة المعت��ادة، وتعزيز آليات التح��ّول الرقمي 
ف��ي الخدم��ات، فض��اًل عل��ى المحافظة عل��ى البيئة، 
ضمن الحرص المس��تمر لش��ؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة عبر مس��يرتها التطويرية على توفير العديد 
م��ن الخدم��ات الجديدة، حي��ث تم تنفي��ذ جملة من 
عمليات التطوير والتس��هيالت على إجراءات خدماتها 
المختلفة، والتي تسعى بالمقام األّول لتقديم خدمات 
للعمالء بكل يسر وسرعة وشفافية، بما يواكب وتيرة 
العالم المتس��ارعة، ويحقق رؤية البحرين االقتصادية 
2030. وح��ول تفاصيل خدمة اإلقام��ة الرقمية، ذكر 
وكي��ل ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة، أنها 
س��تخدم المقيمي��ن وعائالتهم وأصحاب الش��ركات 
والمؤسسات، وستساهم في تقليل استخدام الوثائق 
الورقية، وإعادة هندسة مهام الموظفين بنسبة %30، 
باإلضاف��ة إلى إلغاء ملصق اإلقامة بما يفوق المليون 

ملصق سنويًا.
وبي��ن أن ه��ذه الخدم��ة تتمي��ز بتوافرها عل��ى مدار 
الس��اعة عبر البواب��ة الوطنية للحكوم��ة اإللكترونية 
ألي  اإلقام��ة  لبيان��ات  واس��تعراضها   ،bahrain.bh
جه��ة داخل أو خارج البحرين من خالل رمز االس��تجابة 
السريعة »QR« عالوًة على أنها تتيح إمكانية تجديد 
اإلقام��ة إلكتروني��ًا م��ن داخ��ل البحري��ن أو خارجها، 
وإمكاني��ة طباعة اإلقامة عن طريق الرقم الش��خصي 
ورق��م الجواز، إلى جانب س��هولة الدخول إلى البحرين 
من خالل إبراز اإلقامة الرقمية في المنافذ أو لشركات 
الطيران، وإمكانية التحّقق من بيانات اإلقامة للمقيم 

أو ألفراد عائلته أو المقيمين على كفالته والس��ّجالت 
المخ��ّول عنها من خ��الل خدمة المفت��اح اإللكتروني 
»eKey« وعب��ر البوابة الوطني��ة، باإلضافة إلى ميزة 
إنج��از اإلجراءات إلكترونيًا، حيث ال يتطّلب من العميل 
حض��وره ش��خصيًا، كما يمك��ن تحمي��ل اإلقامة على 
الهوات��ف الذكية مع إمكانية حفظها وإرس��ال نس��خة 

عن طريق البريد اإللكتروني.
ولفت إلى أنه تّم مراعاة سهولة إجراءات الحصول على 
خدمة اإلقامة الرقمية، التي تقتصر على الدخول على 
موق��ع البوابة الوطنية، ومن ثم تس��جيل الدخول من 
خالل الرقم الش��خصي والج��واز أو المفتاح اإللكتروني 
»eKey«، وبع��د ذل��ك يت��م إدخ��ال بيان��ات صاحب 

اإلقامة، وأخيرًا استعراض اإلقامة.
وفيما يتعّلق بالخدمة األخرى التي تّم تدشينها وهي 
إصدار جواز الس��فر الع��ادي ألول م��رة، أوضح أنه تم 
تخصيص هذه الخدمة للمواطني��ن من فئة المواليد 
الجدد، مبّينًا االش��تراطات الرئيسة للحصول على هذه 
الخدم��ة، وهي: إص��دار ش��هادة ميالد للمول��ود عبر 
bahrain. خدمة إصدار شهادة الميالد المتوافرة على
bh وتطبي��ق صحتي، وأن يكون المولود داخل مملكة 
البحرين، ويجب أن يكون مق��ّدم الطلب األب، ويحمل 

الجنسية البحرينية، ومتواجدًا داخل مملكة البحرين.
وقال: »كم��ا تتمّيز خدمة إصدار جواز الس��فر العادي 
ألول م��رة إلكتروني��ًا، بمجموعة م��ن المميزات ومن 
أهمه��ا تقليل ع��دد الزي��ارات المطلوبة الس��تكمال 
إجراءات الخدم��ة إلى زيارة واحدة، وتحصيل الرس��وم 
إلكترونيًا، ما يقّلص من المعالجة النقدية، إلى جانب 
تواف��ر الخدمة على مدار الس��اعة عبر البوابة الوطنية 
للحكوم��ة اإللكترونية«. وتحّدث عن آلية تقديم طلب 
إصدار جواز الس��فر، ولتي تّم خاللها مراعاة س��هولة 
اإلجراءات، حيث ت��ّم تحديدها بتقديم الطلب، وإرفاق 
المس��تندات، ومن ثم دفع الرسوم، واس��تالم الجواز، 
منوه��ًا إلى أنه يت��م تقديم طلب خدم��ة إصدار جواز 

السفر ألول مرة عبر موقع الحكومة اإللكترونية.
الخدمتي��ن  أن تدش��ين  القائ��د  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
اإللكترونيتين لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
هي بداية إلطالق سلسلة من الخدمات المطورة خالل 
ال�12 شهرًا القادمة، بالشراكة بين هيئة المعلومات 
والحكومة واإللكترونية وش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقام��ة. وأض��اف أّن توفي��ر ه��ذه الخدم��ات يأتي 
انس��جامًا مع قرار اللجنة التنس��يقة وق��رارات مجلس 
الوزراء الموقر إلغاء المس��تندات والش��هادات الورقية 

وتوفيرها للمواطنين والمقيمين بصورة إلكترونية.
ولفت إل��ى أن تدش��ين ه��ذه الخدم��ات اإللكترونية 
يعك��س االهتمام ال��ذي يوليه وزي��ر الداخلية الفريق 
أول ركن الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة ومتابعته 
لكاف��ة الجهود التي تبذلها مختل��ف إدارات وقطاعات 
ال��وزارة في مج��ال تنفي��ذ خططها للتح��ول الرقمي، 
مؤك��دًا أن الهيئة تواصل مع إدارات ال��وزارة عمليات 
التحول الرقم��ي لخدماتها وأن إجمال��ي عدد خدمات 
وزارة الداخلي��ة، التي تم تحويلها وتقديمها للجمهور 
بصورة إلكترونية مع الخدمات الجديدة المدش��نة بلغ 

130 خدمة.
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هشام بن عبدالرحمن: 24 مبادرة تطويرية تشمل خدمات الجوازات

م للجمهور القائد: 130 خدمة إلكترونية لـ»الداخلية« ُتقدَّ
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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي 
شكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها 
جاللته ألخيه خادم الحرمين الش��ريفين في وفاة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة نورة بنت فيصل 

بن عبدالعزيز آل سعود رحمها اهلل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، برقية شكر جوابية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
رًدا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها 
سموه لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة 

الس��مو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود رحمها اهلل.

كم��ا تلق��ى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة 
من أخي��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

 القائد العام: اهتمام مستمر 
لـ»األعلى للصحة« في تطور المؤسسات الطبية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة. وخالل اللقاء رحب الق���ائد الع��ام لقوة دفاع 
البحري��ن برئيس المجلس األعلى للصح��ة، مشيدًا بما 
يقدم��ه المجل��س األعلى للصحة م��ن جهود طيبة في 
إدارة الخدم��ات الطبية والرعاي��ة الصحية في المملكة، 
منوه���ًا باالهتمام المس��تمر ال��ذي يولي��ه المجل���س 
في اس��تدامة تط��ور المؤسس��ات واألنظم��ة الطبي��ة 
وتحس��ين جودتها، لمواكبة التحديث في هذا المج��ال 

الحي���وي بما يخدم المواط��ن والمقي��م.

 وزير الداخلية: أهمية 
 التدريب واالطالع على الخبرات 

في تعزيز األمن السيبراني

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، أمس، وزير الداخلية األس��بق بجمهوري��ة إيطاليا ماركو 
مينيتي، رئيس مؤسس��ة »مي��د أور« اإليطالية العاملة في مجال 
التعليم والتدريب، وذلك بحضور رئيس األمن العام الفريق طارق 

بن حسن الحسن، وسفيرة إيطاليا لدى البحرين باوال أمادي.
وفي مس��تهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة مينيتي والوفد المرافق، 
والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيرًا 
إل��ى دور التدريب واالط��الع على الخبرات والتج��ارب الناجحة في 

تعزيز األمن السيبراني وأمن الحدود.
وتم خالل اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق، 

بما يخدم المصالح المشتركة.

الخدمة الجديدة تسّهل عملية دخول المقيمين للبحرين

»الجنسية والجوازات«: إطالق خدمات »اإلقامة 
الرقمية« وإصدار الجواز إلكترونيًا للمرة األولى

عبداهلل بن أحمد: قواسم 
تاريخية مشتركة بين البحرين 
والهند في إعالء قيم التسامح

أك��د نائ��ب األمي��ن الع��ام لمجلس الدف��اع األعل��ى الدكتور 
الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل خليفة الش��راكة اإلس��تراتيجية 
األمني��ة الوطي��دة مع جمهوري��ة الهند الصديق��ة، وما يجمع 
البلدي��ن من قواس��م تاريخية وحضارية مش��تركة في تعزيز 
الديمقراطية وإعالء قيم التس��امح والتعايش الس��لمي، ونبذ 
خطاب��ات التطرف والكراهية. واس��تعرض لدى التقائه نائب 
مستش��ار األمن الوطني في جمهورية الهند فيكرانم ميسري 
س��بل تعزيز التع��اون األمني، وتبادل الخب��رات والمعلومات، 
وتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين 
في مكافحة اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين 

في ترسيخ األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

 عبداهلل بن أحمد يعقد
 جولة المشاورات السياسية

الخامسة مع الهند

ترأس وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية الدكتور الش��يخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة وفد البحرين ف��ي اجتماعات الجولة 
الخامسة من المشاورات السياسية مع وزارة الشؤون الخارجية في 
جمهوري��ة الهند الصديقة، وبحضور الس��فير عبدالرحمن محمد 
القعود، س��فير مملك��ة البحرين في نيودلهي، والس��فير فاطمة 
الظاعن رئيس قطاع الش��ؤون األفروآسيوية، وممثلين من وزارة 
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، ووزارة المواص��الت واالتصاالت، 
والجه��از الوطني لإلي��رادات وطيران الخليج، فيم��ا ترأس الجانب 
الهندي وكيل الوزارة للش��ؤون القنصلية والجوازات والتأش��يرات 
وشؤون المغتربين الدكتور أوصاف سعيد، وذلك بمقر الوزارة في 
نيودلهي. وتم خالل االجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت السياس��ية 
والتجارية واالستثمارية والصحية، وتبادل الخبرات والتنسيق في 
قضايا العمل والخدم��ات القنصلية والطاقة المتجددة والطيران 
المدني وعلوم الفضاء، هذا إلى جانب مناقشة القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
وأع��رب الجانب��ان ع��ن ارتياحهم��ا لمس��توى التع��اون الثنائي 
بالتزامن م��ع احتفاالت اليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماس��ية 
بين البلدين الصديقين، وس��ط حرص مشترك على تفعيل أكثر 
م��ن 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج��ًا تنفيذيًا للتعاون في 
مختلف المجاالت، واالهتمام بتوس��يع آفاق التعاون في قطاعات 
األم��ن الس��يبراني وتكنولوجي��ا المعلومات والخدم��ات المالية 
واألم��ن الغذائ��ي، وغيرها بم��ا يحقق المصالح المش��تركة لكال 
البلدي��ن والش��عبين الصديقي��ن. وتأت��ي الجولة الخامس��ة من 
المش��اورات السياس��ية في إطار جهود اللجنة العليا المش��تركة 
للتع��اون بين البلدي��ن الصديقين على مس��توى وزراء الخارجية 
بموج��ب مذكرة التفاه��م الموقعة أثناء زيارة الدولة الرس��مية 
التاريخية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، إلى جمهورية الهند في 

فبراير 2014.

»الحكومة اإللكترونية«: خطة لتطوير »مجتمع واعي«
ثامر طيفور «

كش��ف نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني بالحكومة اإللكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة 
أن الحكوم��ة اإللكتروني��ة تعم��ل اآلن على خطة كامل��ة لتطوير عمل تطبيق »مجتم��ع واعي«، وهو 

التطبيق الحكومي األكبر في البحرين والذي تم تخصيصه لجائحة كورونا.
وبين الدكتور الخاجة ل�»الوطن« على هامش إطالق خدمات »اإلقامة الرقمية« وإصدار الجواز إلكترونيًا 
للمرة األولى، أن التطبيق في خطته المس��تقبلية لن يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل 
س��يضم خدمات أخرى. وبين الخاجة أن عدد المس��تخدمين الحاليين للتطبي��ق في البحرين وصل إلى 
أكثر من مليون مستخدم، وأن الحكومة اإللكترونية ستعلن قريبًا عن تفاصيل خطة تطوير التطبيق.
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 »بتلكو« األولى خليجيًا كأفضل 
مكان للعمل باالتصاالت في 2021

 »الصحة« تحقق في شكوى 
حاالت تسمم محدودة

 »البحرين والكويت« يوّزع
29.71 مليون دينار أرباحًا نقدية
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 نمو الناتج المحلي اإلجمالي
4.3٪ بالربع الرابع 2021

 زيادة القطاع النفطي ٪4.7 
و»غير النفطي« ٪4.2

التشجيع على إقامة المجالس 
الرمضانية بالمناطق الخارجية

 تطبيق نظام العمل الحكومي
من المنزل بنسبة 50٪ خالل رمضان

24 مبادرة لتطوير خدمات »الجوازات« ضمن التعافي االقتصادي

 نمو االقتصاد 2.2٪ خالل
2021 مدعومًا بـ»غير النفطي«

 خطط متكاملة لدعم الشباب 
وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم
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ولي العهد رئيس الوزراء: الكوادر الوطنية
 05أهل للثقة والتمّيز في تحّمل المسؤوليات

 »الفريق الوطني«: لبس الكمامات 
اختياري وتعليق »اإلشارة الضوئية«

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، عن تعليق العمل 
بآلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس اعتبارًا من أمس وإعادة 
تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك، مش��يرًا إلى أن لبس الكمام سيكون 
اختي��ارًا في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات اإلرش��ادية، مع 
أهمية ارتدائه عند مجالس��ة األش��خاص األكثر عرض��ة للخطر من كبار 
الس��ن وأصحاب األمراض المزمنة. وأوضح الفريق الوطني، أن المنش��آت 
الصحية تقتضي لبس الكمامات بحس��ب التعليمات اإلرش��ادية الخاصة 
بها، مؤكدًا أن جهود البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مساراتها 
أثبت��ت فعاليتها ونجاحها على مختلف األصع��دة بأخذها زمام المبادرة 
وتنفيذ الخطط والبروتوكوالت االستباقية التي تم وضعها، مشددًا على 
أهمي��ة مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار خطط التصدي 

للفيروس بما يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع.

»الجنسية والجوازات«: إطالق »اإلقامة الرقمية« 
وإصدار الجواز إلكترونيًا للمرة األولى

ثامر طيفور «

 أعل��ن وكي��ل وزارة الداخلي��ة لش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة، عن تدشين خدمة إصدار اإلقامات رقميًا دون الحاجة إلى ملصق مطبوع، باإلضافة إلى خدمة 

رقمية جديدة إلصدار جواز السفر البحريني إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، ألول مرة.
وكش��ف خالل مؤتم��ر صحافي عق��ده، بحض��ور الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية محمد القائد، عن وجود 24 مبادرة لتطوير خدمات ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، 
 ضم��ن خطة التعاف��ي االقتصادي، وف��ق توجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

ضمان استدامة الصناديق التقاعدية.. مجلس الوزراء: 

إطالق منّصة استثمار األراضي الحكومية ضمن خطة التعافي

واف��ق مجلس الوزراء أمس على إطالق منصة اس��تثمار األراضي الحكومية، 
وهي إح��دى المبادرات ضمن خط��ة التعافي االقتصادي، حيث س��يتم من 
خ��الل المنصة حصر واس��تعراض األراضي الحكومية المتاحة لالس��تثمار، 
وإتاح��ة بيانات األراضي الحكومية ونوع االس��تثمار المطلوب للراغبين في 
اس��تثمارها من القطاع الخاص. وس��تفتح المنصة المجال للمس��تثمرين 
والمطورين لتقديم طلباتهم بكل ش��فافية بما ُيس��هم في اس��تثمار هذه 
األراض��ي بش��كل أمثل وتعزيز الش��راكة بي��ن القطاعين الع��ام والخاص. 
واس��تعرض مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، مذكرة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني بش��أن التقرير االقتصادي الفصلي للربع الرابع من عام 
2021 ولع��ام 2021 ككل، والذي أظهر نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2021 
بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، حيث نما كل من القطاع 

النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة %4.2.

دوام رمضان من 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل تعميم بش��أن ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك لعام 1443ه�. وجاء في التعميم 
أن��ه خالل ش��هر رمضان المبارك لع��ام 1443ه� يكون الدوام الرس��مي ف��ي وزارات المملكة وهيئاتها 

ومؤسساتها العامة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

أمين البورصات العربية: 
 البحرين المركز 

المالي األول بالمنطقة
سماهر سيف اليزل «

أك��د أمين عام اتح��اد البورصات 
العربية رامي الدكاني، أن مملكة 
البحري��ن تعتبر بمثاب��ة المركز 
المال��ي األول بي��ن دول منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا. 
وأشار في تصريحات على هامش 
تسليم رئاسة االتحاد من السوق 
المالية الس��عودية »تداول« إلى 
بورصة البحرين، إلى أن المملكة 

تتميز ببنية تشريعية قوية في القطاع المالي، األمر الذي جعلها 
تتبوأ هذا الموقع. 
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 البحرين وإسرائيل 
توقعان االستراتيجية 

المشتركة للسالم الدافئ

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

رامي الدكاني
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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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برئاس��ة رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، عقدت 
لجن��ة الخدمات األحد، اجتماعه��ا، وقررت الموافقة 
على المرس��وم بقانون رقم )21( لسنة 2020 لشأن 
صناديق ومعاش��ات التقاعد في القوانين واألنظمة 
التقاعدية والتأمينية، وعلى مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )13( لس��نة 1975 بشأن 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاع��د لموظف��ي 
الحكومة، المرافق للمرس��وم رقم )4( لسنة 2021، 
وعلى مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)24( لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم )5( لسنة 

.2021
أحم��د  النائ��ب  الخدم��ات  لجن��ة  رئي��س  وأوض��ح 
األنص��اري، أن قرار اللجنة، جاء إث��ر التوافق المثمر 
بع��د االجتماع المش��ترك الذي عقد بين الس��لطة 
التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات 
والمش��تركين،  المتقاعدي��ن  ف��ي صال��ح  تص��ب 

ومستقبل الصناديق التقاعدية.

وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب 
لعرضها على جلس��ة المجلس المقبلة، لما فيه من 
م��ردود إيجابي لصالح الوط��ن والمواطن، والهدف 
المنشود للجميع. مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا 
كبي��رة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بش��كل 
مفص��ل ودقيق، وعق��د العدي��د م��ن االجتماعات 
والمش��اورات، واس��تغرقت وقت��ًا طوي��ًا م��ن أجل 

الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن 
المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.

وأش��ار إلى أن العم��ل الوطني الجماع��ي والتعاون 
المتقاعدي��ن  لمصلح��ة  والس��عي  الفاع��ل، 
والمش��تركين س��تظل دائمًا من أولوي��ات الجميع، 
وأن تحقي��ق تطلعات المواطني��ن ومصلحة الوطن 
ستظل دائمًا هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.
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 »خدمات النواب« توافق 
على مرسوم ومشروعي قانون التقاعد

»الفريق الوطني«: لبس الكمامات 
اختياري وتعليق آلية »اإلشارة الضوئية«

أعل��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19« أنه بن��اء على آخر المس��تجدات والمعطيات 
الخاص��ة بفي��روس كورونا تقرر ب��دءًا م��ن اإلثنين تعليق 
العمل بآلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 

كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأش��ار الفريق الوطني إلى أن لبس الكمام س��يكون اختيارًا 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات اإلرشادية، 
مع الحث على أهمية لبس��ه عند مجالس��ة األشخاص األكثر 
عرضة للخطر من كبار الس��ن وأصح��اب األمراض المزمنة، 
موضح��ًا أن المنش��آت الصحي��ة تقتضي لب��س الكمامات 

بحسب التعليمات اإلرشادية الخاصة بها.
وأك��د الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا أن 
جهود البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مس��اراتها 
أثبت��ت فعاليته��ا ونجاحها على مختل��ف األصعدة بأخذها 
زمام المب��ادرة وتنفيذ الخطط والبرتوكوالت االس��تباقية 
التي تم وضعها، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقق من إنجازات في إطار خط��ط التصدي للفيروس بما 

يسهم في حفظ صحة وسامة الجميع.

»الفريق الوطني«: التشجيع على إقامة 
المجالس الرمضانية بالمناطق الخارجية

أعل��ن الفريق الوطني للتص��دي لفي��روس كورونا عن اإلرش��ادات الخاصة 
بالمجالس الرمضانية خال شهر رمضان المبارك وهي التشجيع على إقامة 
تجمعات المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية، والتشجيع على ارتداء 
الكمامات في حال التواجد في المناطق الداخلية من المجالس الرمضانية، 
وح��ث كبار الس��ن وذوي األم��راض المزمنة عل��ى تجنب حض��ور المجالس 
الرمضانية، والتش��جيع على اس��تخدام أدوات المائدة ذات االستخدام لمرة 
واحدة، مع عدم مشاركة الطعام في نفس الطبق، االلتزام بتطهير األسطح 
بص��ورة دورية مع التركيز على األماك��ن التي يكثر فيها احتمالية التامس 
مث��ل مقابض األبواب وط��اوالت الطعام ومس��اند المقاع��د، الحرص على 
تطهي��ر دورات المياه بصورة دورية وتوزيع مطه��رات اليدين ووضعها في 

أماكن بارزة.
وش��دد الفري��ق الوطني الطبي عل��ى أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازية والتعليم��ات الصادرة، إلى جانب مب��ادرة كافة المؤهلين ممن 
تنطبق عليهم الشروط بأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، إضافة إلى الجرعة 
المنش��طة من��ه، بما يضمن الحف��اظ على صحة وس��امة الجميع وتحقيق 

األهداف المرجوة لمسارات التصدي لفيروس كورونا.

الحكم في الدعوى الدستورية 
رقم »م.ت/2021/2« غدًا

تعقد المحكمة الدس��تورية جلس��تها برئاس��ة الشيخ خليفة 
ب��ن راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة غ��دًا األربع��اء، للحكم في 
الدعوى الدس��تورية رقم »م.ت/2021/2« بشأن طلب الحكم 
بالمضي في تنفيذ ُحكمي المحكمة الدستورية الصادرَّين في 
الدعويين الدستوريتين رقمي »د/2008/1« و»د/2010/2«، 
 وكان��ت المحكمة ق��د قررت في جلس��تها المنعق��دة بتاريخ 

23 فبراير 2022 حجز الدعوى للحكم.

»األعلى للمرأة« يستضيف 
الدبلوماسيين الدوليين 

المشاركين ببرنامج »ضيافة«

استضاف المجلس األعلى للمرأة في مقره بالرفاع الدبلوماسيين 
الدوليين المش��اركين في برنامج »ضيافة« في زيارة بتنظيم من 
أكاديمي��ة محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، 
وذلك في إطار ح��رص المجلس على تعريف الرأي العام العالمي 
بالتق��دم الكبي��ر ال��ذي تحقق��ه الم��رأة البحرينية ف��ي مختلف 
المجاالت، وتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي تشغلها 
مملك��ة البحري��ن كدول��ة ملتزمة ف��ي جمي��ع الموضوعات ذات 
الصلة بالمرأة. وقدمت مس��اعدة األمينة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة الشيخة دينا بنت راش��د آل خليفة للوفد الزائر شرحًا حول 
المحطات التاريخية للمرأة البحريني��ة منذ بدء التعليم النظامي 
ع��ام 1928 م��رورًا بمختلف قطاع��ات الحياة العام��ة وصواًل إلى 
تأس��يس المجلس وأب��رز اختصاصاته والمهام األساس��ية التي 
يضطلع بها في إطار الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية، 
وذل��ك بحضور س��عادة الدكتورة الش��يخة منيرة بن��ت خليفة آل 
خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية. وأوضحت الش��يخة دينا أن المجل��س تمكن بعد 
قرابة عقدين من تأسيس��ه من وضع أسس ثابتة ليكون مرجعًا 
رس��ميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في مج��ال تمكين وتقدم المرأة 
على المستويين اإلقليمي والدولي، ودخل في شراكات وعضويات 
متع��ددة مع المنظم��ات والوكاالت والهيئ��ات األممية والدولية 
المتخصص��ة بالمرأة، أثم��رت افتتاح المكت��ب التمثيلي لهيئة 
األمم المتح��دة للمرأة ف��ي مملكة البحرين وتبن��ي هيئة األمم 

المتحدة للمرأة للجائزة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية.

 مؤتمر صحافي غدًا حول استضافة 
البحرين اجتماعات »البرلماني الدولي«

الش��ورى  مجلس��ي  رئيس��ا  يعق��د 
والنواب مؤتمرًا صحفي��ًا غدًا، حول 
اجتماع��ات  البحري��ن  اس��تضافة 
الجمعية ال� 146 لاتحاد البرلماني 
الدول��ي المق��رر عقده ف��ي مارس 

.2023
لاتح��اد  الحاك��م  المجل��س  وكان 
البرلماني الدولي، أعلن خال ختام 
أعمال الجمعية العامة ال�144، عن 
استضافة البحرين ألعمال الجمعية 
ال���146 ف��ي م��ارس 2023، والذي 
يؤكد المكان��ة المرموقة للمملكة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��اد المف��دى، وجه��ود صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وتعد هذه الثقة الدولية الستضافة 
البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، 
أح��د ثمار الدبلوماس��ية البرلمانية 
البحرينية، وما تش��هده من حضور 
المحاف��ل  ف��ي  متمي��ز  ونش��اط 
البرلمانية اإلقليمية والدولية، حيث 
سيكون حدًثا تاريخيًا مهمًا، يضاف 
باإلنج��ازات  الحاف��ل  الس��جل  إل��ى 
ظ��ل  ف��ي  التش��ريعية  للس��لطة 

رئيس الشورىالمسيرة التنموية الشاملة. رئيسة النواب

وزيرة الصحة: خطة إعالمية 
لمكافحة التدخين والتبغ

ترأس��ت وزي��رة الصحة فائقة 
األول  االجتم��اع  الصال��ح 
للع��ام 2022 للجن��ة الوطنية 
والتب��غ  التدخي��ن  لمكافح��ة 
أم��س،  ومنتجات��ه  بأنواع��ه 
المس��اعد  الوكي��ل  بحض��ور 
للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاجري، حيث تم بحث أهمية 
تكثيف الحمات التوعوية من 
الندوات  خال تنظيم وإقام��ة 
خط��ة  وإع��داد  والفعالي��ات 

إعامية مش��تركة بالتعاون والتنس��يق م��ع الجهات المعنية 
في س��بيل المس��اهمة ف��ي تحقي��ق األهداف المنش��ودة في 
مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته. وأعربت الصالح عن 
تمنياتها لجمي��ع أعضاء اللجنة في متابع��ة وتنفيذ الخطط 

واإلستراتيجيات التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.
وت��م خ��ال االجتماع إق��رار ج��دول األعم��ال والتصديق على 
محضر االجتماع الس��ابق ومتابعة ق��رارات وتوصيات اللجنة. 
كم��ا تم بحث ومناقش��ة أبرز وأهم المقترح��ات والماحظات 
التي تس��تهدف تحقي��ق مس��اعي اللجنة الوطني��ة في مجال 
مكافح��ة التدخي��ن بالتعاون م��ع الجهات المعني��ة وتفعيل 
الش��راكة المجتمعية في هذا الجان��ب لصالح المحافظة على 

صحة وسامة أفراد المجتمع البحريني.

وزيرة الصحة

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس 
مركز الفكر واألبحاث بإيطاليا

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمناء التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليف��ة بمكتبها رئيس مركز الفك��ر واألبحاث، وزير 
الداخلية الس��ابق بالجمهوري��ة اإليطالي��ة د. ماركو مينيتي، 
والوفد المرافق له. وخال اللقاء، أش��ادت د. الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة بما تش��هده العاق��ات الثنائية 
المتمي��زة الت��ي تربط بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهورية 

اإليطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت.
أكدت األمينة العامة أهمية التباحث بشأن عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المش��ترك للتطوير وتعزي��ز العاقات لارتقاء 

بين البلدين، متمنية له دوام التوفيق.
 م��ن جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن س��عادته بلقاء األمين 
العام، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود 
في تعزيز مسيرة التعليم العالي في البحرين وتنمية التعاون 

التعليمي واألكاديمي والبحثي بين البحرين ودول العالم.
االلتزام باإلرشادات الصحية لمنع التسممات الغذائية

 »الصحة« تحقق في شكوى 
حول حاالت تسمم غذائي محدودة

قال��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة بأنها تلقت ي��وم أمس األول 
األحد، ش��كوى من ولي��ة أمر في إحدى الم��دارس الخاص��ة، بوجود حالة 
تسمم أثناء المش��اركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتس��مم الغذائ��ي، بعد تناولها الوجبات من 

أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.
وكش��فت الصحة العامة بأن وضع الحاالت مس��تقر، وكانت الحاالت وهلل 
الحم��د بس��يطة. ونوهت بأنه وج��اري اآلن عمل اإلج��راءات والفحوصات 

الازمة والتحقق من الشكوى من قبل قسم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 
الصحة المدرسية، ومكافحه األمراض، ووزارة التربية والتعليم.

وأهاب��ت إدارة الصحة العامة بجميع محات بيع وت��داول األغذية باتخاذ 
كافة التدابير الازمة وااللتزام بجميع اإلرشادات الصحية لمنع التسممات 
الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين من التسممات العرضية 
الغذائي��ة ع��ن طري��ق ت��داول األطعمة والمش��روبات بالش��كل الصحي 

والسليم.

برئاس��ة رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، عقدت 
لجن��ة الخدمات األحد، اجتماعه��ا، وقررت الموافقة 
على المرس��وم بقانون رقم )21( لسنة 2020 لشأن 
صناديق ومعاش��ات التقاعد في القوانين واألنظمة 
التقاعدية والتأمينية، وعلى مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )13( لس��نة 1975 بشأن 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاع��د لموظف��ي 
الحكومة، المرافق للمرس��وم رقم )4( لسنة 2021، 
وعلى مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)24( لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم )5( لسنة 

.2021
أحم��د  النائ��ب  الخدم��ات  لجن��ة  رئي��س  وأوض��ح 
األنص��اري، أن قرار اللجنة، جاء إث��ر التوافق المثمر 
بع��د االجتماع المش��ترك الذي عقد بين الس��لطة 
التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات 
والمش��تركين،  المتقاعدي��ن  ف��ي صال��ح  تص��ب 

ومستقبل الصناديق التقاعدية.

وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب 
لعرضها على جلس��ة المجلس المقبلة، لما فيه من 
م��ردود إيجابي لصالح الوط��ن والمواطن، والهدف 
المنشود للجميع. مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا 
كبي��رة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بش��كل 
مفص��ل ودقيق، وعق��د العدي��د م��ن االجتماعات 
والمش��اورات، واس��تغرقت وقت��ًا طوي��ًا م��ن أجل 

الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن 
المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.

وأش��ار إلى أن العم��ل الوطني الجماع��ي والتعاون 
المتقاعدي��ن  لمصلح��ة  والس��عي  الفاع��ل، 
والمش��تركين س��تظل دائمًا من أولوي��ات الجميع، 
وأن تحقي��ق تطلعات المواطني��ن ومصلحة الوطن 
ستظل دائمًا هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.
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 »خدمات النواب« توافق 
على مرسوم ومشروعي قانون التقاعد

»الفريق الوطني«: لبس الكمامات 
اختياري وتعليق آلية »اإلشارة الضوئية«

أعل��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19« أنه بن��اء على آخر المس��تجدات والمعطيات 
الخاص��ة بفي��روس كورونا تقرر ب��دءًا م��ن اإلثنين تعليق 
العمل بآلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 

كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأش��ار الفريق الوطني إلى أن لبس الكمام س��يكون اختيارًا 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات اإلرشادية، 
مع الحث على أهمية لبس��ه عند مجالس��ة األشخاص األكثر 
عرضة للخطر من كبار الس��ن وأصح��اب األمراض المزمنة، 
موضح��ًا أن المنش��آت الصحي��ة تقتضي لب��س الكمامات 

بحسب التعليمات اإلرشادية الخاصة بها.
وأك��د الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا أن 
جهود البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مس��اراتها 
أثبت��ت فعاليته��ا ونجاحها على مختل��ف األصعدة بأخذها 
زمام المب��ادرة وتنفيذ الخطط والبرتوكوالت االس��تباقية 
التي تم وضعها، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقق من إنجازات في إطار خط��ط التصدي للفيروس بما 

يسهم في حفظ صحة وسامة الجميع.

»الفريق الوطني«: التشجيع على إقامة 
المجالس الرمضانية بالمناطق الخارجية

أعل��ن الفريق الوطني للتص��دي لفي��روس كورونا عن اإلرش��ادات الخاصة 
بالمجالس الرمضانية خال شهر رمضان المبارك وهي التشجيع على إقامة 
تجمعات المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية، والتشجيع على ارتداء 
الكمامات في حال التواجد في المناطق الداخلية من المجالس الرمضانية، 
وح��ث كبار الس��ن وذوي األم��راض المزمنة عل��ى تجنب حض��ور المجالس 
الرمضانية، والتش��جيع على اس��تخدام أدوات المائدة ذات االستخدام لمرة 
واحدة، مع عدم مشاركة الطعام في نفس الطبق، االلتزام بتطهير األسطح 
بص��ورة دورية مع التركيز على األماك��ن التي يكثر فيها احتمالية التامس 
مث��ل مقابض األبواب وط��اوالت الطعام ومس��اند المقاع��د، الحرص على 
تطهي��ر دورات المياه بصورة دورية وتوزيع مطه��رات اليدين ووضعها في 

أماكن بارزة.
وش��دد الفري��ق الوطني الطبي عل��ى أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازية والتعليم��ات الصادرة، إلى جانب مب��ادرة كافة المؤهلين ممن 
تنطبق عليهم الشروط بأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، إضافة إلى الجرعة 
المنش��طة من��ه، بما يضمن الحف��اظ على صحة وس��امة الجميع وتحقيق 

األهداف المرجوة لمسارات التصدي لفيروس كورونا.

الحكم في الدعوى الدستورية 
رقم »م.ت/2021/2« غدًا

تعقد المحكمة الدس��تورية جلس��تها برئاس��ة الشيخ خليفة 
ب��ن راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة غ��دًا األربع��اء، للحكم في 
الدعوى الدس��تورية رقم »م.ت/2021/2« بشأن طلب الحكم 
بالمضي في تنفيذ ُحكمي المحكمة الدستورية الصادرَّين في 
الدعويين الدستوريتين رقمي »د/2008/1« و»د/2010/2«، 
 وكان��ت المحكمة ق��د قررت في جلس��تها المنعق��دة بتاريخ 

23 فبراير 2022 حجز الدعوى للحكم.

»األعلى للمرأة« يستضيف 
الدبلوماسيين الدوليين 

المشاركين ببرنامج »ضيافة«

استضاف المجلس األعلى للمرأة في مقره بالرفاع الدبلوماسيين 
الدوليين المش��اركين في برنامج »ضيافة« في زيارة بتنظيم من 
أكاديمي��ة محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، 
وذلك في إطار ح��رص المجلس على تعريف الرأي العام العالمي 
بالتق��دم الكبي��ر ال��ذي تحقق��ه الم��رأة البحرينية ف��ي مختلف 
المجاالت، وتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي تشغلها 
مملك��ة البحري��ن كدول��ة ملتزمة ف��ي جمي��ع الموضوعات ذات 
الصلة بالمرأة. وقدمت مس��اعدة األمينة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة الشيخة دينا بنت راش��د آل خليفة للوفد الزائر شرحًا حول 
المحطات التاريخية للمرأة البحريني��ة منذ بدء التعليم النظامي 
ع��ام 1928 م��رورًا بمختلف قطاع��ات الحياة العام��ة وصواًل إلى 
تأس��يس المجلس وأب��رز اختصاصاته والمهام األساس��ية التي 
يضطلع بها في إطار الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية، 
وذل��ك بحضور س��عادة الدكتورة الش��يخة منيرة بن��ت خليفة آل 
خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية. وأوضحت الش��يخة دينا أن المجل��س تمكن بعد 
قرابة عقدين من تأسيس��ه من وضع أسس ثابتة ليكون مرجعًا 
رس��ميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في مج��ال تمكين وتقدم المرأة 
على المستويين اإلقليمي والدولي، ودخل في شراكات وعضويات 
متع��ددة مع المنظم��ات والوكاالت والهيئ��ات األممية والدولية 
المتخصص��ة بالمرأة، أثم��رت افتتاح المكت��ب التمثيلي لهيئة 
األمم المتح��دة للمرأة ف��ي مملكة البحرين وتبن��ي هيئة األمم 

المتحدة للمرأة للجائزة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية.

 مؤتمر صحافي غدًا حول استضافة 
البحرين اجتماعات »البرلماني الدولي«

الش��ورى  مجلس��ي  رئيس��ا  يعق��د 
والنواب مؤتمرًا صحفي��ًا غدًا، حول 
اجتماع��ات  البحري��ن  اس��تضافة 
الجمعية ال� 146 لاتحاد البرلماني 
الدول��ي المق��رر عقده ف��ي مارس 

.2023
لاتح��اد  الحاك��م  المجل��س  وكان 
البرلماني الدولي، أعلن خال ختام 
أعمال الجمعية العامة ال�144، عن 
استضافة البحرين ألعمال الجمعية 
ال���146 ف��ي م��ارس 2023، والذي 
يؤكد المكان��ة المرموقة للمملكة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��اد المف��دى، وجه��ود صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وتعد هذه الثقة الدولية الستضافة 
البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، 
أح��د ثمار الدبلوماس��ية البرلمانية 
البحرينية، وما تش��هده من حضور 
المحاف��ل  ف��ي  متمي��ز  ونش��اط 
البرلمانية اإلقليمية والدولية، حيث 
سيكون حدًثا تاريخيًا مهمًا، يضاف 
باإلنج��ازات  الحاف��ل  الس��جل  إل��ى 
ظ��ل  ف��ي  التش��ريعية  للس��لطة 

رئيس الشورىالمسيرة التنموية الشاملة. رئيسة النواب

وزيرة الصحة: خطة إعالمية 
لمكافحة التدخين والتبغ

ترأس��ت وزي��رة الصحة فائقة 
األول  االجتم��اع  الصال��ح 
للع��ام 2022 للجن��ة الوطنية 
والتب��غ  التدخي��ن  لمكافح��ة 
أم��س،  ومنتجات��ه  بأنواع��ه 
المس��اعد  الوكي��ل  بحض��ور 
للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاجري، حيث تم بحث أهمية 
تكثيف الحمات التوعوية من 
الندوات  خال تنظيم وإقام��ة 
خط��ة  وإع��داد  والفعالي��ات 

إعامية مش��تركة بالتعاون والتنس��يق م��ع الجهات المعنية 
في س��بيل المس��اهمة ف��ي تحقي��ق األهداف المنش��ودة في 
مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته. وأعربت الصالح عن 
تمنياتها لجمي��ع أعضاء اللجنة في متابع��ة وتنفيذ الخطط 

واإلستراتيجيات التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.
وت��م خ��ال االجتماع إق��رار ج��دول األعم��ال والتصديق على 
محضر االجتماع الس��ابق ومتابعة ق��رارات وتوصيات اللجنة. 
كم��ا تم بحث ومناقش��ة أبرز وأهم المقترح��ات والماحظات 
التي تس��تهدف تحقي��ق مس��اعي اللجنة الوطني��ة في مجال 
مكافح��ة التدخي��ن بالتعاون م��ع الجهات المعني��ة وتفعيل 
الش��راكة المجتمعية في هذا الجان��ب لصالح المحافظة على 

صحة وسامة أفراد المجتمع البحريني.

وزيرة الصحة

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس 
مركز الفكر واألبحاث بإيطاليا

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمناء التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليف��ة بمكتبها رئيس مركز الفك��ر واألبحاث، وزير 
الداخلية الس��ابق بالجمهوري��ة اإليطالي��ة د. ماركو مينيتي، 
والوفد المرافق له. وخال اللقاء، أش��ادت د. الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة بما تش��هده العاق��ات الثنائية 
المتمي��زة الت��ي تربط بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهورية 

اإليطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت.
أكدت األمينة العامة أهمية التباحث بشأن عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المش��ترك للتطوير وتعزي��ز العاقات لارتقاء 

بين البلدين، متمنية له دوام التوفيق.
 م��ن جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن س��عادته بلقاء األمين 
العام، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود 
في تعزيز مسيرة التعليم العالي في البحرين وتنمية التعاون 

التعليمي واألكاديمي والبحثي بين البحرين ودول العالم.
االلتزام باإلرشادات الصحية لمنع التسممات الغذائية

 »الصحة« تحقق في شكوى 
حول حاالت تسمم غذائي محدودة

قال��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة بأنها تلقت ي��وم أمس األول 
األحد، ش��كوى من ولي��ة أمر في إحدى الم��دارس الخاص��ة، بوجود حالة 
تسمم أثناء المش��اركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتس��مم الغذائ��ي، بعد تناولها الوجبات من 

أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.
وكش��فت الصحة العامة بأن وضع الحاالت مس��تقر، وكانت الحاالت وهلل 
الحم��د بس��يطة. ونوهت بأنه وج��اري اآلن عمل اإلج��راءات والفحوصات 

الازمة والتحقق من الشكوى من قبل قسم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 
الصحة المدرسية، ومكافحه األمراض، ووزارة التربية والتعليم.

وأهاب��ت إدارة الصحة العامة بجميع محات بيع وت��داول األغذية باتخاذ 
كافة التدابير الازمة وااللتزام بجميع اإلرشادات الصحية لمنع التسممات 
الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين من التسممات العرضية 
الغذائي��ة ع��ن طري��ق ت��داول األطعمة والمش��روبات بالش��كل الصحي 

والسليم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/29/watan-20220329.pdf?1648528503
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/998220
https://alwatannews.net/article/998292
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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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برئاس��ة رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، عقدت 
لجن��ة الخدمات األحد، اجتماعه��ا، وقررت الموافقة 
على المرس��وم بقانون رقم )21( لسنة 2020 لشأن 
صناديق ومعاش��ات التقاعد في القوانين واألنظمة 
التقاعدية والتأمينية، وعلى مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )13( لس��نة 1975 بشأن 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاع��د لموظف��ي 
الحكومة، المرافق للمرس��وم رقم )4( لسنة 2021، 
وعلى مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)24( لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم )5( لسنة 

.2021
أحم��د  النائ��ب  الخدم��ات  لجن��ة  رئي��س  وأوض��ح 
األنص��اري، أن قرار اللجنة، جاء إث��ر التوافق المثمر 
بع��د االجتماع المش��ترك الذي عقد بين الس��لطة 
التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات 
والمش��تركين،  المتقاعدي��ن  ف��ي صال��ح  تص��ب 

ومستقبل الصناديق التقاعدية.

وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب 
لعرضها على جلس��ة المجلس المقبلة، لما فيه من 
م��ردود إيجابي لصالح الوط��ن والمواطن، والهدف 
المنشود للجميع. مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا 
كبي��رة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بش��كل 
مفص��ل ودقيق، وعق��د العدي��د م��ن االجتماعات 
والمش��اورات، واس��تغرقت وقت��ًا طوي��ًا م��ن أجل 

الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن 
المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.

وأش��ار إلى أن العم��ل الوطني الجماع��ي والتعاون 
المتقاعدي��ن  لمصلح��ة  والس��عي  الفاع��ل، 
والمش��تركين س��تظل دائمًا من أولوي��ات الجميع، 
وأن تحقي��ق تطلعات المواطني��ن ومصلحة الوطن 
ستظل دائمًا هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.
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 »خدمات النواب« توافق 
على مرسوم ومشروعي قانون التقاعد

»الفريق الوطني«: لبس الكمامات 
اختياري وتعليق آلية »اإلشارة الضوئية«

أعل��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19« أنه بن��اء على آخر المس��تجدات والمعطيات 
الخاص��ة بفي��روس كورونا تقرر ب��دءًا م��ن اإلثنين تعليق 
العمل بآلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 

كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأش��ار الفريق الوطني إلى أن لبس الكمام س��يكون اختيارًا 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات اإلرشادية، 
مع الحث على أهمية لبس��ه عند مجالس��ة األشخاص األكثر 
عرضة للخطر من كبار الس��ن وأصح��اب األمراض المزمنة، 
موضح��ًا أن المنش��آت الصحي��ة تقتضي لب��س الكمامات 

بحسب التعليمات اإلرشادية الخاصة بها.
وأك��د الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا أن 
جهود البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مس��اراتها 
أثبت��ت فعاليته��ا ونجاحها على مختل��ف األصعدة بأخذها 
زمام المب��ادرة وتنفيذ الخطط والبرتوكوالت االس��تباقية 
التي تم وضعها، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقق من إنجازات في إطار خط��ط التصدي للفيروس بما 

يسهم في حفظ صحة وسامة الجميع.

»الفريق الوطني«: التشجيع على إقامة 
المجالس الرمضانية بالمناطق الخارجية

أعل��ن الفريق الوطني للتص��دي لفي��روس كورونا عن اإلرش��ادات الخاصة 
بالمجالس الرمضانية خال شهر رمضان المبارك وهي التشجيع على إقامة 
تجمعات المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية، والتشجيع على ارتداء 
الكمامات في حال التواجد في المناطق الداخلية من المجالس الرمضانية، 
وح��ث كبار الس��ن وذوي األم��راض المزمنة عل��ى تجنب حض��ور المجالس 
الرمضانية، والتش��جيع على اس��تخدام أدوات المائدة ذات االستخدام لمرة 
واحدة، مع عدم مشاركة الطعام في نفس الطبق، االلتزام بتطهير األسطح 
بص��ورة دورية مع التركيز على األماك��ن التي يكثر فيها احتمالية التامس 
مث��ل مقابض األبواب وط��اوالت الطعام ومس��اند المقاع��د، الحرص على 
تطهي��ر دورات المياه بصورة دورية وتوزيع مطه��رات اليدين ووضعها في 

أماكن بارزة.
وش��دد الفري��ق الوطني الطبي عل��ى أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازية والتعليم��ات الصادرة، إلى جانب مب��ادرة كافة المؤهلين ممن 
تنطبق عليهم الشروط بأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، إضافة إلى الجرعة 
المنش��طة من��ه، بما يضمن الحف��اظ على صحة وس��امة الجميع وتحقيق 

األهداف المرجوة لمسارات التصدي لفيروس كورونا.

الحكم في الدعوى الدستورية 
رقم »م.ت/2021/2« غدًا

تعقد المحكمة الدس��تورية جلس��تها برئاس��ة الشيخ خليفة 
ب��ن راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة غ��دًا األربع��اء، للحكم في 
الدعوى الدس��تورية رقم »م.ت/2021/2« بشأن طلب الحكم 
بالمضي في تنفيذ ُحكمي المحكمة الدستورية الصادرَّين في 
الدعويين الدستوريتين رقمي »د/2008/1« و»د/2010/2«، 
 وكان��ت المحكمة ق��د قررت في جلس��تها المنعق��دة بتاريخ 

23 فبراير 2022 حجز الدعوى للحكم.

»األعلى للمرأة« يستضيف 
الدبلوماسيين الدوليين 

المشاركين ببرنامج »ضيافة«

استضاف المجلس األعلى للمرأة في مقره بالرفاع الدبلوماسيين 
الدوليين المش��اركين في برنامج »ضيافة« في زيارة بتنظيم من 
أكاديمي��ة محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، 
وذلك في إطار ح��رص المجلس على تعريف الرأي العام العالمي 
بالتق��دم الكبي��ر ال��ذي تحقق��ه الم��رأة البحرينية ف��ي مختلف 
المجاالت، وتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي تشغلها 
مملك��ة البحري��ن كدول��ة ملتزمة ف��ي جمي��ع الموضوعات ذات 
الصلة بالمرأة. وقدمت مس��اعدة األمينة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة الشيخة دينا بنت راش��د آل خليفة للوفد الزائر شرحًا حول 
المحطات التاريخية للمرأة البحريني��ة منذ بدء التعليم النظامي 
ع��ام 1928 م��رورًا بمختلف قطاع��ات الحياة العام��ة وصواًل إلى 
تأس��يس المجلس وأب��رز اختصاصاته والمهام األساس��ية التي 
يضطلع بها في إطار الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية، 
وذل��ك بحضور س��عادة الدكتورة الش��يخة منيرة بن��ت خليفة آل 
خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية. وأوضحت الش��يخة دينا أن المجل��س تمكن بعد 
قرابة عقدين من تأسيس��ه من وضع أسس ثابتة ليكون مرجعًا 
رس��ميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في مج��ال تمكين وتقدم المرأة 
على المستويين اإلقليمي والدولي، ودخل في شراكات وعضويات 
متع��ددة مع المنظم��ات والوكاالت والهيئ��ات األممية والدولية 
المتخصص��ة بالمرأة، أثم��رت افتتاح المكت��ب التمثيلي لهيئة 
األمم المتح��دة للمرأة ف��ي مملكة البحرين وتبن��ي هيئة األمم 

المتحدة للمرأة للجائزة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية.

 مؤتمر صحافي غدًا حول استضافة 
البحرين اجتماعات »البرلماني الدولي«

الش��ورى  مجلس��ي  رئيس��ا  يعق��د 
والنواب مؤتمرًا صحفي��ًا غدًا، حول 
اجتماع��ات  البحري��ن  اس��تضافة 
الجمعية ال� 146 لاتحاد البرلماني 
الدول��ي المق��رر عقده ف��ي مارس 

.2023
لاتح��اد  الحاك��م  المجل��س  وكان 
البرلماني الدولي، أعلن خال ختام 
أعمال الجمعية العامة ال�144، عن 
استضافة البحرين ألعمال الجمعية 
ال���146 ف��ي م��ارس 2023، والذي 
يؤكد المكان��ة المرموقة للمملكة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��اد المف��دى، وجه��ود صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وتعد هذه الثقة الدولية الستضافة 
البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، 
أح��د ثمار الدبلوماس��ية البرلمانية 
البحرينية، وما تش��هده من حضور 
المحاف��ل  ف��ي  متمي��ز  ونش��اط 
البرلمانية اإلقليمية والدولية، حيث 
سيكون حدًثا تاريخيًا مهمًا، يضاف 
باإلنج��ازات  الحاف��ل  الس��جل  إل��ى 
ظ��ل  ف��ي  التش��ريعية  للس��لطة 

رئيس الشورىالمسيرة التنموية الشاملة. رئيسة النواب

وزيرة الصحة: خطة إعالمية 
لمكافحة التدخين والتبغ

ترأس��ت وزي��رة الصحة فائقة 
األول  االجتم��اع  الصال��ح 
للع��ام 2022 للجن��ة الوطنية 
والتب��غ  التدخي��ن  لمكافح��ة 
أم��س،  ومنتجات��ه  بأنواع��ه 
المس��اعد  الوكي��ل  بحض��ور 
للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاجري، حيث تم بحث أهمية 
تكثيف الحمات التوعوية من 
الندوات  خال تنظيم وإقام��ة 
خط��ة  وإع��داد  والفعالي��ات 

إعامية مش��تركة بالتعاون والتنس��يق م��ع الجهات المعنية 
في س��بيل المس��اهمة ف��ي تحقي��ق األهداف المنش��ودة في 
مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته. وأعربت الصالح عن 
تمنياتها لجمي��ع أعضاء اللجنة في متابع��ة وتنفيذ الخطط 

واإلستراتيجيات التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.
وت��م خ��ال االجتماع إق��رار ج��دول األعم��ال والتصديق على 
محضر االجتماع الس��ابق ومتابعة ق��رارات وتوصيات اللجنة. 
كم��ا تم بحث ومناقش��ة أبرز وأهم المقترح��ات والماحظات 
التي تس��تهدف تحقي��ق مس��اعي اللجنة الوطني��ة في مجال 
مكافح��ة التدخي��ن بالتعاون م��ع الجهات المعني��ة وتفعيل 
الش��راكة المجتمعية في هذا الجان��ب لصالح المحافظة على 

صحة وسامة أفراد المجتمع البحريني.

وزيرة الصحة

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس 
مركز الفكر واألبحاث بإيطاليا

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمناء التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليف��ة بمكتبها رئيس مركز الفك��ر واألبحاث، وزير 
الداخلية الس��ابق بالجمهوري��ة اإليطالي��ة د. ماركو مينيتي، 
والوفد المرافق له. وخال اللقاء، أش��ادت د. الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة بما تش��هده العاق��ات الثنائية 
المتمي��زة الت��ي تربط بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهورية 

اإليطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت.
أكدت األمينة العامة أهمية التباحث بشأن عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المش��ترك للتطوير وتعزي��ز العاقات لارتقاء 

بين البلدين، متمنية له دوام التوفيق.
 م��ن جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن س��عادته بلقاء األمين 
العام، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود 
في تعزيز مسيرة التعليم العالي في البحرين وتنمية التعاون 

التعليمي واألكاديمي والبحثي بين البحرين ودول العالم.
االلتزام باإلرشادات الصحية لمنع التسممات الغذائية

 »الصحة« تحقق في شكوى 
حول حاالت تسمم غذائي محدودة

قال��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة بأنها تلقت ي��وم أمس األول 
األحد، ش��كوى من ولي��ة أمر في إحدى الم��دارس الخاص��ة، بوجود حالة 
تسمم أثناء المش��اركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتس��مم الغذائ��ي، بعد تناولها الوجبات من 

أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.
وكش��فت الصحة العامة بأن وضع الحاالت مس��تقر، وكانت الحاالت وهلل 
الحم��د بس��يطة. ونوهت بأنه وج��اري اآلن عمل اإلج��راءات والفحوصات 

الازمة والتحقق من الشكوى من قبل قسم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 
الصحة المدرسية، ومكافحه األمراض، ووزارة التربية والتعليم.

وأهاب��ت إدارة الصحة العامة بجميع محات بيع وت��داول األغذية باتخاذ 
كافة التدابير الازمة وااللتزام بجميع اإلرشادات الصحية لمنع التسممات 
الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين من التسممات العرضية 
الغذائي��ة ع��ن طري��ق ت��داول األطعمة والمش��روبات بالش��كل الصحي 

والسليم.

برئاس��ة رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، عقدت 
لجن��ة الخدمات األحد، اجتماعه��ا، وقررت الموافقة 
على المرس��وم بقانون رقم )21( لسنة 2020 لشأن 
صناديق ومعاش��ات التقاعد في القوانين واألنظمة 
التقاعدية والتأمينية، وعلى مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )13( لس��نة 1975 بشأن 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاع��د لموظف��ي 
الحكومة، المرافق للمرس��وم رقم )4( لسنة 2021، 
وعلى مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)24( لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم )5( لسنة 

.2021
أحم��د  النائ��ب  الخدم��ات  لجن��ة  رئي��س  وأوض��ح 
األنص��اري، أن قرار اللجنة، جاء إث��ر التوافق المثمر 
بع��د االجتماع المش��ترك الذي عقد بين الس��لطة 
التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات 
والمش��تركين،  المتقاعدي��ن  ف��ي صال��ح  تص��ب 

ومستقبل الصناديق التقاعدية.

وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب 
لعرضها على جلس��ة المجلس المقبلة، لما فيه من 
م��ردود إيجابي لصالح الوط��ن والمواطن، والهدف 
المنشود للجميع. مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا 
كبي��رة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بش��كل 
مفص��ل ودقيق، وعق��د العدي��د م��ن االجتماعات 
والمش��اورات، واس��تغرقت وقت��ًا طوي��ًا م��ن أجل 

الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن 
المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.

وأش��ار إلى أن العم��ل الوطني الجماع��ي والتعاون 
المتقاعدي��ن  لمصلح��ة  والس��عي  الفاع��ل، 
والمش��تركين س��تظل دائمًا من أولوي��ات الجميع، 
وأن تحقي��ق تطلعات المواطني��ن ومصلحة الوطن 
ستظل دائمًا هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.
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 »خدمات النواب« توافق 
على مرسوم ومشروعي قانون التقاعد

»الفريق الوطني«: لبس الكمامات 
اختياري وتعليق آلية »اإلشارة الضوئية«

أعل��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19« أنه بن��اء على آخر المس��تجدات والمعطيات 
الخاص��ة بفي��روس كورونا تقرر ب��دءًا م��ن اإلثنين تعليق 
العمل بآلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 

كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأش��ار الفريق الوطني إلى أن لبس الكمام س��يكون اختيارًا 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات اإلرشادية، 
مع الحث على أهمية لبس��ه عند مجالس��ة األشخاص األكثر 
عرضة للخطر من كبار الس��ن وأصح��اب األمراض المزمنة، 
موضح��ًا أن المنش��آت الصحي��ة تقتضي لب��س الكمامات 

بحسب التعليمات اإلرشادية الخاصة بها.
وأك��د الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا أن 
جهود البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مس��اراتها 
أثبت��ت فعاليته��ا ونجاحها على مختل��ف األصعدة بأخذها 
زمام المب��ادرة وتنفيذ الخطط والبرتوكوالت االس��تباقية 
التي تم وضعها، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقق من إنجازات في إطار خط��ط التصدي للفيروس بما 

يسهم في حفظ صحة وسامة الجميع.

»الفريق الوطني«: التشجيع على إقامة 
المجالس الرمضانية بالمناطق الخارجية

أعل��ن الفريق الوطني للتص��دي لفي��روس كورونا عن اإلرش��ادات الخاصة 
بالمجالس الرمضانية خال شهر رمضان المبارك وهي التشجيع على إقامة 
تجمعات المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية، والتشجيع على ارتداء 
الكمامات في حال التواجد في المناطق الداخلية من المجالس الرمضانية، 
وح��ث كبار الس��ن وذوي األم��راض المزمنة عل��ى تجنب حض��ور المجالس 
الرمضانية، والتش��جيع على اس��تخدام أدوات المائدة ذات االستخدام لمرة 
واحدة، مع عدم مشاركة الطعام في نفس الطبق، االلتزام بتطهير األسطح 
بص��ورة دورية مع التركيز على األماك��ن التي يكثر فيها احتمالية التامس 
مث��ل مقابض األبواب وط��اوالت الطعام ومس��اند المقاع��د، الحرص على 
تطهي��ر دورات المياه بصورة دورية وتوزيع مطه��رات اليدين ووضعها في 

أماكن بارزة.
وش��دد الفري��ق الوطني الطبي عل��ى أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازية والتعليم��ات الصادرة، إلى جانب مب��ادرة كافة المؤهلين ممن 
تنطبق عليهم الشروط بأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، إضافة إلى الجرعة 
المنش��طة من��ه، بما يضمن الحف��اظ على صحة وس��امة الجميع وتحقيق 

األهداف المرجوة لمسارات التصدي لفيروس كورونا.

الحكم في الدعوى الدستورية 
رقم »م.ت/2021/2« غدًا

تعقد المحكمة الدس��تورية جلس��تها برئاس��ة الشيخ خليفة 
ب��ن راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة غ��دًا األربع��اء، للحكم في 
الدعوى الدس��تورية رقم »م.ت/2021/2« بشأن طلب الحكم 
بالمضي في تنفيذ ُحكمي المحكمة الدستورية الصادرَّين في 
الدعويين الدستوريتين رقمي »د/2008/1« و»د/2010/2«، 
 وكان��ت المحكمة ق��د قررت في جلس��تها المنعق��دة بتاريخ 

23 فبراير 2022 حجز الدعوى للحكم.

»األعلى للمرأة« يستضيف 
الدبلوماسيين الدوليين 

المشاركين ببرنامج »ضيافة«

استضاف المجلس األعلى للمرأة في مقره بالرفاع الدبلوماسيين 
الدوليين المش��اركين في برنامج »ضيافة« في زيارة بتنظيم من 
أكاديمي��ة محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، 
وذلك في إطار ح��رص المجلس على تعريف الرأي العام العالمي 
بالتق��دم الكبي��ر ال��ذي تحقق��ه الم��رأة البحرينية ف��ي مختلف 
المجاالت، وتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي تشغلها 
مملك��ة البحري��ن كدول��ة ملتزمة ف��ي جمي��ع الموضوعات ذات 
الصلة بالمرأة. وقدمت مس��اعدة األمينة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة الشيخة دينا بنت راش��د آل خليفة للوفد الزائر شرحًا حول 
المحطات التاريخية للمرأة البحريني��ة منذ بدء التعليم النظامي 
ع��ام 1928 م��رورًا بمختلف قطاع��ات الحياة العام��ة وصواًل إلى 
تأس��يس المجلس وأب��رز اختصاصاته والمهام األساس��ية التي 
يضطلع بها في إطار الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية، 
وذل��ك بحضور س��عادة الدكتورة الش��يخة منيرة بن��ت خليفة آل 
خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية. وأوضحت الش��يخة دينا أن المجل��س تمكن بعد 
قرابة عقدين من تأسيس��ه من وضع أسس ثابتة ليكون مرجعًا 
رس��ميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في مج��ال تمكين وتقدم المرأة 
على المستويين اإلقليمي والدولي، ودخل في شراكات وعضويات 
متع��ددة مع المنظم��ات والوكاالت والهيئ��ات األممية والدولية 
المتخصص��ة بالمرأة، أثم��رت افتتاح المكت��ب التمثيلي لهيئة 
األمم المتح��دة للمرأة ف��ي مملكة البحرين وتبن��ي هيئة األمم 

المتحدة للمرأة للجائزة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية.

 مؤتمر صحافي غدًا حول استضافة 
البحرين اجتماعات »البرلماني الدولي«

الش��ورى  مجلس��ي  رئيس��ا  يعق��د 
والنواب مؤتمرًا صحفي��ًا غدًا، حول 
اجتماع��ات  البحري��ن  اس��تضافة 
الجمعية ال� 146 لاتحاد البرلماني 
الدول��ي المق��رر عقده ف��ي مارس 

.2023
لاتح��اد  الحاك��م  المجل��س  وكان 
البرلماني الدولي، أعلن خال ختام 
أعمال الجمعية العامة ال�144، عن 
استضافة البحرين ألعمال الجمعية 
ال���146 ف��ي م��ارس 2023، والذي 
يؤكد المكان��ة المرموقة للمملكة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��اد المف��دى، وجه��ود صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وتعد هذه الثقة الدولية الستضافة 
البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، 
أح��د ثمار الدبلوماس��ية البرلمانية 
البحرينية، وما تش��هده من حضور 
المحاف��ل  ف��ي  متمي��ز  ونش��اط 
البرلمانية اإلقليمية والدولية، حيث 
سيكون حدًثا تاريخيًا مهمًا، يضاف 
باإلنج��ازات  الحاف��ل  الس��جل  إل��ى 
ظ��ل  ف��ي  التش��ريعية  للس��لطة 

رئيس الشورىالمسيرة التنموية الشاملة. رئيسة النواب

وزيرة الصحة: خطة إعالمية 
لمكافحة التدخين والتبغ

ترأس��ت وزي��رة الصحة فائقة 
األول  االجتم��اع  الصال��ح 
للع��ام 2022 للجن��ة الوطنية 
والتب��غ  التدخي��ن  لمكافح��ة 
أم��س،  ومنتجات��ه  بأنواع��ه 
المس��اعد  الوكي��ل  بحض��ور 
للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاجري، حيث تم بحث أهمية 
تكثيف الحمات التوعوية من 
الندوات  خال تنظيم وإقام��ة 
خط��ة  وإع��داد  والفعالي��ات 

إعامية مش��تركة بالتعاون والتنس��يق م��ع الجهات المعنية 
في س��بيل المس��اهمة ف��ي تحقي��ق األهداف المنش��ودة في 
مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته. وأعربت الصالح عن 
تمنياتها لجمي��ع أعضاء اللجنة في متابع��ة وتنفيذ الخطط 

واإلستراتيجيات التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.
وت��م خ��ال االجتماع إق��رار ج��دول األعم��ال والتصديق على 
محضر االجتماع الس��ابق ومتابعة ق��رارات وتوصيات اللجنة. 
كم��ا تم بحث ومناقش��ة أبرز وأهم المقترح��ات والماحظات 
التي تس��تهدف تحقي��ق مس��اعي اللجنة الوطني��ة في مجال 
مكافح��ة التدخي��ن بالتعاون م��ع الجهات المعني��ة وتفعيل 
الش��راكة المجتمعية في هذا الجان��ب لصالح المحافظة على 

صحة وسامة أفراد المجتمع البحريني.

وزيرة الصحة

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس 
مركز الفكر واألبحاث بإيطاليا

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمناء التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليف��ة بمكتبها رئيس مركز الفك��ر واألبحاث، وزير 
الداخلية الس��ابق بالجمهوري��ة اإليطالي��ة د. ماركو مينيتي، 
والوفد المرافق له. وخال اللقاء، أش��ادت د. الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة بما تش��هده العاق��ات الثنائية 
المتمي��زة الت��ي تربط بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهورية 

اإليطالية من تقدم مستمر في كافة المجاالت.
أكدت األمينة العامة أهمية التباحث بشأن عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المش��ترك للتطوير وتعزي��ز العاقات لارتقاء 

بين البلدين، متمنية له دوام التوفيق.
 م��ن جانبه، عبر د. ماركو مينيتي عن س��عادته بلقاء األمين 
العام، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود 
في تعزيز مسيرة التعليم العالي في البحرين وتنمية التعاون 

التعليمي واألكاديمي والبحثي بين البحرين ودول العالم.
االلتزام باإلرشادات الصحية لمنع التسممات الغذائية

 »الصحة« تحقق في شكوى 
حول حاالت تسمم غذائي محدودة

قال��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة بأنها تلقت ي��وم أمس األول 
األحد، ش��كوى من ولي��ة أمر في إحدى الم��دارس الخاص��ة، بوجود حالة 
تسمم أثناء المش��اركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت 
محددوة أفادت بإصابتها بالتس��مم الغذائ��ي، بعد تناولها الوجبات من 

أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.
وكش��فت الصحة العامة بأن وضع الحاالت مس��تقر، وكانت الحاالت وهلل 
الحم��د بس��يطة. ونوهت بأنه وج��اري اآلن عمل اإلج��راءات والفحوصات 

الازمة والتحقق من الشكوى من قبل قسم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 
الصحة المدرسية، ومكافحه األمراض، ووزارة التربية والتعليم.

وأهاب��ت إدارة الصحة العامة بجميع محات بيع وت��داول األغذية باتخاذ 
كافة التدابير الازمة وااللتزام بجميع اإلرشادات الصحية لمنع التسممات 
الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين من التسممات العرضية 
الغذائي��ة ع��ن طري��ق ت��داول األطعمة والمش��روبات بالش��كل الصحي 

والسليم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/29/watan-20220329.pdf?1648528503
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/998148
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/998162
https://alwatannews.net/article/998222
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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
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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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ثامر طيفور «

أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة عن 
تدش��ين خدمة إصدار اإلقامات رقميًا دون الحاجة إلى 
ملص��ق مطب��وع، باإلضافة إلى خدم��ة رقمية جديدة 

إلصدار جواز السفر البحريني إلكترونيًا ألول مرة.
وكش��ف خالل مؤتمر صحفي عقده بحض��ور الرئيس 
التنفيذي لهيئ��ة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية 
محم��د القائد، للحديث حول تدش��ين خدمتي اإلقامة 
الرقمي��ة وخدمة إص��دار الجواز ألول م��رة عبر البوابة 
الوطنية Bahrain.bh، عن وج��ود 24 مبادرة لتطوير 
خدمات ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، ضمن 
خط��ة التعاف��ي االقتصادية، وف��ق توجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبي��ن أن خدمت��ي إص��دار اإلقام��ة الرقمي��ة والجواز 
إلكتروني��ًا ألول م��رة، تأت��ي ضم��ن 9 مب��ادرات تم 
إنجازه��ا خ��الل الرب��ع األول م��ن 2022، م��ن خ��الل 
تطبيق معايير الجودة وإس��تراتيجية العمل الجديدة 
لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة. وقال الش��يخ 
هش��ام بن عبدالرحم��ن: »إن خدم��ة اإلقامة الرقمية 
تع��د نقل��ة نوعية تتيح س��هولة اس��تعراض بيانات 
اإلقامة، من خالل رمز االس��تجابة الس��ريع ال�»كيو آر« 
وإمكانية تحميل اإلقامة على الهاتف، وإرس��ال نسخة 
م��ن خالل البري��د اإللكتروني، ما يس��هم في س��رعة 
إنج��از المعاملة، كما تتيح طباع��ة اإلقامة للمقيم أو 
أف��راد عائلت��ه أو المقيمين على كفالته أو الس��جالت 
المخولة عنهم من خالل نظ��ام ال�»أي كي« بالتعاون 
مع الحكومة اإللكترونية«. وأوضح أن الخدمة الجديدة 
ستتيح تس��هيل عملية دخول المقيمين إلى البحرين، 
عب��ر إب��راز اإلقامة الرقمي��ة في المنافذ، أو لش��ركات 
الطيران، وس��يكون من الممكن ألي جهة في داخل أو 
خارج مملكة البحري��ن التحقق من بيانات اإلقامة من 
خالل ال�»كي��و آر« أو الطباعة من خالل موقع الحكومة 

اإللكترونية عند الحاجة لنسخة ورقية.
وبين الشيخ هشام بن عبدالرحمن أن اإليجابيات التي 
تحصدها هيئة ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
كثي��رة ومتع��ددة، منه��ا تقلي��ل حوال��ي 50% م��ن 
مراجعات مراك��ز الخدمة، وإمكاني��ة تجديد اإلقامات 
إلكترونيًا س��واء داخل البحري��ن أو خارجها، كما تتيح 
الخدمة للمواطني��ن إمكانية التحقق من المتواجدين 

تحت كفالتهم وصالحية إقامتهم.

وق��ال: »أما خدمة إص��دار الجواز ألول م��رة عبر بوابة 
الحكوم��ة اإللكترونية، فتتيح لألب طل��ب إصدار جواز 
ألول م��رة لمول��وده، وذلك بع��د تس��جيله بالمفتاح 
اإللكتروني »أي ك��ي« وإرفاق المس��تندات المطلوبة 

الموضحة في الموقع الرسمي«.
وأكد الش��يخ هشام بن عبدالرحمن أنه سيتم تقليص 
عدد الزيارات الس��تكمال إجراءات الخدمة من زيارتين 
إل��ى زيارة واحدة فق��ط بجانب إمكانية دفع الرس��وم 
إلكتروني��ًا، والمراجعة للطل��ب إلكتروني��ًا، والخدمة 

متاحة على مدار الساعة.
وأوض��ح أّن خط��ط التطوي��ر ف��ي ش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقام��ة ته��دف إل��ى تقليل اإلج��راءات 
الروتيني��ة المعت��ادة، وتعزيز آليات التح��ّول الرقمي 
ف��ي الخدم��ات، فض��اًل عل��ى المحافظة عل��ى البيئة، 
ضمن الحرص المس��تمر لش��ؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة عبر مس��يرتها التطويرية على توفير العديد 
م��ن الخدم��ات الجديدة، حي��ث تم تنفي��ذ جملة من 
عمليات التطوير والتس��هيالت على إجراءات خدماتها 
المختلفة، والتي تسعى بالمقام األّول لتقديم خدمات 
للعمالء بكل يسر وسرعة وشفافية، بما يواكب وتيرة 
العالم المتس��ارعة، ويحقق رؤية البحرين االقتصادية 
2030. وح��ول تفاصيل خدمة اإلقام��ة الرقمية، ذكر 
وكي��ل ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة، أنها 
س��تخدم المقيمي��ن وعائالتهم وأصحاب الش��ركات 
والمؤسسات، وستساهم في تقليل استخدام الوثائق 
الورقية، وإعادة هندسة مهام الموظفين بنسبة %30، 
باإلضاف��ة إلى إلغاء ملصق اإلقامة بما يفوق المليون 

ملصق سنويًا.
وبي��ن أن ه��ذه الخدم��ة تتمي��ز بتوافرها عل��ى مدار 
الس��اعة عبر البواب��ة الوطنية للحكوم��ة اإللكترونية 
ألي  اإلقام��ة  لبيان��ات  واس��تعراضها   ،bahrain.bh
جه��ة داخل أو خارج البحرين من خالل رمز االس��تجابة 
السريعة »QR« عالوًة على أنها تتيح إمكانية تجديد 
اإلقام��ة إلكتروني��ًا م��ن داخ��ل البحري��ن أو خارجها، 
وإمكاني��ة طباعة اإلقامة عن طريق الرقم الش��خصي 
ورق��م الجواز، إلى جانب س��هولة الدخول إلى البحرين 
من خالل إبراز اإلقامة الرقمية في المنافذ أو لشركات 
الطيران، وإمكانية التحّقق من بيانات اإلقامة للمقيم 

أو ألفراد عائلته أو المقيمين على كفالته والس��ّجالت 
المخ��ّول عنها من خ��الل خدمة المفت��اح اإللكتروني 
»eKey« وعب��ر البوابة الوطني��ة، باإلضافة إلى ميزة 
إنج��از اإلجراءات إلكترونيًا، حيث ال يتطّلب من العميل 
حض��وره ش��خصيًا، كما يمك��ن تحمي��ل اإلقامة على 
الهوات��ف الذكية مع إمكانية حفظها وإرس��ال نس��خة 

عن طريق البريد اإللكتروني.
ولفت إلى أنه تّم مراعاة سهولة إجراءات الحصول على 
خدمة اإلقامة الرقمية، التي تقتصر على الدخول على 
موق��ع البوابة الوطنية، ومن ثم تس��جيل الدخول من 
خالل الرقم الش��خصي والج��واز أو المفتاح اإللكتروني 
»eKey«، وبع��د ذل��ك يت��م إدخ��ال بيان��ات صاحب 

اإلقامة، وأخيرًا استعراض اإلقامة.
وفيما يتعّلق بالخدمة األخرى التي تّم تدشينها وهي 
إصدار جواز الس��فر الع��ادي ألول م��رة، أوضح أنه تم 
تخصيص هذه الخدمة للمواطني��ن من فئة المواليد 
الجدد، مبّينًا االش��تراطات الرئيسة للحصول على هذه 
الخدم��ة، وهي: إص��دار ش��هادة ميالد للمول��ود عبر 
bahrain. خدمة إصدار شهادة الميالد المتوافرة على
bh وتطبي��ق صحتي، وأن يكون المولود داخل مملكة 
البحرين، ويجب أن يكون مق��ّدم الطلب األب، ويحمل 

الجنسية البحرينية، ومتواجدًا داخل مملكة البحرين.
وقال: »كم��ا تتمّيز خدمة إصدار جواز الس��فر العادي 
ألول م��رة إلكتروني��ًا، بمجموعة م��ن المميزات ومن 
أهمه��ا تقليل ع��دد الزي��ارات المطلوبة الس��تكمال 
إجراءات الخدم��ة إلى زيارة واحدة، وتحصيل الرس��وم 
إلكترونيًا، ما يقّلص من المعالجة النقدية، إلى جانب 
تواف��ر الخدمة على مدار الس��اعة عبر البوابة الوطنية 
للحكوم��ة اإللكترونية«. وتحّدث عن آلية تقديم طلب 
إصدار جواز الس��فر، ولتي تّم خاللها مراعاة س��هولة 
اإلجراءات، حيث ت��ّم تحديدها بتقديم الطلب، وإرفاق 
المس��تندات، ومن ثم دفع الرسوم، واس��تالم الجواز، 
منوه��ًا إلى أنه يت��م تقديم طلب خدم��ة إصدار جواز 

السفر ألول مرة عبر موقع الحكومة اإللكترونية.
الخدمتي��ن  أن تدش��ين  القائ��د  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
اإللكترونيتين لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
هي بداية إلطالق سلسلة من الخدمات المطورة خالل 
ال�12 شهرًا القادمة، بالشراكة بين هيئة المعلومات 
والحكومة واإللكترونية وش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقام��ة. وأض��اف أّن توفي��ر ه��ذه الخدم��ات يأتي 
انس��جامًا مع قرار اللجنة التنس��يقة وق��رارات مجلس 
الوزراء الموقر إلغاء المس��تندات والش��هادات الورقية 

وتوفيرها للمواطنين والمقيمين بصورة إلكترونية.
ولفت إل��ى أن تدش��ين ه��ذه الخدم��ات اإللكترونية 
يعك��س االهتمام ال��ذي يوليه وزي��ر الداخلية الفريق 
أول ركن الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة ومتابعته 
لكاف��ة الجهود التي تبذلها مختل��ف إدارات وقطاعات 
ال��وزارة في مج��ال تنفي��ذ خططها للتح��ول الرقمي، 
مؤك��دًا أن الهيئة تواصل مع إدارات ال��وزارة عمليات 
التحول الرقم��ي لخدماتها وأن إجمال��ي عدد خدمات 
وزارة الداخلي��ة، التي تم تحويلها وتقديمها للجمهور 
بصورة إلكترونية مع الخدمات الجديدة المدش��نة بلغ 

130 خدمة.

02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

هشام بن عبدالرحمن: 24 مبادرة تطويرية تشمل خدمات الجوازات

م للجمهور القائد: 130 خدمة إلكترونية لـ»الداخلية« ُتقدَّ
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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي 
شكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها 
جاللته ألخيه خادم الحرمين الش��ريفين في وفاة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة نورة بنت فيصل 

بن عبدالعزيز آل سعود رحمها اهلل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، برقية شكر جوابية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
رًدا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها 
سموه لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة 

الس��مو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود رحمها اهلل.

كم��ا تلق��ى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة 
من أخي��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

 القائد العام: اهتمام مستمر 
لـ»األعلى للصحة« في تطور المؤسسات الطبية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة. وخالل اللقاء رحب الق���ائد الع��ام لقوة دفاع 
البحري��ن برئيس المجلس األعلى للصح��ة، مشيدًا بما 
يقدم��ه المجل��س األعلى للصحة م��ن جهود طيبة في 
إدارة الخدم��ات الطبية والرعاي��ة الصحية في المملكة، 
منوه���ًا باالهتمام المس��تمر ال��ذي يولي��ه المجل���س 
في اس��تدامة تط��ور المؤسس��ات واألنظم��ة الطبي��ة 
وتحس��ين جودتها، لمواكبة التحديث في هذا المج��ال 

الحي���وي بما يخدم المواط��ن والمقي��م.

 وزير الداخلية: أهمية 
 التدريب واالطالع على الخبرات 

في تعزيز األمن السيبراني

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، أمس، وزير الداخلية األس��بق بجمهوري��ة إيطاليا ماركو 
مينيتي، رئيس مؤسس��ة »مي��د أور« اإليطالية العاملة في مجال 
التعليم والتدريب، وذلك بحضور رئيس األمن العام الفريق طارق 

بن حسن الحسن، وسفيرة إيطاليا لدى البحرين باوال أمادي.
وفي مس��تهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة مينيتي والوفد المرافق، 
والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيرًا 
إل��ى دور التدريب واالط��الع على الخبرات والتج��ارب الناجحة في 

تعزيز األمن السيبراني وأمن الحدود.
وتم خالل اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق، 

بما يخدم المصالح المشتركة.

الخدمة الجديدة تسّهل عملية دخول المقيمين للبحرين

»الجنسية والجوازات«: إطالق خدمات »اإلقامة 
الرقمية« وإصدار الجواز إلكترونيًا للمرة األولى

عبداهلل بن أحمد: قواسم 
تاريخية مشتركة بين البحرين 
والهند في إعالء قيم التسامح

أك��د نائ��ب األمي��ن الع��ام لمجلس الدف��اع األعل��ى الدكتور 
الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل خليفة الش��راكة اإلس��تراتيجية 
األمني��ة الوطي��دة مع جمهوري��ة الهند الصديق��ة، وما يجمع 
البلدي��ن من قواس��م تاريخية وحضارية مش��تركة في تعزيز 
الديمقراطية وإعالء قيم التس��امح والتعايش الس��لمي، ونبذ 
خطاب��ات التطرف والكراهية. واس��تعرض لدى التقائه نائب 
مستش��ار األمن الوطني في جمهورية الهند فيكرانم ميسري 
س��بل تعزيز التع��اون األمني، وتبادل الخب��رات والمعلومات، 
وتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين 
في مكافحة اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين 

في ترسيخ األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

 عبداهلل بن أحمد يعقد
 جولة المشاورات السياسية

الخامسة مع الهند

ترأس وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية الدكتور الش��يخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة وفد البحرين ف��ي اجتماعات الجولة 
الخامسة من المشاورات السياسية مع وزارة الشؤون الخارجية في 
جمهوري��ة الهند الصديقة، وبحضور الس��فير عبدالرحمن محمد 
القعود، س��فير مملك��ة البحرين في نيودلهي، والس��فير فاطمة 
الظاعن رئيس قطاع الش��ؤون األفروآسيوية، وممثلين من وزارة 
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، ووزارة المواص��الت واالتصاالت، 
والجه��از الوطني لإلي��رادات وطيران الخليج، فيم��ا ترأس الجانب 
الهندي وكيل الوزارة للش��ؤون القنصلية والجوازات والتأش��يرات 
وشؤون المغتربين الدكتور أوصاف سعيد، وذلك بمقر الوزارة في 
نيودلهي. وتم خالل االجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت السياس��ية 
والتجارية واالستثمارية والصحية، وتبادل الخبرات والتنسيق في 
قضايا العمل والخدم��ات القنصلية والطاقة المتجددة والطيران 
المدني وعلوم الفضاء، هذا إلى جانب مناقشة القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
وأع��رب الجانب��ان ع��ن ارتياحهم��ا لمس��توى التع��اون الثنائي 
بالتزامن م��ع احتفاالت اليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماس��ية 
بين البلدين الصديقين، وس��ط حرص مشترك على تفعيل أكثر 
م��ن 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج��ًا تنفيذيًا للتعاون في 
مختلف المجاالت، واالهتمام بتوس��يع آفاق التعاون في قطاعات 
األم��ن الس��يبراني وتكنولوجي��ا المعلومات والخدم��ات المالية 
واألم��ن الغذائ��ي، وغيرها بم��ا يحقق المصالح المش��تركة لكال 
البلدي��ن والش��عبين الصديقي��ن. وتأت��ي الجولة الخامس��ة من 
المش��اورات السياس��ية في إطار جهود اللجنة العليا المش��تركة 
للتع��اون بين البلدي��ن الصديقين على مس��توى وزراء الخارجية 
بموج��ب مذكرة التفاه��م الموقعة أثناء زيارة الدولة الرس��مية 
التاريخية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، إلى جمهورية الهند في 

فبراير 2014.

»الحكومة اإللكترونية«: خطة لتطوير »مجتمع واعي«
ثامر طيفور «

كش��ف نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني بالحكومة اإللكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة 
أن الحكوم��ة اإللكتروني��ة تعم��ل اآلن على خطة كامل��ة لتطوير عمل تطبيق »مجتم��ع واعي«، وهو 

التطبيق الحكومي األكبر في البحرين والذي تم تخصيصه لجائحة كورونا.
وبين الدكتور الخاجة ل�»الوطن« على هامش إطالق خدمات »اإلقامة الرقمية« وإصدار الجواز إلكترونيًا 
للمرة األولى، أن التطبيق في خطته المس��تقبلية لن يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل 
س��يضم خدمات أخرى. وبين الخاجة أن عدد المس��تخدمين الحاليين للتطبي��ق في البحرين وصل إلى 
أكثر من مليون مستخدم، وأن الحكومة اإللكترونية ستعلن قريبًا عن تفاصيل خطة تطوير التطبيق.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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قــرارات الفريــق الوطنــي الطبــي تؤكــد نجــاح البحريــن 
في الســيطرة علــى »كورونا« ما يســتدعي الحفاظ على 

المكتسبات والبناء على اإلنجازات بااللتزام باإلرشادات.

باألحمر
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 مصرع 19 شخصًا 
خالل مصارعة للديوك

أعلن��ت الس��لطات المكس��يكية أن مس��لحين قتل��وا 
19 ش��خصًا األحد في هج��وم ليلي على مكان س��ري 
لمصارعة الديوك في غرب المكس��يك، وتم نقل عدة 
أش��خاص آخرين إلى المستش��فى. ووق��ع إطالق النار 
في منطقة الس تيناجاس بوالية ميتش��واكان، التي 
تتقاتل فيها عصابة جاليس��كو نيو جنيريشن القوية 
مع عصابات محلية أصغر من أجل السيطرة على طرق 

المخدرات.

متفوقات يقّدمَن »الساعة
الذهبية« لـ1200 من طلبة البحرين

قدمت 7 متفوقات بمدرسة المحرق 
الثانوي��ة للبن��ات 18 حصة مراجعة 
ل���  الرياضي��ات  لم��واد  افتراضي��ة 
1200 م��ن طلب��ة مختل��ف مدارس 
وذل��ك ضم��ن مش��روع  المملك��ة، 
وال��ذي يهدف  الذهبية«،  »الس��اعة 
إل��ى تطوير مه��ارات القيادة والثقة 
بالنفس ومواجهة الجمهور بالنسبة 
للطالبات المقدمات، مع رفع مستوى 

التحصيل األكاديمي للمستفيدين.
وقامت المدرس��ة بتكريم الطالبات، 
تقدي��م  ف��ي  لجهوده��ن  تقدي��رًا 
الحص��ص التي ش��هدت إقب��ااًل فاق 
المتوق��ع، وه��ن: فاطم��ة محمود، 
وشهد محمد، وروان محمد، وفاطمة 
مطي��ع، وبس��ملة أش��رف، وأس��ماء 

العدوي، ورويدا حمدي.
إن  محم��د  روان  الطالب��ة  وقال��ت 
مبادرتهن قد شملت 8 دروس لمادة 
ري��ض 364 تم تقديمها في الفصل 

الدراس��ي األول، و10 دروس لم��ادة 
ري��ض 366 للفصل الثاني، مش��يرًة 
إلى أن أبرز الدروس التي القت أصداًء 
ممي��زة هي المتطابق��ات المثلثية، 
المثلثي��ة،  ال��دوال  ومش��تقات 
العلي��ا، كم��ا يمك��ن  والمش��تقات 
االس��تفادة من تس��جيالت الدروس 
الموج��ودة عل��ى منص��ة المدرس��ة 
)قوة البدايات(، وأن هذه التجربة قد 

ش��جعتها للنظر في االلتحاق بكلية 
البحري��ن المعلمين، لتصبح معلمة 

في المستقبل.
ومن المس��تفيدين، أشارت الطالبة 
إلهام حسام الدين من مدرسة خولة 
الثانوي��ة للبنات إلى أن الحصص قد 
ساعدتها كثيرًا في أداء التطبيقات، 
الطالب��ات  بمس��توى  مش��يدًة 

المقدمات وتميزهن في الشرح.

 رحيل الفنان عهدي صادق
 بعد صراع مع المرض

توف��ي صب��اح أمس االثني��ن، الفنان 
عهدي صادق عن عمر يناهز 72 عامًا، 
بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت 
حالت��ه الصحية في األي��ام الماضية 

داخل مركز القاهرة ألمراض الكلى.
وكان��ت الفنان��ة نه��ال عنب��ر عضو 
مجلس نقابة الممثلين، قد أكدت في 
تصريح ل�»اليوم السابع«، إن النقابة 
تتابع حالة الفنان عهدي صادق الذي 
يرق��د في العناية المركزة تلك األيام 
لتلقي العالج ال��الزم، بمركز القاهرة 
ألم��راض الكلى، بعد تده��ور حالته 
الصحي��ة، مطالبة محبي��ه وجمهوره 

بالدع��اء ل��ه. وكان الفن��ان صب��ري 
عبدالمنعم أبرز أصدقاء الفنان عهدي 
صادق، قد كتب عبر حسابه الشخصي 
على موقع التواصل االجتماعي فيس 
بوك، قائ��اًل: »صدي��ق العمر عهدي 
صادق بالعناية المركزة في حالة غير 

جيدة.. ادعوا له بالشفاء«.
عهدي ص��ادق من مواليد عام 1950 
بدأ حيات��ه الفنية أوائل الس��بعينات 
بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ 
ووصلت  المتميزة  وموهبته  الرصين 
أعماله إلى أكثر م��ن 240 عماًل فنيًا 

عهدي صادقمتميزًا.

 »الثقافة« تهنئ الشيخ 
بحصوله على جائزة العمل الموسيقي

بمناسبة فوز الموس��يقار والفنان البحريني القدير خالد 
الش��يخ بجائ��زة العمل الموس��يقي عن كام��ل أعماله 
ومؤلفاته الموس��يقية في مجال الموس��يقى العربية، 
من المجمع العربي الموس��يقي، والت��ي أعلنت في يوم 
الموس��يقى العربي��ة، هن��أت هيئ��ة البحري��ن للثقافة 
واآلث��ار الفن��ان القدير خالد الش��يخ عل��ى حصوله على 
جائ��زة إضافية لتاريخه المش��ّرف والتي تعكس عطاءه 
الفّني في مجال الموس��يقى العربّية والذي ساهم عبره 
في وضع اس��م البحرين على الساحة الفنّية عبر أعماله 

الغنائية والمسرحّية والتلفزيونّية.
كما أش��ادت الهيئة بالنتاج الغّني للفنان خالد الش��يخ 
عب��ر مس��يرته الفنّية، معرب��ًة عن س��عادتها بحصول 
فن��ان بحرين��ي قدي��ر عل��ى جائ��زة المجم��ع العرب��ي 
للموس��يقى الذي يعكس عمل جامعة ال��دول العربية 

وأمانتها العامة واهتمامها باإلرث الثقافي غير المادي 
وبالمبدعين في العالم العربي.

ويذكر أن المجمع العربي للموس��يقى هيئة متخصصة 
من هيئات جامعة الدول العربية وجهاز ملحق بأمانتها 
العامة، يعنى بش��ؤون الموسيقى على مستوى العالم 
العربي، ويختص تحدي��دًا بالعمل على تطوير التعليم 
الموس��يقى في العالم العربي وتعميمه ونشر الثقافة 
الموس��يقية، وجمع التراث الموسيقي العربي والحفاظ 
علي��ه، والعناي��ة باإلنتاج الموس��يقي اآلل��ي والغنائي 
العربي والنهوض به عبر تخصصات موس��يقية عديدة. 
هذا ويقدم المجمع العربي للموس��يقى جوائزه الخاصة 
في ثالث��ة مج��االت ه��ي: جائ��زة البحث الموس��يقي، 
جائزة العمل الموس��يقي وجائزة المؤسس��ات والفرق 

الموسيقية.

 انتحار مباشر 
 على »إنستغرام«.. مقتل

طفلين خالل اللعب بمسدس

ف��ي حادثة مأس��اوية وغريب��ة، توفي طف��الن بجريمة 
انتحار بثت على الهواء مباش��رة عبر تطبيق إنستغرام، 
خ��الل حفل��ة عيد مي��الد في س��انت لوي��س بالواليات 
المتحدة. وأفادت الش��رطة أن طفلة تبلغ من العمر 12 
عام��ًا قتلت ابن عمها البالغ من العمر 14 عامًا، قبل أن 

تنتحر خالل حفلة عائلية.
فق��د بث��ت الحادثة على إنس��تغرام مباش��رة حيث كان 
الطف��الن، باري��س هارفي وك��وارون هارف��ي، يصنعان 
مقط��ع فيديو مع��ًا ويلعبان بمس��دس، بحس��ب موقع 
NewYork Post. م��ن جهته��ا، قالت ش��ينيس هارفي، 
وال��دة باريس إنه��ا »لم تك��ن جريمة قت��ل. ولم يكن 

انتحارًا. كان حادثًا غريبًا«، على حد تعبيرها.

مفاجأة على مسرح 
»األوسكار«.. ويل سميث 

يصفع ُمقّدم الحفل

شهد حفل توزيع جوائز األوسكار 2022 واقعة مفاجئة، 
حيث صفع نجم هوليوود ويل س��ميث الممثل األمريكي 
الكوميدي مقدم الحفل كري��س روك، بعد إلقاء األخيرة 
نكتة عن زوجة األول. وصفع س��ميث قبل تسلمه جائزة 
أوس��كار أفضل ممثل، روك على وجهه براحة يده، ووجه 
له السباب بسبب سخرية األخير من مظهر زوجة سميث 
المصابة بمرض يؤدي إلى تس��اقط الشعر بكثافة، في 
الحفل الذي أقيم األحد. وس��خر روك من تس��ريحة شعر 
زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم 
»ج��ي آي جي��ن«، الذي حلق��ت فيه الممثل��ة ديمي مور 
ش��عر رأسها. وس��ار سميث على خش��بة المسرح وصفع 
روك، فيما بدا للوهلة األولى أنه مزحة مكتوبة مس��بقا. 
لكن المزاج العام تحول إل��ى الكآبة بعد لحظات عندما 
عاد س��ميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى »ال تنطق اسم 
زوجتي بفمك البغيض«، حسبما نقلت »رويترز«. وعقب 
الحادث��ة توجه س��ميث باكيا ب�»االعت��ذار لألكاديمية« 
)الجه��ة القائمة على جوائ��ز األوس��كار(، وذلك بعدما 
أثار ذهول الحاضرين في القاعة، وقال: »الحب يجعلكم 
تقومون بأمور مجنونة«. وفاز س��ميث بجائزة أوس��كار 
أفضل ممثل عن دوره في فيلم »كينغ ريتش��ارد«، حيث 
يؤدي ش��خصية وال��د وم��درب بطلتي التنس س��يرينا 

وفينوس وليامز.

 الممثل األصم تروي 
 كوتسور يدخل التاريخ 

من بوابة األوسكار

صنع الممثل األصم تروي كوتس��ور تاريخًا عندما أصبح 
أول أصم يفوز بجائزة األوس��كار ألفضل ممثل مس��اعد 
عن دوره في فيلم »كودا« كما فازت آريانا ديبوز بجائزة 
أوس��كار أفضل ممثلة مس��اعدة عن دوره��ا في الفيلم 
الموس��يقي الكالسيكي »وست سايد س��توري«، »قصة 
الحي الغربي«. وفي فيلم »ك��ودا«، وهو اختصار لجملة 
»ابن��ة لبالغين م��ن الصم« لع��ب كوس��تر دور فرانك 
روس��ي، وهو والد مراهقة تكافح لمساعدة أسرتها في 
أعمال الصيد وتسعى في نفس الوقت لتحقيق طموحها 
الخاص في مجال الموس��يقى. وقال كوتس��ور في كلمة 
ألقاها بلغة اإلش��ارة أثناء اس��تالمه الجائ��زة »إنه ألمر 
مده��ش أن أكون هنا ف��ي هذه الرحل��ة. ال أصدق أنني 
هنا«. وأض��اف »أهدي الجائزة لمجتم��ع الصم ومجتمع 

كودا ومجتمع المعاقين. هذه هي لحظتنا«.

 القبض على شخص 
 حاول تهريب حشيش 

بـ300 ألف دينار من إيران

الجنائي��ة  العام��ة للمباح��ث واألدل��ة  تمكن��ت اإلدارة 
وبالتع��اون م��ع قيادة خفر الس��واحل م��ن القبض على 
ش��خص »43 عام��ًا« بحوزته كمية من مادة الحش��يش 
المخ��درة مصدره��ا إيران، وتق��در قيمتها ب��� 300 ألف 
دين��ار. وأوضح��ت اإلدارة بأنه ف��ور ورود معلومات تفيد 
بوجود ش��حنة قادمة م��ن إيران عن طري��ق البحر وعلى 
متنها كمية من المواد المخدرة، باشرت شرطة مكافحة 
المخ��درات عمليات البح��ث والتحري والتي أس��فرت عن 
تحدي��د هوية المذك��ور والقبض علي��ه، وبحوزته مادة 
الحش��يش المخ��درة، باإلضافة إلى مبال��غ مالية يعتقد 
بأنه��ا حصيلة البيع، وأجهزة اتصال عبر القمر الصناعي. 
وت��م التحف��ظ عل��ى المضبوط��ات واتخ��اذ اإلج��راءات 
القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة.

 »الثقافة« تحتفي باليوم العربي 
للموسيقى بالتعاون مع »حمد الجامعي«

احتف��ت هيئ��ة البحري��ن للثقافة واآلثار أم��س بيوم الموس��يقى العربية، وذل��ك بالتعاون مع 
مستشفى الملك حمد الجامعي، حيث اس��تضاف مركز البحرين لألورام االحتفالية التي حضرها 
 كل م��ن قائد مس����تش��فى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��ي���خ س��لمان بن عطية اهلل 
آل خليفة ومدير عام الثقافة والفنون بالهيئة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، إضافة إلى عدد 

من العاملين وزوار المستشفى.
وش��هدت الفعالي��ة عزف موس��يقى بحرينية وعربية كم��ا وتم عرض فيلم ح��ول مركز البحرين 
لألورام وفيلم حول فن الفجري. وأش��اد قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ 
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة بدور هيئة البحرين للثقافة واآلثار في تفعيل وإثراء الّثقافة في 
الّتنمية االجتماعية واالقتصادّية الّش��املة، من خالل اس��تقطاب الفعالي��ات الّثقافية العالمّية 
المتنّوعة، ورس��م صورة إيجابية لمملكة البحرين تتس��م بالحيوية والنشاط اإلنساني المتنوع، 
باإلضاف��ة إلى الجهود اإلنس��انية المبذولة والمتميزة في إعداد األنش��طة وخلق مناخ ترفيهي 
مالئ��م لجميع الفئات بالمجتمع، معربًا عن ش��كره وتقديره على التع��اون في تنظيم الفعالية 
الموس��يقية بمناسبة يوم الموس��يقى العربية، مما بث الس��رور واالبتهاج في نفوس المرضى 
والمقيمين في مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام. من جهتها قالت الشيخة 
ه��ال بنت محمد آل خليفة: »ننتقل باحتفالية يوم الموس��يقى العربي��ة ألول مرة إلى موقع غير 

اعتيادي، مستشفى الملك حمد، لنؤكد أن الموسيقى لغة يفهمها الجميع«.

طالبة ابتدائي تبدع في التعليق على المباريات
طفلة بحرينية استثنائية، وطالبة متفوقة ذات شخصية 
مميزة، إنها كوثر حس��ن عبداهلل، التي تمتلك مواهب 
وقدرات متنوع��ة، ومنه��ا إجادتها التعلي��ق الرياضي 
على مباريات كرة الق��دم، رغم كونها لم تتجاوز الصف 

الخامس بمدرسة البالد القديم االبتدائية للبنات.
وقال��ت كوث��ر إنه��ا تمكنت كذل��ك من تدري��ب 500 
م��ن الطالبات على التوظيف األمث��ل لعدد من البرامج 
 digital( الرقمي��ة ف��ي عملية التعلي��م والتعّلم، مث��ل

.) story jumper(و ) drawing
وأضافت أن للمدرسة دورًا محوريًا في اكتشاف مواهبها 
وصقله��ا بالدع��م والتدري��ب، إذ تمي��زت إل��ى جانب 
التكنولوجي��ا والتعلي��ق، بالخطاب��ة باللغ��ة العربية، 
وإلقاء الش��عر، وتقديم النش��رات اإلخباري��ة، واألعمال 
اليدوية، والطبخ، هذا إضاف��ًة إلى كونها عضوة فاعلة 

في المجلس الطالبي المدرسي.
وأضاف��ت أنها أنش��أت قن��اة يوتي��وب لتوثيق وعرض 
مواهبه��ا وقدراته��ا، والت��ي حصدت في وق��ت قصير 

إعجابًا واس��عًا، وأقبل عليها 270 مش��تركًا، لمحتواها 
المتنوع.

ويأتي ذلك ضمن جه��ود وزارة التربية والتعليم لدعم 
المواهب الطالبية البارزة، وتعزيز قدرتها على اإلبداع 

واالبتكار والمنافسة العالمية.

كوثر حسن 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/29/watan-20220329.pdf?1648528503
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/998250
https://alwatannews.net/article/998230
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، تعميم بشـــأن ســـاعات الدوام الرســـمي خالل شـــهر رمضان 
المبـــارك لعـــام 1443هـ. وجاء في التعميم أنه خالل شـــهر رمضان المبارك لعام 
1443هــــ يكـــون الدوام الرســـمي فـــي وزارات المملكـــة وهيئاتها ومؤسســـاتها 

العامة من الساعة الثامنة صباًحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء قـــد وجه 
بتطبيـــق نظام العمـــل من المنزل للموظفيـــن العاملين في الـــوزارات والهيئات 
والمؤسســـات الحكوميـــة خـــالل شـــهر رمضان المبارك بنســـبة تصـــل حتى 50 
% باســـتثناء القطاعـــات الحيوية مـــن الجهات األمنية أو الجهـــات التي تقدم 
خدمـــات الصحـــة والكهربـــاء والمـــاء وشـــؤون الطيـــران المدنـــي وغيرهـــا من 
الخدمـــات الضرورية وبحســـب مـــا تقتضيه متطلبـــات العمل مـــع التأكيد على 
مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

دوام رمضان: 8 صباًحا - 2 ظهًرا

البحرين تتلقى شكر خادم الحرمين
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتي شكر جوابيتين من أخيهما ملك المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، وذلك رًدا على برقيتي 
التعزيـــة والمواســـاة التـــي بعـــث بهـــا جاللتـــه وســـموه 
ألخيهمـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين في وفـــاة صاحبة 
السمو الملكي األميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل 
ســـعود رحمها هللا. كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة 
مـــن أخيه ولي العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزير 
الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن عبـــد العزيز 

آل سعود.
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن الكوادر 
الوطنيـــة أثبتت على الـــدوام وفي مختلف المحطات 
أنهـــا أهٌل للثقـــة والتميز في تحمل المســـؤوليات في 
كافـــة المهام التي تـــوكل إليها وُيعَول عليها كثيًرا في 
تحقيـــق النجاحات المنشـــودة في الخطـــط والبرامج 
أن  ســـموه  مؤكـــًدا  المختلفـــة،  الوطنيـــة  والمشـــاريع 
االســـتثمار فـــي المواطـــن هـــو األولوية الدائمـــة التي 
نضعهـــا نصـــب األعيـــن عنـــد وضـــع االســـتراتيجيات 
وتنفيذ المشـــاريع بما يسهم في مواصلة رفد أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة. وقـــال 
ســـموه أمس لدى لقائه الكـــوادر الوطنية من مختلف 
الجهات المعنية التي ساهمت في نجاح سباق جائزة 
البحرين الكبـــرى لطيران الخليـــج للفورموال1 2022، 
بحضور وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، ووزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، إن مـــا حققته 
مملكـــة البحريـــن علـــى مـــدى 18 عامـــا مـــن نجاحات 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباقات فورمـــوال1 تأتـــي 
بفضـــل الجهود المخلصـــة ألبناء البحريـــن وحرصهم 
علـــى تحقيـــق مزيد من اإلنجازات لرفع اســـم وطنهم 
عالًيـــا فـــي مختلـــف المحافـــل الدوليـــة، معرًبا ســـموه 
عن الشـــكر والتقديـــر لكافة العاملين فـــي إنجاح هذا 
الحـــدث من وزارة الداخلية وحلبـــة البحرين الدولية 
وكافة الجهات األخرى المساندة الذين يحققون هذه 

النجاحات بكل اقتدار لوطنهم.
مـــن جانبهم، أعـــرب العاملون المســـاهمون في نجاح 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباق 
للفورمـــوال1 2022 عـــن شـــكرهم وتقديرهم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
علـــى هـــذا التقديـــر، مؤكديـــن أن كلمـــات ســـموه هي 
الدافـــع األكبـــر لمواصلـــة تحقيـــق األفضـــل مـــن أجل 
تعزيز نجاحات حلبة البحرين الدولية في اســـتضافة 

وتنظيم سباقات فورموال1.
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الكوادر الوطنية أهٌل للثقة على الدوام في تحمل المسؤوليات 
أولوية االستثمار في المواطن عند تنفيذ المشاريع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ما حققته المملكة في 18 عاًما من نجاحــات فــي استضافــة الفورمــوال يعــود ألبنــاء البحريــن

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك
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استيراد 35 ألف رأس من الماشية لسد 
احتياجات اللحوم في رمضان

بـــوزارة  الحيوانيـــة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر  كشـــف 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
إبراهيم يوســـف عن أن مملكة البحرين استوردت 
25 ألف رأس تقريًبا من المواشـــي المختلفة ضمن 
متوقًعـــا  الفضيـــل،  رمضـــان  لشـــهر  اســـتعداداتها 
وصـــول حوالـــي 10 آالف رأس، ليصبـــح إجمالـــي 

العدد 35 ألف رأس من المواشي لشهر رمضان.

وأوضـــح يوســـف فـــي برنامـــج صحيفـــة “البـــاد” 
األسبوعي “البحرين في أرقام”، الذي يبث مباشرة 
مـــن قاعة التداول في بورصة البحرين، أن الطاقة 
االســـتيعابية في مسلخ سترة تصل إلى ألف رأس 
في اليوم، وفي مســـلخ الهملة تتراوح ما بين 300 

إلى 500 رأس في اليوم.
وركـــزت حلقة برنامج “البحرين في أســـبوع” على 

أبـــرز برامـــج ومبـــادرات إدارة الرقابـــة الحيوانيـــة 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي وذلـــك بالتزامن مع تحضيـــرات المملكة 
الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة  األجهـــزة  بكافـــة 
الســـتقبال شـــهر رمضـــان المبـــارك وتوفيـــر الســـلع 
األساسية الغذائية بكميات تلبي احتياجات جميع 

)23(المستهلكين.

النقب ـ وكاالت

اختتمت أعمال قمة النقب في إسرائيل أمس اإلثنين، بمشاركة وزراء خارجية 
الواليـــات المتحدة واإلمارات والبحريـــن والمغرب ومصر، وأكد البيان الختامي 
للقمة تشـــكيل لجان أمنية لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة، وشبكة أمنية 

لإلنذار المبكر، مشيرًا إلى أن القمة ستعقد بشكل دوري.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة اإلســـرائيلي يائير البيـــد أن قمة النقب رســـالة قوية 
إليـــران، الفتـــًا إلـــى أنهـــا لم تكـــن ممكنة في الســـابق، وأنه ســـيتم توســـيعها في 
المســـتقبل. كما أضـــاف في البيان الختامـــي للقمة اإلقليميـــة، أن هذا االجتماع 
اإلقليمي هو “األول من نوعه ولن يكون األخير، مشيرًا إلى صناعة التاريخ من 

خال التعاون األمني في اإلقليم”.

قمة النقب السداسية... 
لجان أمنية لمواجهة إيران
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الماليـــة  وزيـــر  مذكـــرة  الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض 
واالقتصاد الوطني بشـــأن التقرير االقتصادي الفصلي 
لمملكـــة البحريـــن للربـــع الرابع مـــن العـــام 2021 ولعام 
2021 ككل، والـــذي أظهر نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقـــي للربـــع الرابـــع من العام 2021 بنســـبة 4.3 % 
مقارنـــة بالربع الرابع من العام 2020، حيث نما كل من 

القطـــاع النفطي بنســـبة 4.7 % والقطـــاع غير النفطي 
بنســـبة 4.2 %، كما أظهرت النتائـــج تحقيق االقتصاد 
ا بنســـبة 2.2 %  المحلـــي فـــي العـــام 2021 ككل نمـــوًّ
مقارنة بالعام 2020، مدعوًما بنمو القطاع غير النفطي 

بنسبة 2.8 %.
ورأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس، بقصر القضيبية.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء على إطاق منصة اســـتثمار 
األراضـــي الحكوميـــة، وهـــي إحـــدى المبـــادرات ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، حيث ســـيتم مـــن خال 
المنصة حصر واستعراض األراضي الحكومية المتاحة 
لاســـتثمار، وإتاحة بيانـــات األراضي الحكومية ونوع 
االســـتثمار المطلـــوب للراغبيـــن فـــي اســـتثمارها مـــن 

القطاع الخاص.
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وّجـــه ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
بتطبيـــق نظـــام العمل مـــن المنزل 
للموظفين العاملين في الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية 
خال شهر رمضان المبارك بنسبة 
باســـتثناء   %  50 حتـــى  تصـــل 
القطاعـــات الحيوية مـــن الجهات 
األمنيـــة أو الجهـــات التـــي تقـــدم 
خدمات الصحة والكهرباء والماء 

وشؤون الطيران المدني وغيرها 
من الخدمات الضرورية وبحسب 
مـــا تقتضيـــه متطلبـــات العمل مع 
التأكيـــد علـــى مراعـــاة عـــدم تأثر 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 
والمقيميـــن في مملكـــة البحرين. 
الخدمـــة  جهـــاز  ســـموه  وكلـــف 
المدنيـــة بوضـــع اآلليـــات وإصدار 
الازمـــة  والتعليمـــات  التعاميـــم 
للوزارات والهيئات والمؤسســـات 

الحكومية المنظمة لذلك.

 العمل من المنزل بنسبة تصل حتى 
50 % لموظفي الحكومة في رمضان

المنامة - بنا

)03(

منصــة لحصـــر األراضـــي الحكوميـــة لالستثمـــار
نمو االقتصاد المحلي 2.2 % في 2021... مجلس الوزراء: 

التشجيع على إقامة المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية... الفريق الوطني:

تعليق العمل باإلشارة الضوئية ولبس الكمامات اختياري
المنامة - بنا

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( أنه بناء على آخر المســـتجدات 
والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا تقرر بدًءا من 
أمس تعليق العمل بآلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا وإعـــادة تفعيلهـــا متى ما 
دعـــت الحاجة لذلك. وأشـــار الفريق الوطني الطبي 
إلـــى أن لبس الكمام ســـيكون اختيـــارا في المناطق 
الداخليـــة والخارجيـــة وفق التعليمات اإلرشـــادية، 
مع الحث على أهمية لبسه عند مجالسة األشخاص 
األكثـــر عرضـــة للخطـــر مـــن كبـــار الســـن وأصحاب 
األمراض المزمنة. وأوضـــح الفريق الوطني الطبي 
الكمامـــات  لبـــس  تقتضـــي  الصحيـــة  المنشـــآت  أن 

بحسب التعليمات اإلرشادية الخاصة بها.
من جهة أخرى، أعلن الفريق الوطني عن اإلرشادات 
الخاصـــة بالمجالس الرمضانية خال شـــهر رمضان 
المبـــارك، ومنهـــا التشـــجيع علـــى إقامـــة تجمعـــات 
الخارجيـــة،  المناطـــق  فـــي  الرمضانيـــة  المجالـــس 
والتشـــجيع على ارتداء الكمامات في حال الوجود 
فـــي المناطـــق الداخلية مـــن المجالـــس الرمضانية، 
وحـــث كبـــار الســـن وذوي األمـــراض المزمنـــة على 

تجنب حضور المجالس الرمضانية.

اإلطاحة بشخص حاول تهريب مخدرات مصدرها إيران
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار مســـئوليتها األمنيـــة والقانونية في حفظ 
األمـــن والنظـــام، تمكنـــت اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلة الجنائية وبالتعاون مع قيادة خفر السواحل 
مـــن القبض علـــى شـــخص )43 عاًمـــا( بحوزته كمية 
من مادة الحشـــيش المخدرة مصدرها إيران، وتقدر 

قيمتها بـ 300 ألف دينار.

)05(

)10(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوّجه:

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/491429025054.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/2022/4914/bahrain/751410.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4914/bahrain/751416.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أشـــاد نائـــب األميـــن العـــام لمجلـــس الدفـــاع 
األعلـــى الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة، 
بالشـــراكة اإلســـتراتيجية األمنية الوطيدة مع 
جمهوريـــة الهند الصديقة، ومـــا يجمع البلدين 
من قواســـم تاريخية وحضارية مشـــتركة في 
تعزيـــز الديمقراطيـــة وإعـــاء قيـــم التســـامح 
والتعايـــش الســـلمي، ونبـــذ خطابـــات التطرف 

والكراهية.
واســـتعرض الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد، لدى 

التقائـــه نائـــب مستشـــار األمـــن الوطنـــي فـــي 
جمهوريـــة الهنـــد الســـفير فيكرانـــم ميســـري، 
ســـبل تعزيز التعاون األمني، وتبادل الخبرات 
والمعلومـــات، وتفعيـــل االتفاقيـــات ومذكرات 
التفاهـــم الموقعـــة بيـــن البلدين فـــي مكافحة 
عبـــر  مـــة  المنظَّ والجريمـــة  الدولـــي  اإلرهـــاب 
الوطنية، بمـــا يحقق المصالح المشـــتركة لكا 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن فـــي ترســـيخ 

األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة  نظمـــت 
بالتعـــاون مع الســـفارة األميركية فـــي البحرين 
برنامـــج المـــرأة البحرينيـــة القياديـــة، لتســـليط 
الضـــوء علـــى المـــرأة البحرينيـــة القياديـــة في 
العديـــد من المواقـــع، وعرض نمـــاذج بحرينية، 
إضافة إلـــى عرض تجربة مملكـــة البحرين في 
تمكيـــن المرأة ودورها فـــي عملية التنمية التي 

تشهدها المملكة في مختلف المجاالت.
 وانطلقت فعاليات البرنامج التي تســـتمر لمدة 
أربعة أيام بمشـــاركة 70 من القيادات النسائية 
الناشئة، من سن 15 إلى 18 عاًما، إذ ستقام من 
خال البرنامج عدة ورش بمشاركة متحدثون 
من بعـــض الكليـــات والمنظمـــات المرموقة في 
ســـيقود  كمـــا  المتحـــدة،  والواليـــات  البحريـــن 
المتحدثـــون الذيـــن يمثلـــون الجهـــات الخاصة 

والحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الربحية ورًشـــا 
ونقاًشـــا بشـــأن بناء المهـــارات الخاصة بهم من 
بينهـــا: القيـــادة والتفـــاوض؛ وســـائل التواصـــل 

االجتماعي، والخطابة والمرأة في الحكومة.
 وُتلقـــى عـــدد مـــن الكلمـــات علـــى مـــدار أيـــام 
البرنامج، تحمل عناوين: التقدم في المســـاواة 
بيـــن الجنســـين، المرأة فـــي الحكومـــة، والمرأة 
البحرينيـــة تصنـــع التغييـــر، كمـــا ســـتطرح فـــي 
الـــورش الخاصـــة بالبرنامـــج عـــدًدا مـــن النقاط 
للنقاش حولها من بينها: بناء المهارات والتنمية 
التفـــاوض،  وفـــن  القائـــد،  إيجـــاد  الشـــخصية، 
حلمـــك،  بنـــاء  الدجـــال،  متازمـــة  محاربـــة 
أساســـيات الخطابـــة، فـــن المناقشـــة الصعبـــة، 
وإنشـــاء عامتك التجارية الشخصية والشبكة 

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

تعــزيــز التعــاون األمني مـــع الهنـــد

إطالق برنامج المرأة البحرينية القيادية

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( أنه بناء على آخر المســـتجدات 
بفيـــروس  الخاصـــة  والمعطيـــات 
أمـــس  مـــن  بـــدًءا  تقـــرر  كورونـــا 
)االثنيـــن( الموافق 28 مارس 2022 
تعليق العمل بآلية اإلشارة الضوئية 
لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونا 

دعـــت  مـــا  متـــى  تفعيلهـــا  وإعـــادة 
الحاجة لذلك.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــار 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( إلـــى أن لبـــس الكمـــام ســـيكون 
ـــا فـــي المناطـــق الداخليـــة  اختياريًّ
التعليمـــات  وفـــق  والخارجيـــة 
اإلرشـــادية، مـــع الحث علـــى أهمية 
األشـــخاص  مجالســـة  عنـــد  لبســـه 

األكثر عرضة للخطر من كبار الســـن 
وأصحاب األمراض المزمنة.

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
تقتضـــي  الصحيـــة  المنشـــآت  أن 
لبـــس الكمامات بحســـب التعليمات 

اإلرشادية الخاصة بها.
وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا أن جهـــود مملكة 
البحريـــن في التصدي للجائحة في 

مختلف مســـاراتها أثبتـــت فعاليتها 
ونجاحهـــا علـــى مختلـــف األصعدة 
وتنفيـــذ  المبـــادرة  زمـــام  بأخذهـــا 
الخطط والبرتوكوالت االســـتباقية 
التي تم وضعها، مشدًدا على أهمية 
مواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق من 
إنجازات في إطـــار خطط التصدي 
للفيـــروس بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

تعليق العمل باإلشــارة الضـوئية 
ولبس الكمــامــات اختيــــاري

ارتداؤها إلزامي في المنشآت الصحية... الفريق الوطني:

التشجيع على إقامة المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية
حث كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور... الفريق الوطني:

أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( عـــن اإلرشـــادات 
الخاصـــة بالمجالـــس الرمضانية خال 

شهر رمضان المبارك وهي كالتالي:
تجمعـــات  إقامـــة  علـــى  التشـــجيع 
المناطـــق  فـــي  الرمضانيـــة  المجالـــس 

الخارجية.

التشـــجيع علـــى ارتـــداء الكمامات في 
حـــال التواجد فـــي المناطـــق الداخلية 

من المجالس الرمضانية.
األمـــراض  وذوي  الســـن  كبـــار  حـــث 
المزمنـــة على تجنـــب حضور المجالس 

الرمضانية.
التشجيع على استخدام أدوات المائدة 
ذات االســـتخدام لمرة واحدة، مع عدم 

مشاركة الطعام في نفس الطبق.

بصـــورة  األســـطح  بتطهيـــر  االلتـــزام 
دوريـــة مـــع التركيز علـــى األماكن التي 
يكثـــر فيهـــا احتماليـــة التامـــس مثـــل 
الطعـــام  وطـــاوالت  األبـــواب  مقابـــض 

ومساند المقاعد.
الحـــرص علـــى تطهيـــر دورات الميـــاه 
بصورة دورية وتوزيع مطهرات اليدين 

ووضعها في أماكن بارزة.
وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي علـــى 

أهميـــة مواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصادرة، إلى 
جانـــب مبـــادرة كافـــة المؤهليـــن ممـــن 
تنطبق عليهم الشـــروط بأخذ التطعيم 
بجرعاتـــه الكاملة، إضافـــة إلى الجرعة 
الحفـــاظ  بمـــا يضمـــن  المنشـــطة منـــه، 
علـــى صحة وســـامة الجميع وتحقيق 
األهـــداف المرجوة لمســـارات التصدي 

لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

يسّر مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.آي )ش.م.ب.( والمقيدة تحت سجل تجاري رقم 10999 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعّي الجمعية العامة 
العادية والجمعية العامة غير العادية  للشركة المقرر انعقادهما في الساعة العاشرة من صباح اليوم، الثالثاء الموافق 29 مارس 2022م بقاعة االجتماعات في 

مبنى بي أم أم آي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين، أو إلكترونيًا على برنامج Microsoft (MS) Teams وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي:

 تذكير
 دعوة لحضور إجتماعّي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 والمصادقة عليه.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على النحو التالي:
 أ-   توزيع أرباح نقدية على المساهمين )فيما عدا أسهم الخزينة( قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو %30 من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا 

4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

األحد الموافق 3  أبريل 2022 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
االثنين الموافق 4 أبريل 2022  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
الثالثاء الموافق 5 أبريل 2022 يوم االستحقاق 

الخميس الموافق 7  أبريل 2022 يوم الدفع

عبدااهلل بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 8 مــارس 2022 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

 ب-   تحويل مبلغ وقدره 1,152,790 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.
 الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 148,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 

2021/12/31  بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة. 
 مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي 

والمصادقة عليه.  
 التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أٍي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين في 

االيضاح رقم )28( من البيانات المالية  تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
الموافقة على بيع أسهم الخزينة وعددها 4,067,817 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2021 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ثمانية )8( إلى تسعة )9( أعضاء وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية.
انتخاب / تعيين عضو لمجلس اإلدارة لملىء المقعد )التاسع( الشاغر لفترة السنتين القادمتين 2022م - 2024م.

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

-6

-7

-8

-9
-10
-11
-12
-13
-14

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

مالحظات هامة للمساهمين:

قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" )الفصل األول، المادة الخامسة )5( من عقد التأسيس والنظام األساسي( والمتعلقة بأعمال 

الشركة كالتالي:
        أ-   تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ

الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام األساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي: 
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقًا ألحكام النظام األساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام 

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذًا ألحكامه".
الموافقة على تعديل البند "3" ))التصويت(( من المادة "45" ))الجمعية العامة العادية(( في الفصل الخامس ))الجمعيات العامة(( من عقد 

تأسيس والنظام األساسي للشركة عماًل بالقرار رقم )63( لسنة 2021م بشأن تدابير االجتماعات بالوسائل اإللكترونية وشروط وضوابط نظام 
التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة للشركة.

تخويل مجلس اإلدارة إلقرار التعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس اإلدارة أو سكرتير مجلس اإلدارة بالتوقيع 
أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.
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يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 2021/12  على موقع بورصة البحرين.
www.bmmigroup.com يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع الشركة على

لحضور االجتماع إلكترونيا ) عبر برنامج MS Teams ( يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور االجتماع، مع 
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله في بطاقة التوكيل للسادة شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م عبر 

البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على األقل.
يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو إلكترونيًا )عبر برنامج MS Teams ( أو 

أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء 
مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة. وال يخل ذلك حق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون 

عنهم قانونيًا.
في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و 

يجب أن يكون التفويض خطيًا و صادرًا عن الشخص المفوض بالشركة و مختومًا بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع على العنوان الشركة  هاتف 17746119، مبنى 812، شارع 

الشيخ جابر األحمد الصباح، سترة، ص.ب 828. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 17744740 أو البريد االلكتروني 
jmukheiber@bmmi.com.bh  مع التأكد من استالمها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء 

الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من %50 من رأس 

المال تكون الجمعية مدعوة الجتماع ثان في يوم الثالثاء 5 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. وفي حالة عدم توفر 
النصاب القانوني في االجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من %30 من رأس المال على األقل تكون الجمعية العامة العادية 

مدعوة الجتماع ثالث في يوم الثالثاء 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله، ويكون صحيحا أيًا كان عدد الحاضرين. 
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على 

األقل تكون الجمعية غير العادية مدعوة إلجتماع ثان في يوم الثالثاء 5 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. وفي حالة 
عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع الثاني أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ثلث رأس المال على األقل تكون الجمعية العامة 
غير العادية مدعوة الجتماع ثالث في يوم الثالثاء 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. ويكون صحيحا إذا حضره 

مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.
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أشـــاد نائـــب األميـــن العـــام لمجلـــس الدفـــاع 
األعلـــى الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة، 
بالشـــراكة اإلســـتراتيجية األمنية الوطيدة مع 
جمهوريـــة الهند الصديقة، ومـــا يجمع البلدين 
من قواســـم تاريخية وحضارية مشـــتركة في 
تعزيـــز الديمقراطيـــة وإعـــاء قيـــم التســـامح 
والتعايـــش الســـلمي، ونبـــذ خطابـــات التطرف 

والكراهية.
واســـتعرض الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد، لدى 

التقائـــه نائـــب مستشـــار األمـــن الوطنـــي فـــي 
جمهوريـــة الهنـــد الســـفير فيكرانـــم ميســـري، 
ســـبل تعزيز التعاون األمني، وتبادل الخبرات 
والمعلومـــات، وتفعيـــل االتفاقيـــات ومذكرات 
التفاهـــم الموقعـــة بيـــن البلدين فـــي مكافحة 
عبـــر  مـــة  المنظَّ والجريمـــة  الدولـــي  اإلرهـــاب 
الوطنية، بمـــا يحقق المصالح المشـــتركة لكا 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن فـــي ترســـيخ 

األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة  نظمـــت 
بالتعـــاون مع الســـفارة األميركية فـــي البحرين 
برنامـــج المـــرأة البحرينيـــة القياديـــة، لتســـليط 
الضـــوء علـــى المـــرأة البحرينيـــة القياديـــة في 
العديـــد من المواقـــع، وعرض نمـــاذج بحرينية، 
إضافة إلـــى عرض تجربة مملكـــة البحرين في 
تمكيـــن المرأة ودورها فـــي عملية التنمية التي 

تشهدها المملكة في مختلف المجاالت.
 وانطلقت فعاليات البرنامج التي تســـتمر لمدة 
أربعة أيام بمشـــاركة 70 من القيادات النسائية 
الناشئة، من سن 15 إلى 18 عاًما، إذ ستقام من 
خال البرنامج عدة ورش بمشاركة متحدثون 
من بعـــض الكليـــات والمنظمـــات المرموقة في 
ســـيقود  كمـــا  المتحـــدة،  والواليـــات  البحريـــن 
المتحدثـــون الذيـــن يمثلـــون الجهـــات الخاصة 

والحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الربحية ورًشـــا 
ونقاًشـــا بشـــأن بناء المهـــارات الخاصة بهم من 
بينهـــا: القيـــادة والتفـــاوض؛ وســـائل التواصـــل 

االجتماعي، والخطابة والمرأة في الحكومة.
 وُتلقـــى عـــدد مـــن الكلمـــات علـــى مـــدار أيـــام 
البرنامج، تحمل عناوين: التقدم في المســـاواة 
بيـــن الجنســـين، المرأة فـــي الحكومـــة، والمرأة 
البحرينيـــة تصنـــع التغييـــر، كمـــا ســـتطرح فـــي 
الـــورش الخاصـــة بالبرنامـــج عـــدًدا مـــن النقاط 
للنقاش حولها من بينها: بناء المهارات والتنمية 
التفـــاوض،  وفـــن  القائـــد،  إيجـــاد  الشـــخصية، 
حلمـــك،  بنـــاء  الدجـــال،  متازمـــة  محاربـــة 
أساســـيات الخطابـــة، فـــن المناقشـــة الصعبـــة، 
وإنشـــاء عامتك التجارية الشخصية والشبكة 

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

تعــزيــز التعــاون األمني مـــع الهنـــد

إطالق برنامج المرأة البحرينية القيادية

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( أنه بناء على آخر المســـتجدات 
بفيـــروس  الخاصـــة  والمعطيـــات 
أمـــس  مـــن  بـــدًءا  تقـــرر  كورونـــا 
)االثنيـــن( الموافق 28 مارس 2022 
تعليق العمل بآلية اإلشارة الضوئية 
لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونا 

دعـــت  مـــا  متـــى  تفعيلهـــا  وإعـــادة 
الحاجة لذلك.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــار 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( إلـــى أن لبـــس الكمـــام ســـيكون 
ـــا فـــي المناطـــق الداخليـــة  اختياريًّ
التعليمـــات  وفـــق  والخارجيـــة 
اإلرشـــادية، مـــع الحث علـــى أهمية 
األشـــخاص  مجالســـة  عنـــد  لبســـه 

األكثر عرضة للخطر من كبار الســـن 
وأصحاب األمراض المزمنة.

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
تقتضـــي  الصحيـــة  المنشـــآت  أن 
لبـــس الكمامات بحســـب التعليمات 

اإلرشادية الخاصة بها.
وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا أن جهـــود مملكة 
البحريـــن في التصدي للجائحة في 

مختلف مســـاراتها أثبتـــت فعاليتها 
ونجاحهـــا علـــى مختلـــف األصعدة 
وتنفيـــذ  المبـــادرة  زمـــام  بأخذهـــا 
الخطط والبرتوكوالت االســـتباقية 
التي تم وضعها، مشدًدا على أهمية 
مواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق من 
إنجازات في إطـــار خطط التصدي 
للفيـــروس بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 

صحة وسامة الجميع.
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تعليق العمل باإلشــارة الضـوئية 
ولبس الكمــامــات اختيــــاري

ارتداؤها إلزامي في المنشآت الصحية... الفريق الوطني:

التشجيع على إقامة المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية
حث كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور... الفريق الوطني:

أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( عـــن اإلرشـــادات 
الخاصـــة بالمجالـــس الرمضانية خال 

شهر رمضان المبارك وهي كالتالي:
تجمعـــات  إقامـــة  علـــى  التشـــجيع 
المناطـــق  فـــي  الرمضانيـــة  المجالـــس 

الخارجية.

التشـــجيع علـــى ارتـــداء الكمامات في 
حـــال التواجد فـــي المناطـــق الداخلية 

من المجالس الرمضانية.
األمـــراض  وذوي  الســـن  كبـــار  حـــث 
المزمنـــة على تجنـــب حضور المجالس 

الرمضانية.
التشجيع على استخدام أدوات المائدة 
ذات االســـتخدام لمرة واحدة، مع عدم 

مشاركة الطعام في نفس الطبق.

بصـــورة  األســـطح  بتطهيـــر  االلتـــزام 
دوريـــة مـــع التركيز علـــى األماكن التي 
يكثـــر فيهـــا احتماليـــة التامـــس مثـــل 
الطعـــام  وطـــاوالت  األبـــواب  مقابـــض 

ومساند المقاعد.
الحـــرص علـــى تطهيـــر دورات الميـــاه 
بصورة دورية وتوزيع مطهرات اليدين 

ووضعها في أماكن بارزة.
وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي علـــى 

أهميـــة مواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصادرة، إلى 
جانـــب مبـــادرة كافـــة المؤهليـــن ممـــن 
تنطبق عليهم الشـــروط بأخذ التطعيم 
بجرعاتـــه الكاملة، إضافـــة إلى الجرعة 
الحفـــاظ  بمـــا يضمـــن  المنشـــطة منـــه، 
علـــى صحة وســـامة الجميع وتحقيق 
األهـــداف المرجوة لمســـارات التصدي 

لفيروس كورونا.
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الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

يسّر مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.آي )ش.م.ب.( والمقيدة تحت سجل تجاري رقم 10999 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعّي الجمعية العامة 
العادية والجمعية العامة غير العادية  للشركة المقرر انعقادهما في الساعة العاشرة من صباح اليوم، الثالثاء الموافق 29 مارس 2022م بقاعة االجتماعات في 

مبنى بي أم أم آي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين، أو إلكترونيًا على برنامج Microsoft (MS) Teams وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي:

 تذكير
 دعوة لحضور إجتماعّي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 والمصادقة عليه.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على النحو التالي:
 أ-   توزيع أرباح نقدية على المساهمين )فيما عدا أسهم الخزينة( قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو %30 من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا 

4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

األحد الموافق 3  أبريل 2022 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
االثنين الموافق 4 أبريل 2022  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
الثالثاء الموافق 5 أبريل 2022 يوم االستحقاق 

الخميس الموافق 7  أبريل 2022 يوم الدفع

عبدااهلل بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 8 مــارس 2022 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

 ب-   تحويل مبلغ وقدره 1,152,790 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.
 الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 148,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 

2021/12/31  بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة. 
 مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي 

والمصادقة عليه.  
 التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أٍي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين في 

االيضاح رقم )28( من البيانات المالية  تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
الموافقة على بيع أسهم الخزينة وعددها 4,067,817 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2021 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ثمانية )8( إلى تسعة )9( أعضاء وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية.
انتخاب / تعيين عضو لمجلس اإلدارة لملىء المقعد )التاسع( الشاغر لفترة السنتين القادمتين 2022م - 2024م.

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
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جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

مالحظات هامة للمساهمين:

قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" )الفصل األول، المادة الخامسة )5( من عقد التأسيس والنظام األساسي( والمتعلقة بأعمال 

الشركة كالتالي:
        أ-   تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ

الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام األساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي: 
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقًا ألحكام النظام األساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام 

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذًا ألحكامه".
الموافقة على تعديل البند "3" ))التصويت(( من المادة "45" ))الجمعية العامة العادية(( في الفصل الخامس ))الجمعيات العامة(( من عقد 

تأسيس والنظام األساسي للشركة عماًل بالقرار رقم )63( لسنة 2021م بشأن تدابير االجتماعات بالوسائل اإللكترونية وشروط وضوابط نظام 
التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة للشركة.

تخويل مجلس اإلدارة إلقرار التعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس اإلدارة أو سكرتير مجلس اإلدارة بالتوقيع 
أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.
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يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 2021/12  على موقع بورصة البحرين.
www.bmmigroup.com يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع الشركة على

لحضور االجتماع إلكترونيا ) عبر برنامج MS Teams ( يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور االجتماع، مع 
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله في بطاقة التوكيل للسادة شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م عبر 

البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على األقل.
يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو إلكترونيًا )عبر برنامج MS Teams ( أو 

أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء 
مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة. وال يخل ذلك حق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون 

عنهم قانونيًا.
في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و 

يجب أن يكون التفويض خطيًا و صادرًا عن الشخص المفوض بالشركة و مختومًا بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع على العنوان الشركة  هاتف 17746119، مبنى 812، شارع 

الشيخ جابر األحمد الصباح، سترة، ص.ب 828. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 17744740 أو البريد االلكتروني 
jmukheiber@bmmi.com.bh  مع التأكد من استالمها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء 

الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من %50 من رأس 

المال تكون الجمعية مدعوة الجتماع ثان في يوم الثالثاء 5 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. وفي حالة عدم توفر 
النصاب القانوني في االجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من %30 من رأس المال على األقل تكون الجمعية العامة العادية 

مدعوة الجتماع ثالث في يوم الثالثاء 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله، ويكون صحيحا أيًا كان عدد الحاضرين. 
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على 

األقل تكون الجمعية غير العادية مدعوة إلجتماع ثان في يوم الثالثاء 5 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. وفي حالة 
عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع الثاني أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ثلث رأس المال على األقل تكون الجمعية العامة 
غير العادية مدعوة الجتماع ثالث في يوم الثالثاء 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. ويكون صحيحا إذا حضره 

مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تزامنـــا مـــع إعـــان عـــام 2022 “عـــام 
الشـــباب البحريني” الذي أطلقه ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، تم إطاق “فريق 
الشـــباب” ضمـــن فـــرق العمـــل التابعـــة 
لجمعية الســـكري البحرينيـــة بتوجيه 
كريـــم مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الفريـــق طبيـــب  البحرينيـــة  الســـكري 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
لتخصيـــص  اســـتجابًة  ذلـــك  ويأتـــي 

25 مـــارس مـــن كل عام يوم الشـــباب 
البحرينـــي؛ والـــذ ي يتـــم مـــن خالـــه 
التركيز على البرامج الموجهة للشباب 
والمتماشـــية مع طموحاتهم وتسليط 
البحرينـــي  الشـــباب  علـــى  الضـــوء 

المعطاء والمبدع في كل المجاالت
بجمعيـــة  الشـــباب  فريـــق  ويتكـــون 
مجموعـــة  مـــن  البحرينيـــة  الســـكري 
مـــن الشـــباب البحرينييـــن المصابيـــن 
بالســـكري برئاســـة  إيهاب علي ونائب 
الرئيس  نوف شاهين وبعضوية ناصر 
وطـــارق  البلوشـــي  ومهـــا  التوبانـــي 

المطـــوع وفاطمـــة يوســـف. ويهـــدف 
الفريق لتعزيز المواطنة وحس الوالء 
واالنتمـــاء عنـــد فئة الشـــباب المصاب 
بالســـكري والتعـــاون مـــع المؤسســـات 
والمراكـــز  واألنديـــة  والجمعيـــات 
الشـــبابية في مملكة البحرين، والعمل 
كحلقـــة وصل بين الشـــباب المصابين 
بالســـكري لمساعدتهم على التأقلم مع 
السكري وتوفير بيئة معنوية مساندة 
لهم ولمشاركة الخبرات وتمكينهم من 

التعايش بنجاح وصحة مع السكري.
يذكـــر أن جمعيـــة الســـكري البحرينية 

احتضنت أطفال الســـكري منذ الصغر 
عبـــر برنامج مخيم شـــروق المســـتمر 
على مدى عشـــرين عاما، وتم تشكيل 
فريق الشباب الذين كانوا مع الجمعية 
منـــذ مشـــاركاتهم فـــي الطفولـــة فـــي 

مخيم شروق.
وجمعيـــة الســـكري البحرينيـــة عضـــو 
فـــي االتحـــاد الدولـــي للســـكري الـــذي 
المصابيـــن  تمكيـــن  علـــى  يشـــجع 
بالســـكري مـــن خلـــق فـــرص للتعـــاون 
ومشـــاركة الخبـــرات ضمـــن عـــدد من 
البرامـــج موجهـــة للشـــباب واليافعين 
مثل برنامج القادة الشـــباب للســـكري 

وبرنامـــج الحلقـــة الزرقـــاء. ويســـتعد 
مبادراتـــه  إلطـــاق  الشـــباب  فريـــق 
عصريـــة  شـــبابية  بقيـــادة  وبرامجـــه 
موجهة ألقرانهم من الشباب السكرين 
مـــن عمـــر 15 إلـــى 35 عامـــًا بإشـــراف 
مـــن مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
البحرينية، حيث ُيشارك في اإلشراف 
مريـــم الهاجـــري نائب رئيـــس مجلس 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة  إدارة 
وســـامية القطان رئيســـة لجنة مخيم 
شروق ودالل الرميحي رئيسة اللجنة 
العلميـــة وكوثـــر العيـــد رئيســـة لجنـــة 

التوعية واإلعام.

جمعية السكري

إطالق “فريق الشباب” ضمن فرق العمل التابعة لـ “السكري البحرينية”
دعم المصابين وتمكينهم للتعايش مع المرض

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة

الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وقعـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة  اإلنســـانية 
األمريكيـــة،  اإلرســـالية  مستشـــفى 
بحضور يوسف اليعقوب األمين العام 
المســـاعد للتخطيـــط وتنميـــة الموارد 
الخيريـــة بالمؤسســـة، وعلـــي طـــرادة 
مدير جمع التبرعات وخدمة المجتمع 
اإلرســـالية  بمستشـــفى  والتســـويق 
األمريكيـــة، وذلـــك في إطـــار حرصها 
الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.
اإلرســـالية  مستشـــفى  وســـيقدم 
األمريكيـــة بموجـــب االتفاقية نســـبة 
علـــى   %  25 إلـــى  تصـــل  تخفيـــض 
جميـــع خدمـــات المستشـــفى لجميـــع 
أســـر األرامل واأليتام المكفولين لدى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إضافة إلى جميع موظفي المؤسســـة 

وعوائلهـــم، في جميع الفـــروع، وذلك 
المستشـــفى  مبـــادرات  مـــن  كجـــزء 
للمجتمع، وإيماًنا بدوره في الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع المؤسســـة، وحرًصـــا 

على صحة جميع فئات المجتمع.
وثمـــن اليعقـــوب هـــذه المبـــادرة التي 
األرامـــل  أســـر  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  واأليتـــام 
هـــذه  ســـتدعم  حيـــث  المؤسســـة، 

المبـــادرة مشـــروع بطاقة “إشـــراقات” 
بتقديـــم  المعنيـــة  البطاقـــة  وهـــي 
لألســـر  الخدمـــات  أنـــواع  مختلـــف 
المكفولة بأســـعار ُمخفضـــة، كما تقدم 
المستشـــفى  إلدارة  الجزيـــل  بشـــكره 
علـــى هذا التعـــاون، داعًيا مؤسســـات 
المجتمع للمبادرة بالمساهمة في مثل 
هذه المشروع الخيري النبيل تحقيًقا 

لمبادئ التكافل االجتماعي.

لموظفي “الملكية” وأسر األرامل واأليتام

تخفيض 25 % على خدمات “اإلرسالية األميركية”
المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفة بمكتبهـــا رئيس مركز الفكر 
واألبحاث، وزير الداخلية الســـابق 
ماركـــو  اإليطاليـــة  بالجمهوريـــة 

مينيتي، والوفد المرافق له.
وخال اللقاء، أشادت الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
الثنائيـــة  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
المتميـــزة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطالية 
كافـــة  فـــي  مســـتمر  تقـــدم  مـــن 
المجـــاالت، حيـــث أكـــدت األميـــن 
العـــام أهمية التباحث بشـــأن عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 
وتعزيـــز  للتطويـــر  المشـــترك 

العاقـــات لارتقـــاء بيـــن البلدين، 
متمنية له دوام التوفيق.

عـــن  مينيتـــي  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
العـــام،  األميـــن  بلقـــاء  ســـعادته 
متمنيا لهـــا كل التوفيق والســـداد 

فيمـــا تبذلـــه من جهود فـــي تعزيز 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  مســـيرة 
مملكـــة البحرين وتنميـــة التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس مركز الفكر واألبحاث

تقوية التعاون األكاديمي مع إيطاليا

المنامة - وزارة الصحة

قالــت إدارة الصحــة العامــة إنهــا تلقــت يــوم أمــس األحــد 
الموافق 27 مارس 2022م، شكوى من ولية أمر في إحدى 
المدارس الخاصة، بوجود حالة تسمم أثناء المشاركة في 
أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت محدودة 
أفــادت بإصابتهــا بالتســمم الغذائــي، بعد تناولهــا الوجبات 

من أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.

العامـــة  الصحـــة  وكشـــفت 
بـــأن وضع الحاالت مســـتقر، 
وكانـــت الحاالت ولله الحمد 

بسيطة. 
ولفتت إلى أنه جاٍر اآلن عمل 
والفحوصـــات  اإلجـــراءات 
مـــن  والتحقـــق  الازمـــة 
قســـم  قبـــل  مـــن  الشـــكوى 
مراقبـــة األغذيـــة بالتنســـيق 
المدرســـية،  الصحـــة  مـــع 
ومكافحه األمراض، ووزارة 

التربية والتعليم.

الصحـــة  إدارة  وأهابـــت 
العامـــة بجميع محـــات بيع 
باتخـــاذ  األغذيـــة  وتـــداول 
الازمـــة  كافةالتدابيـــر 
اإلرشادات  بجميع  وااللتزام 
التســـممات  لمنـــع  الصحيـــة 
وقايـــة  وضـــرورة  الغذائيـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
العرضيـــة  التســـممات  مـــن 
الغذائيـــة عن طريـــق تداول 
والمشـــروبات  األطعمـــة 

بالشكل الصحي والسليم.

حاالت تسمم.. و“الصحة” تحقق

بحث مستجدات واجهة الغوص في المحرق
“األشغال” تؤكد استعدادها لدعم المشروع... “الثروة البحرية” و“السياحة”:

بحث وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
البلديـــات  بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج 
مع الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
قائـــدي،  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
مســـتجدات مشـــروع واجهـــة الغوص 

البحرية في المحرق. 
جاء ذلـــك خال اللقاء الـــذي ُعقد في 
مبنى وكالة الزراعـــة والثروة البحرية 
بالبديـــع، بحضـــور مديـــر إدارة الرقابة 
البحرية خالد الشـــيراوي ومدير إدارة 
المشـــاريع والمنشـــآت بهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض أحمد تقي. 
مـــن جهتـــه، أكـــد الحـــواج أن الوكالـــة 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف مستعدة لتقديم 

إنجـــاح  أجـــل  مـــن  المطلـــوب  الدعـــم 
البحريـــة،  الغـــوص  واجهـــة  مشـــروع 
بمـــا يدعـــم توجهـــات مملكـــة البحرين 
الـــذي  الســـياحي  بالقطـــاع  للنهـــوض 
ـــا لدعـــم االقتصـــاد  يشـــكل رافـــًدا مهمًّ

الوطني. 

وأشار إلى أن الوكالة ستعمل بالشراكة 
مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
لضمان تنفيذ مشـــروع واجهة الغوص 
البحريـــة بالصـــورة التـــي تحافظ على 
البيئـــة البحرية كما تكـــون داعًما لعمل 
هـــذه  فـــي  الموجوديـــن  الصياديـــن 

المنطقـــة، مؤكـــًدا الحرص علـــى إتمام 
مـــع  بالتعـــاون  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
الهيئـــة من أجـــل تنفيذ هذا المشـــروع 

االستراتيجي كما هو مخطط له. 
مـــن جهتـــه، عبـــر قائـــدي عـــن ترحيب 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
بالتعـــاون مع وكالـــة الزراعـــة والثروة 
المشـــاريع  يخـــدم  بمـــا  البحريـــة، 
الســـياحية الجديـــدة لمملكـــة البحرين 
2026-2022، وفي إطار أولوية تنمية 
تضمنتهـــا  التـــي  الواعـــدة  القطاعـــات 
خطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة الموقرة ومـــن ضمنها 
القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاًسا 
للواقـــع الـــذي رســـمته االســـتراتيجية 
2022- البحريـــن  لمملكـــة  الســـياحية 

.2026

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

جانب من اللقاء 

ترأســـت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
لعـــام2022  األول  االجتمـــاع  أعمـــال 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنة غير السارية، األحد المنصرم، 
حيث عقد االجتماع حضوريًا وكذلك 
عـــن بعد مـــن خـــال االتصـــال المرئي 
وذلك بحضـــور مريم الهاجري الوكيل 
المســـاعد للصحـــة العامـــة وبمشـــاركة 

أعضاء اللجنة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع إقـــرار جـــدول 
محضـــر  علـــى  والتصديـــق  األعمـــال 
الســـابق، وعـــرض جـــدول  االجتمـــاع 
متابعة القرارات والتوصيات الصادرة 
باالجتماع الســـابق. كمـــا تمت إحاطة 

اللجنـــة علمـــا بمشـــروع قـــرار إعـــادة 
تشـــكيل اللجنـــة التـــي ســـتنتهي مدة 
عملهـــا فـــي أبريـــل 2022، وســـيصدر 
الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  قـــرار  بشـــأنها 

الموقر.
ومـــن جهتـــه قـــدم الشـــيخ صقـــر بـــن 
خبيـــر  مستشـــار  خليفـــة  آل  ســـلمان 
شـــؤون  بـــوزارة  الشـــباب  شـــؤون 
اللجنـــة  عضـــو  والرياضـــة  الشـــباب 
خال االجتماع عرًضا لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنظـــام الغذائـــي والنشـــاط 
البدنـــي، كمـــا قدمـــت نجاة أبـــو الفتح 
بـــوزارة  مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة 
الوطنيـــة  للخطـــة  مشـــروًعا  الصحـــة 

لمرض األنيميا المنجلي، وآخر للخطة 
الوطنيـــة لمـــرض التصلـــب اللويحـــي، 
حيث ســـيتم مراجعتهما مـــع الجهات 
االجتمـــاع  فـــي  وتقديمهمـــا  المعنيـــة 

القادم للجنة لاعتماد.
استشـــاري  الرميحـــي  دالل  وقدمـــت 
بمستشـــفى  والســـكري  صمـــاء  غـــدد 
الملـــك حمـــد الجامعـــي عضـــو اللجنة 

عرًضا حول آخر المستجدات المتعلقة 
المبكـــر  للكشـــف  الوطنيـــة  بالحملـــة 
والفعاليـــات  القولـــون.  ســـرطان  عـــن 
المجتمعيـــة التوعويـــة التـــي تســـاهم 

فـــي زيـــادة الوعي حول هـــذه الحملة 
وأهدافها الرامية إلى توفير وتحقيق 
سبل الوقاية الممكنة والكشف المبكر 
عـــن ســـرطان القولـــون فـــي المجتمع 

البحريني بين الفئات المستهدفة.
كما اســـتعرضت أهم وأبرز التوصيات 
الصادرة عن منتدى مكافحة الســـمنة 
في مملكة البحرين وتدشـــين المبادئ 
وزيـــادة  الســـمنة  لعـــاج  التوجيهيـــة 
والمراهقيـــن  األطفـــال  لـــدى  الـــوزن 
وزارة  نظمتهـــا  والتـــي  والبالغيـــن 
الصحـــة تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمـــراض المزمنة 

غير السارية.

المنامة - وزارة الصحة

عرض مشروع  للخطة الوطنية لمرض فقر الدم المنجلي
تدشين المبادئ التوجيهية لعالج السمنة لدى األطفال
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تزامنـــا مـــع إعـــان عـــام 2022 “عـــام 
الشـــباب البحريني” الذي أطلقه ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، تم إطاق “فريق 
الشـــباب” ضمـــن فـــرق العمـــل التابعـــة 
لجمعية الســـكري البحرينيـــة بتوجيه 
كريـــم مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الفريـــق طبيـــب  البحرينيـــة  الســـكري 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
لتخصيـــص  اســـتجابًة  ذلـــك  ويأتـــي 

25 مـــارس مـــن كل عام يوم الشـــباب 
البحرينـــي؛ والـــذ ي يتـــم مـــن خالـــه 
التركيز على البرامج الموجهة للشباب 
والمتماشـــية مع طموحاتهم وتسليط 
البحرينـــي  الشـــباب  علـــى  الضـــوء 

المعطاء والمبدع في كل المجاالت
بجمعيـــة  الشـــباب  فريـــق  ويتكـــون 
مجموعـــة  مـــن  البحرينيـــة  الســـكري 
مـــن الشـــباب البحرينييـــن المصابيـــن 
بالســـكري برئاســـة  إيهاب علي ونائب 
الرئيس  نوف شاهين وبعضوية ناصر 
وطـــارق  البلوشـــي  ومهـــا  التوبانـــي 

المطـــوع وفاطمـــة يوســـف. ويهـــدف 
الفريق لتعزيز المواطنة وحس الوالء 
واالنتمـــاء عنـــد فئة الشـــباب المصاب 
بالســـكري والتعـــاون مـــع المؤسســـات 
والمراكـــز  واألنديـــة  والجمعيـــات 
الشـــبابية في مملكة البحرين، والعمل 
كحلقـــة وصل بين الشـــباب المصابين 
بالســـكري لمساعدتهم على التأقلم مع 
السكري وتوفير بيئة معنوية مساندة 
لهم ولمشاركة الخبرات وتمكينهم من 

التعايش بنجاح وصحة مع السكري.
يذكـــر أن جمعيـــة الســـكري البحرينية 

احتضنت أطفال الســـكري منذ الصغر 
عبـــر برنامج مخيم شـــروق المســـتمر 
على مدى عشـــرين عاما، وتم تشكيل 
فريق الشباب الذين كانوا مع الجمعية 
منـــذ مشـــاركاتهم فـــي الطفولـــة فـــي 

مخيم شروق.
وجمعيـــة الســـكري البحرينيـــة عضـــو 
فـــي االتحـــاد الدولـــي للســـكري الـــذي 
المصابيـــن  تمكيـــن  علـــى  يشـــجع 
بالســـكري مـــن خلـــق فـــرص للتعـــاون 
ومشـــاركة الخبـــرات ضمـــن عـــدد من 
البرامـــج موجهـــة للشـــباب واليافعين 
مثل برنامج القادة الشـــباب للســـكري 

وبرنامـــج الحلقـــة الزرقـــاء. ويســـتعد 
مبادراتـــه  إلطـــاق  الشـــباب  فريـــق 
عصريـــة  شـــبابية  بقيـــادة  وبرامجـــه 
موجهة ألقرانهم من الشباب السكرين 
مـــن عمـــر 15 إلـــى 35 عامـــًا بإشـــراف 
مـــن مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
البحرينية، حيث ُيشارك في اإلشراف 
مريـــم الهاجـــري نائب رئيـــس مجلس 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة  إدارة 
وســـامية القطان رئيســـة لجنة مخيم 
شروق ودالل الرميحي رئيسة اللجنة 
العلميـــة وكوثـــر العيـــد رئيســـة لجنـــة 

التوعية واإلعام.

جمعية السكري

إطالق “فريق الشباب” ضمن فرق العمل التابعة لـ “السكري البحرينية”
دعم المصابين وتمكينهم للتعايش مع المرض

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة

الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وقعـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة  اإلنســـانية 
األمريكيـــة،  اإلرســـالية  مستشـــفى 
بحضور يوسف اليعقوب األمين العام 
المســـاعد للتخطيـــط وتنميـــة الموارد 
الخيريـــة بالمؤسســـة، وعلـــي طـــرادة 
مدير جمع التبرعات وخدمة المجتمع 
اإلرســـالية  بمستشـــفى  والتســـويق 
األمريكيـــة، وذلـــك في إطـــار حرصها 
الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.
اإلرســـالية  مستشـــفى  وســـيقدم 
األمريكيـــة بموجـــب االتفاقية نســـبة 
علـــى   %  25 إلـــى  تصـــل  تخفيـــض 
جميـــع خدمـــات المستشـــفى لجميـــع 
أســـر األرامل واأليتام المكفولين لدى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إضافة إلى جميع موظفي المؤسســـة 

وعوائلهـــم، في جميع الفـــروع، وذلك 
المستشـــفى  مبـــادرات  مـــن  كجـــزء 
للمجتمع، وإيماًنا بدوره في الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع المؤسســـة، وحرًصـــا 

على صحة جميع فئات المجتمع.
وثمـــن اليعقـــوب هـــذه المبـــادرة التي 
األرامـــل  أســـر  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  واأليتـــام 
هـــذه  ســـتدعم  حيـــث  المؤسســـة، 

المبـــادرة مشـــروع بطاقة “إشـــراقات” 
بتقديـــم  المعنيـــة  البطاقـــة  وهـــي 
لألســـر  الخدمـــات  أنـــواع  مختلـــف 
المكفولة بأســـعار ُمخفضـــة، كما تقدم 
المستشـــفى  إلدارة  الجزيـــل  بشـــكره 
علـــى هذا التعـــاون، داعًيا مؤسســـات 
المجتمع للمبادرة بالمساهمة في مثل 
هذه المشروع الخيري النبيل تحقيًقا 

لمبادئ التكافل االجتماعي.

لموظفي “الملكية” وأسر األرامل واأليتام

تخفيض 25 % على خدمات “اإلرسالية األميركية”
المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفة بمكتبهـــا رئيس مركز الفكر 
واألبحاث، وزير الداخلية الســـابق 
ماركـــو  اإليطاليـــة  بالجمهوريـــة 

مينيتي، والوفد المرافق له.
وخال اللقاء، أشادت الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
الثنائيـــة  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
المتميـــزة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطالية 
كافـــة  فـــي  مســـتمر  تقـــدم  مـــن 
المجـــاالت، حيـــث أكـــدت األميـــن 
العـــام أهمية التباحث بشـــأن عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 
وتعزيـــز  للتطويـــر  المشـــترك 

العاقـــات لارتقـــاء بيـــن البلدين، 
متمنية له دوام التوفيق.

عـــن  مينيتـــي  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
العـــام،  األميـــن  بلقـــاء  ســـعادته 
متمنيا لهـــا كل التوفيق والســـداد 

فيمـــا تبذلـــه من جهود فـــي تعزيز 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  مســـيرة 
مملكـــة البحرين وتنميـــة التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس مركز الفكر واألبحاث

تقوية التعاون األكاديمي مع إيطاليا

المنامة - وزارة الصحة

قالــت إدارة الصحــة العامــة إنهــا تلقــت يــوم أمــس األحــد 
الموافق 27 مارس 2022م، شكوى من ولية أمر في إحدى 
المدارس الخاصة، بوجود حالة تسمم أثناء المشاركة في 
أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت محدودة 
أفــادت بإصابتهــا بالتســمم الغذائــي، بعد تناولهــا الوجبات 

من أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.

العامـــة  الصحـــة  وكشـــفت 
بـــأن وضع الحاالت مســـتقر، 
وكانـــت الحاالت ولله الحمد 

بسيطة. 
ولفتت إلى أنه جاٍر اآلن عمل 
والفحوصـــات  اإلجـــراءات 
مـــن  والتحقـــق  الازمـــة 
قســـم  قبـــل  مـــن  الشـــكوى 
مراقبـــة األغذيـــة بالتنســـيق 
المدرســـية،  الصحـــة  مـــع 
ومكافحه األمراض، ووزارة 

التربية والتعليم.

الصحـــة  إدارة  وأهابـــت 
العامـــة بجميع محـــات بيع 
باتخـــاذ  األغذيـــة  وتـــداول 
الازمـــة  كافةالتدابيـــر 
اإلرشادات  بجميع  وااللتزام 
التســـممات  لمنـــع  الصحيـــة 
وقايـــة  وضـــرورة  الغذائيـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
العرضيـــة  التســـممات  مـــن 
الغذائيـــة عن طريـــق تداول 
والمشـــروبات  األطعمـــة 

بالشكل الصحي والسليم.

حاالت تسمم.. و“الصحة” تحقق

بحث مستجدات واجهة الغوص في المحرق
“األشغال” تؤكد استعدادها لدعم المشروع... “الثروة البحرية” و“السياحة”:

بحث وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
البلديـــات  بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج 
مع الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
قائـــدي،  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
مســـتجدات مشـــروع واجهـــة الغوص 

البحرية في المحرق. 
جاء ذلـــك خال اللقاء الـــذي ُعقد في 
مبنى وكالة الزراعـــة والثروة البحرية 
بالبديـــع، بحضـــور مديـــر إدارة الرقابة 
البحرية خالد الشـــيراوي ومدير إدارة 
المشـــاريع والمنشـــآت بهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض أحمد تقي. 
مـــن جهتـــه، أكـــد الحـــواج أن الوكالـــة 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف مستعدة لتقديم 

إنجـــاح  أجـــل  مـــن  المطلـــوب  الدعـــم 
البحريـــة،  الغـــوص  واجهـــة  مشـــروع 
بمـــا يدعـــم توجهـــات مملكـــة البحرين 
الـــذي  الســـياحي  بالقطـــاع  للنهـــوض 
ـــا لدعـــم االقتصـــاد  يشـــكل رافـــًدا مهمًّ

الوطني. 

وأشار إلى أن الوكالة ستعمل بالشراكة 
مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
لضمان تنفيذ مشـــروع واجهة الغوص 
البحريـــة بالصـــورة التـــي تحافظ على 
البيئـــة البحرية كما تكـــون داعًما لعمل 
هـــذه  فـــي  الموجوديـــن  الصياديـــن 

المنطقـــة، مؤكـــًدا الحرص علـــى إتمام 
مـــع  بالتعـــاون  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
الهيئـــة من أجـــل تنفيذ هذا المشـــروع 

االستراتيجي كما هو مخطط له. 
مـــن جهتـــه، عبـــر قائـــدي عـــن ترحيب 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
بالتعـــاون مع وكالـــة الزراعـــة والثروة 
المشـــاريع  يخـــدم  بمـــا  البحريـــة، 
الســـياحية الجديـــدة لمملكـــة البحرين 
2026-2022، وفي إطار أولوية تنمية 
تضمنتهـــا  التـــي  الواعـــدة  القطاعـــات 
خطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة الموقرة ومـــن ضمنها 
القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاًسا 
للواقـــع الـــذي رســـمته االســـتراتيجية 
2022- البحريـــن  لمملكـــة  الســـياحية 

.2026

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

جانب من اللقاء 

ترأســـت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
لعـــام2022  األول  االجتمـــاع  أعمـــال 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنة غير السارية، األحد المنصرم، 
حيث عقد االجتماع حضوريًا وكذلك 
عـــن بعد مـــن خـــال االتصـــال المرئي 
وذلك بحضـــور مريم الهاجري الوكيل 
المســـاعد للصحـــة العامـــة وبمشـــاركة 

أعضاء اللجنة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع إقـــرار جـــدول 
محضـــر  علـــى  والتصديـــق  األعمـــال 
الســـابق، وعـــرض جـــدول  االجتمـــاع 
متابعة القرارات والتوصيات الصادرة 
باالجتماع الســـابق. كمـــا تمت إحاطة 

اللجنـــة علمـــا بمشـــروع قـــرار إعـــادة 
تشـــكيل اللجنـــة التـــي ســـتنتهي مدة 
عملهـــا فـــي أبريـــل 2022، وســـيصدر 
الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  قـــرار  بشـــأنها 

الموقر.
ومـــن جهتـــه قـــدم الشـــيخ صقـــر بـــن 
خبيـــر  مستشـــار  خليفـــة  آل  ســـلمان 
شـــؤون  بـــوزارة  الشـــباب  شـــؤون 
اللجنـــة  عضـــو  والرياضـــة  الشـــباب 
خال االجتماع عرًضا لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنظـــام الغذائـــي والنشـــاط 
البدنـــي، كمـــا قدمـــت نجاة أبـــو الفتح 
بـــوزارة  مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة 
الوطنيـــة  للخطـــة  مشـــروًعا  الصحـــة 

لمرض األنيميا المنجلي، وآخر للخطة 
الوطنيـــة لمـــرض التصلـــب اللويحـــي، 
حيث ســـيتم مراجعتهما مـــع الجهات 
االجتمـــاع  فـــي  وتقديمهمـــا  المعنيـــة 

القادم للجنة لاعتماد.
استشـــاري  الرميحـــي  دالل  وقدمـــت 
بمستشـــفى  والســـكري  صمـــاء  غـــدد 
الملـــك حمـــد الجامعـــي عضـــو اللجنة 

عرًضا حول آخر المستجدات المتعلقة 
المبكـــر  للكشـــف  الوطنيـــة  بالحملـــة 
والفعاليـــات  القولـــون.  ســـرطان  عـــن 
المجتمعيـــة التوعويـــة التـــي تســـاهم 

فـــي زيـــادة الوعي حول هـــذه الحملة 
وأهدافها الرامية إلى توفير وتحقيق 
سبل الوقاية الممكنة والكشف المبكر 
عـــن ســـرطان القولـــون فـــي المجتمع 

البحريني بين الفئات المستهدفة.
كما اســـتعرضت أهم وأبرز التوصيات 
الصادرة عن منتدى مكافحة الســـمنة 
في مملكة البحرين وتدشـــين المبادئ 
وزيـــادة  الســـمنة  لعـــاج  التوجيهيـــة 
والمراهقيـــن  األطفـــال  لـــدى  الـــوزن 
وزارة  نظمتهـــا  والتـــي  والبالغيـــن 
الصحـــة تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمـــراض المزمنة 

غير السارية.

المنامة - وزارة الصحة

عرض مشروع  للخطة الوطنية لمرض فقر الدم المنجلي
تدشين المبادئ التوجيهية لعالج السمنة لدى األطفال
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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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تزامنـــا مـــع إعـــان عـــام 2022 “عـــام 
الشـــباب البحريني” الذي أطلقه ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، تم إطاق “فريق 
الشـــباب” ضمـــن فـــرق العمـــل التابعـــة 
لجمعية الســـكري البحرينيـــة بتوجيه 
كريـــم مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الفريـــق طبيـــب  البحرينيـــة  الســـكري 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
لتخصيـــص  اســـتجابًة  ذلـــك  ويأتـــي 

25 مـــارس مـــن كل عام يوم الشـــباب 
البحرينـــي؛ والـــذ ي يتـــم مـــن خالـــه 
التركيز على البرامج الموجهة للشباب 
والمتماشـــية مع طموحاتهم وتسليط 
البحرينـــي  الشـــباب  علـــى  الضـــوء 

المعطاء والمبدع في كل المجاالت
بجمعيـــة  الشـــباب  فريـــق  ويتكـــون 
مجموعـــة  مـــن  البحرينيـــة  الســـكري 
مـــن الشـــباب البحرينييـــن المصابيـــن 
بالســـكري برئاســـة  إيهاب علي ونائب 
الرئيس  نوف شاهين وبعضوية ناصر 
وطـــارق  البلوشـــي  ومهـــا  التوبانـــي 

المطـــوع وفاطمـــة يوســـف. ويهـــدف 
الفريق لتعزيز المواطنة وحس الوالء 
واالنتمـــاء عنـــد فئة الشـــباب المصاب 
بالســـكري والتعـــاون مـــع المؤسســـات 
والمراكـــز  واألنديـــة  والجمعيـــات 
الشـــبابية في مملكة البحرين، والعمل 
كحلقـــة وصل بين الشـــباب المصابين 
بالســـكري لمساعدتهم على التأقلم مع 
السكري وتوفير بيئة معنوية مساندة 
لهم ولمشاركة الخبرات وتمكينهم من 

التعايش بنجاح وصحة مع السكري.
يذكـــر أن جمعيـــة الســـكري البحرينية 

احتضنت أطفال الســـكري منذ الصغر 
عبـــر برنامج مخيم شـــروق المســـتمر 
على مدى عشـــرين عاما، وتم تشكيل 
فريق الشباب الذين كانوا مع الجمعية 
منـــذ مشـــاركاتهم فـــي الطفولـــة فـــي 

مخيم شروق.
وجمعيـــة الســـكري البحرينيـــة عضـــو 
فـــي االتحـــاد الدولـــي للســـكري الـــذي 
المصابيـــن  تمكيـــن  علـــى  يشـــجع 
بالســـكري مـــن خلـــق فـــرص للتعـــاون 
ومشـــاركة الخبـــرات ضمـــن عـــدد من 
البرامـــج موجهـــة للشـــباب واليافعين 
مثل برنامج القادة الشـــباب للســـكري 

وبرنامـــج الحلقـــة الزرقـــاء. ويســـتعد 
مبادراتـــه  إلطـــاق  الشـــباب  فريـــق 
عصريـــة  شـــبابية  بقيـــادة  وبرامجـــه 
موجهة ألقرانهم من الشباب السكرين 
مـــن عمـــر 15 إلـــى 35 عامـــًا بإشـــراف 
مـــن مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
البحرينية، حيث ُيشارك في اإلشراف 
مريـــم الهاجـــري نائب رئيـــس مجلس 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة  إدارة 
وســـامية القطان رئيســـة لجنة مخيم 
شروق ودالل الرميحي رئيسة اللجنة 
العلميـــة وكوثـــر العيـــد رئيســـة لجنـــة 

التوعية واإلعام.

جمعية السكري

إطالق “فريق الشباب” ضمن فرق العمل التابعة لـ “السكري البحرينية”
دعم المصابين وتمكينهم للتعايش مع المرض

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة

الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وقعـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة  اإلنســـانية 
األمريكيـــة،  اإلرســـالية  مستشـــفى 
بحضور يوسف اليعقوب األمين العام 
المســـاعد للتخطيـــط وتنميـــة الموارد 
الخيريـــة بالمؤسســـة، وعلـــي طـــرادة 
مدير جمع التبرعات وخدمة المجتمع 
اإلرســـالية  بمستشـــفى  والتســـويق 
األمريكيـــة، وذلـــك في إطـــار حرصها 
الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.
اإلرســـالية  مستشـــفى  وســـيقدم 
األمريكيـــة بموجـــب االتفاقية نســـبة 
علـــى   %  25 إلـــى  تصـــل  تخفيـــض 
جميـــع خدمـــات المستشـــفى لجميـــع 
أســـر األرامل واأليتام المكفولين لدى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إضافة إلى جميع موظفي المؤسســـة 

وعوائلهـــم، في جميع الفـــروع، وذلك 
المستشـــفى  مبـــادرات  مـــن  كجـــزء 
للمجتمع، وإيماًنا بدوره في الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع المؤسســـة، وحرًصـــا 

على صحة جميع فئات المجتمع.
وثمـــن اليعقـــوب هـــذه المبـــادرة التي 
األرامـــل  أســـر  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  واأليتـــام 
هـــذه  ســـتدعم  حيـــث  المؤسســـة، 

المبـــادرة مشـــروع بطاقة “إشـــراقات” 
بتقديـــم  المعنيـــة  البطاقـــة  وهـــي 
لألســـر  الخدمـــات  أنـــواع  مختلـــف 
المكفولة بأســـعار ُمخفضـــة، كما تقدم 
المستشـــفى  إلدارة  الجزيـــل  بشـــكره 
علـــى هذا التعـــاون، داعًيا مؤسســـات 
المجتمع للمبادرة بالمساهمة في مثل 
هذه المشروع الخيري النبيل تحقيًقا 

لمبادئ التكافل االجتماعي.

لموظفي “الملكية” وأسر األرامل واأليتام

تخفيض 25 % على خدمات “اإلرسالية األميركية”
المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفة بمكتبهـــا رئيس مركز الفكر 
واألبحاث، وزير الداخلية الســـابق 
ماركـــو  اإليطاليـــة  بالجمهوريـــة 

مينيتي، والوفد المرافق له.
وخال اللقاء، أشادت الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
الثنائيـــة  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
المتميـــزة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطالية 
كافـــة  فـــي  مســـتمر  تقـــدم  مـــن 
المجـــاالت، حيـــث أكـــدت األميـــن 
العـــام أهمية التباحث بشـــأن عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 
وتعزيـــز  للتطويـــر  المشـــترك 

العاقـــات لارتقـــاء بيـــن البلدين، 
متمنية له دوام التوفيق.

عـــن  مينيتـــي  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
العـــام،  األميـــن  بلقـــاء  ســـعادته 
متمنيا لهـــا كل التوفيق والســـداد 

فيمـــا تبذلـــه من جهود فـــي تعزيز 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  مســـيرة 
مملكـــة البحرين وتنميـــة التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس مركز الفكر واألبحاث

تقوية التعاون األكاديمي مع إيطاليا

المنامة - وزارة الصحة

قالــت إدارة الصحــة العامــة إنهــا تلقــت يــوم أمــس األحــد 
الموافق 27 مارس 2022م، شكوى من ولية أمر في إحدى 
المدارس الخاصة، بوجود حالة تسمم أثناء المشاركة في 
أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت محدودة 
أفــادت بإصابتهــا بالتســمم الغذائــي، بعد تناولهــا الوجبات 

من أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.

العامـــة  الصحـــة  وكشـــفت 
بـــأن وضع الحاالت مســـتقر، 
وكانـــت الحاالت ولله الحمد 

بسيطة. 
ولفتت إلى أنه جاٍر اآلن عمل 
والفحوصـــات  اإلجـــراءات 
مـــن  والتحقـــق  الازمـــة 
قســـم  قبـــل  مـــن  الشـــكوى 
مراقبـــة األغذيـــة بالتنســـيق 
المدرســـية،  الصحـــة  مـــع 
ومكافحه األمراض، ووزارة 

التربية والتعليم.

الصحـــة  إدارة  وأهابـــت 
العامـــة بجميع محـــات بيع 
باتخـــاذ  األغذيـــة  وتـــداول 
الازمـــة  كافةالتدابيـــر 
اإلرشادات  بجميع  وااللتزام 
التســـممات  لمنـــع  الصحيـــة 
وقايـــة  وضـــرورة  الغذائيـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
العرضيـــة  التســـممات  مـــن 
الغذائيـــة عن طريـــق تداول 
والمشـــروبات  األطعمـــة 

بالشكل الصحي والسليم.

حاالت تسمم.. و“الصحة” تحقق

بحث مستجدات واجهة الغوص في المحرق
“األشغال” تؤكد استعدادها لدعم المشروع... “الثروة البحرية” و“السياحة”:

بحث وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
البلديـــات  بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج 
مع الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
قائـــدي،  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
مســـتجدات مشـــروع واجهـــة الغوص 

البحرية في المحرق. 
جاء ذلـــك خال اللقاء الـــذي ُعقد في 
مبنى وكالة الزراعـــة والثروة البحرية 
بالبديـــع، بحضـــور مديـــر إدارة الرقابة 
البحرية خالد الشـــيراوي ومدير إدارة 
المشـــاريع والمنشـــآت بهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض أحمد تقي. 
مـــن جهتـــه، أكـــد الحـــواج أن الوكالـــة 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف مستعدة لتقديم 

إنجـــاح  أجـــل  مـــن  المطلـــوب  الدعـــم 
البحريـــة،  الغـــوص  واجهـــة  مشـــروع 
بمـــا يدعـــم توجهـــات مملكـــة البحرين 
الـــذي  الســـياحي  بالقطـــاع  للنهـــوض 
ـــا لدعـــم االقتصـــاد  يشـــكل رافـــًدا مهمًّ

الوطني. 

وأشار إلى أن الوكالة ستعمل بالشراكة 
مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
لضمان تنفيذ مشـــروع واجهة الغوص 
البحريـــة بالصـــورة التـــي تحافظ على 
البيئـــة البحرية كما تكـــون داعًما لعمل 
هـــذه  فـــي  الموجوديـــن  الصياديـــن 

المنطقـــة، مؤكـــًدا الحرص علـــى إتمام 
مـــع  بالتعـــاون  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
الهيئـــة من أجـــل تنفيذ هذا المشـــروع 

االستراتيجي كما هو مخطط له. 
مـــن جهتـــه، عبـــر قائـــدي عـــن ترحيب 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
بالتعـــاون مع وكالـــة الزراعـــة والثروة 
المشـــاريع  يخـــدم  بمـــا  البحريـــة، 
الســـياحية الجديـــدة لمملكـــة البحرين 
2026-2022، وفي إطار أولوية تنمية 
تضمنتهـــا  التـــي  الواعـــدة  القطاعـــات 
خطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة الموقرة ومـــن ضمنها 
القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاًسا 
للواقـــع الـــذي رســـمته االســـتراتيجية 
2022- البحريـــن  لمملكـــة  الســـياحية 

.2026

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

جانب من اللقاء 

ترأســـت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
لعـــام2022  األول  االجتمـــاع  أعمـــال 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنة غير السارية، األحد المنصرم، 
حيث عقد االجتماع حضوريًا وكذلك 
عـــن بعد مـــن خـــال االتصـــال المرئي 
وذلك بحضـــور مريم الهاجري الوكيل 
المســـاعد للصحـــة العامـــة وبمشـــاركة 

أعضاء اللجنة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع إقـــرار جـــدول 
محضـــر  علـــى  والتصديـــق  األعمـــال 
الســـابق، وعـــرض جـــدول  االجتمـــاع 
متابعة القرارات والتوصيات الصادرة 
باالجتماع الســـابق. كمـــا تمت إحاطة 

اللجنـــة علمـــا بمشـــروع قـــرار إعـــادة 
تشـــكيل اللجنـــة التـــي ســـتنتهي مدة 
عملهـــا فـــي أبريـــل 2022، وســـيصدر 
الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  قـــرار  بشـــأنها 

الموقر.
ومـــن جهتـــه قـــدم الشـــيخ صقـــر بـــن 
خبيـــر  مستشـــار  خليفـــة  آل  ســـلمان 
شـــؤون  بـــوزارة  الشـــباب  شـــؤون 
اللجنـــة  عضـــو  والرياضـــة  الشـــباب 
خال االجتماع عرًضا لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنظـــام الغذائـــي والنشـــاط 
البدنـــي، كمـــا قدمـــت نجاة أبـــو الفتح 
بـــوزارة  مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة 
الوطنيـــة  للخطـــة  مشـــروًعا  الصحـــة 

لمرض األنيميا المنجلي، وآخر للخطة 
الوطنيـــة لمـــرض التصلـــب اللويحـــي، 
حيث ســـيتم مراجعتهما مـــع الجهات 
االجتمـــاع  فـــي  وتقديمهمـــا  المعنيـــة 

القادم للجنة لاعتماد.
استشـــاري  الرميحـــي  دالل  وقدمـــت 
بمستشـــفى  والســـكري  صمـــاء  غـــدد 
الملـــك حمـــد الجامعـــي عضـــو اللجنة 

عرًضا حول آخر المستجدات المتعلقة 
المبكـــر  للكشـــف  الوطنيـــة  بالحملـــة 
والفعاليـــات  القولـــون.  ســـرطان  عـــن 
المجتمعيـــة التوعويـــة التـــي تســـاهم 

فـــي زيـــادة الوعي حول هـــذه الحملة 
وأهدافها الرامية إلى توفير وتحقيق 
سبل الوقاية الممكنة والكشف المبكر 
عـــن ســـرطان القولـــون فـــي المجتمع 

البحريني بين الفئات المستهدفة.
كما اســـتعرضت أهم وأبرز التوصيات 
الصادرة عن منتدى مكافحة الســـمنة 
في مملكة البحرين وتدشـــين المبادئ 
وزيـــادة  الســـمنة  لعـــاج  التوجيهيـــة 
والمراهقيـــن  األطفـــال  لـــدى  الـــوزن 
وزارة  نظمتهـــا  والتـــي  والبالغيـــن 
الصحـــة تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمـــراض المزمنة 

غير السارية.

المنامة - وزارة الصحة

عرض مشروع  للخطة الوطنية لمرض فقر الدم المنجلي
تدشين المبادئ التوجيهية لعالج السمنة لدى األطفال
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تزامنـــا مـــع إعـــان عـــام 2022 “عـــام 
الشـــباب البحريني” الذي أطلقه ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، تم إطاق “فريق 
الشـــباب” ضمـــن فـــرق العمـــل التابعـــة 
لجمعية الســـكري البحرينيـــة بتوجيه 
كريـــم مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الفريـــق طبيـــب  البحرينيـــة  الســـكري 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
لتخصيـــص  اســـتجابًة  ذلـــك  ويأتـــي 

25 مـــارس مـــن كل عام يوم الشـــباب 
البحرينـــي؛ والـــذ ي يتـــم مـــن خالـــه 
التركيز على البرامج الموجهة للشباب 
والمتماشـــية مع طموحاتهم وتسليط 
البحرينـــي  الشـــباب  علـــى  الضـــوء 

المعطاء والمبدع في كل المجاالت
بجمعيـــة  الشـــباب  فريـــق  ويتكـــون 
مجموعـــة  مـــن  البحرينيـــة  الســـكري 
مـــن الشـــباب البحرينييـــن المصابيـــن 
بالســـكري برئاســـة  إيهاب علي ونائب 
الرئيس  نوف شاهين وبعضوية ناصر 
وطـــارق  البلوشـــي  ومهـــا  التوبانـــي 

المطـــوع وفاطمـــة يوســـف. ويهـــدف 
الفريق لتعزيز المواطنة وحس الوالء 
واالنتمـــاء عنـــد فئة الشـــباب المصاب 
بالســـكري والتعـــاون مـــع المؤسســـات 
والمراكـــز  واألنديـــة  والجمعيـــات 
الشـــبابية في مملكة البحرين، والعمل 
كحلقـــة وصل بين الشـــباب المصابين 
بالســـكري لمساعدتهم على التأقلم مع 
السكري وتوفير بيئة معنوية مساندة 
لهم ولمشاركة الخبرات وتمكينهم من 

التعايش بنجاح وصحة مع السكري.
يذكـــر أن جمعيـــة الســـكري البحرينية 

احتضنت أطفال الســـكري منذ الصغر 
عبـــر برنامج مخيم شـــروق المســـتمر 
على مدى عشـــرين عاما، وتم تشكيل 
فريق الشباب الذين كانوا مع الجمعية 
منـــذ مشـــاركاتهم فـــي الطفولـــة فـــي 

مخيم شروق.
وجمعيـــة الســـكري البحرينيـــة عضـــو 
فـــي االتحـــاد الدولـــي للســـكري الـــذي 
المصابيـــن  تمكيـــن  علـــى  يشـــجع 
بالســـكري مـــن خلـــق فـــرص للتعـــاون 
ومشـــاركة الخبـــرات ضمـــن عـــدد من 
البرامـــج موجهـــة للشـــباب واليافعين 
مثل برنامج القادة الشـــباب للســـكري 

وبرنامـــج الحلقـــة الزرقـــاء. ويســـتعد 
مبادراتـــه  إلطـــاق  الشـــباب  فريـــق 
عصريـــة  شـــبابية  بقيـــادة  وبرامجـــه 
موجهة ألقرانهم من الشباب السكرين 
مـــن عمـــر 15 إلـــى 35 عامـــًا بإشـــراف 
مـــن مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
البحرينية، حيث ُيشارك في اإلشراف 
مريـــم الهاجـــري نائب رئيـــس مجلس 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة  إدارة 
وســـامية القطان رئيســـة لجنة مخيم 
شروق ودالل الرميحي رئيسة اللجنة 
العلميـــة وكوثـــر العيـــد رئيســـة لجنـــة 

التوعية واإلعام.

جمعية السكري

إطالق “فريق الشباب” ضمن فرق العمل التابعة لـ “السكري البحرينية”
دعم المصابين وتمكينهم للتعايش مع المرض

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة

الثالثاء 29 مارس 2022 - 26 شعبان 1443 - العدد 4914

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وقعـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة  اإلنســـانية 
األمريكيـــة،  اإلرســـالية  مستشـــفى 
بحضور يوسف اليعقوب األمين العام 
المســـاعد للتخطيـــط وتنميـــة الموارد 
الخيريـــة بالمؤسســـة، وعلـــي طـــرادة 
مدير جمع التبرعات وخدمة المجتمع 
اإلرســـالية  بمستشـــفى  والتســـويق 
األمريكيـــة، وذلـــك في إطـــار حرصها 
الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى 

المتميزة للمستفيدين من خدماتها.
اإلرســـالية  مستشـــفى  وســـيقدم 
األمريكيـــة بموجـــب االتفاقية نســـبة 
علـــى   %  25 إلـــى  تصـــل  تخفيـــض 
جميـــع خدمـــات المستشـــفى لجميـــع 
أســـر األرامل واأليتام المكفولين لدى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إضافة إلى جميع موظفي المؤسســـة 

وعوائلهـــم، في جميع الفـــروع، وذلك 
المستشـــفى  مبـــادرات  مـــن  كجـــزء 
للمجتمع، وإيماًنا بدوره في الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع المؤسســـة، وحرًصـــا 

على صحة جميع فئات المجتمع.
وثمـــن اليعقـــوب هـــذه المبـــادرة التي 
األرامـــل  أســـر  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  واأليتـــام 
هـــذه  ســـتدعم  حيـــث  المؤسســـة، 

المبـــادرة مشـــروع بطاقة “إشـــراقات” 
بتقديـــم  المعنيـــة  البطاقـــة  وهـــي 
لألســـر  الخدمـــات  أنـــواع  مختلـــف 
المكفولة بأســـعار ُمخفضـــة، كما تقدم 
المستشـــفى  إلدارة  الجزيـــل  بشـــكره 
علـــى هذا التعـــاون، داعًيا مؤسســـات 
المجتمع للمبادرة بالمساهمة في مثل 
هذه المشروع الخيري النبيل تحقيًقا 

لمبادئ التكافل االجتماعي.

لموظفي “الملكية” وأسر األرامل واأليتام

تخفيض 25 % على خدمات “اإلرسالية األميركية”
المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفة بمكتبهـــا رئيس مركز الفكر 
واألبحاث، وزير الداخلية الســـابق 
ماركـــو  اإليطاليـــة  بالجمهوريـــة 

مينيتي، والوفد المرافق له.
وخال اللقاء، أشادت الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
الثنائيـــة  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
المتميـــزة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطالية 
كافـــة  فـــي  مســـتمر  تقـــدم  مـــن 
المجـــاالت، حيـــث أكـــدت األميـــن 
العـــام أهمية التباحث بشـــأن عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 
وتعزيـــز  للتطويـــر  المشـــترك 

العاقـــات لارتقـــاء بيـــن البلدين، 
متمنية له دوام التوفيق.

عـــن  مينيتـــي  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
العـــام،  األميـــن  بلقـــاء  ســـعادته 
متمنيا لهـــا كل التوفيق والســـداد 

فيمـــا تبذلـــه من جهود فـــي تعزيز 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  مســـيرة 
مملكـــة البحرين وتنميـــة التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تستقبل رئيس مركز الفكر واألبحاث

تقوية التعاون األكاديمي مع إيطاليا

المنامة - وزارة الصحة

قالــت إدارة الصحــة العامــة إنهــا تلقــت يــوم أمــس األحــد 
الموافق 27 مارس 2022م، شكوى من ولية أمر في إحدى 
المدارس الخاصة، بوجود حالة تسمم أثناء المشاركة في 
أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث إن حاالت محدودة 
أفــادت بإصابتهــا بالتســمم الغذائــي، بعد تناولهــا الوجبات 

من أحد المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.

العامـــة  الصحـــة  وكشـــفت 
بـــأن وضع الحاالت مســـتقر، 
وكانـــت الحاالت ولله الحمد 

بسيطة. 
ولفتت إلى أنه جاٍر اآلن عمل 
والفحوصـــات  اإلجـــراءات 
مـــن  والتحقـــق  الازمـــة 
قســـم  قبـــل  مـــن  الشـــكوى 
مراقبـــة األغذيـــة بالتنســـيق 
المدرســـية،  الصحـــة  مـــع 
ومكافحه األمراض، ووزارة 

التربية والتعليم.

الصحـــة  إدارة  وأهابـــت 
العامـــة بجميع محـــات بيع 
باتخـــاذ  األغذيـــة  وتـــداول 
الازمـــة  كافةالتدابيـــر 
اإلرشادات  بجميع  وااللتزام 
التســـممات  لمنـــع  الصحيـــة 
وقايـــة  وضـــرورة  الغذائيـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
العرضيـــة  التســـممات  مـــن 
الغذائيـــة عن طريـــق تداول 
والمشـــروبات  األطعمـــة 

بالشكل الصحي والسليم.

حاالت تسمم.. و“الصحة” تحقق

بحث مستجدات واجهة الغوص في المحرق
“األشغال” تؤكد استعدادها لدعم المشروع... “الثروة البحرية” و“السياحة”:

بحث وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
البلديـــات  بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج 
مع الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
قائـــدي،  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
مســـتجدات مشـــروع واجهـــة الغوص 

البحرية في المحرق. 
جاء ذلـــك خال اللقاء الـــذي ُعقد في 
مبنى وكالة الزراعـــة والثروة البحرية 
بالبديـــع، بحضـــور مديـــر إدارة الرقابة 
البحرية خالد الشـــيراوي ومدير إدارة 
المشـــاريع والمنشـــآت بهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض أحمد تقي. 
مـــن جهتـــه، أكـــد الحـــواج أن الوكالـــة 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف مستعدة لتقديم 

إنجـــاح  أجـــل  مـــن  المطلـــوب  الدعـــم 
البحريـــة،  الغـــوص  واجهـــة  مشـــروع 
بمـــا يدعـــم توجهـــات مملكـــة البحرين 
الـــذي  الســـياحي  بالقطـــاع  للنهـــوض 
ـــا لدعـــم االقتصـــاد  يشـــكل رافـــًدا مهمًّ

الوطني. 

وأشار إلى أن الوكالة ستعمل بالشراكة 
مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
لضمان تنفيذ مشـــروع واجهة الغوص 
البحريـــة بالصـــورة التـــي تحافظ على 
البيئـــة البحرية كما تكـــون داعًما لعمل 
هـــذه  فـــي  الموجوديـــن  الصياديـــن 

المنطقـــة، مؤكـــًدا الحرص علـــى إتمام 
مـــع  بالتعـــاون  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
الهيئـــة من أجـــل تنفيذ هذا المشـــروع 

االستراتيجي كما هو مخطط له. 
مـــن جهتـــه، عبـــر قائـــدي عـــن ترحيب 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
بالتعـــاون مع وكالـــة الزراعـــة والثروة 
المشـــاريع  يخـــدم  بمـــا  البحريـــة، 
الســـياحية الجديـــدة لمملكـــة البحرين 
2026-2022، وفي إطار أولوية تنمية 
تضمنتهـــا  التـــي  الواعـــدة  القطاعـــات 
خطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة الموقرة ومـــن ضمنها 
القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاًسا 
للواقـــع الـــذي رســـمته االســـتراتيجية 
2022- البحريـــن  لمملكـــة  الســـياحية 

.2026

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

جانب من اللقاء 

ترأســـت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
لعـــام2022  األول  االجتمـــاع  أعمـــال 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنة غير السارية، األحد المنصرم، 
حيث عقد االجتماع حضوريًا وكذلك 
عـــن بعد مـــن خـــال االتصـــال المرئي 
وذلك بحضـــور مريم الهاجري الوكيل 
المســـاعد للصحـــة العامـــة وبمشـــاركة 

أعضاء اللجنة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع إقـــرار جـــدول 
محضـــر  علـــى  والتصديـــق  األعمـــال 
الســـابق، وعـــرض جـــدول  االجتمـــاع 
متابعة القرارات والتوصيات الصادرة 
باالجتماع الســـابق. كمـــا تمت إحاطة 

اللجنـــة علمـــا بمشـــروع قـــرار إعـــادة 
تشـــكيل اللجنـــة التـــي ســـتنتهي مدة 
عملهـــا فـــي أبريـــل 2022، وســـيصدر 
الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  قـــرار  بشـــأنها 

الموقر.
ومـــن جهتـــه قـــدم الشـــيخ صقـــر بـــن 
خبيـــر  مستشـــار  خليفـــة  آل  ســـلمان 
شـــؤون  بـــوزارة  الشـــباب  شـــؤون 
اللجنـــة  عضـــو  والرياضـــة  الشـــباب 
خال االجتماع عرًضا لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنظـــام الغذائـــي والنشـــاط 
البدنـــي، كمـــا قدمـــت نجاة أبـــو الفتح 
بـــوزارة  مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة 
الوطنيـــة  للخطـــة  مشـــروًعا  الصحـــة 

لمرض األنيميا المنجلي، وآخر للخطة 
الوطنيـــة لمـــرض التصلـــب اللويحـــي، 
حيث ســـيتم مراجعتهما مـــع الجهات 
االجتمـــاع  فـــي  وتقديمهمـــا  المعنيـــة 

القادم للجنة لاعتماد.
استشـــاري  الرميحـــي  دالل  وقدمـــت 
بمستشـــفى  والســـكري  صمـــاء  غـــدد 
الملـــك حمـــد الجامعـــي عضـــو اللجنة 

عرًضا حول آخر المستجدات المتعلقة 
المبكـــر  للكشـــف  الوطنيـــة  بالحملـــة 
والفعاليـــات  القولـــون.  ســـرطان  عـــن 
المجتمعيـــة التوعويـــة التـــي تســـاهم 

فـــي زيـــادة الوعي حول هـــذه الحملة 
وأهدافها الرامية إلى توفير وتحقيق 
سبل الوقاية الممكنة والكشف المبكر 
عـــن ســـرطان القولـــون فـــي المجتمع 

البحريني بين الفئات المستهدفة.
كما اســـتعرضت أهم وأبرز التوصيات 
الصادرة عن منتدى مكافحة الســـمنة 
في مملكة البحرين وتدشـــين المبادئ 
وزيـــادة  الســـمنة  لعـــاج  التوجيهيـــة 
والمراهقيـــن  األطفـــال  لـــدى  الـــوزن 
وزارة  نظمتهـــا  والتـــي  والبالغيـــن 
الصحـــة تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمـــراض المزمنة 

غير السارية.

المنامة - وزارة الصحة

عرض مشروع  للخطة الوطنية لمرض فقر الدم المنجلي
تدشين المبادئ التوجيهية لعالج السمنة لدى األطفال

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/491429025054.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/pdf-version/2022/4914#pdf51744
https://www.albiladpress.com/news/2022/4914/bahrain/751367.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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بكل المقاييس، احتفلت مملكة البحرين بيوم الشباب البحريني المصادف للخامس 
والعشـــرين مـــن شـــهر مارس، وفـــي أول صـــورة احتفالية بهـــذه المناســـبة الوطنية 
الرائدة، ونقول إننا نصفها “امتيازا بكل المقاييس” ألن فيها تجســـد اهتمام حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المفدى حفظه هللا 
ورعاه وتقدير جالته لجهود أبنائه شـــباب الوطن من أجل رفعة وتقديم “البحرين 

الغالية”، والتمنيات المباركة بمستقبل واعد حافل باإلنجاز والعطاء الممتد.
احتفال قصر الصخير أفرح كل بيت بحريني، بحضور ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، وفي غمـــرة هذا الفرح تشـــرف مجموعة من شـــباب 
البحرين بلقاء جالته، وألنه يوم مهم في روزنامتنا البحرينية، والرتباطه بمسيرة 
التنميـــة الحضارية، فقد كان توجيه جالته الســـامي الكريـــم، وليس ذلك غريبا بل 
شـــهدناه منذ انطاقة المشـــروع اإلصاحي الكبير في العهد الزاهر للعاهل المفدى، 
أال وهـــو مـــا جـــاء نًصا في الكلمة الســـامية: “ومـــن منطلق هذا الحـــرص واالهتمام، 

نواصل في توجيه أصحاب المســـؤولية واالختصاص في الحقل الشـــبابي لارتقاء 
بشـــؤونه وتطويـــر برامجـــه المخصصة لشـــبابنا وشـــاباتنا، والذين نشـــهد لهم تفوًقا 
ملحوًظـــا علـــى كل األصعدة الوطنيـــة والدولية، خصوًصا في هـــذه الفترة الحرجة 
التـــي تطلبت صبًرا كبيًرا وعمًا اســـتثنائًيا، في مواجهة مخاطـــر الجائحة، ليكونوا 
علـــى قـــدر ثقتنا بهم في تولي مســـؤولياتهم الوطنية والقيادية في شـــتى المواقع، 
والبحريـــن تواصل ســـيرها إلى األمـــام نحو التعافي التام، بعون هللا”، وبكل شـــرف 
أقـــول إن هـــذا “االقتبـــاس” ال ينتهـــي لمـــا فيه من مشـــاعر أبوية من قائـــد أب كريم 

ألبنائه.
فرح وســـرور وأجواء من البهجة عشـــناها في هذه المناسبة، وكلنا نحتاج إلى هذه 
األجـــواء فـــي بادنا الغالية التي وضعت منذ القدم اإلنســـان كثـــروة حقيقية، لذلك 
نشـــكر جالة العاهـــل المفدى رعاه هللا ونهنئ كل أهل البلد وخصوصا شـــبابها بهذا 
المقام البحريني األصيل، وكم ســـعدنا بتوجيه جالته بتسمية أحد شوارع المملكة 
باسم “شارع الشباب البحريني” اعتزاًزا بدورهم في خدمة وطنهم وتقديًرا لعملهم 
الدؤوب في تطوير مهاراتهم من أجل بناء مستقبل زاهر لهذا الوطن. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

توجيه جاللة العاهل المفدى للمسؤولين عن قطاع الشباب

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

للتواصل: 17111483

سوء أدب األمم المتحدة مع السعودية
بوسعنا أن ندخل في مساجلة طويلة ال تنتهي نسوق فيها نماذج ال تحصى 
مـــن انحياز األمـــم المتحدة ودول الغـــرب عموما لقوى التطـــرف واإلرهاب، 
والمســـاهمة فـــي عمليـــة تضليـــل النـــاس، فانحـــدار األخاق أصبـــح ظاهرة 
عامـــة فـــي أروقة األمم المتحدة التي أعلنت قلقها إزاء الغارات على مدينة 
الحديـــدة، ولـــم تنطـــق بكلمة واحـــدة عـــن العدوان الغاشـــم على المنشـــآت 
النفطية والمناطق المدنية في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.. 

إنه سوء أدب بكل معنى الكلمة.
هـــل هنـــاك أبشـــع من هـــذه األدوار الســـلبية التـــي تمارســـها األمـــم المتحدة 
وتســـاهلها مـــع الحوثي فـــي عدوانه وغض الطـــرف عن أنشـــطته اإلرهابية 
التخريبيـــة فـــي المنطقـــة، أيعقـــل أن منظمـــة بحجـــم األمم المتحـــدة تقف 
عاجزة وضعيفة بوجه التآمر اإليراني الحوثي الذي يســـتهدف أمن المملكة 
العربية السعودية.. أين هي المسؤولية واألسس الحقيقية للصحة والعافية 

األخاقية والروحية التي يرتكز عليها عمل األمم المتحدة ودستورها. 
ال نريـــد أن نغـــرق فـــي األســـئلة ونمـــأل صفحاتنـــا بعامـــات التعجـــب، لكننـــا 
نقول إن المملكة العربية الســـعودية قـــادرة على الدفاع عن أمنها وأراضيها 

واســـتقرارها علـــى مختلـــف المســـتويات، ولفـــظ “الخـــوف والتراجـــع” غيـــر 
موجود أصا في قاموســـها، لكن من المعيب والمخجل أن المجتمع الدولي 
ال يظهـــر بالصـــورة الائقـــة ويتحدث بلغة بائســـة فاقـــدة المعنـــى والعافية، 
وكذلك الدول الغربية صاحبة السلوك والمواقف المتقلبة والسياسة الذيلية 

المتخاذلة.
وزير اإلعام اليمني، معمر اإلرياني قال “إن ميليشيا الحوثي تستغل اتفاق 
اســـتوكهولم واستمرار ســـيطرتها على موانئ الحديدة لمواصلة ممارساتها 
التـــي تهـــدد الماحة الدولية، تحت ســـمع وبصر بعثة األمـــم المتحدة لدعم 
اتفـــاق الحديـــدة “أونمهـــا”، واتهـــم البعثـــة األمميـــة بأنها باتت مجـــرد غطاء 

للميليشيا الحوثية لخرق االتفاق وتنفيذ األنشطة اإلرهابية”.
األمـــم المتحدة ومعهـــا الدول الغربيـــة عبر اعتمادها سياســـة الضحك على 
الذقـــون إذا صـــح التعبيـــر قـــد تزيد دعـــم المنظمـــات اإلرهابيـــة وتحقق لها 
أرضيـــة ال تحلـــم بهـــا، لكـــن كل المؤامرات ســـتواجه ســـدودا منيعـــة قوامها 
المملكة العربية السعودية وأشقاؤها العرب، وهي قوة ضاربة غير محسوبة 

عند الغرب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحم اهلل “أم صقر” 
 قبل أيام قليلة، رحلت عنا السيدة الفاضلة نادية أدباهي “أم صقر” 
رحمهـــا هللا، األرملـــة المكافحـــة والمناضلـــة، والمتوجـــة بلقـــب األم 
المثالية من قبل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 

اإلنسانية في العام 2018.
وقد شهد الكثيرون للفقيدة بالسمعة الطيبة، وحسن الخلق، وقصة 
النجـــاح الكبيـــرة التـــي حققتها في تربيـــة أوالدها صقـــر وهيا، رغم 
حيـــاة الترمـــل الصعبـــة التـــي واجهتها، والتـــي لم تمنعها مـــن مد يد 

العون والمساعدة والنجدة لآلخرين.
ولم تتوقف الفقيدة عن خدمة األرامل واأليتام والمحتاجين تحت 
مظلـــة المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية ولو للحظـــة واحدة، 
كمـــا مثلت المؤسســـة بالعديـــد من المبـــادرات والـــورش والفعاليات 
التطوعيـــة، بشـــكل فعـــال، أوجد األثـــر الطيب واألمل فـــي النفوس 

الموجوعة.
وخدمـــت أم صقـــر رحمهـــا هللا لســـنوات طويلة في القطـــاع الطبي، 
حيث شـــغلت منصب رئيس برنامج تمريض صحـــة المجتمع بكلية 
العلـــوم الصحية، باإلضافة إلى تدريبها الكثير من الطلبة والطالبات 

بشكل تطوعي حتى لحظة تخرجهم.
كمـــا كانت امرأة محبة للخير بشـــكل ملحـــوظ، وصاحبة العديد من 
المبـــادرات التطوعية كأخـــت لكل األرامل، وأم لجميع األيتام، حيث 
كانت تحرص على الســـؤال عنهم باستمرار، وعدم قطيعة أي منهم، 

وبجهد جبار.
رحيل صاحبة االبتســـامة المشرقة الســـيدة “نادية أدباهي” يجعلني 
أســـتذكرها بمتـــن مقال اليوم بكل شـــكر وعرفان، فالفائـــز الحقيقي 
هـــو من يرحـــل، تاركا خلفه األثر الطيب والســـمعة الخيرة، والدعوة 

المستجابة بالمغفرة والرحمة والثواب.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

العقد البنفسجي
نبـــدأ مقـــال اليوم بقراءة في العنـــوان، فمن يبدأ بكســـر العين، فهو يرى 
قـــادة بنفســـجية، باعتبـــار هذا النـــوع مـــن المجوهرات يضفي ســـعادة 
وراحـــة للنفس ومشـــاعر عـــدة مختلجة بالثقـــة واالعتزاز، أمـــا من يبدأ 
بفتح العين فإنه شـــخص لديه أكبر مدى من االتســـاع، ويرى بعًدا زمنًيا 
مرتبًطا ببعضه.. في حين قد تأتي فئة تكســـر العين تارة وتفتحها تارة 
أخـــرى، ألنهـــا قد تجد معان مختلفـــة، وال خاف في ذلك أبـــًدا في زمن 
تتنـــوع فيـــه المفاهيـــم، ألننـــي ال أرى اختاًفـــا بقدر مـــا أرى عاقة عمق 

واتساع، فمن كلمة واحدة تتعدد القراءات نحو مفاهيم كثيرة.
وهذا األمر يجعلني أنتقل لصورة أخرى تتعلق بوجهات النظر التحليلية 
حـــول موضـــوع أو قضيـــة معينـــة، والتي مـــن المفتـــرض أن تنطلق من 
منطلـــق الخبـــرة والتخصصيـــة الجريئـــة لدى أهلهـــا بالحجـــة واإلثبات، 
والتـــي ال يمكن أن نجدها لـــدى غيرهم من أهل العلم، فلكل موقف أهل 
وعشـــيرة، تعرف بالحكمـــة والمنطق، فهم من يصار لهـــم الحق والمنهج 
الصائب، لذلك فإننا لن نبعتد، ألن الزمن بعقوده هنا حصيلة تلك العقود 
التـــي انعقـــدت، وأنتجـــت محصوالً غير محـــدود اإلصدار مـــن المفاهيم 
حـــول التجـــارب والخبـــرات التـــي تتراشـــقها التحليـــات بوجهـــات نظر 
متعددة ال نعلم إن كانت مســـتندة وفق أســـس منهجية أو ال، ألنها بدت 
تســـتجيب لمخرجات عصر متواكب في سرعة مرور األحداث وتعاقب 

نتائجها ممن ال يتقنون التخصصية أحياًنا.
ولـــن ألقـــي باالتهامـــات علـــى الزمـــن، فهو غير مســـؤول عن غيـــاب أهل 
الخبـــرة والتخصـــص عن مكانتهـــم، طالما وجدت الســـاحة مفتوحة لمن 
اتخـــذ مـــن أكبـــر المســـاحات االفتراضيـــة انتشـــاًرا، كـــي يثبـــت جدارته 
واستحقاقه للحديث والتأثير الذي ال نعلم خيره من شره، سوى بحجم 
الوعي والدقة والحذر التام. ومن تلك الساحة الخيالية، حيث انحجبت 
التخصصيـــة ذاتهـــا بذاتهـــا، وابتعدت عن التنافســـية المرتســـمة فضائًيا 
بحجـــة النضج والســـمو حتى وجدنا أنفســـنا نعيش العالـــم المتغير بكل 
أحوالـــه، ونجـــزم مـــن خاله بوجود عالـــم متعدد الوجهـــات والتوجهات 
التـــي تختلـــف في القـــراءات وتحليلهـــا، إذ ال يمنع ذلك مـــن وجود أهل 
الخبـــرة والتخصـــص عبـــر قنواتهم التـــي يطمحون ويعقـــدون العهد مع 
بعضهـــم وغيرهـــم لصياغـــة عقود بنفســـجية تليق بعالمنـــا الجميل الذي 
يطمح لكل شـــراكة إنسانية بأن تتزين بأجمل العقود سواء بكسر العين 

أو فتحها.

د. حورية الديري

 نواصـــل ســـير رواد التعليـــم بمحافظـــة المحرق، بمملكـــة البحرين، بعـــد عرضنا )17( 
رائـــدًا، منهـــم )13( ذكرًا: العمران، وعبدالرحمن وجاســـم المعـــاودة، ومحرم، وروزبه، 
والغيـــص، والسيســـي، وســـيار، والشـــوملي، والرســـتاقي، وحســـين محمـــد، وفخرو، 
وحســـن عبداللطيـــف، وإنـــاث )4(: عائشـــة علـــي، والقحطاني وعائشـــة الفايز، وبيبي 
شـــويطر. رائدنا اليوم األســـتاذ عبدهللا محمد عبدهللا البناء، ولد بأم المدن )1948م( 
بفريـــق البنائيـــن حيث “منازله مشـــرعة األبواب تمامًا كقلوب أهلهـــا.. ومازالت” وفقًا 
لصديقنا فؤاد شويطر - وله )6( أوالد: “الدكتور راشد استشاري رئيس دائرة أمراض 
القلب بوزارة الصحة، واألستاذ علي مدير مدرسة المحرق الثانوية للبنين، والدكتور 
عدنان خبير إدارة اللوجســـتيات، ومحمد موظف ومدرب، وأحمد محاسب قانوني، 

وفيصل طيار، وابنتين معلمة وجامعية”.
بدأ تحصيلـــه بمدارس “أبوعبيدة االبتدائيـــة )1954م(، والهداية الخليفية )1962م(، 
والمنامـــة الثانويـــة للبنيـــن قســـم المعلميـــن )1964 - 1965م(، والثانويـــة )1966م(، 
وأصبح معلما بمدرســـة المتنبي االبتدائية للبنين )1967م(، وســـكرتيرا لمدرســـة ابن 
ســـيناء االبتدائية )1968م(، ومشـــرفًا إداريا ثم مشـــرفا تربويًا ومعلما لاجتماعيات 
بعبدالرحمن الداخل اإلعدادية، وقبلها نال الليسانس بجامعة بيروت العربية )1975 
- 1976م(، ومديـــرا مســـاعدا بمدرســـة البديـــع االبتدائيـــة )1982م(، ومدير مدرســـة 
اإلمام علي االبتدائية بالمنامة )1984م(، ثم مديرًا لمدرسة الرازي االبتدائية للبنين، 

ومديرا لمدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية بالمحرق، حتى تقاعده )2002م(، قبلها 
نال دبلوم التربية العالي بجامعة البحرين بمرتبة الشـــرف )1995م(، وكرمه المغفور 
له الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة أمير دولة البحرين )1961 - 1999م(، وعنده 
شـــهادة اإلدارة المدرســـية - الجامعة األميركية ببيروت )1998م(”، وســـاهم بدورات 
إدارة التدريـــب بالـــوزارة، ومعهـــد البحريـــن للتكنولوجيـــا، ومعهد التدريـــب بديوان 
الخدمـــة المدنية، وشـــارك بوفـــد الوزارة لدول مجلـــس التعاون الخليجي الشـــقيقة، 
بالمملكة العربية الســـعودية، والكويت، واإلمارات العربية المتحدة، وقطر )1999م(، 
وكرئيـــس هيئة مديـــري المدارس االبتدائيـــة للتعليم التربوي بجـــدة ومكة المكرمة 
لشرح نظام الفصل للدراسة )2000م(”، وكرم كمعلم بالبحرين في )2013م( بالوسط.

ولألســـتاذ مســـاهمات إداريـــة وتثقيفيـــة بالتعليـــم والســـياحة الدينيـــة، واإلرشـــاد 
والتوجيـــه التربوي واالجتماعي والتطوعي كعضو بجمعيـــة المحرق للعمل الخيري 
منذ )1993م(، وكاتب بنشرة “النبأ” وموثق بها لمسجد البنائين، منذ وقف المرحومين 
)1985م(  وصيانتـــه  )1970م(  فيـــه  والصـــاة  )1969م(،  لتأسيســـه  إرثهمـــا  والديـــه 
وتجديده )1995م( وبنائه )2005م(، وكعضو بمؤسســـات المجتمع كتأسيس مجلس 
أمناء البنائين )2020م(، وشـــغل عضويته الدائمة ورئاســـة اللجنة الشرعية للمجلس 

)2021 - 2025م(، أطال هللا عمره المديد.
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