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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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ــارك مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــشـ ــ تـ
االحتفال  فــي  العربي  المجتمع 
األصــم  أســبــوع  بمناسبة  السنوي 
الــعــربــي فــي دورتــــه الــــــ)47( تحت 
ضمن  ــارة  ــ اإلشـ لــغــة  »إدراج  شــعــار 
مراحله«،  بكافة  التعليم  مناهج 
والذي تم اختيار األسبوع األخير 
مـــــن شــــهــــر أبـــــريـــــل مـــــن كـــــل عــــام 
لــيــتــم خــالــه الــتــذكــيــر والــتــوعــيــة 
في  السمعية  اإلعــاقــة  ذوي  بفئة 
الــمــجــتــمــع، حــيــث الــتــركــيــز على 
الــتــوعــيــة بــحــقــوقــهــم وقـــدراتـــهـــم، 
ــة مـــــن اإلصــــابــــة  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ وســــبــــل الـ
بــهــذه اإلعــاقــة، ووســائــل رعايتهم 
ــتـــخـــاطـــب مــعــهــم  وتـــأهـــيـــلـــهـــم، والـ
فاعل  بــدور  القيام  من  وتمكينهم 
ــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة  وإيــــجــــابــــي فــ

االجتماعية واالقتصادية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد وزيـــر 

الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
اإلعــاقــة  ذوي  فــئــة  أن  حـــمـــيـــدان، 
الــبــحــريــن تحظى  الــســمــعــيــة فـــي 
جميع  وتــعــاون  وتــكــاتــف  باهتمام 
المعنيين بتقديم الخدمات لهم، 
أو  الــرعــائــيــة  أو  التأهيلية  ســـواء 
تمكينهم  بـــهـــدف  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
مـــن الــمــشــاركــة فـــي الــمــشــروعــات 
ــوا مــن  ــنـ ــكـ ــمـ ــتـ ــتــــى يـ ــة حــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
مــواصــلــة مــســيــرتــهــم فـــي الــحــيــاة 

ويسهموا في بناء وطنهم.
وزارة  أن  إلــى  وأشـــار حميدان 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
تــمــكــنــت، بــالــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا 
فــــي الــمــجــتــمــع مــــن الــقــطــاعــيــن 
الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص والـــقـــطـــاع 
األهلي، من دمج األشخاص ذوي 
اإلعـــاقـــة الــســمــعــيــة فـــي الــتــعــلــيــم 

الــنــظــامــي واالنـــخـــراط االيــجــابــي 
فـــي الــمــجــتــمــع، مــشــيــرًا فـــي هــذا 
وزارة  مـــع  الـــتـــعـــاون  إلــــى  الـــصـــدد 
دمج  أجــل  مــن  والتعليم  التربية 
بيئة  في  الفئة  لهذه  وشامل  كلي 

دراســــيــــة مــتــكــافــئــة مــــع أقـــرانـــهـــم 
مـــن خـــال إلــحــاقــهــم بــالــصــفــوف 
مراحلها  مختلف  في  التعليمية 
الدراسية، وهو ما جعل البحرين 
التجارب  ذات  الـــدول  مــصــاف  فــي 
ــاج  ــ ــدة والـــنـــاجـــحـــة فــــي إدمـ ــ ــرائـ ــ الـ
فــي  ــة  ــ ــاقــ ــ اإلعــ ذوي  ــاص  ــ ــخــ ــ األشــ

المجتمع.
وقد تمكنت الوزارة من تلمس 
قــدرات وإبــداعــات هــذه الفئة، من 
ــــال تـــقـــديـــم خــــدمــــات نــوعــيــة  خــ
لذوي اإلعاقة السمعية، من خال 
مركز شيخان الفارسي للتخاطب 
مــركــز متخصص  وهـــو  الــشــامــل، 
ذوي  األشــخــاص  وتعليم  بتأهيل 
من  وتمكينهم  السمعية،  اإلعاقة 
اســتــكــمــال الـــكـــفـــايـــات األســاســيــة 
األولـــى  الــمــراحــل  فــي  التعليمية 
عملية  من  يسهل  بما  وتطويرها 

دمجهم في صفوف وزارة التربية 
يستفيد  حيث  الحــقــًا،  والتعليم 
الــمــركــز 46 طــالــبــًا مـــن ذوي  مـــن 

اإلعاقة السمعية.
والتنمية  العمل  وزارة  وتقدم 
االجــتــمــاعــيــة مــخــصــص اإلعــاقــة 
اإلعاقة  ذوي  من  شخصًا  لــــ2058 
خدمة  إلــى  بــاإلضــافــة  السمعية، 
ــات الـــســـمـــعـــيـــة  ــنــ ــيــ ــعــ ــمــ صــــــــرف الــ
للمستحقين بمعدل 21 مستفيدًا 
عــن  ــًا  فـــضـ  ،2021 الــــعــــام  ــــال  خـ
المجاني  التدريب  خدمة  تقديم 
ومجموعة  الصم،  لفئة  للسياقة 
خــــدمــــات أخــــــرى يـــتـــم تــقــديــمــهــا 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
تــتــمــثــل فـــي تــقــديــم الــخــصــومــات 
عــلــى الــمــنــتــجــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لحاملي بطاقة الهوية المدمجة 

بمعرف اإلعاقة.

وأشار رئيس المجلس األعلى 
البحرين  مملكة  أن  إلى  للصحة 
اتــخــذت خــطــوات رائــــدة ومــازالــت 
ماضية في التطور واالزدهــار في 
ضربت  أن  بعد  الصحي  القطاع 

أروع األمثلة في الفترة الماضية 
عـــبـــر خـــطـــواتـــهـــا الــمــتــقــدمــة فــي 
مختلف  مــع  والتعامل  التعاطي 
الــقــضــايــا الــطــبــيــة والــتــي تجسد 
الــرشــيــدة فــي وضع  الــقــيــادة  رؤى 

الـــمـــواطـــن والـــمـــقـــيـــم عـــلـــى رأس 
األولويات في القطاع الطبي.

البحرين  مملكة  أن  وأوضـــح 
ــازات  ــجـ حــقــقــت الــعــديــد مـــن االنـ
ــى صـــعـــيـــد تـــنـــفـــيـــذ الــخــطــط  ــلـ عـ
ــــرض  ــة مـ ــافــــحــ ــكــ ــمــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
وأنها  المكتسبة  المناعة  نقص 
مــن الــــدول الــســبــاقــة فــي تطبيق 
وتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن األنــظــمــة 
والــتــشــريــعــات واالســتــراتــيــجــيــات 
تقديم  شأنها  من  التي  الوطنية 
عاج مبكر للمصابين أو حاملي 

المرض.
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  وأكـــد 
أن  آل خليفة  عبداهلل  بن  محمد 
مــؤتــمــر الــبــحــريــن الـــدولـــي األول 

لمرض نقص المناعة المكتسبة 
ــار الــعــديــد  ســـيـــكـــون مـــحـــط أنــــظــ
وخـــصـــوصـــًا  الــــعــــالــــم،  دول  مـــــن 
أنــــــــه ســـيـــشـــهـــد حــــضــــور خــــبــــراء 
مكافحة  مــجــال  فــي  ومختصين 
ــيــــص وعـــــــــاج الـــــمـــــرض،  وتــــشــــخــ
األهــداف  مــن  بالعديد  وسيخرج 
الكاملة  واالســتــفــادة  والتوصيات 
للمشاركين والتي سيكون لها آثار 

طبية مميزة في المستقبل.
ــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــود الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وأشـــــــــــــاد بـ
الوطنية لمكافحة نقص المناعة 
ــة أديــوكــيــشــن  ــركــ الــمــكــتــســبــة وشــ
ــل االســــتــــعــــداد  ــيـ ــبـ بـــــــاس فـــــي سـ
المبكر لتنظيم المؤتمر، متمنيا 

للجميع كل التوفيق والنجاح.

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
المالية  وزيــر  آل خليفة  بن خليفة  الشيخ سلمان 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي، وذلـــك صــبــاح أمــس الثاثاء 
26 أبريل 2022م، وبعد أن رحب القائد العام لقوة 

الوطني،  واالقتصاد  المالية  بوزير  البحرين  دفــاع 
تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجاالت 
البحرين  دفاع  قوة  بين  القائم  والتنسيق  التعاون 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني. 

القائ���د الع���ام ي�س���تقبل وزي���ر المالي���ة

} القائد العام خال لقاء وزير المالية.

رئي�س »الأعلى لل�صحة«:

ا�ست�سافة البحرين الموؤتمر الدولي لنق�ص المناعة يج�سد التطور الطبي للمملكة

أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة أن تــنــظــيــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــؤتــمــر 
الــذي  المكتسبة  الــمــنــاعــة  نــقــص  لــمــرض  األول  الــدولــي  الــبــحــريــن 
المملكة  مكانة  2022 يجسد  و23 سبتمبر   22 يومي  سيعقد خال 
في التطور الطبي ومبادراتها الرائدة في مواصلة ارتقاء هذا القطاع 
المهم والذي يحظى بمتابعة ودعم من لدن حضرة صاحب الجالة 
واهتمام  المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

بمنا�صبة اأ�صبوع الأ�صم العربي الـ)47( 

ا�س���تفادة 2058 �سخ�سا من ذوي الإعاقة ال�س���معية من خدمات وزارة العمل

} وزير العمل.

} جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

ــر صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي  تــنــفــيــذا ألمــ
ــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي  األمــ
خطة  بــإطــاق  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
تــطــويــر لــــدور الـــعـــبـــادة فـــي كــافــة مــحــافــظــات 
وتأهيل  وتــرمــيــم  وافــتــتــاح  الــبــحــريــن،  مملكة 
ــاف السنية  ــي األوقــ تــابــًعــا إلدارتــ 20 مــســجــًدا 
والــجــعــفــريــة، واتــــخــــاذ اإلجــــــــراءات الــكــفــيــلــة 
مسجًدا   12 وبناء  تصميم  في  البدء  بسرعة 
بمدينة سلمان، وتحت رعاية الشيخ الدكتور 
رئيس  الهاجري  راشد بن محمد بن فطيس 
مجلس األوقاف السنية، أقامت إدارة األوقاف 
بين  التفاهم  مــذكــرات  توقيع  حفل  السنية 
اإلدارة والمحسنين الكرام لبناء جامع وثاثة 

مساجد بمدينة سلمان.
وفــــي كــلــمــة راعــــي الــحــفــل الــتــي ألــقــاهــا 
صاح  إبراهيم  الدين  صاح  يوسف  باإلنابة 
رئيس  السنية  األوقــاف  مجلس  عضو  الدين 
ــذا الــحــفــل  ــ ــح أن هـ ــ لــجــنــة الـــمـــســـاجـــد، أوضــ
بها  تفخر  التي  اإلنجازات  في سلسلة  حلقة 
مملكة البحرين في مشاريع البناء والتعمير 
ــرة صــاحــب  ــي أطــلــقــهــا حـــضـ ــتـ والـــتـــطـــويـــر الـ
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
ملك الباد المفدى، الذي كان له بعد اهلل اليد 
المستمرين  والتوجيه  االهتمام  في  الطولى 
كافة  في  والمساجد  الجوامع  وبناء  لتشييد 
يتمكن  حــيــث  الــبــحــريــن،  مملكة  مــحــافــظــات 
كافة المواطنين والمقيمين من أداء عبادتهم 

المشاريع  هــذه  أن  إلــى  الفتًا  وسهولة،  بيسر 
السمو  صاحب  ألمر  وتنفيًذا  استجابة  تأتي 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المشاريع األربعة هي مرحلة 
ببناء  السامية  التوجيهات  تنفيذ  مــن  أولــى 
هـــي: مسجد  بــمــديــنــة ســلــمــان،  12 مــســجــًدا 
نـــاديـــة الـــشـــتـــر، ومــســجــد الــشــيــخ أحـــمـــد بن 

بهلول  ومسجد محمد  الخان،  الشيخ حسن 
وحرمه فاطمة الخاجة، وجامع تكفل ببنائه 
مليونين  تبلغ  إجــمــالــيــة  بكلفة  خــيــر،  فــاعــل 

وثمانمائة وثاثين ألف دينار.
العدل  لــوزيــر  والــتــقــديــر  بالشكر  وتــوجــه 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة الــشــيــخ خــالــد بــن علي 
ومتابعته  دعمه  على  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 

الــمــســتــمــريــن، ولــلــمــحــســنــيــن الـــكـــرام الــذيــن 
بــذلــوا مــن أمــوالــهــم طــلــًبــا لــرضــا اهلل تعالى 
فــي  ــــك  ذلـ يــجــعــل  أن  اهلل  ــائــــًا  ســ وتـــوفـــيـــقـــه، 
الكبير  ــالـــدور  بـ مـــوازيـــن حــســنــاتــهــم، مــشــيــًدا 
وإدارة  المختصة،  الرسمية  الــجــهــات  لكافة 
في  االســتــشــاريــة  والمكاتب  السنية  األوقـــاف 

سرعة التنفيذ. 

تنفيذا لأمر �صمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء.. 

توقي���ع مذك���رات تفاه���م لبناء جام���ع وثالثة م�س���اجد في مدينة �س���لمان

ــام بــلــديــة  ــ أعــــربــــت مـــديـــر عـ
المهندسة  الشمالية  المنطقة 
لمياء الفضالة عن بالغ الفخر 
واالعـــــــتـــــــزاز بـــتـــفـــضـــل صـــاحـــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
بتكريم  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
بلدية المنطقة الشمالية ضمن 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــفـــائـــزة 
بــجــائــزة الــتــمــيــز فـــي الــتــواصــل 
لــعــام 2021 ضمن  الــعــمــاء  مــع 
الــنــظــام الــوطــنــي لــلــمــقــتــرحــات 
والشكاوى »تواصل«، وذلك للعام 

الثاني على التوالي.
تكريم  إن  الفضالة  وقالت   
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي  صـ
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لبذل  ودافــعــًا  فخر  وســام  ُيمّثل 
مزيد من التميز وحافزًا لتطوير 
ــم أفـــــضـــــل الــــخــــدمــــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ

للمواطنين والمقيمين.
المنطقة  بلدية  أن  وبينت   
الــشــمــالــيــة قــامــت بــخــلــق فــريــق 
عمل متميز ورسم خطة واضحة 
العماء  مــع  الــتــواصــل  لتعزيز 

وتقديم أفضل الخدمات.
 وأكدت الفضالة توجيهات 

البلديات  وشؤون  األشغال  وزير 
ــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي  ــيــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والــ
الــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــداهلل 
خـــلـــف بــأهــمــيــة الـــتـــواصـــل مــع 
عــلــى مختلف  والـــــرد  الــعــمــاء 
استفساراتهم، منوهة بالمتابعة 
الــمــســتــمــرة مـــن وكـــيـــل الــــــوزارة 
لـــشـــؤون الـــبـــلـــديـــات الــمــهــنــدس 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن أحـــمـــد آل 

خليفة بشأن ذلك.
ــارت الــفــضــالــة إلـــى أن   وأشــ

للمقترحات  الــوطــنــي  الــنــظــام 
والــشــكــاوى )تــواصــل( أسهم في 
والتواصل  التفاعل  نسبة  زيــادة 
ــع الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــ اإليــــجــــابــــي مـ
ــم  ــهــ ــلـــى آرائــ ــتــــعــــرف عـ وعــــــــّزز الــ
ــلـــف  ــتـ ومـــــقـــــتـــــرحـــــاتـــــهـــــم بـــمـــخـ
انعكس  كما  البلدية،  قطاعات 
تحسين  على  إيجابًا  »تــواصــل« 
ــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــــدمـ ــــخـ جــــــــودة الـ
ــق أفــضــل  ــ لـــلـــعـــمـــاء، وذلــــــك وفـ

الممارسات العالمية. 

بمنا�صبة الفوز بجائزة التميز في التوا�صل مع العمالء.. 

مدير بلدية ال�سمالية: تكريم ولي العهد رئي�ص 

الوزراء ُيمّثل و�سام فخر وحافزا لتطوير العمل

} وزير األشغال يكرم المهندسة لمياء الفضالة.

شـــــــــــــــــــــــــــدد اإلعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي 
ــخــــصــــص فـــــــي صـــحـــافـــة  ــتــ ــمــ الــ
الــمــوبــايــل مــهــنــد الــنــعــيــمــي في 
لجنة  استضافته  مباشر  لــقــاء 
ــاب بـــالـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــبــ الــــشــ
لــلــحــديــث حـــول حماية  لــلــمــرأة 
الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
ــواتــــف الــذكــيــة  ــهــ االنـــتـــرنـــت والــ
المباشرة  الــمــســؤولــيــة  أن  عــلــى 
األفـــــراد  عـــاتـــق  عــلــى  اآلن  تــقــع 
ومــســتــخــدمــي شــبــكــات ووســائــل 
لحماية  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
أنفسهم وبياناتهم من التعرض 
لاختراق واالبتزاز وضمان عدم 

استغالها في عمليات وهمية.
الــنــعــيــمــي أن أمــن  وأضـــــاف 
الــــمــــعــــلــــومــــات هــــــو مـــســـؤولـــيـــة 
الــــجــــمــــيــــع، والـــــــســـــــاح األكــــبــــر 
ــلــــك الـــتـــحـــديـــات  ــة تــ ــهــ ــواجــ ــمــ لــ
هــــــــــــو وعـــــــــــــــي الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
والـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــيـــــن، داعـــــــيـــــــًا 
والتقنية  األهــلــيــة  الــمــؤســســات 
إلى زيادة دورها في رفع مستوى 
عبر  المستخدمين  لدى  الوعي 
التوعية  وحمات  المحاضرات 
ــة بـــأمـــن الـــمـــعـــلـــومـــات،  ــاصـ ــخـ الـ
والمساهمة في خلق بيئة داعمة 
لتجديد  الــمــنــصــات  هـــذه  عــلــى 
مفاهيم ومحاذير التفاعل على 
منصات  تنوع  ظل  في  شبكاتها 
ــادة  ــ الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وزيـ

مستخدميها. 
إذا كان  وفي سؤال حول ما 
لمعلوماتنا  خــصــوصــيــة  هــنــاك 
عــــــلــــــى شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 

ــي، قــــــال الــنــعــيــمــي  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
خــصــوصــيــة  عــــن  الـــحـــديـــث  إن 
ــــى شـــبـــكـــات  ــلـ ــ ــات عـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
التواصل االجتماعي انتهى، وإن 
دخول واستخدام تلك الشبكات 
هو قبول باختراق الخصوصية، 
وعلى المستخدم أن يعرف مدى 
حــجــم الــمــعــلــومــات الــمــكــشــوفــة 
لــلــعــالــم عــنــه حــتــى يــتــمــكــن من 
معلوماته  سرية  على  الحفاظ 

وضمان عدم استغالها.
أن  ــور  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ وأوضـــــــــــــــح 
الشركات العالمية القائمة على 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
عــنــدمــا تــقــدم خــدمــاتــهــا بشكل 
ذلك  فــإن  للمشتركين  مجاني 
وجود  مقابل  وإنما  عبثًا،  ليس 
ــل لـــديـــهـــا  ــمـ ــعـ ــة ذكــــيــــة تـ ــمــ أنــــظــ
ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكــ بــتــقــنــيــة الــ
وفــق خــوارزمــيــات معينة لجمع 
الـــمـــعـــلـــومـــات عــــن مــســتــخــدمــي 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والـــشـــبـــكـــات مــن 

خـــــال رقـــــم الـــهـــاتـــف والــــصــــور 
الشخصية.

مجموعة  الــنــعــيــمــي  وقــــدم 
للشباب  التقنية  النصائح  مــن 
والمستخدمين لمحاولة تقليل 
حجم البيانات الشخصية على 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات 
والتأكد من رفع مستوى األمان 
ــاع مــجــمــوعــة  ــبــ لـــديـــهـــم عـــبـــر اتــ
مـــن الـــطـــرق والـــخـــطـــوات الــتــي 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن مــــعــــرفــــة حــجــم 
الــتــي مــن الممكن  الــمــعــلــومــات 
استغالها، منوهًا إلى أن هناك 
ــن الــمــســتــخــدمــيــن  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
يــلــجــؤون أحـــيـــانـــًا إلــــى مــحــات 
نية  عن حسن  الذكية  الهواتف 
لــطــلــب إنـــشـــاء بــريــد إلــكــتــرونــي 
إعــداد حساب جديد  أو  لضبط 
على أجهزتهم الذكية الجديدة 
أنـــفـــســـهـــم مــــن دون  مـــعـــرضـــيـــن 
ــد يــمــس  قـــصـــد ألكـــبـــر خـــطـــر قــ

حياتهم الشخصية.

الإعالم�ي مهن�د النعيم�ي: اأم�ن المعلوم�ات عل�ى

و�س�ائل التوا�س�ل الجتماع�ي م�س�وؤولية الجمي�ع 

} مهند النعيمي خال اللقاء المباشر مع لجنة شباب األعلى للمرأة.

} جانب من االفطار الجماعي لكلية البحرين الجامعية.

ــن  ــريــ ــبــــحــ أقـــــــامـــــــت كــــلــــيــــة الــ
الــجــامــعــيــة إفـــطـــارا جــمــاعــيــا في 
فـــنـــدق الــســوفــيــتــل بــحــضــور عــدد 
ــاء الــهــيــئــتــيــن  ــ ــضــ ــ ــن أعــ ــ كـــبـــيـــر مــ

األكاديمية واإلدارية.
وقد رحب البروفيسور الشيخ 

خــلــيــفــة  آل  ــمـــد  مـــحـ بـــــن  خــــالــــد 
مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس 
األمناء بكلية البحرين الجامعية 
بــجــمــيــع الـــحـــضـــور، وأعـــــــرب عــن 
ســعــادتــه بـــهـــذا الــتــجــمــع الــمــمــيــز 
والـــذي  الفضيل  الــشــهــر  هـــذا  فــي 

يعكس اهتمام الجامعة بالنواحي 
االجتماعية لتعزيز قيم التواصل 
والترابط بين منتسبي الجامعة.

وأشـــادت الــدكــتــورة رنــا صوايا 
ــال رئــــيــــس كــلــيــة  ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ الــ
ــريـــن الـــجـــامـــعـــيـــة بــأهــمــيــة  ــبـــحـ الـ

هـــــــــذا الــــتــــجــــمــــع الـــــســـــنـــــوي فـــي 
ــبـــة الـــكـــريـــمـــة مــن  ــنـــاسـ هــــــذه الـــمـ
ــر رمـــــضـــــان والــــــــــذي يــعــكــس  ــهــ شــ
على  وحــرصــهــا  الجامعة  اهــتــمــام 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــجــو األســـري 

بين جميع منتسبيها.

ال��ب��ح��ري��ن ال��ج��ام��ع��ي��ة ت��ق��ي��م اإف����ط����ارا رم�����س��ان��ي��ا 

ب��ح�����س��ور ال��ه��ي��ئ��ت��ي��ن الأك���ادي���م���ي���ة والإداري��������ة
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ــة عــلــى  ــ ــامـ ــ ــرة عـ ــ ــظــ ــ ــر »نــ ــريــ ــقــ ــشــــف تــ كــ
من  األول  الـــربـــع   - الــمــحــلــي  ــاد  ــتـــصـ االقـ
العام الجاري 2022« عن نمو ملحوظ في 
القطاع السياحي، إذ ارتفع إجمالي إيرادات 
الــســيــاحــة الـــوافـــدة مــن 272 مــلــيــون ديــنــار 
ديــنــار في  إلــى 709 ماليين  عــام 2020  فــي 
 ،%161 نسبته  ارتفاعًا  مسجلة   2021 عام 
وذلــــك بــفــضــل حــزمــة اإلجــــــراءات والــدعــم 
الخاص  للقطاع  الحكومة  قدمته  الـــذي 

للتصدي لتداعيات جائحة كورونا.
المحلي  االقــتــصــاد  أن  الــتــقــريــر  ــد  وأكـ
شــهــد نـــمـــوًا مــلــحــوظــًا بــعــد الـــركـــود الـــذي 
مــر بــه خـــالل فــتــرة تــفــشــي »كــــورونــــا«، فقد 
سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
ارتفاعًا بنسبة 2.2% في عام 2021، وذلك 
به في عام 2020  الــذي مر  االنكماش  بعد 
للنمو  نتيجة  ذلك  ويأتي   ،%4.9- بنسبة 
في القطاع غير النفطي بنسبة 2.8% في 
بنسبة  انخفاضًا  واجــه  والــذي   ،2021 عــام 

-6% في عام 2020.
وأفـــــاد الــتــقــريــر بــــأن أبــــرز 3 قــطــاعــات 
حــقــقــت أعــلــى مــعــدل نــمــو فـــي عـــام 2021 
ــادق والــمــطــاعــم والـــمـــواصـــالت  ــنـ ــفـ هـــي »الـ
واالتـــصـــاالت والــمــؤســســات الــمــالــيــة«، فقد 
ســجــل قـــطـــاع الـــفـــنـــادق والــمــطــاعــم أعــلــى 
معدل نمو سنوي في عام 2021 بين جميع 
قــطــاع  يــلــيــه   ،%7.6 بــنــســبــة  الـــقـــطـــاعـــات 
بــنــســبــة %6.4  ــاالت  الـــمـــواصـــالت واالتــــصــ
بنسبة  المالية  المؤسسات  قطاع  ثم  ومن 

.%6.0
المالية  المؤسسات  قطاع  سجل  كما 
الطبيعي،  والغاز  الخام  والنفط  والتأمين 
والصناعات التحويلية أكبر نسبة مساهمة 
في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 
المؤسسات  عام 2021، حيث حافظ قطاع 
الــمــالــيــة والـــتـــأمـــيـــن عــلــى مــكــانــتــه كــأكــبــر 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهم 
بنفس  عام 2021 مقارنة  الرابع من  الربع 

الفترة من عام 2020 بنسبة 17.87%، يليه 
قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 
التحويلية  الصناعات  17.44%، ثم قطاع 

بنسبة %13.89.
ــاع حــجــم  ــ ــفـ ــ وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ارتـ
البحرين على  األجنبية في  االحتياطيات 
ديسمبر  مــن   %101 بنسبة  سنوي  أســاس 
إجمالي  بلغ  إذ   ،2021 ديسمبر  إلــى   2020
بها  يحتفظ  التي  األجنبية  االحتياطيات 
مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بــنــهــايــة عــام 
دينار مقابل حوالي  1.4 مليار  2021 نحو 

732 مليون دينار بنهاية عام 2020.
كأكبر  مكانتها  الصين  اســتــعــادت  كما 
شريك استيراد للبحرين في الرابع الرابع 
من عام 2021 وذلك بعد أن تفوقت عليها 
والثالث  الــثــانــي  الربعين  خــالل  الــبــرازيــل 
الـــواردات  قيمة  بلغت  إذ  نفسه،  الــعــام  مــن 
اإلجمالية من الصين ما يقارب 543 مليون 
المستوردة  السلع  أكثر  كانت  فيما  دوالر، 

بإجمالي  الهاتف  أجــهــزة  هــي  الصين  مــن 
واردات بلغت 60 مليون دوالر.

وتــعــتــبــر الـــبـــرازيـــل ثــانــي أكــبــر شــريــك 
اســـتـــيـــرادي لــلــبــحــريــن فـــي الـــربـــع الـــرابـــع، 
إذ بــلــغــت قــيــمــة الـــــــواردات اإلجــمــالــيــة من 
وكانت  دوالر،  مليون   480 حوالي  البرازيل 
ــبـــرازيـــل هي  أكـــثـــر ســلــعــة مـــســـتـــوردة مـــن الـ

خامات الحديد بقيمة 452 مليون دوالر.
السعودية  العربية  المملكة  وحافظت 
على مكانتها كأكبر سوق تصدير للبحرين 
بلغ  إذ   ،2021 ــام  عـ مـــن  الـــرابـــع  الـــربـــع  فـــي 
المملكة  إلــــى  ــادرات  ــصــ الــ قــيــمــة  إجــمــالــي 
دوالر.  مــلــيــون   602 الـــســـعـــوديـــة  الــعــربــيــة 
المملكة  إلى  المصدرة  السلع  أكثر  وكانت 
ومــركــزاتــه  الــحــديــد  هــي خــامــات  الشقيقة 
دوالر.  مـــاليـــيـــن   109 بـــقـــيـــمـــة  الـــمـــكـــتـــلـــة 
زيــارة  يمكن  التقرير  على  أكثر  ولــالطــالع 
الخاص  التطبيق  أو  اإللكتروني  الموقع 

بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

قطاعات المالية والنفط وال�سناعة اأكبر الم�ساهمين في الناتج المحلي.. غرفة البحرين:

709 ماليي�ن دين�ار اإيرادات ال�س�ياحة في ع�ام 2021 بارتفاع %161
%101 ب��ن��م��و  ال��ب��ح��ري��ن  ف���ي  الأج���ن���ب���ي���ة  الح��ت��ي��اط��ي��ات  ح��ج��م  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   1.4

ال�سين اأكبر �سريك ا�ستيراد للبحرين بواردات بلغت 543 مليون دوالر 

ال�����������س�����ع�����ودي�����ة اأك�������ب�������ر ������س�����ري�����ك ت�������س���دي���ر 
2021 ع�����ام  م����ن  ال�����راب�����ع  ال����رب����ع  ف����ي  ل��ل��ب��ح��ري��ن 

الــدكــتــور ماجد  اســتــقــبــل 
بن علي النعيمي وزير التربية 
ــر الــمــعــنــي  ــ ــوزيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
ــراف والــــرقــــابــــة عــلــى  ــ ــاإلشــ ــ بــ
أعمال كلية البحرين التقنية 
ــن(  ــريــ ــحــ ــبــ ــنــــك الــ ــكــ ــتــ ــيــ ــولــ )بــ
الــبــروفــيــســور كــيــران أوكــاهــون 
للكلية،  التنفيذي  الــرئــيــس 
برنامج  بحصول  هنأه  حيث 
ــــوس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ

الـــهـــنـــدســـة فــــي الــكــلــيــة عــلــى 
االعــتــمــاد الــدولــي مــن معهد 
الـــهـــنـــدســـة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجهود  على  مثنيًا   ،)IET(
الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا واإلنـــــجـــــازات 
الــتــي حــقــقــهــا خـــالل الــفــتــرة 

الماضية.
كما ناقش معه في اللقاء 
للكلية  المستقبلية  البرامج 
ومــــا تــتــضــّمــنــه مـــن مـــســـارات 

ــيــــة تــــخــــدم الـــطـــلـــبـــة،  ــبــ تــــدريــ
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى مـــنـــاقـــشـــة 
الوزارة  بين  التعاون  مجاالت 
المناهج  مجال  فــي  والكلية 
ــة، وخــطــط الـــــوزارة  ــيـ الـــدراسـ
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم الــفــنــي 
والــمــهــنــي. حــضــر الــمــقــابــلــة 
ــي  ــروقــ ــشــ الـــــدكـــــتـــــور فـــــــــواز الــ
العامة  العالقات  إدارة  مدير 

واإلعالم بالوزارة.

} وزير التربية والتعليم م�ستقبال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك البحرين.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن

علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  تـــرأس 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبية اجتماع اللجنة األمنية الرابع 
لهذا العام، بحضور العميد عيسى ثامر 
ــري نــائــب الــمــحــافــظ، وعــــدد من  ــدوسـ الـ
األمنية  اإلدارات  ممثلي  مــن  الــضــبــاط 

بوزارة الداخلية.
ــد ســمــو  ــ ــاع، أكـ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــدايــ ــي بــ ــ وفـ
ــافـــظ مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الــخــطــط  الـــمـــحـ
ــبـــرامـــج األمــنــيــة ومـــواصـــلـــة الــجــهــود  والـ
كل  مــع  والــتــعــاون  بالتنسيق  الــمــبــذولــة 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  األمــنــيــة  الــجــهــات 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  لــمــبــدأ  تــحــقــيــقــا 
الــوطــنــي، وذلـــك تنفيذًا  وقــيــم االنــتــمــاء 
الــشــيــخ راشـــد  الــفــريــق أول  لــتــوجــيــهــات 
الــداخــلــيــة  ــر  وزيــ آل خليفة  عــبــداهلل  بــن 
لترسيخ دعائم األمن من خالل مختلف 

المبادرات والحمالت األمنية الهادفة.
ــدادات الــجــهــات  ــعـ ــتـ وتـــابـــع ســمــوه اسـ
ــيــــة خــــــالل الـــعـــشـــر األواخــــــــــر مــن  ــنــ األمــ
الشهر الفضيل وقرب حلول عيد الفطر 
الـــمـــبـــارك، مـــن حــيــث اتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 
ورفع مستوى  الالزمة  األمنية  والتدابير 
ــل مـــنـــاطـــق  ــ ــي كــ ــ ــي والـــــســـــالمـــــة فــ ــ ــوعــ ــ الــ

المحافظة.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، اطـــلـــع ســمــو 
المحافظ على خطة شاملة من مديرية 

واإلدارة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  شــرطــة 
للدفاع  الــعــامــة  واإلدارة  لــلــمــرور  الــعــامــة 
ــتــــعــــدادات األمــنــيــة  ــول االســ الـــمـــدنـــي، حــ
الــفــطــر  عـــيـــد  صــــــالة  ألداء  الـــمـــتـــخـــذة 
الــمــبــادرات  تنفيذ  مــن خـــالل  الــمــبــارك، 
ــر الــتــنــســيــق  ــبـ والـــتـــرتـــيـــبـــات األمـــنـــيـــة عـ
االنسيابية  المشترك لتحقيق  والتعاون 
ــة  ــويـ ــيـ ــحـ ــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة والـ ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــي الـ

المحافظة،  نطاق  في  العامة  والمرافق 
اإلدارات  بــجــهــود جــمــيــع  مــشــيــدًا ســمــوه 
تحقيق  فــي  الــمــنــشــود  ودورهــــم  المعنية 
األمـــــن والـــســـالمـــة خــــالل شــهــر رمــضــان 
المبارك واستعدادهم المسبق الستقبال 

عيد الفطر.
ــك، اطــلــعــت الــلــجــنــة  ــ ــى جـــانـــب ذلـ إلــ
قدمه  شامل  مرئي  عــرض  على  األمنية 

بالمحافظة،  األمــنــي  التنسيق  ضــابــط 
تــضــمــن أبــــرز الــمــواضــيــع والــمــالحــظــات 
الــتــي تــســلــمــتــهــا الــمــحــافــظــة مـــن خــالل 
التواصل  منصات  عبر  المستمر  الرصد 
والزيارات الميدانية والتي تتمحور حول 
متابعة احتياجات األهالي األمنية، حيث 
المحافظة  حــرص  المحافظ  سمو  أكــد 
بين  المجتمعية  الــشــراكــة  تفعيل  عــلــى 
مــخــتــلــف الــجــهــات مـــن خــــالل اســتــمــرار 
الوعي  تعزيز  بــهــدف  األمــنــيــة  الــحــمــالت 

المجتمعي.
وفي سياق آخر، تابع سمو المحافظ 
رئــيــس الــلــجــنــة األمــنــيــة، عـــرضـــًا مــرئــيــًا 
واألدلــة  للمباحث  العامة  اإلدارة  قدمته 
ــرز  ــول أبــ ــ ــازًا حـ ــ ــجـ ــ الــجــنــائــيــة تــضــمــن إيـ
اإلحصاءات األمنية خالل العام الحالي 
والــمــتــعــلــقــة بــالــحــمــالت الــتــي تــقــوم بها 
إدارة مكافحة المخدرات ، مشيدًا سموه 
بالجاهزية األمنية لدى منتسبي اإلدارة.

ــرب الـــحـــضـــور عــن  ــ مــــن جــهــتــهــم، أعــ
شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــســمــو الــمــحــافــظ 
لــلــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك وبـــذل 
الجهود لضمان أمن وسالمة المجتمع، 
مؤكدين أهمية وضع الخطط والبرامج 
ــبـــي احـــتـــيـــاجـــات  ــلـ الـــمـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـ
األصــعــدة  على  والمقيمين  المواطنين 

كافة.

محاف��ظ الجنوبي��ة يتراأ���س اجتم��اع اللجن��ة االأمني��ة ويوؤك��د ا�س��تمرار 

تحقي���ق حزمة م���ن المب���ادرات االأمني���ة لرفع م�س���توى ال�س���المة 

} محافظ الجنوبية.

ال���م�������س���ت�������س���ف���ي���ات ال����ح����ك����وم����ي����ة ت����ع����ق����د ل����ق����اء

ال��م��م��ل��ك��ة خ�������ارج  م��ب��ت��ع��ث��ا  ط��ب��ي��ب��ا   48 م����ع  ت���ح���ف���ي���زي���ا 
أكـــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
المستشفيات  أّن  األنـــصـــاري،  مــحــمــد 
الحكومية حريصة على تحقيق الرؤية 
الـــثـــاقـــبـــة لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
عـــاهـــل الـــمـــفـــدى، فـــي تــعــزيــز وتــمــكــيــن 
الـــكـــوادر الــبــحــريــنــيــة وجــعــلــهــا الــخــيــار 
األول على جميع األصعدة، وبما يتسق 
الملكي  السمو  صاحب  توجيهات  مــع 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
مثمنًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي يــتــلــقــاه الــقــطــاع 
الصحي من القيادة الكريمة والتحفيز 
الدائم الذي تحظى به الكوادر الطبية 
والتقدير لجهود العاملين في القطاع 
الصحي، وهو ما ُيسهم في خلق دافع 
لتقديم  الطبية  للكوادر  منتسب  لكل 
ــرات  ــبـ ــه مــــن جـــهـــد وخـ ــديـ ــا لـ ــل مــ أفـــضـ
وإمكانيات من شأنها تحقيق الرفاهية 
في  والمقيمين  للمواطنين  الصحية 

مملكة البحرين.
وأشـــــــار األنـــــصـــــاري خـــــالل الــلــقــاء 
التحفيزي الذي نظمه قسم العالقات 
الـــعـــامـــة بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
مـــع األطـــبـــاء الــمــبــتــعــثــيــن الســتــكــمــال 
ــارج  ــخــ ــي الــ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ زمــــاالتــــهــــم الـ
والـــبـــالـــغ عــــددهــــم 48 طـــبـــيـــبـــًا، وذلــــك 
التنفيذية  اإلدارة  استراتيجية  ضمن 

ــوادر الــطــبــيــة  ــ ــكـ ــ فــــي مــتــابــعــة ودعــــــم الـ
ــارج  ــ بــمــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت داخــــــل وخـ
مملكة البحرين، لما لذلك من أهمية 
وتأهيلها  الوطنية  الــكــوادر  تطوير  في 
واإلمكانيات  الــخــدمــات  أفــضــل  لتقدم 
وتــســهــم فـــي تــطــور وتــعــزيــز الــخــدمــات 

الصحية في المملكة.

وقـــــد تــــم خـــــالل الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 
ومــــتــــابــــعــــة آخــــــــر الــــــتــــــطــــــورات فــيــمــا 
ــاء الــعــامــلــيــن  ــ ــبـ ــ يـــخـــص ابـــتـــعـــاث األطـ
بالمستشفيات الحكومية خارج مملكة 
البحرين لعدد من الدول منها: ألمانيا، 
ــنــــدا، والــمــمــلــكــة  وهـــونـــج كـــونـــج، وإيــــرلــ
العربية  والمملكة  الهاشمية،  األردنية 

ــا، وســـنـــغـــافـــورة،  ــزيـ ــيـ ــالـ ــة، ومـ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، والــمــمــلــكــة 
ــا، وســــويــــســــرا،  ــيــ ــرالــ ــتــ الـــمـــتـــحـــدة، وأســ
ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ وإســـــبـــــانـــــيـــــا، والـــــــــواليـــــــــات الـ
أخـــرى سُتضاف  األمــريــكــيــة، ووجــهــات 
وخبرات  إمكانيات  لتنويع  للمستقبل 
المستشفيات  فــي  العاملين  األطــبــاء 

الحكومية وتعزيز قدراتهم.
ــاري خـــالل  ــ ــصـ ــ ونــــــوه الـــدكـــتـــور األنـ
اللقاءات،  اللقاء إلى ضرورة مثل هذه 
ــل بــيــن  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ مــــمــــا يـــــعـــــزز مـــــبـــــدأ الــ
المستشفيات  فــي  والــعــامــلــيــن  اإلدارة 
وتعزيز  الفريق  روح  وخلق  الحكومية 
المنظومة  أفــراد  بين  العالقات  أواصــر 
الحرص  د.األنـــصـــاري  وأكـــد  الصحية. 
مــن شأنه  مــا  كــل  الــدائــم على تحقيق 
رفـــــع اســـــم مــمــلــكــتــنــا الـــغـــالـــيـــة عــالــيــًا 
ــه شكره  بــيــن صــفــوف الـــــدول، كــمــا وجـ
وتقديره للجهود الحثيثة التي يواصل 
بالمستشفيات  الطبي  الكادر  تقديمها 
الحكومية والجهد الطيب الذي قدمه 
األطباء المبتعثون للحصول على هذه 
وقدراتهم  إمكانياتهم  البعثات لتطوير 
لهم  متمنيًا  وشعبهم،  لوطنهم  خدمًة 
التوفيق والنجاح في دراستهم ليعودوا 
ــرات جـــديـــدة من  ــبـ ــدرات عــالــيــة وخـ ــقـ بـ
الــخــدمــات  بمنظومة  االرتـــقـــاء  شــأنــهــا 

الصحية المقدمة في المملكة.

} جانب من اللقاء.

»كاف االإن�سانية« تطلق »�ساركني البداية« في رم�سان

�سلة على االأ�سر المتعففة  1500 وت�ستهدف توزيع 
أطــلــقــت كــــاف اإلنــســانــيــة 
بــــجــــمــــعــــيــــة اإلصـــــــــــــــــالح مـــع 
ـــ  بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان 1443هــ
»شــاركــنــي  حــمــلــتــهــا  -2022م  
الـــبـــدايـــة«، والـــتـــي تــهــدف إلــى 
تــحــقــيــق الـــســـعـــادة والــكــفــايــة 
للمستفيدين من مشروعاتها، 
وتــحــقــق الــحــمــلــة هــدفــهــا من 
ــد  خــــــالل عــــــدة مـــــجـــــاالت، وقـ
ُأطـــلـــقـــت حـــمـــالت تــرويــجــيــة 
الحملة  فــي  مجال  كــل  يمثل 
طفل من بيئة مختلفة يعبر 
فيها عن أمل ورغبة في ازدهار 

محيطه ومجتمعه.
ــة  ــلــ ــمــ ــحــ واشــــــتــــــمــــــلــــــت الــ
عــلــى عــــدد مـــن الــمــشــروعــات 
صائم  إفطار  منها  الرئيسية 
ــام  ــ ــتـ ــ ــة األيـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــة وعـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ وكـ
ــاه ومـــشـــروع   ــيـ ــمـ ومــــشــــاريــــع الـ
تـــــوزيـــــع الـــــســـــالل الـــغـــذائـــيـــة 
فيه  الحملة  تستهدف  الــتــي 
األسر  على  سلة   1500 توزيع 

البحرينية المتعففة.
ــا تـــتـــضـــمـــن الــحــمــلــة  كــــمــ
مــــشــــروعــــات خـــيـــريـــة نــوعــيــة 
ــتـــم إعـــالنـــهـــا فــي  ــدة يـ ــ ــديـ ــ وجـ
ــبــــوع مــــن شــهــر  نـــهـــايـــة كــــل أســ
حزمة  إلى  باإلضافة  رمضان 
مــــن الــــمــــشــــروعــــات الــمــمــيــزة 

اإلنسانية«  »كــاف  عنها  ُتعلن 
خـــــالل الـــعـــشـــر األواخـــــــــر مــن 

رمضان في كل عام.
ومـــــــن األفــــــكــــــار الـــــرائـــــدة 
»شــاركــنــي  لـحملة  والــجــديــدة 
البداية« باقات الزكاة النوعية 
ــــن خـــالل  ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مـ ــتــ الــ
ــي تــتــيــح  ــتــ حــمــلــة الــــزكــــاة والــ
لــلــمــتــبــرع إخــــراج زكــاتــه لعدة 
ــيـــريـــة فــــي نــفــس  مـــشـــاريـــع خـ
الــوقــت، كما تــم إصـــدار كتيب 
ــاة بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة  ــ ــزكـ ــ الـ
كل  عــن  ليجيب  واإلنجليزية 
التساؤالت المتعلقة بالزكاة.

وقــــــد تـــضـــمـــنـــت الــحــمــلــة 
عــــــــــــددا مــــــــن الـــــمـــــشـــــروعـــــات 
كاف  من  ومبادرات  التفاعلية 
على  يحتوي  وكتيب  التطوع 

بــعــض الــمــشــاريــع الــمــخــتــارة 
لألطفال بحيث يقوم الطفل 
بــتــجــمــيــع الــمــبــلــغ وإيـــصـــالـــه 
أحــد  إلـــى  أمـــره  ولـــي  بصحبة 
مــــراكــــز كـــــاف لـــلـــتـــبـــرع وســـط 
ــال مـــحـــفـــز ومــشــجــع  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــرس حــب  ــ ــهــــدف غــ لــلــطــفــل بــ
الــخــيــر والـــتـــطـــوع فـــي نــفــوس 

النشء.
ــيــــل  ــعــ ــفــ وفـــــــــــــي إطـــــــــــــــــار تــ
الـــمـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــعــيــة مع 
بمملكة  المؤسسات  مختلف 
العديد  أسهم  فقد  البحرين 
ــة  ــاريــ ــتــــجــ مــــــن الـــــشـــــركـــــات الــ
والــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات األهـــــلـــــيـــــة 
في  االجتماعيين  والنشطاء 
أثناء  خيرية  مشاريع  تنفيذ 

الشهر الفضيل.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16105/pdf/1-Supplime/16105.pdf?fixed5283
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/1293509
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293523
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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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تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة الــــــفــــــريــــــق طـــبـــيـــب 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد  الــشــيــخ 
ــلــــس األعــــــلــــــى لــلــصــحــة  ــمــــجــ رئـــــيـــــس الــ
السكري  جمعية  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
نفط  شــركــة  مــع  وبــالــتــعــاون  البحرينية، 
البحرين »بابكو« نظمت جمعية السكري 
لتكريم  الرمضانية  الغبقة  البحرينية 
بـــالـــســـكـــري ذوي  الــمــصــابــيــن  األطــــفــــال 
نائب  بحضور  الجيد،  السكري  التحكم 
الــســكــري  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
الــبــحــريــنــيــة الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري، 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
في  العاملة  الصحية  الــكــوادر  من  وعــدد 
مجال مكافحة السكري وتطوير خدمات 
في  وذلـــك  للمرضى،  الصحية  الــرعــايــة 

نادي بابكو بمنطقة عوالي.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قــــــال الـــفـــريـــق  ــ ــهـ ــ وبـ
ــبـــداهلل آل  طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
ــــى  ــلـ ــ ــــس الــــمــــجــــلــــس األعـ ــيــ ــ ــيــــفــــة رئــ ــلــ خــ
جمعية  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس  للصحة 
السكري  جمعية  إن  البحرينية  السكري 
في  كبيرة  نــجــاحــات  حققت  البحرينية 
مــيــاديــن الــعــمــل الــخــيــري الــتــنــمــوي من 
خـــال الــقــيــام بــواجــبــهــا الــوطــنــي ألفـــراد 
ــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــنـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــواطـ
والــحــد من  السكري  مــرض  مــن  للوقاية 
قد  الجمعية  أن  إلــى  الفــًتــا  مضاعفاته، 
تبنت الــعــديــد مــن الــبــرامــج والــمــبــادرات 
المتميزة بفضل من اهلل وتعاون وتكاتف 
الجميع ومن خال الشراكة المجتمعية 
مع المؤسسات الحكومية واألهلية، وتم 

بالرغم  اإلنــجــازات  مــن  الــعــديــد  تحقيق 
التي  الصعبة  االستثنائية  الظروف  من 
يشهدها العالم والمملكة بسبب جائحة 
مواصلة  تمت  إذ  »كــوفــيــد-19«،  الــكــورونــا 
برامج التوعية والتثقيف وإقامة الندوات 
المشي  مــارثــونــات  وتنظيم  والــمــؤتــمــرات 
وإقــــامــــة مــهــرجــانــات االحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
خال  استمر  والــذي  للسكري،  العالمي 
جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث إن ذلـــك لــم يثن 
وذلك  برامجها،  مواصلة  عن  الجمعية 
بعد،  عن  التواصل  تقنية  استخدام  عبر 
االفتراضي  المشي  على  اشتمل  والــذي 
الوطني  المستوى  على  نوعه  من  األول 

واإلقليمي.
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــار  وأشــ
هذه  تنظيم  أن  الى  البحرينية  السكري 
الــفــعــالــيــة الــســنــويــة لــتــكــريــم األطـــفـــال 
الــتــحــكــم  ذوي  بـــالـــســـكـــري  الـــمـــصـــابـــيـــن 
ورؤى  أهـــداف  منطلق  مــن  تــأتــي  الجيد، 

جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة، بــهــدف 
تــقــديــم الـــدعـــم الــمــعــنــوي واالجــتــمــاعــي 
ليتمكنوا  بالسكري  المصابين  لألطفال 
ــان مــع  ــأمــ ــايـــش بــ ــعـ ــتـ ــن الـــســـيـــطـــرة والـ مــ
السكري. وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
ألصـــحـــاب األيـــــــادي الـــخـــيـــرة مـــن أبــنــاء 
ــذا الـــوطـــن الــعــزيــز أفــــــراًدا ومــؤســســات  هـ
لمواصلتهم تقديم الدعم للجمعية، كما 
نفط  إلى شركة  والتقدير  بالشكر  تقدم 
والتعاون  الــدعــم  على  بابكو  البحرين- 
جليلة  أعمال  من  يقدمونه  ومــا  الــدائــم 
والتي تهدف  إنسانية وخيرية؛  وخدمات 
إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة 
عـــامـــة، وتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي خــدمــة 
ورعاية مرضى السكري خاصة، كما تقدم 
هذا  في  المشاركين  جميع  إلــى  بالشكر 
الحفل وإلى اللجنة المنظمة لجهودهم 
الــمــخــلــصــة فـــي إنـــجـــاح هــــذه الــفــعــالــيــة 

المتميزة.

ــب رئـــيـــس  ــائــ ــت نــ ــالــ ــا، قــ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية 
مملكة  إن  ــهـــاجـــري  الـ مـــريـــم  الـــدكـــتـــورة 
البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية داء 
السكري كواحدة من أهم قضايا الصحة 
العامة التي تؤثر تأثيرًا بالغًا على صحة 
األفراد والمجتمعات، موضحة أن انتشار 
داء السكري في مملكة البحرين واآلخذ 
ــاد يــجــعــل مــنــه مــشــكــلــة وطــنــيــة  ــ ــاالزديـ ــ بـ
ــــردي والـــحـــكـــومـــي  ــفـ ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ

والمجتمعي. 
وأكدت الهاجري أن جمعية السكري 
الصحة  وزارة  مــع  بتعاونها  البحرينية 
والجهات ذات العاقة ومن خال الشراكة 
تطوير  فــي  قــدمــًا  مــاضــيــٌة  المجتمعية 
جودة الخدمات والبرامج المقدمة بهدف 
رفع الوعي الصحي للوقاية من السكري 
والـــحـــد مـــن مــضــاعــفــاتــه والـــعـــمـــل على 
توفير الدعم والمساندة خاصة لألطفال 

الــمــصــابــيــن بــالــســكــري، والــمــســاهــمــة في 
التعايش  مــهــارات  مــن  الــمــرضــى  تمكين 
مع المرض ومواجهة تحدياته من خال 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة مــمــارســة مــهــارات 
الحياة  أنماط  الذاتية وممارسة  العناية 
الرياضة  ممارسة  تشمل  التي  الصحية 
يمكن  الذي  الصحية  والتغذية  بانتظام 
أن يقوم به الشخص المصاب بالسكري 
وأســـرتـــه لــلــتــعــايــش مـــع الـــمـــرض بشكل 
جودة  ورفــع  المضاعفات  وتجنب  أفضل 

حياة المرضى.
من جانبها، ألقت السيدة ندى فردان 
أم الــبــطــل الــســكــري عــلــي مــنــديــل؛ كلمة 
أولياء األمور، عّبرت خالها باسمها واسم 
بالسكري  مــصــاب  لطفل  أب  وكــل  أم  كــل 
والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــجــزيــل  الــنــوع األول، 
على  الــبــحــريــنــيــة  الــســكــري  إلـــى جمعية 
المميزة،  الرمضانية  الليلة  هذه  تنظيم 
والتي حرصت فيها الجمعية على جمع 
عدد من أطفال السكري وأولياء أمورهم 
في  الفرحة  لتدخل  واحـــد،  سقف  تحت 
قــلــوبــهــم، وتـــرســـم عــلــى شـــفـــاه األطـــفـــال 

السكريين البسمة.
كما شمل برنامج الغبقة الرمضانية 
لجمعية السكري البحرينية على عرض 
وتم  الجمعية،  وبــرامــج  ألنشطة  فيديو 
ــفــــال الــمــصــابــيــن  ــن األطــ تــكــريــم عــــدد مـ
الجيد،  السكري  التحكم  ذوي  بالسكري 
الفقرات  من  عدد  تنظيم  إلى  باإلضافة 
الترفيهية والمسابقات لألطفال وذويهم.

} رئيس المجلس األعلى للصحة خال الغبقة الرمضانية التي نظمتها جمعية السكري البحرينية.
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وال  للفنون،  األعلى  المجلس  دعــم  قــرار  في  حسنة  النوايا  بالتأكيد 
مجال للتشكيك فيها.. وبالطبع إن الهدف والغاية من أجل تطوير عمل 
المجلس ال مزايدة عليهما.. ولربما كان األمر معموال به في دول أخرى، 
ومرتفعة  عالية  الــخــدمــات  مقابل  الــرســوم  ثقافة  تــكــون  مجتمعات  وفــي 
هيئة  قــرار  أن  إال  اختيارية..  كانت مساهمات طوعية  وإن  ومألوفة، حتى 
فاتورة  لكل  واحــد  ديــنــار  بقيمة  الزبائن  مــن  مساهمة  تحصيل  السياحة 
الجدل  الكثير من  للفنون، شابه  الوطني  المجلس  لدعم  وذلــك  صــادرة، 

والتعليقات، لدى شريحة كبيرة من الرأي العام.
صــحــيــح أن الــتــبــرع مــن أجـــل بــنــاء مــســجــد أو طــبــاعــة مــصــحــف أمــر 
طوعي.. وصحيح كذلك أن المساهمة من أجل حملة لأليتام والمحتاجين 
والمعسرين والمتعثرين دعوة اختيارية.. وصحيح أيضا أن التبرع لدعم 
لمقدرة  متروك  إفطار صائم  أو  مريض  إغاثة  أو  الطالب  مشروع حقيبة 
ورغبة المتبرع، ولكن أن تكون الدعوة للمساهمة الطوعية االختيارية في 

دعم المجلس الوطني للفنون، فهي مسألة فيها نظر.
رحاتها  فــي  المجال  تفتح  العالمية  الــطــيــران  شــركــات  بعض  حتى 
التبرع  يكون  أن  ولكن  اختياري،  بشكل  األيتام  أجل  من  اإلنساني  للتبرع 
للفنون، فهي حكاية جديدة  المجلس األعلى  »المساهمة« من أجل دعم 

لم نسمع عنها من قبل، على األقل في مجتمعنا.
بإنشاء  )111( لسنة 2021  رقــم  )7( من مرسوم  رقــم  الــمــادة  جــاء في 
ــوارد الــمــالــيــة لــلــمــجــلــس، أوال:  ــمـ الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــفــنــون: »تــتــكــون الـ
الــــوزراء،  مجلس  ميزانية  ضمن  لــه  تخصص  الــتــي  المالية  االعــتــمــادات 
للقوانين  وفقًا  المجلس،  رئيس  يقبلها  التي  والتبرعات  الهبات  وثانيا: 
واألنظمة المعمول بها في المملكة«.. والسؤال: تحت أي بند في المرسوم 

جاء قرار هيئة السياحة..؟؟
المجلس مباشرة  يتولى  المرسوم:  )2( من  رقم  المادة  في  كما جاء 
المهام واالختصاصات، وتم ذكر )12( مهمة واختصاصا، ولم يذكر فيها أي 
شيء عن تحصيل المساهمات »الطوعية االختيارية« من الزبائن والسياح، 

في المطاعم والفنادق والشقق..!!
بل جاء في ذات المادة رقم )2( أن من مهام واختصاصات المجلس 
ــواء لـــألفـــراد أو  تــقــديــم الــمــنــح الــعــيــنــيــة أو الــتــقــنــيــة لــتــطــويــر الــفــنــون، ســ
المعمول  واألنظمة  للقوانين  وفقًا  المجال،  في هذا  العاملة  المؤسسات 
والــدورات  المتخصصة  الدراسية  المنح  تقديم  بجانب  المملكة،  في  بها 
لدى  وتــطــويــرهــا،  الفنية  الــمــواهــب  مستوى  رفــع  فــي  تسهم  الــتــي  الفنية، 
يمنح  المجلس  أن  أي  الــمــجــال..  هــذا  فــي  العاملة  والــمــؤســســات  األفـــراد 

ويقدم، ال يطلب ويحصل المساهمات من أجل دعمه.
الــنــاس أن تتساءل: ومـــاذا قــدم المجلس أســاســا مــن برامج  مــن حــق 
وفــعــالــيــات، ومــشــاريــع ومـــبـــادرات، ومــعــارض ومــهــرجــانــات، كــي يــقــوم الناس 
مــن خمسة  أقــل  وتشكيله  إنشائه  مــر على  وقــد  دعــمــه،  أجــل  مــن  بالتبرع 

أشهر..؟؟
هـــذه مــســألــة ال عــاقــة لــهــا بــاحــتــرامــنــا وتــقــديــرنــا للمجلس األعــلــى 
للفنون، وإدارته وشخصياته، فلهم كل االحترام والتقدير.. ولكن المسألة 
نال  وقد  المألوف،  غير  األسلوب  وهــذا  الطريقة  بهذه  المجلس  دعم  في 
لو  التي  اإليجابية،  غير  التعليقات  من  الكثير  المجلس-  -وليس  القرار 

قرأها أي مسؤول، وبحث في تداعياتها، لطالب بوقف القرار فورا.
البعض يرى أن العمل بهذه الطريقة غير المألوفة قد يفتح المجال 
التبرع تحت  المألوفة، للدعوة إلى  في الغد ألصحاب بعض األفكار غير 
أخرى،  ومجالس  مؤسسات  لدعم  االختيارية«  الطوعية  »المساهمة  بند 
يــفــتــرض أن تــكــون بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن هـــذا األســـلـــوب، وحــمــايــة الــوطــن 
ومؤسساته من التعرض ألية تعليقات غير إيجابية.. واهلل من وراء القصد.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16105/pdf/1-Supplime/16105.pdf?fixed5283
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293600
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235 بحًثا طبًيا ملنت�ضبي امل�ضت�ضفيات خالل العامني املا�ضيني.. حممد بن عبداهلل:

 تعزيز البحوث الطبية لتواكب تطور اخلدمات ال�ضحية

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س 

خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  وبح�ضور  لل�ضحة،  الأعلى  املجل�س 

رئي�س جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، والرئي�س التنفيذي الدكتور اأحمد 

نظمت  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء  الأن�ضاري  حممد 

العامة، حفل  العالقات  البحث وبالتعاون مع ق�ضم  البحوث واأخالقيات  جلنة 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وذلك  ملنت�ضبي  العلمية  البحوث  الأول جلائزة  التكرمي 

يوم الأحد املوافق 24 اأبريل 2022م يف فندق اخلليج.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة، اأهمية امل�ضي قدًما يف جمال تعزيز البحوث الطبية، ملواكبة التطور 

الكبري الذي ت�ضهده اململكة على �ضعيد اخلدمات الطبية، ف�ضالً عن التطورات 

ال�ضحية العاملية التي تتطلب ت�ضافر اجلهود وال�ضعي اجلاد ملواكبتها، معرًبا 

عن �ضعادته بامل�ضتوى املتميز والعلمي الر�ضني للبحوث الطبية البحرينية يف 

املحلية،  ال�ضحية  الأو�ضاع  درا�ضة  مردود كبري على  لها  ملا  املجالت،  خمتلف 

وطرق تقدمي اخلدمة، وحوكمتها ل�ضمان جودتها.

جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منت�ضبي 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وم�ضاهمتهم يف رفع ا�ضم مملكة البحرين عالياً من خالل 

واتخاذ  العالجية  ال�ضيا�ضات  يف  ي�ضهم  مبا  العلمية  البحوث  غمار  خو�ضهم 

القرارات التي تهدف لالرتقاء بالقطاع ال�ضحي يف مملكة البحرين.

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأ�ضاد  ذلك،  اإىل 

موؤكًدا  العلمية،  الأبحاث  املبذولة يف جمال  باجلهود  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�س  وبتوجيهات  التنفيذية  الإدارة  باأن 

ال�ضحي مبا  بالقطاع  العاملة  الكوادر  وكافة  الطبية  للكوادر  دعمها  �ضتوا�ضل 

ميكنها من تقدمي اأعلى م�ضتوى من املمار�ضات ال�ضحية، ويعزز دورها املحوري 

يف املنظومة ال�ضحية يف اململكة.

امل�ضت�ضفيات  منت�ضبي  من  املن�ضورة  البحوث  عدد  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

احلكومية بلغ حوايل 235 بحًثا يف العامني املا�ضيني، مت ن�ضر اأغلبها يف جمالت 

علمية وعاملية ذات �ضيت وت�ضنيف عاٍل، كما مت تكرمي الفائزين بجوائز جلنة 

البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحًثا.

وتاأتي هذه البحوث نتاج تعاون بني اأ�ضحاب اخلربات الطويلة يف جمالتهم 

ال�ضحي بامل�ضت�ضفيات احلكومية من  القطاع  العاملني يف  ال�ضباب  ومع طموح 

اأجل الرتقاء ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا يف كافة املحافل ومبا يتما�ضى مع 

تطلعات اململكة يف تطوير القطاع ال�ضحي.

نظمتها »امل�ضت�ضفيات احلكومية« ملنت�ضبيها 

ور�ضة تبحث الأمرا�ض املعدية و�ُضبل مكافحتها

عرفت ور�ضة تدريبية بطرق احلد من 

اأهمية  موؤكدة  املعدية،  الأمرا�س  انت�ضار 

اأن  اإىل  م�ضرية  علمية،  بطرق  مكافحتها 

قوية  يجعلها  لنف�ضها  امليكروبات  تطوير 

يكون  ل  املناعي  اجلهاز  اإّن  حيث  جًدا، 

اربتها بنف�س القّوة. قادًرا على حمحُ

نظمتها  التي  الور�ضة   - وقّدمت 

مها  املمر�ضتان   - احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

املعارج وفاطمة العرادي لت�ضاعد وتر�ضد 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  العاملني 

املوظفني  وكذلك  ال�ضحي  والقطاع 

واملر�ضى وكل من لهم عالقة ب�ضكل مبا�ضر 

او غري مبا�ضر بالأمرا�س املعدية والعمل 

ومكافحتها  لها  الت�ضدي  كيفية  على 

�ضالمة  على  حفاًظا  انت�ضارها  من  وتقليل 

اجلميع.

من  كل  اطالع  اإىل  الور�ضة  وهدفت 

اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  باملو�ضوع  �ضلة  له 

تلك  عن  النظرية  باملعلومات  مبا�ضر  غري 

الأمرا�س والطرق املطروحة على ال�ضاحة 

من  فتعرفنا  ومكافحتها  لها  للت�ضدي 

خالل التطبيقات النظرية ما هي الأمرا�س 

لها  املوؤدية  والأ�ضباب  اأنواعها  املعدية 

وكيفية انتقالها وطرق احلد من انت�ضارها 

القطاع  اأق�ضام  جميع  يف  ومكافحتها 

املوجودة  املجالت  اختالف  ال�ضحي على 

فيه.

الور�س  من  الآخر  اجلانب  اأما 

الأكرب  ال�ضدى  لها  كان  والتي  التدريبية 

والعملي يف جمال  التطبيقي  اجلانب  هو 

لها  الت�ضدي  وكيفية  املعدية  الأمرا�س 

واحلد من انت�ضارها، فكانت هناك العديد 

التي  واملمار�ضات  العملية  التطبيقات  من 

طبقت على اأر�س الواقع، بحيث مت حتديد 

احللول  واعداد  التطبيقية  امل�ضكالت  هذه 

املنا�ضبة لها للت�ضدي لتلك الأمرا�س التي 

خا�س  ب�ضكل  ال�ضحي  القطاع  على  توؤثر 

ب�ضكل  واملقيمني  املواطنني  جميع  وعلى 

عام يف اململكة.

الور�س  باأن  بالذكر  واجلدير 

اأحمد  الدكتور  برعاية  اأقيمت  التدريبية 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد 

وافتتحتها  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

ال�ضلمان،  حممد  جميلة  الدكتورة 

والباطنية،  املعدية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري 

لالأق�ضام  الطبية  اخلدمات  عام  رئي�س 

الباطنية مبجمع ال�ضلمانية الطبي والتي 

على  القائمني  كلمة جميلة يف حق  قّدمت 

حافًزا  ليكون  التدريبية  الور�س  هذه 

للجميع لتقدمي مثل هذه الفعالية، مقدمة 

ال�ضكر لنجاة مكي ر�ضتم، رئي�س خدمات 

ول�ضوفيا  الباطنية  لالأق�ضام  التمري�س 

مكتب  مدير  باأعمال  القائم  ديري،  عادل 

الرئي�س التنفيذي للم�ضت�ضفيات احلكومية 

مكافحة  جلنة  رئي�س  عري�ضة  اأبو  وتامر 

العدوى ونفي�ضة عبداهلل رئي�س التمري�س 

اجلهود  على  احلرجة  للوحدات  بالإنابة 

املميزة والداعمة يف اإقامة مثل هذه الور�س 

التي لها دور فعال يف الت�ضدي لالأمرا�س 

املعدية ومكافحتها واحلد من انت�ضارها.

منوًها بخطواتها املتقدمة يف التعاطي مع الق�ضايا الطبية.. حممد بن عبداهلل: 

موؤمتر نق�ض املناعة املكت�ضبة يج�ضد مكانة البحرين يف التطور الطبي

د. توفيقي: نقل املعرفة واخلربة الهند�ضية اإىل اجليل اجلديد

»املهند�ضني« ت�ضتقطب املهند�ضني ال�ضباب وتوؤ�ض�ض ملتقى لهم

اأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

تنظيم  اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

الأول  الدويل  البحرين  موؤمتر  البحرين  مملكة 

ملر�س نق�س املناعة املكت�ضبة والذي �ضيعقد خالل 

مكانة  يج�ضد   2022 �ضبتمرب  و23   22 يومي 

الرائدة يف  ومبادراتها  الطبي  التطور  اململكة يف 

يحظى  والذي  الهام  القطاع  هذا  ارتقاء  موا�ضلة 

امللك  مبتابعة ودعم من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وم�ضاندة  واهتمام 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء.

واأ�ضار رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة اإىل اأن 

ومازالت  رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة 

ما�ضية يف التطور والزدهار يف القطاع ال�ضحي 

املا�ضية  الفرتة  يف  الأمثلة  اأروع  �ضربت  اأن  بعد 

والتعامل  التعاطي  يف  املتقدمة  خطواتها  عرب 

روؤى  جت�ضد  والتي  الطبية  الق�ضايا  خمتلف  مع 

على  واملقيم  املواطن  و�ضع  يف  الر�ضيدة  القيادة 

راأ�س الأولويات يف القطاع الطبي.

العديد  حققت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�ضح 

من الإجنازات على �ضعيد تنفيذ اخلطط الوطنية 

من  واأنها  املكت�ضبة  املناعة  نق�س  ملكافحة مر�س 

من  العديد  وتنفيذ  تطبيق  يف  ال�ضباقة  الدول 

الوطنية  وال�ضرتاتيجيات  والت�ضريعات  الأنظمة 

اأو  للم�ضابني  مبكر  عالج  تقدمي  �ضاأنها  من  التي 

حاملي املر�س.

بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب  واأكد 

اآل خليفة اأن موؤمتر البحرين الدويل الأول ملر�س 

نق�س املناعة املكت�ضبة �ضيكون حمط اأنظار العديد 

ح�ضور   �ضي�ضهد  اأنها  خ�ضو�ضاً  العامل  دول  من 

وت�ضخي�س  مكافحة  خرباء وخمت�ضني يف جمال 

الأهداف  من  بالعديد  و�ضيخرج  املر�س،  وعالج 

للم�ضاركني  الكاملة  وال�ضتفادة  والتو�ضيات 

والتي �ضيكون لها اآثار طبية مميزة يف امل�ضتقبل.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بجهود  واأ�ضاد  

نق�س املناعة املكت�ضبة و�ضركة اأديوكي�ضن بال�س 

يف �ضبيل ال�ضتعداد املبكر لتنظيم املوؤمتر، متمنياً 

للجميع كل التوفيق والنجاح.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  اأكد 

البحرينية الدكتور �ضياء عبدالعزيز 

توفيقي على الدور الذي ي�ضطلع به 

ال�ضباب يف م�ضرية التنمية والنه�ضة 

التي ت�ضهدها مملكة البحرين يف كل 

الهند�ضي،  املجال  ومنها  املجالت 

على  العمل  �ضرورة  اإىل  م�ضريا 

يف  املهند�ضني  من  ال�ضباب  ت�ضجيع 

النخراط يف العمل التطوعي املهني 

وال�ضتفادة  اجلمعية  اأعمال  ومنها 

الفاعلة  ال�ضريحة  هذه  طاقات  من 

املهند�ضني  من  لتحقيق جيل متطور 

تاأ�ضي�س  اأهمية  اإىل  لفتا  ال�ضباب، 

)ملتقى املهند�ضني ال�ضباب( كمبادرة 

من املبادرات التي اأطلقتها اجلمعية 

الذهبي  باليوبيل  احتفالتها  خالل 

يف مت�ضف مار�س املا�ضي.

ملتقى  اإىل  توفيقي  واأ�ضار 

اإيجاد  اإىل  يهدف  ال�ضباب  املهند�ضني 

فر�س للمهند�ضني ال�ضباب لالنخراط 

ب�ضكل  اجلمعية  واأعمال  جلان  يف 

فيها،  العمل  على  وت�ضجيعهم  اأكرب 

املعرفة  لنقل  الفر�ضة  واإتاحة 

واخلربة يف املجال الهند�ضي اإىل جيل 

للمهند�ضني  فر�س  واإيجاد  ال�ضباب، 

على  كثب  عن  التعرف  يف  ال�ضباب 

واإجرائها  اجلمعية  يف  العمل  اآلية 

من�ضة  اأو  فر�س  واإيجاد  واأنظمتها، 

الأمور  ملناق�ضة  ال�ضباب  للمهند�ضني 

املتعلقة  تلك  وخا�ضة  الهند�ضية 

وطموحاتهم،  وتطلعاتهم  بال�ضباب 

داعيا املهند�ضني ال�ضباب من خمتلف 

اأع�ضاء  من  والفئات  التخ�ض�ضات 

امللتقى  هذا  يف  للم�ضاركة  اجلمعية 

على  امل�ضارك  عمر  يزيد  ل  اأن  على 

الأربعني �ضنة.

اآلية العمل  وا�ضتعر�س توفيقي 

ال�ضباب،  املهند�ضني  ملتقى  يف 

اأعماله  تدير  امللتقى  اأن  على  موؤكدا 

اأع�ضاء  �ضبعة  من  تتكون  جلنة 

الرئي�س  ونائب  الرئي�س  من  تتكون 

ومنا�ضب اأخرى يف الإدارة، وتعمل 

النظام  ح�ضب  وامللتقى  اللجنة  هذه 

الأ�ضا�ضي والالئحة الداخلية والدليل 

املايل جلمعية املهند�ضني البحرينية، 

�ضنتني  اللجنة  عمل  مدة  وتكون 

قابلة للتجديد. 

يف  ثقته  عن  توفيقي  واأعرب 

ملتقى املهند�ضني ال�ضباب وما �ضيتم 

ال�ضباب  املهند�ضني  جليل  حتقيقه 

العمل  ملجالت  نظرا  خالله  من 

ومنها  فيها  العمل  حتديد  مت  التي 

الندوات واملوؤمترات  طرح موا�ضيع 

وامل�ضتهدفة  املتعلقة  الهند�ضية 

وتنظيم  ال�ضباب،  للمهند�ضني 

للمهند�ضني  الحرتافية  الربامج 

والبحوث  املقالت  وتقدمي  ال�ضباب 

)املهند�س(  ملجلة  بال�ضباب  املتعلقة 

وتنظيم  اجلمعية،  اإ�ضدارات  وكل 

اأو  كامللتقيات  دورية  فعاليات 

جمالت  اأية  اأو  لل�ضباب،  املوؤمترات 

اأخرى يتم التفاق عليها.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  ودعا 

ال�ضباب  املهند�ضني  البحرينية 

مللتقى  الن�ضمام  يف  الراغبني 

املبادرة  ال�ضباب  املهند�ضني 

املوقع  زيارة  خالل  من  بالت�ضجيل 

bse. / /:http للجمعية  الإلكرتوين 

التوا�ضل  طريق  عن  اأو   en /bh
razan@ الإلكرتوين  الربيد  على 

يف  للت�ضجيل   mohandis.org
امللتقى.

د. �ضياء توفيقي

جمل�ض النواب ي�ضدر الن�ضخة 

الثانية من دليل »التوا�ضل مع نائبكم«

اأ�ضدرت الأمانة العامة ملجل�س النواب 

يقوم  الذي  نائبكم«،  مع  »التوا�ضل  دليل 

جمل�س  اأع�ضاء  مهام  ا�ضتعرا�س  على 

النواب وطرق التوا�ضل معهم، اإىل جانب 

طبيعة الن�ضاطات الربملانية لكل نائب.

من  بتوجيهات  الإ�ضدار  هذا  وياأتي 

جمل�س  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

را�ضد  امل�ضت�ضار  من  ومبتابعة  النواب، 

اإثراء  بهدف  العام،  الأمني  بوجنمة  حممد 

واملعرفة  الثقافة  ون�ضر  الربملانية  املكتبة 

املجتمعية للطالب ولكافة املهتمني بال�ضاأن 

الربملاين يف مملكة البحرين.

الأبعاد  طّيه  يف  الدليل  ناق�س  وقد 

املوؤ�ض�ضة  يف  النائب  بتمثيل  املرتبطة 

لب  �ضحُ يف  ي�ضب  ما  ل  وكحُ الت�ضريعية 

والرقابة  الت�ضريع  حيث  من  عمله 

والدبلوما�ضية الربملانية ومتثيل املواطنني 

الدليل  يو�ضح  كما  م�ضاحلهم،  ورعاية 

تدخل  التي  والخت�ضا�ضات  املهام 

اإىل  بالإ�ضافة  النائب،  �ضالحيات  �ضمن 

وعالقته  النائب  يوميات  تفا�ضيل  طرح 

وعالقته  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  مع 

دور  عر�س  مع  البلدي،  الع�ضو  مع 

�ضرية  من  بعمله  يرتبط  ما  وكل  النائب 

الدليل  واختتم  للمعلومات.  وحماية 

الت�ضريعية  الأدوات  بو�ضع  التعريفي 

الد�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س  والرقابية 

من  تحُعد  والتي  الوطنية،  والت�ضريعات 

املجتمعية  املتطلبات  حتقيق  اآليات 

القيام  اأجل  من  للنائب  د�ضتورًيا  املحُتاحة 

بقانون  القرتاح  وهي  به،  املنوط  بدوره 

والقرتاح برغبة وال�ضوؤال الربملاين.

اخلياط: ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه جتاوزت الن�ضبة املخطط لها

وكيل »الأ�ضغال« يتفقد م�ضروع تطوير وادي البحري

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قام 

و�ضوؤون  ال�ضغال  بوزارة  الأ�ضغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س 

)املرحلة  لأعمال  تفقدية  بزيارة 

البنية  تطوير  م�ضروع  من  الأوىل( 

البحري  وادي  منطقة  يف  التحتية 

بالدائرة   )943-941( مبجمعي 

الثالثة يف املحافظة اجلنوبية والتي 

ت�ضتمل على ت�ضوية الطرق يف هذين 

م�ضكلة  من  للتخفيف  املجمعني 

لالطالع  وذلك  الأمطار،  مياه  جتمع 

على �ضري العمل يف امل�ضروع والذي 

بلغت ن�ضبة الإجناز فيه %24

وقد اجتمع الوكيل خالل الزيارة 

ومقاول  ا�ضت�ضاري  مع  التفقدية 

ومراجعة  لبحث  وذلك  امل�ضروع، 

واجلدول  امل�ضروع  عمل  خطة 

ا�ضتمتع  حيث  للتنفيذ،  الزمني 

اخلياط اإىل �ضرح مف�ضل عن مراحل 

العمل يف  وتفا�ضيل  امل�ضروع  تنفيذ 

على  اخلياط  اأكد  وقد  مرحلة،  كل 

التفقدية  الزيارات  من  الهدف  اأن 

اأي  على  للوقوف  هو  للم�ضاريع 

الأعمال  تنفيذ  دون  حتول  معوقات 

له  املخطط  الزمني  الربنامج  وفق 

والعمل على حلها يف حينها.

�ضعادته  عن  اخلياط  واأعرب 

بتقدم �ضري العمل يف امل�ضروع الذي 

جتاوزت ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه 

واأردف  لها،  املخطط  الن�ضبة  عن 

بنف�س  العمل  ا�ضتمرارية  باأن  قائالً 

على  اإيجاًبا  �ضتنعك�س  الوترية 

اأعمال  من  النتهاء  و�ضيتم  امل�ضروع 

واأكد  املحدد.  املوعد  قبل  امل�ضروع 

الوكيل اخلياط باأن هذا امل�ضروع هو 

�ضت�ضهم  التي  الهامة  امل�ضاريع  اأحد 

يف تطوير املنطقة وت�ضهيل ان�ضيابية 

ينعك�س  مبا  فيها  املرورية  احلركة 

القاطنني  تنقل  �ضهولة  على  اإيجاًبا 

املنطقة من واإىل مناطق �ضكناهم يف 

بيئة اآمنة.
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235 بحًثا طبًيا ملنت�ضبي امل�ضت�ضفيات خالل العامني املا�ضيني.. حممد بن عبداهلل:

 تعزيز البحوث الطبية لتواكب تطور اخلدمات ال�ضحية

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س 

خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  وبح�ضور  لل�ضحة،  الأعلى  املجل�س 

رئي�س جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، والرئي�س التنفيذي الدكتور اأحمد 

نظمت  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء  الأن�ضاري  حممد 

العامة، حفل  العالقات  البحث وبالتعاون مع ق�ضم  البحوث واأخالقيات  جلنة 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وذلك  ملنت�ضبي  العلمية  البحوث  الأول جلائزة  التكرمي 

يوم الأحد املوافق 24 اأبريل 2022م يف فندق اخلليج.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة، اأهمية امل�ضي قدًما يف جمال تعزيز البحوث الطبية، ملواكبة التطور 

الكبري الذي ت�ضهده اململكة على �ضعيد اخلدمات الطبية، ف�ضالً عن التطورات 

ال�ضحية العاملية التي تتطلب ت�ضافر اجلهود وال�ضعي اجلاد ملواكبتها، معرًبا 

عن �ضعادته بامل�ضتوى املتميز والعلمي الر�ضني للبحوث الطبية البحرينية يف 

املحلية،  ال�ضحية  الأو�ضاع  درا�ضة  مردود كبري على  لها  ملا  املجالت،  خمتلف 

وطرق تقدمي اخلدمة، وحوكمتها ل�ضمان جودتها.

جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منت�ضبي 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وم�ضاهمتهم يف رفع ا�ضم مملكة البحرين عالياً من خالل 

واتخاذ  العالجية  ال�ضيا�ضات  يف  ي�ضهم  مبا  العلمية  البحوث  غمار  خو�ضهم 

القرارات التي تهدف لالرتقاء بالقطاع ال�ضحي يف مملكة البحرين.

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأ�ضاد  ذلك،  اإىل 

موؤكًدا  العلمية،  الأبحاث  املبذولة يف جمال  باجلهود  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�س  وبتوجيهات  التنفيذية  الإدارة  باأن 

ال�ضحي مبا  بالقطاع  العاملة  الكوادر  وكافة  الطبية  للكوادر  دعمها  �ضتوا�ضل 

ميكنها من تقدمي اأعلى م�ضتوى من املمار�ضات ال�ضحية، ويعزز دورها املحوري 

يف املنظومة ال�ضحية يف اململكة.

امل�ضت�ضفيات  منت�ضبي  من  املن�ضورة  البحوث  عدد  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

احلكومية بلغ حوايل 235 بحًثا يف العامني املا�ضيني، مت ن�ضر اأغلبها يف جمالت 

علمية وعاملية ذات �ضيت وت�ضنيف عاٍل، كما مت تكرمي الفائزين بجوائز جلنة 

البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحًثا.

وتاأتي هذه البحوث نتاج تعاون بني اأ�ضحاب اخلربات الطويلة يف جمالتهم 

ال�ضحي بامل�ضت�ضفيات احلكومية من  القطاع  العاملني يف  ال�ضباب  ومع طموح 

اأجل الرتقاء ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا يف كافة املحافل ومبا يتما�ضى مع 

تطلعات اململكة يف تطوير القطاع ال�ضحي.

نظمتها »امل�ضت�ضفيات احلكومية« ملنت�ضبيها 

ور�ضة تبحث الأمرا�ض املعدية و�ُضبل مكافحتها

عرفت ور�ضة تدريبية بطرق احلد من 

اأهمية  موؤكدة  املعدية،  الأمرا�س  انت�ضار 

اأن  اإىل  م�ضرية  علمية،  بطرق  مكافحتها 

قوية  يجعلها  لنف�ضها  امليكروبات  تطوير 

يكون  ل  املناعي  اجلهاز  اإّن  حيث  جًدا، 

اربتها بنف�س القّوة. قادًرا على حمحُ

نظمتها  التي  الور�ضة   - وقّدمت 

مها  املمر�ضتان   - احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

املعارج وفاطمة العرادي لت�ضاعد وتر�ضد 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  العاملني 

املوظفني  وكذلك  ال�ضحي  والقطاع 

واملر�ضى وكل من لهم عالقة ب�ضكل مبا�ضر 

او غري مبا�ضر بالأمرا�س املعدية والعمل 

ومكافحتها  لها  الت�ضدي  كيفية  على 

�ضالمة  على  حفاًظا  انت�ضارها  من  وتقليل 

اجلميع.

من  كل  اطالع  اإىل  الور�ضة  وهدفت 

اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  باملو�ضوع  �ضلة  له 

تلك  عن  النظرية  باملعلومات  مبا�ضر  غري 

الأمرا�س والطرق املطروحة على ال�ضاحة 

من  فتعرفنا  ومكافحتها  لها  للت�ضدي 

خالل التطبيقات النظرية ما هي الأمرا�س 

لها  املوؤدية  والأ�ضباب  اأنواعها  املعدية 

وكيفية انتقالها وطرق احلد من انت�ضارها 

القطاع  اأق�ضام  جميع  يف  ومكافحتها 

املوجودة  املجالت  اختالف  ال�ضحي على 

فيه.

الور�س  من  الآخر  اجلانب  اأما 

الأكرب  ال�ضدى  لها  كان  والتي  التدريبية 

والعملي يف جمال  التطبيقي  اجلانب  هو 

لها  الت�ضدي  وكيفية  املعدية  الأمرا�س 

واحلد من انت�ضارها، فكانت هناك العديد 

التي  واملمار�ضات  العملية  التطبيقات  من 

طبقت على اأر�س الواقع، بحيث مت حتديد 

احللول  واعداد  التطبيقية  امل�ضكالت  هذه 

املنا�ضبة لها للت�ضدي لتلك الأمرا�س التي 

خا�س  ب�ضكل  ال�ضحي  القطاع  على  توؤثر 

ب�ضكل  واملقيمني  املواطنني  جميع  وعلى 

عام يف اململكة.

الور�س  باأن  بالذكر  واجلدير 

اأحمد  الدكتور  برعاية  اأقيمت  التدريبية 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد 

وافتتحتها  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

ال�ضلمان،  حممد  جميلة  الدكتورة 

والباطنية،  املعدية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري 

لالأق�ضام  الطبية  اخلدمات  عام  رئي�س 

الباطنية مبجمع ال�ضلمانية الطبي والتي 

على  القائمني  كلمة جميلة يف حق  قّدمت 

حافًزا  ليكون  التدريبية  الور�س  هذه 

للجميع لتقدمي مثل هذه الفعالية، مقدمة 

ال�ضكر لنجاة مكي ر�ضتم، رئي�س خدمات 

ول�ضوفيا  الباطنية  لالأق�ضام  التمري�س 

مكتب  مدير  باأعمال  القائم  ديري،  عادل 

الرئي�س التنفيذي للم�ضت�ضفيات احلكومية 

مكافحة  جلنة  رئي�س  عري�ضة  اأبو  وتامر 

العدوى ونفي�ضة عبداهلل رئي�س التمري�س 

اجلهود  على  احلرجة  للوحدات  بالإنابة 

املميزة والداعمة يف اإقامة مثل هذه الور�س 

التي لها دور فعال يف الت�ضدي لالأمرا�س 

املعدية ومكافحتها واحلد من انت�ضارها.

منوًها بخطواتها املتقدمة يف التعاطي مع الق�ضايا الطبية.. حممد بن عبداهلل: 

موؤمتر نق�ض املناعة املكت�ضبة يج�ضد مكانة البحرين يف التطور الطبي

د. توفيقي: نقل املعرفة واخلربة الهند�ضية اإىل اجليل اجلديد

»املهند�ضني« ت�ضتقطب املهند�ضني ال�ضباب وتوؤ�ض�ض ملتقى لهم

اأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

تنظيم  اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

الأول  الدويل  البحرين  موؤمتر  البحرين  مملكة 

ملر�س نق�س املناعة املكت�ضبة والذي �ضيعقد خالل 

مكانة  يج�ضد   2022 �ضبتمرب  و23   22 يومي 

الرائدة يف  ومبادراتها  الطبي  التطور  اململكة يف 

يحظى  والذي  الهام  القطاع  هذا  ارتقاء  موا�ضلة 

امللك  مبتابعة ودعم من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وم�ضاندة  واهتمام 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء.

واأ�ضار رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة اإىل اأن 

ومازالت  رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة 

ما�ضية يف التطور والزدهار يف القطاع ال�ضحي 

املا�ضية  الفرتة  يف  الأمثلة  اأروع  �ضربت  اأن  بعد 

والتعامل  التعاطي  يف  املتقدمة  خطواتها  عرب 

روؤى  جت�ضد  والتي  الطبية  الق�ضايا  خمتلف  مع 

على  واملقيم  املواطن  و�ضع  يف  الر�ضيدة  القيادة 

راأ�س الأولويات يف القطاع الطبي.

العديد  حققت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�ضح 

من الإجنازات على �ضعيد تنفيذ اخلطط الوطنية 

من  واأنها  املكت�ضبة  املناعة  نق�س  ملكافحة مر�س 

من  العديد  وتنفيذ  تطبيق  يف  ال�ضباقة  الدول 

الوطنية  وال�ضرتاتيجيات  والت�ضريعات  الأنظمة 

اأو  للم�ضابني  مبكر  عالج  تقدمي  �ضاأنها  من  التي 

حاملي املر�س.

بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب  واأكد 

اآل خليفة اأن موؤمتر البحرين الدويل الأول ملر�س 

نق�س املناعة املكت�ضبة �ضيكون حمط اأنظار العديد 

ح�ضور   �ضي�ضهد  اأنها  خ�ضو�ضاً  العامل  دول  من 

وت�ضخي�س  مكافحة  خرباء وخمت�ضني يف جمال 

الأهداف  من  بالعديد  و�ضيخرج  املر�س،  وعالج 

للم�ضاركني  الكاملة  وال�ضتفادة  والتو�ضيات 

والتي �ضيكون لها اآثار طبية مميزة يف امل�ضتقبل.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بجهود  واأ�ضاد  

نق�س املناعة املكت�ضبة و�ضركة اأديوكي�ضن بال�س 

يف �ضبيل ال�ضتعداد املبكر لتنظيم املوؤمتر، متمنياً 

للجميع كل التوفيق والنجاح.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  اأكد 

البحرينية الدكتور �ضياء عبدالعزيز 

توفيقي على الدور الذي ي�ضطلع به 

ال�ضباب يف م�ضرية التنمية والنه�ضة 

التي ت�ضهدها مملكة البحرين يف كل 

الهند�ضي،  املجال  ومنها  املجالت 

على  العمل  �ضرورة  اإىل  م�ضريا 

يف  املهند�ضني  من  ال�ضباب  ت�ضجيع 

النخراط يف العمل التطوعي املهني 

وال�ضتفادة  اجلمعية  اأعمال  ومنها 

الفاعلة  ال�ضريحة  هذه  طاقات  من 

املهند�ضني  من  لتحقيق جيل متطور 

تاأ�ضي�س  اأهمية  اإىل  لفتا  ال�ضباب، 

)ملتقى املهند�ضني ال�ضباب( كمبادرة 

من املبادرات التي اأطلقتها اجلمعية 

الذهبي  باليوبيل  احتفالتها  خالل 

يف مت�ضف مار�س املا�ضي.

ملتقى  اإىل  توفيقي  واأ�ضار 

اإيجاد  اإىل  يهدف  ال�ضباب  املهند�ضني 

فر�س للمهند�ضني ال�ضباب لالنخراط 

ب�ضكل  اجلمعية  واأعمال  جلان  يف 

فيها،  العمل  على  وت�ضجيعهم  اأكرب 

املعرفة  لنقل  الفر�ضة  واإتاحة 

واخلربة يف املجال الهند�ضي اإىل جيل 

للمهند�ضني  فر�س  واإيجاد  ال�ضباب، 

على  كثب  عن  التعرف  يف  ال�ضباب 

واإجرائها  اجلمعية  يف  العمل  اآلية 

من�ضة  اأو  فر�س  واإيجاد  واأنظمتها، 

الأمور  ملناق�ضة  ال�ضباب  للمهند�ضني 

املتعلقة  تلك  وخا�ضة  الهند�ضية 

وطموحاتهم،  وتطلعاتهم  بال�ضباب 

داعيا املهند�ضني ال�ضباب من خمتلف 

اأع�ضاء  من  والفئات  التخ�ض�ضات 

امللتقى  هذا  يف  للم�ضاركة  اجلمعية 

على  امل�ضارك  عمر  يزيد  ل  اأن  على 

الأربعني �ضنة.

اآلية العمل  وا�ضتعر�س توفيقي 

ال�ضباب،  املهند�ضني  ملتقى  يف 

اأعماله  تدير  امللتقى  اأن  على  موؤكدا 

اأع�ضاء  �ضبعة  من  تتكون  جلنة 

الرئي�س  ونائب  الرئي�س  من  تتكون 

ومنا�ضب اأخرى يف الإدارة، وتعمل 

النظام  ح�ضب  وامللتقى  اللجنة  هذه 

الأ�ضا�ضي والالئحة الداخلية والدليل 

املايل جلمعية املهند�ضني البحرينية، 

�ضنتني  اللجنة  عمل  مدة  وتكون 

قابلة للتجديد. 

يف  ثقته  عن  توفيقي  واأعرب 

ملتقى املهند�ضني ال�ضباب وما �ضيتم 

ال�ضباب  املهند�ضني  جليل  حتقيقه 

العمل  ملجالت  نظرا  خالله  من 

ومنها  فيها  العمل  حتديد  مت  التي 

الندوات واملوؤمترات  طرح موا�ضيع 

وامل�ضتهدفة  املتعلقة  الهند�ضية 

وتنظيم  ال�ضباب،  للمهند�ضني 

للمهند�ضني  الحرتافية  الربامج 

والبحوث  املقالت  وتقدمي  ال�ضباب 

)املهند�س(  ملجلة  بال�ضباب  املتعلقة 

وتنظيم  اجلمعية،  اإ�ضدارات  وكل 

اأو  كامللتقيات  دورية  فعاليات 

جمالت  اأية  اأو  لل�ضباب،  املوؤمترات 

اأخرى يتم التفاق عليها.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  ودعا 

ال�ضباب  املهند�ضني  البحرينية 

مللتقى  الن�ضمام  يف  الراغبني 

املبادرة  ال�ضباب  املهند�ضني 

املوقع  زيارة  خالل  من  بالت�ضجيل 

bse. / /:http للجمعية  الإلكرتوين 

التوا�ضل  طريق  عن  اأو   en /bh
razan@ الإلكرتوين  الربيد  على 

يف  للت�ضجيل   mohandis.org
امللتقى.

د. �ضياء توفيقي

جمل�ض النواب ي�ضدر الن�ضخة 

الثانية من دليل »التوا�ضل مع نائبكم«

اأ�ضدرت الأمانة العامة ملجل�س النواب 

يقوم  الذي  نائبكم«،  مع  »التوا�ضل  دليل 

جمل�س  اأع�ضاء  مهام  ا�ضتعرا�س  على 

النواب وطرق التوا�ضل معهم، اإىل جانب 

طبيعة الن�ضاطات الربملانية لكل نائب.

من  بتوجيهات  الإ�ضدار  هذا  وياأتي 

جمل�س  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

را�ضد  امل�ضت�ضار  من  ومبتابعة  النواب، 

اإثراء  بهدف  العام،  الأمني  بوجنمة  حممد 

واملعرفة  الثقافة  ون�ضر  الربملانية  املكتبة 

املجتمعية للطالب ولكافة املهتمني بال�ضاأن 

الربملاين يف مملكة البحرين.

الأبعاد  طّيه  يف  الدليل  ناق�س  وقد 

املوؤ�ض�ضة  يف  النائب  بتمثيل  املرتبطة 

لب  �ضحُ يف  ي�ضب  ما  ل  وكحُ الت�ضريعية 

والرقابة  الت�ضريع  حيث  من  عمله 

والدبلوما�ضية الربملانية ومتثيل املواطنني 

الدليل  يو�ضح  كما  م�ضاحلهم،  ورعاية 

تدخل  التي  والخت�ضا�ضات  املهام 

اإىل  بالإ�ضافة  النائب،  �ضالحيات  �ضمن 

وعالقته  النائب  يوميات  تفا�ضيل  طرح 

وعالقته  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  مع 

دور  عر�س  مع  البلدي،  الع�ضو  مع 

�ضرية  من  بعمله  يرتبط  ما  وكل  النائب 

الدليل  واختتم  للمعلومات.  وحماية 

الت�ضريعية  الأدوات  بو�ضع  التعريفي 

الد�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س  والرقابية 

من  تحُعد  والتي  الوطنية،  والت�ضريعات 

املجتمعية  املتطلبات  حتقيق  اآليات 

القيام  اأجل  من  للنائب  د�ضتورًيا  املحُتاحة 

بقانون  القرتاح  وهي  به،  املنوط  بدوره 

والقرتاح برغبة وال�ضوؤال الربملاين.

اخلياط: ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه جتاوزت الن�ضبة املخطط لها

وكيل »الأ�ضغال« يتفقد م�ضروع تطوير وادي البحري

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قام 

و�ضوؤون  ال�ضغال  بوزارة  الأ�ضغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س 

)املرحلة  لأعمال  تفقدية  بزيارة 

البنية  تطوير  م�ضروع  من  الأوىل( 

البحري  وادي  منطقة  يف  التحتية 

بالدائرة   )943-941( مبجمعي 

الثالثة يف املحافظة اجلنوبية والتي 

ت�ضتمل على ت�ضوية الطرق يف هذين 

م�ضكلة  من  للتخفيف  املجمعني 

لالطالع  وذلك  الأمطار،  مياه  جتمع 

على �ضري العمل يف امل�ضروع والذي 

بلغت ن�ضبة الإجناز فيه %24

وقد اجتمع الوكيل خالل الزيارة 

ومقاول  ا�ضت�ضاري  مع  التفقدية 

ومراجعة  لبحث  وذلك  امل�ضروع، 

واجلدول  امل�ضروع  عمل  خطة 

ا�ضتمتع  حيث  للتنفيذ،  الزمني 

اخلياط اإىل �ضرح مف�ضل عن مراحل 

العمل يف  وتفا�ضيل  امل�ضروع  تنفيذ 

على  اخلياط  اأكد  وقد  مرحلة،  كل 

التفقدية  الزيارات  من  الهدف  اأن 

اأي  على  للوقوف  هو  للم�ضاريع 

الأعمال  تنفيذ  دون  حتول  معوقات 

له  املخطط  الزمني  الربنامج  وفق 

والعمل على حلها يف حينها.

�ضعادته  عن  اخلياط  واأعرب 

بتقدم �ضري العمل يف امل�ضروع الذي 

جتاوزت ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه 

واأردف  لها،  املخطط  الن�ضبة  عن 

بنف�س  العمل  ا�ضتمرارية  باأن  قائالً 

على  اإيجاًبا  �ضتنعك�س  الوترية 

اأعمال  من  النتهاء  و�ضيتم  امل�ضروع 

واأكد  املحدد.  املوعد  قبل  امل�ضروع 

الوكيل اخلياط باأن هذا امل�ضروع هو 

�ضت�ضهم  التي  الهامة  امل�ضاريع  اأحد 

يف تطوير املنطقة وت�ضهيل ان�ضيابية 

ينعك�س  مبا  فيها  املرورية  احلركة 

القاطنني  تنقل  �ضهولة  على  اإيجاًبا 

املنطقة من واإىل مناطق �ضكناهم يف 

بيئة اآمنة.
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235 بحًثا طبًيا ملنت�ضبي امل�ضت�ضفيات خالل العامني املا�ضيني.. حممد بن عبداهلل:

 تعزيز البحوث الطبية لتواكب تطور اخلدمات ال�ضحية

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س 

خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  وبح�ضور  لل�ضحة،  الأعلى  املجل�س 

رئي�س جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، والرئي�س التنفيذي الدكتور اأحمد 

نظمت  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء  الأن�ضاري  حممد 

العامة، حفل  العالقات  البحث وبالتعاون مع ق�ضم  البحوث واأخالقيات  جلنة 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وذلك  ملنت�ضبي  العلمية  البحوث  الأول جلائزة  التكرمي 

يوم الأحد املوافق 24 اأبريل 2022م يف فندق اخلليج.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة، اأهمية امل�ضي قدًما يف جمال تعزيز البحوث الطبية، ملواكبة التطور 

الكبري الذي ت�ضهده اململكة على �ضعيد اخلدمات الطبية، ف�ضالً عن التطورات 

ال�ضحية العاملية التي تتطلب ت�ضافر اجلهود وال�ضعي اجلاد ملواكبتها، معرًبا 

عن �ضعادته بامل�ضتوى املتميز والعلمي الر�ضني للبحوث الطبية البحرينية يف 

املحلية،  ال�ضحية  الأو�ضاع  درا�ضة  مردود كبري على  لها  ملا  املجالت،  خمتلف 

وطرق تقدمي اخلدمة، وحوكمتها ل�ضمان جودتها.

جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منت�ضبي 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وم�ضاهمتهم يف رفع ا�ضم مملكة البحرين عالياً من خالل 

واتخاذ  العالجية  ال�ضيا�ضات  يف  ي�ضهم  مبا  العلمية  البحوث  غمار  خو�ضهم 

القرارات التي تهدف لالرتقاء بالقطاع ال�ضحي يف مملكة البحرين.

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأ�ضاد  ذلك،  اإىل 

موؤكًدا  العلمية،  الأبحاث  املبذولة يف جمال  باجلهود  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�س  وبتوجيهات  التنفيذية  الإدارة  باأن 

ال�ضحي مبا  بالقطاع  العاملة  الكوادر  وكافة  الطبية  للكوادر  دعمها  �ضتوا�ضل 

ميكنها من تقدمي اأعلى م�ضتوى من املمار�ضات ال�ضحية، ويعزز دورها املحوري 

يف املنظومة ال�ضحية يف اململكة.

امل�ضت�ضفيات  منت�ضبي  من  املن�ضورة  البحوث  عدد  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

احلكومية بلغ حوايل 235 بحًثا يف العامني املا�ضيني، مت ن�ضر اأغلبها يف جمالت 

علمية وعاملية ذات �ضيت وت�ضنيف عاٍل، كما مت تكرمي الفائزين بجوائز جلنة 

البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحًثا.

وتاأتي هذه البحوث نتاج تعاون بني اأ�ضحاب اخلربات الطويلة يف جمالتهم 

ال�ضحي بامل�ضت�ضفيات احلكومية من  القطاع  العاملني يف  ال�ضباب  ومع طموح 

اأجل الرتقاء ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا يف كافة املحافل ومبا يتما�ضى مع 

تطلعات اململكة يف تطوير القطاع ال�ضحي.

نظمتها »امل�ضت�ضفيات احلكومية« ملنت�ضبيها 

ور�ضة تبحث الأمرا�ض املعدية و�ُضبل مكافحتها

عرفت ور�ضة تدريبية بطرق احلد من 

اأهمية  موؤكدة  املعدية،  الأمرا�س  انت�ضار 

اأن  اإىل  م�ضرية  علمية،  بطرق  مكافحتها 

قوية  يجعلها  لنف�ضها  امليكروبات  تطوير 

يكون  ل  املناعي  اجلهاز  اإّن  حيث  جًدا، 

اربتها بنف�س القّوة. قادًرا على حمحُ

نظمتها  التي  الور�ضة   - وقّدمت 

مها  املمر�ضتان   - احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

املعارج وفاطمة العرادي لت�ضاعد وتر�ضد 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  العاملني 

املوظفني  وكذلك  ال�ضحي  والقطاع 

واملر�ضى وكل من لهم عالقة ب�ضكل مبا�ضر 

او غري مبا�ضر بالأمرا�س املعدية والعمل 

ومكافحتها  لها  الت�ضدي  كيفية  على 

�ضالمة  على  حفاًظا  انت�ضارها  من  وتقليل 

اجلميع.

من  كل  اطالع  اإىل  الور�ضة  وهدفت 

اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  باملو�ضوع  �ضلة  له 

تلك  عن  النظرية  باملعلومات  مبا�ضر  غري 

الأمرا�س والطرق املطروحة على ال�ضاحة 

من  فتعرفنا  ومكافحتها  لها  للت�ضدي 

خالل التطبيقات النظرية ما هي الأمرا�س 

لها  املوؤدية  والأ�ضباب  اأنواعها  املعدية 

وكيفية انتقالها وطرق احلد من انت�ضارها 

القطاع  اأق�ضام  جميع  يف  ومكافحتها 

املوجودة  املجالت  اختالف  ال�ضحي على 

فيه.

الور�س  من  الآخر  اجلانب  اأما 

الأكرب  ال�ضدى  لها  كان  والتي  التدريبية 

والعملي يف جمال  التطبيقي  اجلانب  هو 

لها  الت�ضدي  وكيفية  املعدية  الأمرا�س 

واحلد من انت�ضارها، فكانت هناك العديد 

التي  واملمار�ضات  العملية  التطبيقات  من 

طبقت على اأر�س الواقع، بحيث مت حتديد 

احللول  واعداد  التطبيقية  امل�ضكالت  هذه 

املنا�ضبة لها للت�ضدي لتلك الأمرا�س التي 

خا�س  ب�ضكل  ال�ضحي  القطاع  على  توؤثر 

ب�ضكل  واملقيمني  املواطنني  جميع  وعلى 

عام يف اململكة.

الور�س  باأن  بالذكر  واجلدير 

اأحمد  الدكتور  برعاية  اأقيمت  التدريبية 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد 

وافتتحتها  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

ال�ضلمان،  حممد  جميلة  الدكتورة 

والباطنية،  املعدية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري 

لالأق�ضام  الطبية  اخلدمات  عام  رئي�س 

الباطنية مبجمع ال�ضلمانية الطبي والتي 

على  القائمني  كلمة جميلة يف حق  قّدمت 

حافًزا  ليكون  التدريبية  الور�س  هذه 

للجميع لتقدمي مثل هذه الفعالية، مقدمة 

ال�ضكر لنجاة مكي ر�ضتم، رئي�س خدمات 

ول�ضوفيا  الباطنية  لالأق�ضام  التمري�س 

مكتب  مدير  باأعمال  القائم  ديري،  عادل 

الرئي�س التنفيذي للم�ضت�ضفيات احلكومية 

مكافحة  جلنة  رئي�س  عري�ضة  اأبو  وتامر 

العدوى ونفي�ضة عبداهلل رئي�س التمري�س 

اجلهود  على  احلرجة  للوحدات  بالإنابة 

املميزة والداعمة يف اإقامة مثل هذه الور�س 

التي لها دور فعال يف الت�ضدي لالأمرا�س 

املعدية ومكافحتها واحلد من انت�ضارها.

منوًها بخطواتها املتقدمة يف التعاطي مع الق�ضايا الطبية.. حممد بن عبداهلل: 

موؤمتر نق�ض املناعة املكت�ضبة يج�ضد مكانة البحرين يف التطور الطبي

د. توفيقي: نقل املعرفة واخلربة الهند�ضية اإىل اجليل اجلديد

»املهند�ضني« ت�ضتقطب املهند�ضني ال�ضباب وتوؤ�ض�ض ملتقى لهم

اأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

تنظيم  اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

الأول  الدويل  البحرين  موؤمتر  البحرين  مملكة 

ملر�س نق�س املناعة املكت�ضبة والذي �ضيعقد خالل 

مكانة  يج�ضد   2022 �ضبتمرب  و23   22 يومي 

الرائدة يف  ومبادراتها  الطبي  التطور  اململكة يف 

يحظى  والذي  الهام  القطاع  هذا  ارتقاء  موا�ضلة 

امللك  مبتابعة ودعم من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وم�ضاندة  واهتمام 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء.

واأ�ضار رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة اإىل اأن 

ومازالت  رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة 

ما�ضية يف التطور والزدهار يف القطاع ال�ضحي 

املا�ضية  الفرتة  يف  الأمثلة  اأروع  �ضربت  اأن  بعد 

والتعامل  التعاطي  يف  املتقدمة  خطواتها  عرب 

روؤى  جت�ضد  والتي  الطبية  الق�ضايا  خمتلف  مع 

على  واملقيم  املواطن  و�ضع  يف  الر�ضيدة  القيادة 

راأ�س الأولويات يف القطاع الطبي.

العديد  حققت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�ضح 

من الإجنازات على �ضعيد تنفيذ اخلطط الوطنية 

من  واأنها  املكت�ضبة  املناعة  نق�س  ملكافحة مر�س 

من  العديد  وتنفيذ  تطبيق  يف  ال�ضباقة  الدول 

الوطنية  وال�ضرتاتيجيات  والت�ضريعات  الأنظمة 

اأو  للم�ضابني  مبكر  عالج  تقدمي  �ضاأنها  من  التي 

حاملي املر�س.

بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب  واأكد 

اآل خليفة اأن موؤمتر البحرين الدويل الأول ملر�س 

نق�س املناعة املكت�ضبة �ضيكون حمط اأنظار العديد 

ح�ضور   �ضي�ضهد  اأنها  خ�ضو�ضاً  العامل  دول  من 

وت�ضخي�س  مكافحة  خرباء وخمت�ضني يف جمال 

الأهداف  من  بالعديد  و�ضيخرج  املر�س،  وعالج 

للم�ضاركني  الكاملة  وال�ضتفادة  والتو�ضيات 

والتي �ضيكون لها اآثار طبية مميزة يف امل�ضتقبل.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بجهود  واأ�ضاد  

نق�س املناعة املكت�ضبة و�ضركة اأديوكي�ضن بال�س 

يف �ضبيل ال�ضتعداد املبكر لتنظيم املوؤمتر، متمنياً 

للجميع كل التوفيق والنجاح.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  اأكد 

البحرينية الدكتور �ضياء عبدالعزيز 

توفيقي على الدور الذي ي�ضطلع به 

ال�ضباب يف م�ضرية التنمية والنه�ضة 

التي ت�ضهدها مملكة البحرين يف كل 

الهند�ضي،  املجال  ومنها  املجالت 

على  العمل  �ضرورة  اإىل  م�ضريا 

يف  املهند�ضني  من  ال�ضباب  ت�ضجيع 

النخراط يف العمل التطوعي املهني 

وال�ضتفادة  اجلمعية  اأعمال  ومنها 

الفاعلة  ال�ضريحة  هذه  طاقات  من 

املهند�ضني  من  لتحقيق جيل متطور 

تاأ�ضي�س  اأهمية  اإىل  لفتا  ال�ضباب، 

)ملتقى املهند�ضني ال�ضباب( كمبادرة 

من املبادرات التي اأطلقتها اجلمعية 

الذهبي  باليوبيل  احتفالتها  خالل 

يف مت�ضف مار�س املا�ضي.

ملتقى  اإىل  توفيقي  واأ�ضار 

اإيجاد  اإىل  يهدف  ال�ضباب  املهند�ضني 

فر�س للمهند�ضني ال�ضباب لالنخراط 

ب�ضكل  اجلمعية  واأعمال  جلان  يف 

فيها،  العمل  على  وت�ضجيعهم  اأكرب 

املعرفة  لنقل  الفر�ضة  واإتاحة 

واخلربة يف املجال الهند�ضي اإىل جيل 

للمهند�ضني  فر�س  واإيجاد  ال�ضباب، 

على  كثب  عن  التعرف  يف  ال�ضباب 

واإجرائها  اجلمعية  يف  العمل  اآلية 

من�ضة  اأو  فر�س  واإيجاد  واأنظمتها، 

الأمور  ملناق�ضة  ال�ضباب  للمهند�ضني 

املتعلقة  تلك  وخا�ضة  الهند�ضية 

وطموحاتهم،  وتطلعاتهم  بال�ضباب 

داعيا املهند�ضني ال�ضباب من خمتلف 

اأع�ضاء  من  والفئات  التخ�ض�ضات 

امللتقى  هذا  يف  للم�ضاركة  اجلمعية 

على  امل�ضارك  عمر  يزيد  ل  اأن  على 

الأربعني �ضنة.

اآلية العمل  وا�ضتعر�س توفيقي 

ال�ضباب،  املهند�ضني  ملتقى  يف 

اأعماله  تدير  امللتقى  اأن  على  موؤكدا 

اأع�ضاء  �ضبعة  من  تتكون  جلنة 

الرئي�س  ونائب  الرئي�س  من  تتكون 

ومنا�ضب اأخرى يف الإدارة، وتعمل 

النظام  ح�ضب  وامللتقى  اللجنة  هذه 

الأ�ضا�ضي والالئحة الداخلية والدليل 

املايل جلمعية املهند�ضني البحرينية، 

�ضنتني  اللجنة  عمل  مدة  وتكون 

قابلة للتجديد. 

يف  ثقته  عن  توفيقي  واأعرب 

ملتقى املهند�ضني ال�ضباب وما �ضيتم 

ال�ضباب  املهند�ضني  جليل  حتقيقه 

العمل  ملجالت  نظرا  خالله  من 

ومنها  فيها  العمل  حتديد  مت  التي 

الندوات واملوؤمترات  طرح موا�ضيع 

وامل�ضتهدفة  املتعلقة  الهند�ضية 

وتنظيم  ال�ضباب،  للمهند�ضني 

للمهند�ضني  الحرتافية  الربامج 

والبحوث  املقالت  وتقدمي  ال�ضباب 

)املهند�س(  ملجلة  بال�ضباب  املتعلقة 

وتنظيم  اجلمعية،  اإ�ضدارات  وكل 

اأو  كامللتقيات  دورية  فعاليات 

جمالت  اأية  اأو  لل�ضباب،  املوؤمترات 

اأخرى يتم التفاق عليها.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  ودعا 

ال�ضباب  املهند�ضني  البحرينية 

مللتقى  الن�ضمام  يف  الراغبني 

املبادرة  ال�ضباب  املهند�ضني 

املوقع  زيارة  خالل  من  بالت�ضجيل 

bse. / /:http للجمعية  الإلكرتوين 

التوا�ضل  طريق  عن  اأو   en /bh
razan@ الإلكرتوين  الربيد  على 

يف  للت�ضجيل   mohandis.org
امللتقى.

د. �ضياء توفيقي

جمل�ض النواب ي�ضدر الن�ضخة 

الثانية من دليل »التوا�ضل مع نائبكم«

اأ�ضدرت الأمانة العامة ملجل�س النواب 

يقوم  الذي  نائبكم«،  مع  »التوا�ضل  دليل 

جمل�س  اأع�ضاء  مهام  ا�ضتعرا�س  على 

النواب وطرق التوا�ضل معهم، اإىل جانب 

طبيعة الن�ضاطات الربملانية لكل نائب.

من  بتوجيهات  الإ�ضدار  هذا  وياأتي 

جمل�س  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

را�ضد  امل�ضت�ضار  من  ومبتابعة  النواب، 

اإثراء  بهدف  العام،  الأمني  بوجنمة  حممد 

واملعرفة  الثقافة  ون�ضر  الربملانية  املكتبة 

املجتمعية للطالب ولكافة املهتمني بال�ضاأن 

الربملاين يف مملكة البحرين.

الأبعاد  طّيه  يف  الدليل  ناق�س  وقد 

املوؤ�ض�ضة  يف  النائب  بتمثيل  املرتبطة 

لب  �ضحُ يف  ي�ضب  ما  ل  وكحُ الت�ضريعية 

والرقابة  الت�ضريع  حيث  من  عمله 

والدبلوما�ضية الربملانية ومتثيل املواطنني 

الدليل  يو�ضح  كما  م�ضاحلهم،  ورعاية 

تدخل  التي  والخت�ضا�ضات  املهام 

اإىل  بالإ�ضافة  النائب،  �ضالحيات  �ضمن 

وعالقته  النائب  يوميات  تفا�ضيل  طرح 

وعالقته  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  مع 

دور  عر�س  مع  البلدي،  الع�ضو  مع 

�ضرية  من  بعمله  يرتبط  ما  وكل  النائب 

الدليل  واختتم  للمعلومات.  وحماية 

الت�ضريعية  الأدوات  بو�ضع  التعريفي 

الد�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س  والرقابية 

من  تحُعد  والتي  الوطنية،  والت�ضريعات 

املجتمعية  املتطلبات  حتقيق  اآليات 

القيام  اأجل  من  للنائب  د�ضتورًيا  املحُتاحة 

بقانون  القرتاح  وهي  به،  املنوط  بدوره 

والقرتاح برغبة وال�ضوؤال الربملاين.

اخلياط: ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه جتاوزت الن�ضبة املخطط لها

وكيل »الأ�ضغال« يتفقد م�ضروع تطوير وادي البحري

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قام 

و�ضوؤون  ال�ضغال  بوزارة  الأ�ضغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س 

)املرحلة  لأعمال  تفقدية  بزيارة 

البنية  تطوير  م�ضروع  من  الأوىل( 

البحري  وادي  منطقة  يف  التحتية 

بالدائرة   )943-941( مبجمعي 

الثالثة يف املحافظة اجلنوبية والتي 

ت�ضتمل على ت�ضوية الطرق يف هذين 

م�ضكلة  من  للتخفيف  املجمعني 

لالطالع  وذلك  الأمطار،  مياه  جتمع 

على �ضري العمل يف امل�ضروع والذي 

بلغت ن�ضبة الإجناز فيه %24

وقد اجتمع الوكيل خالل الزيارة 

ومقاول  ا�ضت�ضاري  مع  التفقدية 

ومراجعة  لبحث  وذلك  امل�ضروع، 

واجلدول  امل�ضروع  عمل  خطة 

ا�ضتمتع  حيث  للتنفيذ،  الزمني 

اخلياط اإىل �ضرح مف�ضل عن مراحل 

العمل يف  وتفا�ضيل  امل�ضروع  تنفيذ 

على  اخلياط  اأكد  وقد  مرحلة،  كل 

التفقدية  الزيارات  من  الهدف  اأن 

اأي  على  للوقوف  هو  للم�ضاريع 

الأعمال  تنفيذ  دون  حتول  معوقات 

له  املخطط  الزمني  الربنامج  وفق 

والعمل على حلها يف حينها.

�ضعادته  عن  اخلياط  واأعرب 

بتقدم �ضري العمل يف امل�ضروع الذي 

جتاوزت ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه 

واأردف  لها،  املخطط  الن�ضبة  عن 

بنف�س  العمل  ا�ضتمرارية  باأن  قائالً 

على  اإيجاًبا  �ضتنعك�س  الوترية 

اأعمال  من  النتهاء  و�ضيتم  امل�ضروع 

واأكد  املحدد.  املوعد  قبل  امل�ضروع 

الوكيل اخلياط باأن هذا امل�ضروع هو 

�ضت�ضهم  التي  الهامة  امل�ضاريع  اأحد 

يف تطوير املنطقة وت�ضهيل ان�ضيابية 

ينعك�س  مبا  فيها  املرورية  احلركة 

القاطنني  تنقل  �ضهولة  على  اإيجاًبا 

املنطقة من واإىل مناطق �ضكناهم يف 

بيئة اآمنة.
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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
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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.
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هناأ الفرق القائمة على نظام »توا�صل« مبنا�صبة ح�صد جائزة التميز.. القائد:

تطوير نظام توا�صل بتبني املبادرات املتميزة وحت�صني جودة اخلدمات
التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  حممد  هناأ 

فرق  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

الفني والتقني والفرق املعنية با�ضتالم  الدعم 

يف  توا�ضل  نظام  عرب  عليها  والرد  احلالت 

التميز  بجائزة  الفوز  مبنا�ضبة  وذلك  الهيئة، 

القائد  واأ�ضاد  للعام2021.  العمالء  يف خدمة 

اجلهود  يعك�س  باأنه  واأكد  املهم  الإجناز  بهذا 

من  الفرق  هذه  جميع  بذلتها  التي  احلثيثة 

مالحظات  جميع  اإىل  امل�ضتمر  ال�ضتماع  اأجل 

عرب  اجلمهور  وا�ضتف�ضارات  ومقرتحات 

اخلدمات  تطوير  بهدف  وذلك  توا�ضل،  نظام 

والقنوات الإلكرتونية التي توفرها الهيئة لهم.

القائد عن خال�س �ضكره وتقديره  واأعرب 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

وذلك  تكرمي  من  الهيئة  به  حظيته  ما  لقاء 

مبنحها جائزة التميز يف خدمة العمالء للعام 

توجيهات  نف�ضه  الوقت  يف  مثمًنا   ،2021

اأجل  من  اجلهود  مبوا�ضلة  ال�ضديدة  �ضموه 

تطوير النظام الوطني للمقرتحات وال�ضكاوى 

تبني  موا�ضلة  خالل  من  وذلك  توا�ضل، 

املبادرات التطويرية وحت�ضني جودة اخلدمات 

يف  العاملة  الكوادر  وم�ضاهمة  احلكومية، 

هذه  وكفاءة  رفع جودة  احلكومي يف  القطاع 

القائمة  للمبادرات  تبنيهم  من خالل  اخلدمات 

اأف�ضل  هو  ما  كل  لتقدمي  والتميز  الإبداع  على 

للمواطنني واملقيمني.

كما اأكد الرئي�س التنفيذي خالل لقائه مع 

هيئة  باأن  توا�ضل  نظام  على  القائمة  الفرق 

حري�ضة  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

النظام  بتطوير  �ضموه  توجيهات  تنفيذ  على 

بالعمل  الرتقاء  يف  اجلميع  مع  للم�ضاهمة 

احلكومي، مو�ضًحا باأنها العمل على جمموعة 

الوقت  يف  وم�ضريا  التطويرية  املبادرات  من 

لتوجيهات  وتنفيًذا  الهيئة  اأن  اإىل  نف�ضه 

املعايري  من  املزيد  و�ضع  على  �ضتعمل  �ضموه 

الإ�ضافية للجائزة لتعزيز م�ضتوى التناف�ضية 

بني اجلهات والتي تت�ضمن جودة الرد والفرتة 

الزمنية امل�ضتغرقة منه. 

وذكر الرئي�س التنفيذي القائد باأن متابعة 

بن  را�ضد  ال�ضيخ  الركن  اأول  الفريق  واهتمام 

عبد اهلل اآل خليفة وزير الداخلية جلهود الهيئة 

كانت  قد  وتطويره،  توا�ضل  نظام  توفري  يف 

الهيئة  عمل  يف  واملوؤثرة  الهامة  العوامل  من 

مع  املتميزة  ال�ضتجابة  حتقيق  يف  وجناحها 

جميع العمالء معرًبا عن تطلعاته يف موا�ضلة 

اجلميع بذات النهج من العطاء وحتقيق ذات 

النتائج الإيجابية. بعد ذلك اأ�ضاد القائد بفرق 

والتقنية،  الفنية  وامل�ضاندة  والدعم  التطوير 

واأكد اأهمية جهودهم يف تطوير النظام لتمكني 

اجلمهور  مع  التوا�ضل  من  عموما  اجلهات 

ب�ضكل فعال، وب�ضكل خا�س اأثنى على جهودهم 

ا  م�ضتعر�ضً باجلائزة،  الهيئة  فوز  حتقيق  يف 

يف الوقت نف�ضه دورهم والذي متثل يف تطوير 

ومراقبة اأداء النظام و�ضمان ا�ضتمرارية عمله 

دون اأي م�ضكالت، وقدرته على خدمة اجلمهور 

مع حمافظته على اأعلى معايري اخل�ضو�ضية، 

ومراجعة  درا�ضة  على  وعملهم  وحر�ضهم 

مقرتحات اجلمهور ب�ضورة عامة واملقرتحات 

توا�ضل ب�ضفة خا�ضة والعمل  بنظام  املتعلقة 

على تنفيذها تلبية لرغباتهم واحتياجاتهم.

الهيئة  فريق  بجهود  القائد  اأ�ضاد  كما 

والرد  ومتابعتها  احلالت  با�ضتالم  املعني 

باتفاقية  والتزامه  توا�ضل،  نظام  عرب  عليها 

املالحظات  على جميع  بالرد  اخلدمة  م�ضتوى 

الفرتة  �ضمن  واملقرتحات  وال�ضتف�ضارات 

التفاعل  على  وحر�ضه  املحددة،  الزمنية 

مع  عالية  مبرونة  والتعامل  الإيجابي 

مالحظات  من  اجلمهور  يطرحه  ما  خمتلف 

على  دائًما  توؤكد  التي  الهيئة  بر�ضالة  اإمياًنا 

يف  الهيئة  مع  �ضركاء  واملقيمني  املواطنني  اأن 

الإلكرتونية  والتطبيقات  اخلدمات  تطوير 

والقنوات الأخرى التي توفرها.

وختم حممد علي القائد الرئي�س التنفيذي 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  للهيئة 

تعزيز  يف  توا�ضل  نظام  دور  على  بالتاأكيد 

احلكومي  العمل  يف  املفتوح  الباب  �ضيا�ضة 

ومتكني الأفراد من امل�ضاركة يف عملية التطوير 

وامل�ضاواة يف  العدالة  القرار وحتقيق  و�ضنع 

التعامل مع خمتلف احلالت وهو ما اأ�ضهم يف 

احلكومية  واجلهات  العمالء  بني  الثقة  زيادة 

العمل احلكومة يف  اإىل جانب توحيد �ضيا�ضة 

معاجلة ال�ضكاوى وفًقا لآلية موحدة من خالل 

و�ضع اخلطط التطويرية للخدمات احلكومية 

ال�ضكوى يف حالة عدم  فتح  اإعادة  ميزة  ومع 

ر�ضا وخالل 14 يوًما من تاريخ رد اجلهة.

يف حال عدم رغبة الزبون بامل�صاهمة ي�صدر فاتورة ال تت�صمن املبلغ 

»هيئة ال�صياحة: دينار واحد م�صاهمة

 اختيارية باملن�صاآت ال�صياحية ابتداًء من مايو

لل�ضياحة  البحرين  هيئة  اأعلنت 

القادم،  مايو  �ضهر  من  ابتداًء  اأنه  واملعار�س 

يف  املتمثلة  ال�ضياحية  املن�ضاآت  �ضتبداأ 

املفرو�ضة  وال�ضقق  الفندقية  وال�ضقق  الفنادق 

واملطاعم ال�ضياحية بتح�ضيل م�ضاهمة طوعية 

لكل  واحد  دينار  بقيمة  الزبائن  من  اختيارية 

الوطني  املجل�س  لدعم  فاتورة �ضادرة، وذلك 

للفنون.

واملقيمني  للزبائن  بالن�ضبة  اأنه  وبينت 

الفنادق  يف  املتمثلة  ال�ضياحية  املن�ضاآت  يف 

ف�ضيتم  املفرو�ضة،  وال�ضقق  الفندقية  وال�ضقق 

واحد  دينار  بقيمة  الطوعية  امل�ضاهمة  اإ�ضافة 

اخلروج  ت�ضجيل  لدى  النهائية  الفاتورة  اإىل 

املن�ضاآت  هذه  مرافق  ملرتادي  وبالن�ضبة  فقط، 

املطاعم  ومرتادي  مطاعم  من  ال�ضياحية 

امل�ضاهمة  اإ�ضافة  ف�ضيتم  امل�ضتقلة،  ال�ضياحية 

الطوعية اإىل فاتورة طلبات الأطعمة الداخلية 

الزبون  رغبة  عدم  حال  يف  اإنه  وقالت  فقط. 

ل  جديدة  فاتورة  اإ�ضدار  �ضيتم  بامل�ضاهمة، 

تت�ضمن مبلغ امل�ضاهمة الطوعية.

لل�ضياحة  البحرين  هيئة  ونوهت 

بتعديل  ال�ضياحية  املن�ضاآت  واملعار�س جميع 

ابتداًء  باملبادرة  والعمل  املحا�ضبية  اأنظمتها 

للتوا�ضل  ودعتهم   ،2022 مايو   1 من 

الهيئة  يف  ال�ضياحية  الرتاخي�س  ق�ضم  مع 

الأرقام  على  وذلك  ا�ضتف�ضارات،  لأية 

 ،17558841  ،17508933 الآتية: 

.17558809

الطريقة طّورت حت�صيل 155 طالبة باملدر�صة

 معلمة علوم ت�صرح اأجزاء اجل�صم باملحاكاة الرقمية

البحرينية  العلوم  معلمة  متيزت 

مبدر�ضة البديع البتدائية الإعدادية للبنات 

�ضاجدة عبدالنبي ال�ضاري يف تقدمي درو�س 

املحاكاة  با�ضتخدام  العملية  الت�ضريح 

يف  اأ�ضهم  مبا  املعزز،  والواقع  الرقمية 

تطوير حت�ضيل 155 من طالباتها، والذي 

وزيادة  الختبارات،  نتائج  يف  ر�ضده  مت 

املبادرة  روح  ومنو  ال�ضفية،  امل�ضاركة 

اإطار  يف  ذلك  وياأتي  التطبيقية.  بالتجارب 

يف  الوطنية  للكوادر  النوعية  العطاءات 

امليدان الرتبوي.

ياأتي  الأ�ضلوب  هذا  اإن  ال�ضاري  وقالت 

العلمي  املنهج  لربط  جهودها  �ضياق  يف 

وخا�ضًة  الإعدادي،  الثاين  ال�ضف  لطالبات 

وحدة ج�ضم الإن�ضان، بالتقنية احلديثة، يف 

تنفذه  الذي  الرقمي  التمكني  برنامج  �ضياق 

وزارة الرتبية والتعليم.

عامر  �ضفانة  الطالبة  واأو�ضحت   

ج�ضم  اأجزاء  على  التعرف  من  متكنت  اأنها 

بوا�ضطة  وممتع،  وا�ضح  ب�ضكل  الإن�ضان 

تثبيت  مع   ،)4D Anatomy( برنامج 

الت�ضريح  طريق  عن  العلمية  املعلومات 

واجلهاز  والكلى  والعني  القلب  �ضمل  الذي 

عبداهلل  ما�ضة  زميلتها  واأ�ضارت  التنف�ضي.  

الفرتا�ضية  املختربات  ا�ضتخدام  اأن  اإىل 

وجعلها  العلوم،  مبادة  عالقتها  عزز  قد 

م�ضتوى  ورفع  لديها،  املف�ضلة  املواد  من 

دافعيتها للتعلّم وثقتها بنف�ضها.

�ساجدة ال�ساري

»البحرين التخ�ص�صي« اأول م�صت�صفى خا�ص 

 ي�صارك يف حملة وزارة ال�صحة لفح�ص اجلينوم

خديجة العرادي

البحرين  م�ضت�ضفى  �ضارك 

التخ�ض�ضي يف احلملة الوطنية التي 

�ضعار  حتت  ال�ضحة  وزارة  اأطلقتها 

الوطنية  احلملة  �ضمن  معنا  »كن 

اجلينوم«  فح�س   50000 لإجناز 

بهدف حت�ضني اجلودة وال�ضتمرار

يف  احلديثة  التقنيات  تبني  يف   

اخلدمات ال�ضحية مبملكة البحرين.

امل�ضت�ضفى مبنطقة  اإدارة  وقامت 

عمل  فريق  مع  بالتعاون  اجلفري 

الوطني  اجلينوم  م�ضروع  تنفيذ 

عينة،   49 بتجميع  ال�ضحة  بوزارة 

بلغوا  الذين  املوظفني  املواطنني  من 

�ضن 21 عاما فما فوق،

 فيما �ضتبداأ احلملة قريبا بجمع 

املرتددين  املواطنني  من  العينات 

على عيادة الرفاع التابعة مل�ضت�ضفى 

البحرين التخ�ض�ضي مبنطقة الرفاع.

املنتدب  الع�ضو  اأكد  بدوره، 

التخ�ض�ضي  البحرين  مل�ضت�ضفى 

م�ضاركة  اأن  عرداتي  قا�ضم  الدكتور 

امل�ضت�ضفى جاءت ا�ضتجابة للمبادرات 

للم�ضاهمة  للجهود  ودعما  الوطنية 

يف الوقاية من الأمرا�س

فعالة  اأدوية  وتطوير  الوراثية   

توفري  على  ي�ضاعد  مما  لعالجها، 

الأمرا�س  من  ووقاية  �ضحية  حياة 

لالأجيال احلالية والقادمة.

�ضرحت  ذاته،  ال�ضاأن  ويف 

رئي�س  الزياين  جناح  الدكتورة 

التخ�ض�ضي  البحرين  م�ضت�ضفى 

الباطنية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري 

اإن  والكبد  اله�ضمي  واجلهاز 

البحرين  م�ضت�ضفى  ا�ضت�ضافة 

التخ�ض�ضي للحملة الوطنية لفح�س 

اجلينوم وتطوع منت�ضبيه فيها، مهم 

الإح�ضا�س  منطلق  من  وتاأتي  جدا 

يف  للم�ضاهمة  الوطنية  بامل�ضوؤولية 

تطوير اخلدمات ال�ضحية يف اململكة 

كجزء  امل�ضت�ضفى  دور  جانب  اإىل 

يف  ال�ضحية  العناية  من  يتجزاأ  ل 

هذا  تاأدية  من  لبد  وعليه  البحرين، 

موظفينا  جميع  وت�ضجيع  الدور، 

من  ذلك  ان  اإىل  لفتة  للم�ضاركة، 

ال�ضحية  رفع جودة اخلدمات  �ضاأنه 

باململكة.

اأهمية  تربز  »كما  وا�ضافت 

امل�ضاركة يف درا�ضة بع�س الأمرا�س 

يف  املوجودة  واجلينات  الوراثية 

�ضيتم  التي  املعلومات  وان  البلد 

بالتاأكيد  �ضت�ضاعدنا  عليها  احل�ضول 

على الت�ضخي�س املبكر لتفادي بع�س 

الأمرا�س«.

تنفيذ  مديرة  اأكدت  بدورها، 

بوزارة  الوطني  اجلينوم  م�ضروع 

ال�ضحة الدكتورة اأجماد غامن حر�س 

توفري  على  البحرين  مملكة  حكومة 

الأمرا�س  من  الوقاية  �ضبل  كافة 

جودة  تطوير  خالل  من  والعالج 

اأن  اىل  م�ضرية  ال�ضحية،  اخلدمات 

فكرة اإن�ضاء مركز متخ�ض�س لتحليل 

تعك�س  ال�ضحة  بوزارة  اجلينات 

توفري  �ضاأنها  من  والتي  ذلك،  اأهمية 

النووي  للحم�س  بيانات  قاعدة 

هذه  قراءة  ت�ضهم  اإذ  للمواطنني، 

يف  كبري  ب�ضكل  وحتليلها  البيانات 

حت�ضني ت�ضخي�س الأمرا�س والأورام 

قابلية  ومدى  لها،  املبكر  والك�ضف 

وو�ضع  بها،  لالإ�ضابة  الأ�ضخا�س 

واملبتكرة،  ال�ضتباقية  احللول 

حت�ضني  يف  م�ضاهمته  اإىل  بالإ�ضافة 

فر�س احلياة ال�ضحية مما يوؤدي اإىل 

اخلدمات  مب�ضتوى  الرتقاء  حتقيق 

ال�ضحية املقدمة للجميع.

اجلينوم  م�ضروع  اأن  واأو�ضحت 

رائدا  م�ضروعا  يعترب  الوطني 

عينة  األف   50 جمع  اإىل  وي�ضعى 

خالل خم�س �ضنوات مبعدل 10 اآلف 

عينة يف ال�ضنة واإن�ضاء قاعدة بيانات 

املبكر  الت�ضخي�س  �ضاملة يف  وطنية 

تت�ضبب  قد  التي  اجلينية  للطفرات 

الأورام  اأنواع  ببع�س  الإ�ضابة  يف 

و�ضع  �ضيتم  وبالتايل  وال�ضرطانات، 

احلاملني  لالأ�ضخا�س  �ضاملة  خطة 

الطفرات اجلينية لوقايتهم من  لهذه 

ت�ضمل  والتي  الأورام،  بهذه  الإ�ضابة 

تغيري منط حياتهم وحتفيزهم على 

الن�ضاطات  يف  الريا�ضة  ممار�ضة 

الغذائية  العادات  وحت�ضني  اليومية 

بالإ�ضافة  من خطط،  ذلك  لهم وغري 

اأن هذا امل�ضروع ال�ضرتاتيجي يهدف 

الإ�ضابة  من  املواطنني  وقاية  اإىل 

على  البالغ  الأثر  له  مما  باملر�س 

تخفيف تكاليف العالج.

داعيًا اإىل تعرف حجم املعلومات املك�صوفة للعامل عنه.. مهند النعيمي: 

نفاد امل�صتخدمني ل�صبكات التوا�صل يعني قبولهم باخرتاق اخل�صو�صية
يف  واملتخ�ض�س  الإعالمي  �ضدد 

يف  النعيمي  مهند  املوبايل  �ضحافة 

لقاء مبا�ضر ا�ضت�ضافته جلنة ال�ضباب 

للحديث  للمراأة  الأعلى  باملجل�س 

ال�ضخ�ضية  البيانات  حماية  حول 

اأن  الذكية،  الإنرتنت والهواتف  على 

على  الآن  تقع  املبا�ضرة  امل�ضوؤولية 

�ضبكات  وم�ضتخدمي  الأفراد  عاتق 

الجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل 

من  وبياناتهم  اأنف�ضهم  حلماية 

والبتزاز  لالخرتاق  التعر�س 

ا�ضتغاللها يف عمليات  و�ضمان عدم 

وهمية.

اأمن  اأن  النعيمي  واأ�ضاف 

اجلميع،  م�ضوؤولية  هو  املعلومات 

تلك  ملواجهة  الأكرب  وال�ضالح 

املواطنني  وعي  هو  التحديات 

املوؤ�ض�ضات  داعياً  وامل�ضتخدمني، 

يف  دورها  لزيادة  والتقنية  الأهلية 

رفع م�ضتوى الوعي لدى امل�ضتخدمني 

التوعية  وحمالت  املحا�ضرات  عرب 

اخلا�ضة باأمن املعلومات، وامل�ضاهمة 

هذه  على  داعمة  بيئة  خلق  يف 

وحماذير  مفاهيم  لتجديد  املن�ضات 

تنوع  ظل  �ضبكاتها يف  على  التفاعل 

من�ضات التوا�ضل الجتماعي وزيادة 

م�ضتخدميها.

هناك  كان  اإذا  حول  �ضوؤال  ويف 

�ضبكات  على  ملعلوماتنا  خ�ضو�ضية 

التوا�ضل الجتماعي، قال النعيمي اإن 

املعلومات  خ�ضو�ضية  عن  احلديث 

الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  على 

وا�ضتخدام  دخول  واإن  انتهى، 

باخرتاق  قبول  هو  ال�ضبكات  تلك 

امل�ضتخدم  وعلى  اخل�ضو�ضية، 

املعلومات  حجم  مدى  يعرف  اأن 

يتمكن  حتى  عنه  للعامل  املك�ضوفة 

معلوماته  �ضرية  على  احلفاظ  من 

و�ضمان عدم ا�ضتغاللها.

 واأو�ضح للح�ضور اأن ال�ضركات 

�ضبكات  على  القائمة  العاملية 

تقدم  عندما  الجتماعي  التوا�ضل 

للم�ضرتكني  جماين  ب�ضكل  خدماتها 

مقابل  واإمنا  عبثاً،  لي�س  ذلك  فاإن 

لديها  تعمل  ذكية  اأنظمة  وجود 

وفق  ال�ضطناعي  الذكاء  بتقنية 

خوارزميات معينة جلمع املعلومات 

عن م�ضتخدمي التطبيقات وال�ضبكات 

وال�ضور  الهاتف  رقم  خالل  من 

ال�ضخ�ضية.

جمموعة  النعيمي  وقدم 

لل�ضباب  التقنية  الن�ضائح  من 

تقليل  من  للمحاولة  وامل�ضتخدمني 

على  ال�ضخ�ضية  البيانات  حجم 

الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات 

الأمان  م�ضتوى  رفع  من  والتاأكد 

لديهم عرب اتباع جمموعة من الطرق 

معرفة  من  التي متكنهم  واخلطوات 

املمكن  من  التي  املعلومات  حجم 

الكثري  هناك  باأن  منوهاً  ا�ضتغاللها، 

اأحياناً  يلجوؤون  امل�ضتخدمني  من 

ملحال الهواتف الذكية عن ح�ضن نية 

ل�ضبط  اإلكرتوين  بريد  اإن�ضاء  لطلب 

اأو اإعداد ح�ضاب جديد على اأجهزتهم 

اأنف�ضهم  معر�ضني  اجلديدة  الذكية 

مي�س  قد  خطر  لأكرب  ق�ضد  دون 

حياتهم ال�ضخ�ضية.

مهند النعيمي
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235 بحًثا طبًيا ملنت�ضبي امل�ضت�ضفيات خالل العامني املا�ضيني.. حممد بن عبداهلل:

 تعزيز البحوث الطبية لتواكب تطور اخلدمات ال�ضحية

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س 

خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  وبح�ضور  لل�ضحة،  الأعلى  املجل�س 

رئي�س جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، والرئي�س التنفيذي الدكتور اأحمد 

نظمت  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء  الأن�ضاري  حممد 

العامة، حفل  العالقات  البحث وبالتعاون مع ق�ضم  البحوث واأخالقيات  جلنة 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وذلك  ملنت�ضبي  العلمية  البحوث  الأول جلائزة  التكرمي 

يوم الأحد املوافق 24 اأبريل 2022م يف فندق اخلليج.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة، اأهمية امل�ضي قدًما يف جمال تعزيز البحوث الطبية، ملواكبة التطور 

الكبري الذي ت�ضهده اململكة على �ضعيد اخلدمات الطبية، ف�ضالً عن التطورات 

ال�ضحية العاملية التي تتطلب ت�ضافر اجلهود وال�ضعي اجلاد ملواكبتها، معرًبا 

عن �ضعادته بامل�ضتوى املتميز والعلمي الر�ضني للبحوث الطبية البحرينية يف 

املحلية،  ال�ضحية  الأو�ضاع  درا�ضة  مردود كبري على  لها  ملا  املجالت،  خمتلف 

وطرق تقدمي اخلدمة، وحوكمتها ل�ضمان جودتها.

جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية، عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منت�ضبي 

امل�ضت�ضفيات احلكومية وم�ضاهمتهم يف رفع ا�ضم مملكة البحرين عالياً من خالل 

واتخاذ  العالجية  ال�ضيا�ضات  يف  ي�ضهم  مبا  العلمية  البحوث  غمار  خو�ضهم 

القرارات التي تهدف لالرتقاء بالقطاع ال�ضحي يف مملكة البحرين.

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأ�ضاد  ذلك،  اإىل 

موؤكًدا  العلمية،  الأبحاث  املبذولة يف جمال  باجلهود  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�س  وبتوجيهات  التنفيذية  الإدارة  باأن 

ال�ضحي مبا  بالقطاع  العاملة  الكوادر  وكافة  الطبية  للكوادر  دعمها  �ضتوا�ضل 

ميكنها من تقدمي اأعلى م�ضتوى من املمار�ضات ال�ضحية، ويعزز دورها املحوري 

يف املنظومة ال�ضحية يف اململكة.

امل�ضت�ضفيات  منت�ضبي  من  املن�ضورة  البحوث  عدد  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

احلكومية بلغ حوايل 235 بحًثا يف العامني املا�ضيني، مت ن�ضر اأغلبها يف جمالت 

علمية وعاملية ذات �ضيت وت�ضنيف عاٍل، كما مت تكرمي الفائزين بجوائز جلنة 

البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحًثا.

وتاأتي هذه البحوث نتاج تعاون بني اأ�ضحاب اخلربات الطويلة يف جمالتهم 

ال�ضحي بامل�ضت�ضفيات احلكومية من  القطاع  العاملني يف  ال�ضباب  ومع طموح 

اأجل الرتقاء ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا يف كافة املحافل ومبا يتما�ضى مع 

تطلعات اململكة يف تطوير القطاع ال�ضحي.

نظمتها »امل�ضت�ضفيات احلكومية« ملنت�ضبيها 

ور�ضة تبحث الأمرا�ض املعدية و�ُضبل مكافحتها

عرفت ور�ضة تدريبية بطرق احلد من 

اأهمية  موؤكدة  املعدية،  الأمرا�س  انت�ضار 

اأن  اإىل  م�ضرية  علمية،  بطرق  مكافحتها 

قوية  يجعلها  لنف�ضها  امليكروبات  تطوير 

يكون  ل  املناعي  اجلهاز  اإّن  حيث  جًدا، 

اربتها بنف�س القّوة. قادًرا على حمحُ

نظمتها  التي  الور�ضة   - وقّدمت 

مها  املمر�ضتان   - احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

املعارج وفاطمة العرادي لت�ضاعد وتر�ضد 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  العاملني 

املوظفني  وكذلك  ال�ضحي  والقطاع 

واملر�ضى وكل من لهم عالقة ب�ضكل مبا�ضر 

او غري مبا�ضر بالأمرا�س املعدية والعمل 

ومكافحتها  لها  الت�ضدي  كيفية  على 

�ضالمة  على  حفاًظا  انت�ضارها  من  وتقليل 

اجلميع.

من  كل  اطالع  اإىل  الور�ضة  وهدفت 

اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  باملو�ضوع  �ضلة  له 

تلك  عن  النظرية  باملعلومات  مبا�ضر  غري 

الأمرا�س والطرق املطروحة على ال�ضاحة 

من  فتعرفنا  ومكافحتها  لها  للت�ضدي 

خالل التطبيقات النظرية ما هي الأمرا�س 

لها  املوؤدية  والأ�ضباب  اأنواعها  املعدية 

وكيفية انتقالها وطرق احلد من انت�ضارها 

القطاع  اأق�ضام  جميع  يف  ومكافحتها 

املوجودة  املجالت  اختالف  ال�ضحي على 

فيه.

الور�س  من  الآخر  اجلانب  اأما 

الأكرب  ال�ضدى  لها  كان  والتي  التدريبية 

والعملي يف جمال  التطبيقي  اجلانب  هو 

لها  الت�ضدي  وكيفية  املعدية  الأمرا�س 

واحلد من انت�ضارها، فكانت هناك العديد 

التي  واملمار�ضات  العملية  التطبيقات  من 

طبقت على اأر�س الواقع، بحيث مت حتديد 

احللول  واعداد  التطبيقية  امل�ضكالت  هذه 

املنا�ضبة لها للت�ضدي لتلك الأمرا�س التي 

خا�س  ب�ضكل  ال�ضحي  القطاع  على  توؤثر 

ب�ضكل  واملقيمني  املواطنني  جميع  وعلى 

عام يف اململكة.

الور�س  باأن  بالذكر  واجلدير 

اأحمد  الدكتور  برعاية  اأقيمت  التدريبية 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري،  حممد 

وافتتحتها  احلكومية،  للم�ضت�ضفيات 

ال�ضلمان،  حممد  جميلة  الدكتورة 

والباطنية،  املعدية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري 

لالأق�ضام  الطبية  اخلدمات  عام  رئي�س 

الباطنية مبجمع ال�ضلمانية الطبي والتي 

على  القائمني  كلمة جميلة يف حق  قّدمت 

حافًزا  ليكون  التدريبية  الور�س  هذه 

للجميع لتقدمي مثل هذه الفعالية، مقدمة 

ال�ضكر لنجاة مكي ر�ضتم، رئي�س خدمات 

ول�ضوفيا  الباطنية  لالأق�ضام  التمري�س 

مكتب  مدير  باأعمال  القائم  ديري،  عادل 

الرئي�س التنفيذي للم�ضت�ضفيات احلكومية 

مكافحة  جلنة  رئي�س  عري�ضة  اأبو  وتامر 

العدوى ونفي�ضة عبداهلل رئي�س التمري�س 

اجلهود  على  احلرجة  للوحدات  بالإنابة 

املميزة والداعمة يف اإقامة مثل هذه الور�س 

التي لها دور فعال يف الت�ضدي لالأمرا�س 

املعدية ومكافحتها واحلد من انت�ضارها.

منوًها بخطواتها املتقدمة يف التعاطي مع الق�ضايا الطبية.. حممد بن عبداهلل: 

موؤمتر نق�ض املناعة املكت�ضبة يج�ضد مكانة البحرين يف التطور الطبي

د. توفيقي: نقل املعرفة واخلربة الهند�ضية اإىل اجليل اجلديد

»املهند�ضني« ت�ضتقطب املهند�ضني ال�ضباب وتوؤ�ض�ض ملتقى لهم

اأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

تنظيم  اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

الأول  الدويل  البحرين  موؤمتر  البحرين  مملكة 

ملر�س نق�س املناعة املكت�ضبة والذي �ضيعقد خالل 

مكانة  يج�ضد   2022 �ضبتمرب  و23   22 يومي 

الرائدة يف  ومبادراتها  الطبي  التطور  اململكة يف 

يحظى  والذي  الهام  القطاع  هذا  ارتقاء  موا�ضلة 

امللك  مبتابعة ودعم من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وم�ضاندة  واهتمام 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء.

واأ�ضار رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة اإىل اأن 

ومازالت  رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة 

ما�ضية يف التطور والزدهار يف القطاع ال�ضحي 

املا�ضية  الفرتة  يف  الأمثلة  اأروع  �ضربت  اأن  بعد 

والتعامل  التعاطي  يف  املتقدمة  خطواتها  عرب 

روؤى  جت�ضد  والتي  الطبية  الق�ضايا  خمتلف  مع 

على  واملقيم  املواطن  و�ضع  يف  الر�ضيدة  القيادة 

راأ�س الأولويات يف القطاع الطبي.

العديد  حققت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�ضح 

من الإجنازات على �ضعيد تنفيذ اخلطط الوطنية 

من  واأنها  املكت�ضبة  املناعة  نق�س  ملكافحة مر�س 

من  العديد  وتنفيذ  تطبيق  يف  ال�ضباقة  الدول 

الوطنية  وال�ضرتاتيجيات  والت�ضريعات  الأنظمة 

اأو  للم�ضابني  مبكر  عالج  تقدمي  �ضاأنها  من  التي 

حاملي املر�س.

بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب  واأكد 

اآل خليفة اأن موؤمتر البحرين الدويل الأول ملر�س 

نق�س املناعة املكت�ضبة �ضيكون حمط اأنظار العديد 

ح�ضور   �ضي�ضهد  اأنها  خ�ضو�ضاً  العامل  دول  من 

وت�ضخي�س  مكافحة  خرباء وخمت�ضني يف جمال 

الأهداف  من  بالعديد  و�ضيخرج  املر�س،  وعالج 

للم�ضاركني  الكاملة  وال�ضتفادة  والتو�ضيات 

والتي �ضيكون لها اآثار طبية مميزة يف امل�ضتقبل.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بجهود  واأ�ضاد  

نق�س املناعة املكت�ضبة و�ضركة اأديوكي�ضن بال�س 

يف �ضبيل ال�ضتعداد املبكر لتنظيم املوؤمتر، متمنياً 

للجميع كل التوفيق والنجاح.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  اأكد 

البحرينية الدكتور �ضياء عبدالعزيز 

توفيقي على الدور الذي ي�ضطلع به 

ال�ضباب يف م�ضرية التنمية والنه�ضة 

التي ت�ضهدها مملكة البحرين يف كل 

الهند�ضي،  املجال  ومنها  املجالت 

على  العمل  �ضرورة  اإىل  م�ضريا 

يف  املهند�ضني  من  ال�ضباب  ت�ضجيع 

النخراط يف العمل التطوعي املهني 

وال�ضتفادة  اجلمعية  اأعمال  ومنها 

الفاعلة  ال�ضريحة  هذه  طاقات  من 

املهند�ضني  من  لتحقيق جيل متطور 

تاأ�ضي�س  اأهمية  اإىل  لفتا  ال�ضباب، 

)ملتقى املهند�ضني ال�ضباب( كمبادرة 

من املبادرات التي اأطلقتها اجلمعية 

الذهبي  باليوبيل  احتفالتها  خالل 

يف مت�ضف مار�س املا�ضي.

ملتقى  اإىل  توفيقي  واأ�ضار 

اإيجاد  اإىل  يهدف  ال�ضباب  املهند�ضني 

فر�س للمهند�ضني ال�ضباب لالنخراط 

ب�ضكل  اجلمعية  واأعمال  جلان  يف 

فيها،  العمل  على  وت�ضجيعهم  اأكرب 

املعرفة  لنقل  الفر�ضة  واإتاحة 

واخلربة يف املجال الهند�ضي اإىل جيل 

للمهند�ضني  فر�س  واإيجاد  ال�ضباب، 

على  كثب  عن  التعرف  يف  ال�ضباب 

واإجرائها  اجلمعية  يف  العمل  اآلية 

من�ضة  اأو  فر�س  واإيجاد  واأنظمتها، 

الأمور  ملناق�ضة  ال�ضباب  للمهند�ضني 

املتعلقة  تلك  وخا�ضة  الهند�ضية 

وطموحاتهم،  وتطلعاتهم  بال�ضباب 

داعيا املهند�ضني ال�ضباب من خمتلف 

اأع�ضاء  من  والفئات  التخ�ض�ضات 

امللتقى  هذا  يف  للم�ضاركة  اجلمعية 

على  امل�ضارك  عمر  يزيد  ل  اأن  على 

الأربعني �ضنة.

اآلية العمل  وا�ضتعر�س توفيقي 

ال�ضباب،  املهند�ضني  ملتقى  يف 

اأعماله  تدير  امللتقى  اأن  على  موؤكدا 

اأع�ضاء  �ضبعة  من  تتكون  جلنة 

الرئي�س  ونائب  الرئي�س  من  تتكون 

ومنا�ضب اأخرى يف الإدارة، وتعمل 

النظام  ح�ضب  وامللتقى  اللجنة  هذه 

الأ�ضا�ضي والالئحة الداخلية والدليل 

املايل جلمعية املهند�ضني البحرينية، 

�ضنتني  اللجنة  عمل  مدة  وتكون 

قابلة للتجديد. 

يف  ثقته  عن  توفيقي  واأعرب 

ملتقى املهند�ضني ال�ضباب وما �ضيتم 

ال�ضباب  املهند�ضني  جليل  حتقيقه 

العمل  ملجالت  نظرا  خالله  من 

ومنها  فيها  العمل  حتديد  مت  التي 

الندوات واملوؤمترات  طرح موا�ضيع 

وامل�ضتهدفة  املتعلقة  الهند�ضية 

وتنظيم  ال�ضباب،  للمهند�ضني 

للمهند�ضني  الحرتافية  الربامج 

والبحوث  املقالت  وتقدمي  ال�ضباب 

)املهند�س(  ملجلة  بال�ضباب  املتعلقة 

وتنظيم  اجلمعية،  اإ�ضدارات  وكل 

اأو  كامللتقيات  دورية  فعاليات 

جمالت  اأية  اأو  لل�ضباب،  املوؤمترات 

اأخرى يتم التفاق عليها.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  ودعا 

ال�ضباب  املهند�ضني  البحرينية 

مللتقى  الن�ضمام  يف  الراغبني 

املبادرة  ال�ضباب  املهند�ضني 

املوقع  زيارة  خالل  من  بالت�ضجيل 

bse. / /:http للجمعية  الإلكرتوين 

التوا�ضل  طريق  عن  اأو   en /bh
razan@ الإلكرتوين  الربيد  على 

يف  للت�ضجيل   mohandis.org
امللتقى.

د. �ضياء توفيقي

جمل�ض النواب ي�ضدر الن�ضخة 

الثانية من دليل »التوا�ضل مع نائبكم«

اأ�ضدرت الأمانة العامة ملجل�س النواب 

يقوم  الذي  نائبكم«،  مع  »التوا�ضل  دليل 

جمل�س  اأع�ضاء  مهام  ا�ضتعرا�س  على 

النواب وطرق التوا�ضل معهم، اإىل جانب 

طبيعة الن�ضاطات الربملانية لكل نائب.

من  بتوجيهات  الإ�ضدار  هذا  وياأتي 

جمل�س  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

را�ضد  امل�ضت�ضار  من  ومبتابعة  النواب، 

اإثراء  بهدف  العام،  الأمني  بوجنمة  حممد 

واملعرفة  الثقافة  ون�ضر  الربملانية  املكتبة 

املجتمعية للطالب ولكافة املهتمني بال�ضاأن 

الربملاين يف مملكة البحرين.

الأبعاد  طّيه  يف  الدليل  ناق�س  وقد 

املوؤ�ض�ضة  يف  النائب  بتمثيل  املرتبطة 

لب  �ضحُ يف  ي�ضب  ما  ل  وكحُ الت�ضريعية 

والرقابة  الت�ضريع  حيث  من  عمله 

والدبلوما�ضية الربملانية ومتثيل املواطنني 

الدليل  يو�ضح  كما  م�ضاحلهم،  ورعاية 

تدخل  التي  والخت�ضا�ضات  املهام 

اإىل  بالإ�ضافة  النائب،  �ضالحيات  �ضمن 

وعالقته  النائب  يوميات  تفا�ضيل  طرح 

وعالقته  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  مع 

دور  عر�س  مع  البلدي،  الع�ضو  مع 

�ضرية  من  بعمله  يرتبط  ما  وكل  النائب 

الدليل  واختتم  للمعلومات.  وحماية 

الت�ضريعية  الأدوات  بو�ضع  التعريفي 

الد�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س  والرقابية 

من  تحُعد  والتي  الوطنية،  والت�ضريعات 

املجتمعية  املتطلبات  حتقيق  اآليات 

القيام  اأجل  من  للنائب  د�ضتورًيا  املحُتاحة 

بقانون  القرتاح  وهي  به،  املنوط  بدوره 

والقرتاح برغبة وال�ضوؤال الربملاين.

اخلياط: ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه جتاوزت الن�ضبة املخطط لها

وكيل »الأ�ضغال« يتفقد م�ضروع تطوير وادي البحري

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قام 

و�ضوؤون  ال�ضغال  بوزارة  الأ�ضغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س 

)املرحلة  لأعمال  تفقدية  بزيارة 

البنية  تطوير  م�ضروع  من  الأوىل( 

البحري  وادي  منطقة  يف  التحتية 

بالدائرة   )943-941( مبجمعي 

الثالثة يف املحافظة اجلنوبية والتي 

ت�ضتمل على ت�ضوية الطرق يف هذين 

م�ضكلة  من  للتخفيف  املجمعني 

لالطالع  وذلك  الأمطار،  مياه  جتمع 

على �ضري العمل يف امل�ضروع والذي 

بلغت ن�ضبة الإجناز فيه %24

وقد اجتمع الوكيل خالل الزيارة 

ومقاول  ا�ضت�ضاري  مع  التفقدية 

ومراجعة  لبحث  وذلك  امل�ضروع، 

واجلدول  امل�ضروع  عمل  خطة 

ا�ضتمتع  حيث  للتنفيذ،  الزمني 

اخلياط اإىل �ضرح مف�ضل عن مراحل 

العمل يف  وتفا�ضيل  امل�ضروع  تنفيذ 

على  اخلياط  اأكد  وقد  مرحلة،  كل 

التفقدية  الزيارات  من  الهدف  اأن 

اأي  على  للوقوف  هو  للم�ضاريع 

الأعمال  تنفيذ  دون  حتول  معوقات 

له  املخطط  الزمني  الربنامج  وفق 

والعمل على حلها يف حينها.

�ضعادته  عن  اخلياط  واأعرب 

بتقدم �ضري العمل يف امل�ضروع الذي 

جتاوزت ن�ضبة الإجناز الفعلي فيه 

واأردف  لها،  املخطط  الن�ضبة  عن 

بنف�س  العمل  ا�ضتمرارية  باأن  قائالً 

على  اإيجاًبا  �ضتنعك�س  الوترية 

اأعمال  من  النتهاء  و�ضيتم  امل�ضروع 

واأكد  املحدد.  املوعد  قبل  امل�ضروع 

الوكيل اخلياط باأن هذا امل�ضروع هو 

�ضت�ضهم  التي  الهامة  امل�ضاريع  اأحد 

يف تطوير املنطقة وت�ضهيل ان�ضيابية 

ينعك�س  مبا  فيها  املرورية  احلركة 

القاطنني  تنقل  �ضهولة  على  اإيجاًبا 

املنطقة من واإىل مناطق �ضكناهم يف 

بيئة اآمنة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12072/pdf/INAF_20220427014346575.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/958877/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/958868/News.html
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وا�سعة  مب�ساركة 

من  متميز  وح�سور 

قرية  اأبناء  فئات  جميع 

م�سابقة  اختتمت  جرداب، 

الثقافية  احلكيم  عني 

التي  العام،  لهذا  الثانية 

تفعيل  اإطار  �سمن  تاأتي 

القرية  الثقافية يف  الربامج 

موؤ�س�سات  كل  مب�ساركة 

القرية )مركز متكني �سباب 

جرداب الثقايف والريا�سي، 

اخلريية  جرداب  جمعية 

جرداب،  ماأمت  االجتماعية، 

ال�سمايل،  جرداب  ماأمت 

هيئة م�سجد ال�سيخ خمي�س 

للتعليم الديني(.

يف  امل�سابقة  واأ�سهمت   

الثقافية،  احلركة  تن�سيط 

ومتيزت باحلما�س ال�سبابي 

تعك�س  رائعة  اأجواء  يف 

القرية  اأبناء  حب  مدى 

للربامج الثقافية.

وحر�س املنظمون على 

ح�سارية  اأ�سماء  ا�ستخدام 

الأ�سماء  واإ�سالمية  وتراثية 

املجموعات امل�ساركة.

امل�سابقة،  ختام  ويف 

املهند�س  املركز  رئي�س  قام 

مبعية  اجلردابي  عي�سى 

االأخرى  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 

وتقدمي  الفائزين  بتكرمي 

ال�سور  واأخذ  الهدايا 

التذكارية.

بغبقتها  �سباب  فزعة  جمعية  احتفلت 

�سمارت،  ا�سرتاحة  يف  ال�سنوية  الرم�سانية 

بح�سور عدد من موؤ�س�سي اجلمعية واأع�سائها 

وعلى راأ�سهم جمل�س اإدارة اجلمعية وروؤ�ساء 

اللجان ونوابهم.  واأعرب جا�سم عبدالرحمن 

االإدارة عن �سعادته  املري�سي رئي�س جمل�س 

باحل�سور املتميز ملوؤ�س�سي واأع�ساء اجلمعية 

الطابع  عليها  يغلب  رم�سانية  اأجواء  يف 

االإمياين واجلو االأ�سري.

الفقرات  من  عدًدا  احلفل   وت�سمن 

وامل�سابقات املمتعة واجلوائز.

ال�سكر  بجزيل  اجلمعية  اإدارة   وتقدمت 

والتقدير لداعمي هذا التجمع، وهم: هناوي 

لرتتيب وتنظيم اجلوالت ال�سياحية، ماجيك 

لل�سفر  ال�سعادة  �سناك، عامل  اأمونة  �ستوف، 

وال�سياحة.
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ت�شل اإىل 50% على م�شتلزمات العيد

»كارفور« تعلن خ�شومات هائلة ملدة اأ�شبوع

»طريان اخلليج« ت�شت�شيف كاأ�س »فيبا اآ�شيا 2022« 

متلكها  التي  كارفور،  اأعلنت 

الفطيم«  »ماجد  �سركة  وتديرها 

لعيد  حملتها  البحرين،  يف مملكة 

هال�سنة  »العيدية   2022 الفطر 

املمتدة  الفرتة  خالل  وذلك  غري«، 

مع  مايو،   3 حتى  اأبريل   27 من 

 %50 اإىل  ت�سل  هائلة  خ�سومات 

على كل الفئات يف متاجرها وعرب 

تطبيق كارفور. 

اخل�سومات  و�ست�ستمر 

عرو�س  مع  اأ�سبوع  ملدة  الهائلة 

ترويجية على جميع الفئات، بدًءا 

من  واخل�سراوات  الفواكه  من 

اأف�سل الت�سكيالت املحلية وحلوى 

واملك�سرات  والتمور  االحتفاالت 

املطبخ  واأدوات  االألعاب  اإىل 

والتكنولوجيا. 

هاو�سكن�ست  لوران  وقال 

املدير االإقليمي ملنطقة اخلليج لدى 

»يعد  للتجزئة«:  الفطيم  »ماجد 

املنا�سبات  اأهم  اإحدى  الفطر  عيد 

اأرجاء  يف  للجميع  ال�سعيدة 

منا�سبة  فهو  البحرين،  مملكة 

واالحتفاالت  بالتجمعات  مليئة 

لق�ساء اأجمل اللحظات مع االأقارب 

كارفور  يف  ونوؤكد  واالأ�سدقاء. 

على  عمالئنا  مب�ساعدة  التزامنا 

الت�سوق  خالل  الوقت  توفري 

لق�ساء  اللحظات  هذه  ال�ستغالل 

االأوقات املمتعة مع اأفراد العائلة، 

ا�ستثنائية  عرو�س  وتقدمي 

وخ�سومات على اأ�سعار منتجاتنا 

وحتقيق  عمالئنا  لدى  املف�سلة 

كل  النا�س  لكل  اللحظات  اأ�سعد 

يوم«.

للعمالء  الفر�سة  و�ستتاح 

تطبيق  عرب  يت�سوقون  الذين 

MAF Carrefour للفوز بجائزة 
من  ينفقونها  دينارا   20 كل  مع 

اإذ  االإلكرتوين،  ال�سحب  خالل 

بـ100  العمالء  من   3 �سيفوز 

و�ستتوافر  عميل.  لكل  دينار 

هدايا  من  متنوعة  جمموعة 

وعنا�سر العيد لالختيار من بينها 

كلوب،  ماي  والأع�ساء  لل�سراء. 

اأ�سبوعية  خ�سومات  �ستتوافر 

خمتلفة  فئات  على   %10 بن�سبة 

على  فورية  جانب خ�سومات  اإىل 

املنتجات يف املن�سور االأ�سبوعي.

البحرين-،  ململكة  الوطنية  -الناقلة  اخلليج  طريان  ا�ست�سافت 

قام  اإذ  باملحرق،  الرئي�س  مقرها  يف   2022 اآ�سيا  فيبا  كاأ�س  موؤخرا، 

الرئي�س  باأعمال  القائم  مع  التذكارية  ال�سور  بالتقاط  الناقلة  موظفو 

التنفيذي لطريان اخلليج رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�سلة القبطان 

وليد العلوي، ومع الكاأ�س البالغ طوله 55 �سم وامل�سنوع من الف�سة 

اخلال�سة.

خالل الغبقة الرم�شانية للجمعية.. حممد بن عبدالـله:

جمعية ال�شكري حتقق جناحات كبرية يف ميادين العمل نحو مر�شى ال�شكري

حتت رعاية من الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

جمل�س  رئي�س  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

�سركة  مع  وبالتعاون  البحرينية،  ال�سكري  جمعية  اإدارة 

البحرينية  ال�سكري  البحرين »بابكو«، نظمت جمعية  نفط 

الغبقة   2022 اأبريل   25 املوافق  االثنني  يوم  م�ساء 

الرم�سانية لتكرمي االأطفال امل�سابني بال�سكري ذوي التحكم 

ال�سكري اجليد، بح�سور نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

من  وعدد  الهاجري،  مرمي  الدكتورة  البحرينية  ال�سكري 

ال�سحية  الكوادر  من  وعدد  اجلمعية  اإدارة  اأع�ساء جمل�س 

العاملة يف جمال مكافحة ال�سكري وتطوير خدمات الرعاية 

ال�سحية للمر�سى، وذلك يف نادي بابكو مبنطقة عوايل.

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

رئي�س  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

جمل�س اإدارة جمعية ال�سكري البحرينية اإن جمعية ال�سكري 

البحرينية حققت جناحات كبرية يف ميادين العمل اخلريي 

املجتمع  الأفراد  الوطني  بواجبها  القيام  من خالل  التنموي 

من  ال�سكري واحلد  من مر�س  للوقاية  واملقيمني  املواطنني 

م�ساعفاته، الفًتا اإىل اأن اجلمعية قد تبنت العديد من الربامج 

واملبادرات املتميزة بف�سل من اهلل وتعاون وتكاتف اجلميع، 

احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  املجتمعية  ال�سراكة  خالل  ومن 

واالأهلية. 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قالت  جهتها،  من 

مملكة  اإن  الهاجري  مرمي  الدكتورة  البحرينية  ال�سكري 

كواحدة  ال�سكري  داء  لق�سية  كبرًيا  اهتماًما  تويل  البحرين 

يف  بالًغا  تاأثرًيا  توؤثر  التي  العامة  ال�سحة  ق�سايا  اأهم  من 

�سحة االأفراد واملجتمعات، مو�سحة اأن انت�سار داء ال�سكري 

م�سكلة  منه  يجعل  باالزدياد  واالآخذ  البحرين  مملكة  يف 

وطنية على امل�ستوى الفردي واحلكومي واملجتمعي.

اأبناء قرية جرداب 

يختتمون م�شابقة عني احلكيم الثقافية

»فزعة �شباب« تقيم غبقتها الرم�شانية
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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

العدد:  12072

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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خا�ص  تطبيق  بتوفري  املرور  اإدارة  تقوم  هل 

لالإبالغ عن املخالفات اخلطرية يف ال�سوارع الرئي�سة، 

اأوعرقلة ال�سري يف الأحياء ال�سكنية؟

لي�ص تعميًما:

ملاذا يظن بع�ص املنخرطني يف املجال الفني اأن اإقحام 

الربامج  ا�شت�شافتهم يف  الإجنليزية خالل  الكلمات  بع�ص 

ه� الذي �شيعطي انطباًعا اأنهم فنان�ن؟ مثالً، »تق�ل فنانة: 

.»I love you so much ب�ّجه حتية للفنانة الفالنية وبحكيلها

ثم جّرب اأن حتاورهم بالإجنليزية �شُيحرج�ن ويع�دون للعربية.
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حتطم طائرة يف �صارع مبدينة بور�صة الرتكية
حمرك  ذات  تدريب  طائرة  حتطمت 

املنازل يف حي عثمان غازي  واحد بني 

اإىل  اأدى  ما  الرتكية،  ب�ر�شة  مبدينة 

مقتل �شخ�شني كانا على متنها واندلع 

حريق.

اأن  تركية  اإعالم  و�شائل  وذكرت 

واحد  حمرك  ذات   TC-UPT طائرة 

JF تابعة   Tecnam P2002 من ن�ع

بني  �شقطت   YBS Aviation ل�شركة 

يف  غازي  عثمان  منطقة  يف  املنازل 

 20 ح�ايل  اإر�شال  مت  وقد  ب�ر�شة، 

�شيارة اإطفاء و�شيارة اإ�شعاف اإىل مكان 

احلادث.

واأفادت باأن الطيارين فرقان اأوتك�م 

جراء  حياتهما،  فقدا  اأف�شار  ومراد 

احلادث.

ل�صو�ص ي�صرقون �صّراًفا اآلًيا با�صتخدام جرافة

الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  رواد  تداول 

مقطع فيدي� ل�شرقة جهاز �شرايف اآيل من اأحد 

امل�شارف ال�اقعة يف الهند.

مبنطقة  م�شرف  يف  احلادثة  ووقعت 

�شاجنلي يف ولية ماهارا�شرتا، التي ُتعد ثالث 

الهند من حيث امل�شاحة وثانيها  اأكرب وليات 

من حيث عدد ال�شكان.

ن�شرته �شحيفة  الذي  الفيدي�  ويظهر يف 

يف  ت�شتخدم  جرافة  اإنديا«  اأوف  تاميز  »ذا 

اأحد  بها  ا�شتعان  وقد  والهدم،  البناء  عمليات 

وا�شتخراج  �شراف،  اآلة  لتحطيم  الل�ش��ص 

بداخلها،  الأم�ال  على  حتت�ي  التي  اخلزنة 

والفرار بها.

اأن  اإىل  �شي«  بي  اإن  »�شي  م�قع  واأ�شار 

اإذ علقت  عملية ال�شرقة مل يكتب لها النجاح، 

اأثناء حماولتهم  عميقة يف  اجلرافة يف حفرة 

الهرب من ق�ات ال�شرطة، الأمر الذي اأجربهم 

على الفرار وترك اخلزنة يف مكانها.

ماهارا�شرتا  يف  ال�شرطة  ق�ات  وت�ا�شل 

مالحقة الل�ش��ص الذين ظهروا يف العديد من 

كامريات املراقبة التي كانت م�زعة يف م�قع 

م�شاعدتها  اجلمه�ر  من  طلبت  كما  احلادثة، 

لالإم�شاك بهم.

اأظهرت جمموعة من ال�سور امتالء امل�سجد احلرام و�ساحاته بالكامل باملعتمرين وامل�سلني، يف ليلة الـ25 من رم�سان. وبيّنت 

ال�سور التي وثقتها وكالة »وا�ص« كثافة امل�سلني الذين مالأوا جنبات احلرم املكي، بعدما توافدوا اإليه من كل حدب و�سوب لإحياء 

�سالة القيام يف ليلة الـ25 من رم�سان.

»ال�صحة« ت�صجل 494 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 493

اأبريل   26 الثالثاء  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت  التي بلغ عددها 3723،  الفح��شات  اأن   2022

 493 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   494 ت�شجيل 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

اإىل 562140.

القائمة 3558 حالة،  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالت  و3  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   10 منها 

العناية. حتت 

الإعالن عن اإعفاء الكويتيني من ال�صنغن 

اليوم.. والتطبيق يبداأ العام املقبل

اإعفاء  اأن  »القب�ص«  لـ  مطلعة  م�شادر  اأكدت 

يعلن  اأن  مت�قع  »ال�شنغن«  فيزا  من  الك�يتيني 

الأوروبية. املف��شية  قبل  الأربعاء من  الي�م 

القاطرة  اإعادة  ه�  الإعالن  اإن  امل�شادر  وقالت 

ب�شكل  الإعفاء  يعني  ول  ال�شحيح  طريقها  اإىل 

من  ط�يل  طريق  ل�شتكمال  بداية  ه�  بل  كامل، 

لالإعفاء  اتفاقية  اإبرام  من  النتهاء  حلني  الإجراءات 

متكامل. ب�شكل 

واأ�شافت امل�شادر اأن الإعالن يعد خط�ة مبدئية 

داخل  جهات  عدة  من  م�افقات  عدة  بعدها  يتطلب 

الأوروبية،  الأوروبي واملف��شية  الحتاد والربملان 

عليها  للم�افقة  حتتاج  فنية  اإجراءات  اإىل  اإ�شافة 

بني  ما  �شيربم  الذي  لالتفاق  ال��ش�ل  قبل  واملرور 

الأوروبي. الك�يت والحتاد 

اأوروبا دون  لدول  ر�شمياً  الك�يتيني  �شفر  وعن 

»�شنغن«، بينت امل�شادر  اأن الإجراءات الداخلية يف 

ناهيك  ال�قت  لبع�ص  �شتحتاج  الأوروبي  الحتاد 

وقد  التفاقية  لت�قيع  الطرفني  بني  املفاو�شات  عن 

الربع  يف  تك�ن  اأن  مت�قعة  تقريًبا  عام  اإىل  حتتاج 

او الن�شف الول من العام املقبل 2023.

من  واملتابعة  املكثفة  اجله�د  اأن  اإىل  واأ�شارت 

ونائب  النا�شر  اأحمد  د.  ال�شيخ  اخلارجية  وزير 

الدائم  البالد  ووفد  اأوروبا  �ش�ؤون  واإدارة  ال�زير 

املا�شية  الأ�شهر  خالل  تت�قف  مل  والتي  بربوك�شل 

من  الإعفاء  على  احل�ش�ل  نح�  الدفع  يف  اأ�شهمت 

ل�شنغن. ا

لربوك�شل  املتكررة  النا�شر  زيــارات  وثمنت 

ـــي  الأوروب الحتـــاد  ــارات  ــزي ل اإ�شافة  ونائبه 

مع  الأوروبــي  الحتاد  �شفراء  واجتماعات  للبالد 

اخلارجية.

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/958910/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/958845/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12072/pdf/INAF_20220427014346575.pdf
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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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محمد بن عبداهلل: مؤتمر نقص 
المناعة المكتسبة يجسد مكانة 

البحرين في التطور الطبي

أكد رئيس المجلس األعلى 
الفري��ق طبي��ب  للصح��ة 
الش��يخ محمد بن عبداهلل 
تنظي��م  أن  خليف��ة  آل 
البحري��ن مؤتمر البحرين 
لم��رض  األول  الدول��ي 
المكتسبة  المناعة  نقص 
ال��ذي س��يعقد يومي 22 
 2022 س��بتمبر  و23 
يجسد مكانة المملكة في 
التطور الطبي ومبادراتها 
الرائدة في مواصلة ارتقاء 
هذا القط��اع المهم الذي 
ودعم  بمتابع��ة  يحظ��ى 

 م��ن ل��دن حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى واهتمام ومس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن البحرين اتخذت خطوات رائدة ومازالت ماضية 
في التطور واالزدهار في القطاع الصحي بعد أن ضربت أروع 
األمثل��ة في الفت��رة الماضية عبر خطواته��ا المتقدمة في 
التعاطي والتعامل مع مختلف القضايا الطبية والتي تجسد 
رؤى القيادة الرش��يدة في وضع المواطن والمقيم على رأس 

األولويات في القطاع الطبي.
وأوضح أن المملكة حققت العديد من اإلنجازات على صعيد 
تنفي��ذ الخط��ط الوطنية لمكافح��ة مرض نق��ص المناعة 
المكتس��بة وأنه��ا من الدول الس��باقة في تطبي��ق وتنفيذ 
العديد من األنظمة والتش��ريعات واإلستراتيجيات الوطنية 
الت��ي من ش��أنها تقديم ع��الج مبكر للمصابي��ن أو حاملي 

المرض.
وأكد الش��يخ محمد بن عبداهلل أن مؤتم��ر البحرين الدولي 
األول لمرض نقص المناعة المكتس��بة سيكون محط أنظار 
العديد من دول العالم وخصوصًا أنه سيش��هد حضور خبراء 
ومختصي��ن في مجال مكافحة وتش��خيص وع��الج المرض، 
وس��يخرج بالعديد م��ن األه��داف والتوصيات واالس��تفادة 
الكاملة للمش��اركين والتي سيكون لها آثار طبية مميزة في 

المستقبل.
وأش��اد بجهود اللجن��ة الوطني��ة لمكافحة نق��ص المناعة 
المكتس��بة وشركة أديوكيش��ن بالس في سبيل االستعداد 
المبك��ر لتنظي��م المؤتم��ر، متمني��ًا للجمي��ع كل التوفيق 

والنجاح.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

خالل جلسة مجلس األمن المفتوحة بشأن الحالة في المنطقة 

 الرويعي: ترسيخ األمن والسالم
واالستقرار في الشرق األوسط

أك��دت البحرين حرصه��ا على التعاون م��ع الدول 
الش��قيقة والصديقة في ترس��يخ أس��س الس��الم 
واالس��تقرار في منطقة الش��رق األوس��ط، وتعزيز 
قيم الحوار والتعايش السلمي والتسامح والتقارب 
بي��ن الش��عوب، كمب��ادئ راس��خة في ظ��ل النهج 
الحكي��م لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، وسياس��ة الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل.
ج��اء ذلك خ��الل البيان ال��ذي ألقاه الس��فير جمال 
فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين 
ل��دى األم��م المتحدة ف��ي نيويورك، خالل جلس��ة 
مجلس األمن المفتوحة بش��أن الحالة في منطقة 

الشرق األوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وأك��د المن��دوب الدائ��م إن التحدي��ات القائم��ة 
ومس��تجدات األوضاع اإلقليمي��ة والدولية الراهنة 
تتطلب تعزيز الجهود المش��تركة إلرس��اء دعائم 
األمن والسلم واالستقرار، ومكافحة اإلرهاب بجميع 
صوره وأش��كاله ومن��ع تمويله، وتطوي��ر التعاون 
المشترك في المجاالت التنموية، بما يعود بالخير 
والرخ��اء عل��ى دول المنطق��ة وش��عوبها والعالم 
أجمع، ويحقق تطلعاتها في األمن والسالم والنماء 

واالزدهار.
وتن��اول موق��ف البحري��ن الثاب��ت والداع��م لحق 
الش��عب الفلس��طيني، وفق��ًا لق��رارات الش��رعية 
الدولي��ة، ودعوته��ا للمجتمع الدول��ي إلى تحمل 
مسؤولياته في التهدئة، وفتح آفاق جادة لعملية 

الس��الم الع��ادل والش��امل على أس��اس مبدأ حل 
الدولتين ومبادرة السالم العربية، وضرورة احترام 
الوصاية على المقدس��ات واألوق��اف التي يتوالها 
جاللة الملك عبداهلل الثاني، ملك المملكة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة، بموج��ب القان��ون الدولي 
والوضع التاريخي القائم، واحترام حرية ممارس��ة 
الش��عائر الديني��ة للجمي��ع، وأهمي��ة دور لجن��ة 
القدس برئاسة جاللة الملك محمد السادس، ملك 

المملكة المغربية.
وأك��د الس��فير الرويع��ي دع��م المملك��ة الكامل 

ومس��اندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في 
إدارته لش��ؤون الدولة واس��تكمال مهام المرحلة 
االنتقالية، بعد ترحيبها بإعالن هانس غروندبرغ، 
المبع��وث الخاص لألمم المتح��دة إلى اليمن، عن 
التوص��ل إل��ى هدنة لمدة ش��هرين، يت��م خاللها 
وقف كاف��ة العمليات العس��كرية بالداخل اليمني 
وعلى الحدود الس��عودية اليمنية، داعية إلى إنهاء 
األزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين األطراف 
اليمنية، بم��ا يحقق تطلعات الش��عب اليمني في 

األمن واالستقرار والسالم والنماء.

 »المهندسين« تؤسس 
ملتقى المهندسين الشباب

أك��د رئي��س جمعية المهندس��ين 
ضياء توفيقي ال��دور الذي يضطلع 
ب��ه الش��باب ف��ي مس��يرة التنمية 
التي تش��هدها مملكة  والنهض��ة 
كاف��ة  المج��االت  ف��ي  البحري��ن 
ومنه��ا المجال الهندس��ي، مش��يرًا 
إل��ى ض��رورة العمل على تش��جيع 
ف��ي  المهندس��ين  م��ن  الش��باب 
االنخ��راط ف��ي العم��ل التطوع��ي 
المهن��ي، ومنه��ا أعم��ال الجمعية 
ه��ذه  طاق��ات  م��ن  واالس��تفادة 
الش��ريحة الفاعل��ة لتحقي��ق جي��ل 
متطور من المهندس��ين الش��باب، 
الفت��ًا إلى أهمية تأس��يس )ملتقى 
المهندس��ين الشباب( كمبادرة من 
المبادرات الت��ي أطلقتها الجمعية 
خالل احتفاالته��ا باليوبيل الذهبي 

في منتصف مارس الماضي.
ملتق��ى  إل��ى  توفيق��ي  وأش��ار 
المهندس��ين الش��باب يه��دف إلى 
إيجاد فرص للمهندس��ين الش��باب 

وأعم��ال  لج��ان  ف��ي  لالنخ��راط 
أكبر وتشجيعهم  الجمعية بش��كل 
على العمل فيه��ا، وإتاحة الفرصة 
لنقل المعرف��ة والخبرة في المجال 
الهندس��ي إلى جيل الشباب، وإيجاد 
ف��رص للمهندس��ين الش��باب في 
التعرف عن كث��ب على آلية العمل 

في الجمعية وإجراءاتها وأنظمتها، 
وإيجاد فرص أو منصة للمهندسين 
الش��باب لمناقشة األمور الهندسية 
بالش��باب  المتعلقة  تل��ك  وخاصة 
وتطلعاته��م وطموحاته��م، داعيًا 
المهندس��ين الش��باب من مختلف 
التخصص��ات والفئات م��ن أعضاء 
ه��ذا  ف��ي  للمش��اركة  الجمعي��ة 
الملتقى على أال يزيد عمر المشارك 

عن أربعين سنة.
واس��تعرض آلية العمل في ملتقى 
المهندس��ين الش��باب، مؤك��دًا أن 
الملتق��ى تدير أعماله لجنة تتكون 
م��ن س��بعة أعض��اء تتك��ون م��ن 
الرئيس ونائ��ب الرئيس ومناصب 
أخ��رى ف��ي اإلدارة، وتعم��ل ه��ذه 
اللجن��ة والملتق��ى بحس��ب النظام 
األساسي والالئحة الداخلية والدليل 
المهندس��ين  لجمعي��ة  المال��ي 
البحرينية، وتكون مدة عمل اللجنة 

سنتين قابلة للتجديد.

بملتق��ى  ثقت��ه  ع��ن  وأع��رب 
المهندس��ين الش��باب وما س��يتم 
الشباب  المهندسين  لجيل  تحقيقه 
م��ن خالله نظرًا إلى مجاالت العمل 
التي تم تحديد العمل فيها ومنها 
طرح مواضيع الندوات والمؤتمرات 
والمستهدفة  المتعلقة  الهندسية 
وتنظي��م  الش��باب،  للمهندس��ين 
البرام��ج االحترافي��ة للمهندس��ين 
الشباب وتقديم المقاالت والبحوث 
لمجل��ة  بالش��باب  المتعلق��ة 
إص��دارات  وكاف��ة  )المهن��دس( 
الجمعية، وتنظي��م فعاليات دورية 
كالملتقيات أو المؤتمرات للشباب، 
أو أي مج��االت أخ��رى يت��م االتفاق 
عليها. ودعا المهندس��ين الش��باب 
الراغبي��ن ف��ي االنضم��ام لملتقى 
المب��ادرة  الش��باب  المهندس��ين 
إل��ى التس��جيل م��ن خ��الل الموقع 
اإللكترون��ي للجمعية أو عن طريق 

التواصل على بريدها اإللكتروني.

د. ضياء توفيقي

 »تنمية الطفولة« تحتفي 
باليوم العالمي للطفل المعاق سمعيًا

تش��ارك الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة في 
إحي��اء اليوم العالمي للطفل المعاق س��معيا في 

الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام.
وبه��ذه المناس��بة، أعربت الجمعي��ة عن فخرها 
واعتزازه��ا بإنج��ازات مملك��ة البحري��ن الحافلة 
في مج��ال حماية ورعاية حق��وق الطفل المعاق 
سمعيا لكونه خطوة رائدة لتمّيز مملكة البحرين 
ف��ي حق��وق ذوي االحتياجات الخاص��ة وذلك في 
ظ��ل النه��ج اإلنس��اني لصاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
وتوطيد مكانة مملكة البحرين المرموقة عالميا 
والمعروفة بسجلها المّشرف في مجاالت التنمية 
الشاملة والمس��تدامة لحقوق الطفل بشكل عام 

وحقوق الطفل المعاق سمعيا بشكل خاص.
وذك��رت الجمعي��ة أنه��ا وإيمان��ا منه��ا بدورها 
التنموي وبحقوق الطفل المعاق سمعيا وكرامته 
فقد أنش��أت مركز األمير س��لطان بن عبد العزيز 

آل سعود لتنمية السمع والنطق، وهي من أوائل 
الجمعي��ات التي تتميز بنش��اطها الواضح والتي 
أخذت على عاتقها االهتمام بقضايا األش��خاص 
ذوي اإلعاق��ة الس��معية وتأهيله��م وتدريبه��م 
إلدماجه��م في المجتمع بالش��كل الصحيح وذلك 
م��ن خ��الل الجه��ود المبذول��ة في مرك��ز األمير 
س��لطان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية السمع 

والنطق، ومن أهم إنجازات المركز:
بلغ عدد الطلب��ة الملتحقين به منذ افتتاحه في 

1994 إلى 2022 عدد 2580 طالبا وطالبة.
ف��ي 1 اكتوب��ر2002 تم افتتاح روض��ة لألطفال 
المعاقي��ن س��معيا والمنتس��بين للمركز وذلك 
بالروض��ات  لاللتح��اق  وتدريبه��م  لتأهيله��م 

والمدارس العادية.
يتخرج من روضة المركز عدد من 8 إلى 10 طالب 

سنويا.
قام المرك��ز بتأهيل ما يفوق ع��دد 1031 طالبا 

وطالب��ة لاللتح��اق بالم��دارس الحكومي��ة من��ذ 
افتتاحه وحتى اآلن.

بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات المختلفة 
والمنتسبين للمركز عدد 260 طالبا وطالبة.

يقدم المركز خدماته لألطفال المعاقين سمعيا 
واألطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن التأخ��ر اللغوي 
ومش��اكل النطق. وذكرت الجمعي��ة أنها تهدف 
من احتفالها بهذه المناس��بة للتعريف باإلعاقة 
التعري��ف  والوقاي��ة منه��ا وكذل��ك  الس��معية 
بالمع��اق س��معيًا وقدرات��ه ووس��ائل تدريب��ه 
وتأهيل��ه وقن��وات التواص��ل اللغوي م��ع أقرانه 
ومجتمعه، باإلضافة إلى توجيه وس��ائل اإلعالم 
المختلفة لتس��ليط الضوء علي��ه وعلى حقوقه. 
كم��ا يه��دف االحتفال به��ذا اليوم إل��ى تمكين 
المعاقي��ن س��معيًا ومراكزهم م��ن القيام بدور 
فاع��ل وإيجابي ف��ي عملية التنمي��ة االجتماعية 

واالقتصادية المستدامة.

 20 مدرسة تعرض إبداع طلبتها 
بمسابقة »معلم الرياضيات الصغير«

عرضت 20 مدرس��ة ثانوية إبداع طالبها وطالباتها في مواد الرياضيات، ضمن منافس��ات مس��ابقة »المعلم 
المبدع الصغير«، بمدرسة المحرق الثانوية للبنات، حيث أنتجوا وشرحوا 50 درسًا مصورًا متنوعًا، وسط حضور 

وتفاعل وإشادة مئات الطلبة والهيئات اإلدارية والتعليمية.
وتقوم فكرة المس��ابقة على أن ينتج الطالب المشارك فيلمًا توضيحيًا ال تتجاوز مدته 10 دقائق، لشرح إحدى 
مه��ارات الرياضيات، باس��تخدام أداة رقمية، تعزي��زًا لدمج التقنية في التعليم، ومن ثم إنش��اء مكتبة رقمية 
تضم جميع الدروس الطالبية المصورة، مع تعميم رابطها على جميع المدارس الثانوية، لتكون مرجعًا مفيدًا.

وم��ن أبرز الدروس الطالبي��ة المقدمة، درس دوال الجذر التربيعي، باس��تخدام برنام��ج األوتوغراف، والربط 
بي��ن منهج الرياضي��ات 151 وواقع الحياة. وكان المركز األول من نصيب الطالبتين هبة الطويل من مدرس��ة 
االستقالل الثانوية للبنات، وفاطمة فايز من مدرسة التضامن الثانوية للبنات. أما المركز الثاني فنالته زهراء 
األس��ود من مدرسة س��ار الثانوية للبنات، وسارة مبارك من مدرس��ة النور الثانوية للبنات، فيما حصد المركز 
الثالث يوس��ف يوسف من مدرسة الش��يخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين، وذكرى محمد علي من مدرسة 
المعرف��ة الثانوية للبنات. يأتي ذلك في س��ياق األنش��طة والفعالي��ات التي تنفذه��ا وزارة التربية والتعليم 

لتطوير القدرات الطالبية في أجواء إبداعية ممتعة.

 »BIBF« ينّظم دورة 
حول تنفيذ المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية

 ،»BIBF« عقد معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية
بالتعاون مع ش��ركة »Lux« لخبراء التأمين واالستش��اريين، 
دورة تدريبي��ة حول المعي��ار الدولي إلع��داد التقارير المالية 
»IFRS-17«، بعنوان »التأثير التش��غيلي وخطط التنفيذ«، 
والموجه للرؤس��اء التنفيذيين وكبار المسؤولين في شركات 

التأمين، بحضور ممثلين من مصرف البحرين المركزي.
وس��لطت الدورة الضوء عل��ى اآلثار الرئيس��ة للمعيار الدولي 
إلع��داد التقاري��ر المالي��ة »IFRS-17« م��ن منظ��ور مال��ي 
وتش��غيلي، بما في ذل��ك االعتبارات الرئيس��ة إلدارة الموارد 
وبنى النظام وجداول التش��غيل التجريبي، وبما يتماش��ى مع 
اس��تراتيجية المعهد في دعم قطاع التأمين لضمان التنفيذ 
الس��ليم للمعيار لما له تأثير حاس��م عل��ى العمليات المالية 

لشركات التأمين.
 »BIBF« ويأت��ي تنفيذ ال��دورة بموجب االتفاق الموق��ع بين
و»Lux« خبراء التأمين واالستشاريين، لتقديم برامج تدريبية 
لش��ركات التأمين ف��ي مملكة البحري��ن والمنطقة، ولضمان 

االستعداد لكيفية تطبيق هذه المعايير.
كما يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتقديم خدمات التدريب 
بش��كل تعاوني في مج��ال المعي��ار الدولي إلع��داد التقارير 

المالية وتأثيره على البيانات المالية لشركات التأمين.
وت��م تصميم البرنامج وفقًا الس��تراتيجية صن��دوق التمويل 
الدولي لدعم قطاع التأمين، حيث تتضمن المجموعة األولى 
من الدورات التدريبية لتتناس��ب مع احتياجات أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية لش��ركات التأمين لمس��اعدة صناع 
القرار في قيادة مؤسس��اتهم من خالل هذه التغييرات ووضع 
الموارد المناسبة في مكانها، كما سيتم إطالق دورات تدريبية 
أخ��رى لتغطي��ة الجوان��ب التش��غيلية والمالي��ة التفصيلية 

للمعايير الدولية لعقود التأمين.

مدرسة علوم تقدم دروس 
التشريح بالمحاكاة الرقمية

تمي��زت معلمة العلوم البحرينية بمدرس��ة البديع االبتدائية 
اإلعدادية للبنات س��اجدة الساري، في تقديم دروس التشريح 
العملية باس��تخدام المح��اكاة الرقمية والواق��ع المعزز، بما 
أسهم في تطوير تحصيل 155 من طالباتها، والذي تم رصده 
ف��ي نتائج االختب��ارات، وزيادة المش��اركة الصفية، ونمو روح 

المبادرة بالتجارب التطبيقية.
ويأتي ذل��ك في إطار العطاءات النوعية للك��وادر الوطنية في 

الميدان التربوي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/27/watan-20220427.pdf?1651038847
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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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غبقة جمعية السكري بالتعاون مع »بابكو«

نادي كانو االجتماعي ينّظم الغبقة السنوية

 »الزياني ألنظمة الكمبيوتر«
تقيم وجبة إفطار لموظفي وعمالء الشركة
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نفائس بيت القرآن

مساجد حول العالم

أصوات من السماء

أوائل

مصاحف ما قبل الترقيم

مجموع��ة مصاحف عثر عليها في إفريقيا 
قبل 150 سنة، وكانت عبارة عن صحائف 
كتب��ت، ول��م يكن هناك تقني��ة تدبيس 
الصفحات أو ترقيمها، ف��كان القائمون 
عل��ى تحفيظ القرآن يوزع��ون الصفحات 
على الطلبة من الدارس��ين ثم يعيدونها 

مرة أخرى بالترتيب في مكانها.
وكان الهدف من توزيع الصفحات هو أن 
يستفيد أكبر عدد من المسلمين بقراءة 
النسخ النادرة من القرآن في هذا الوقت، 

حيث يتجاوز عمرها 300 سنة.

مسجد مهرماه السلطان في إسطنبول

يقع مسجد مهرماه السلطان في تركيا »اسطنبول«، وتم االنتهاء من البناء عام 
1565، ويعد المسجد معلمًا بارزًا في إسطنبول ويقع في أعلى نقطة بالمدينة، 

ويحت��وي عل��ى قبة يبل��غ طولها 37 مت��رًا تتوافر عل��ى أربعة أعمدة رئيس��ية 
باإلضافة إلى احتوائه على عدد من أضرحة سالطين الدولة العثمانية.

أول شهيد من األنصار في غزوة بدر
غزوة بدر هي أول غزوة في اإلسالم، وقد سميت أيضا بغزوة الفرقان 
ألنها فرقت بين الحق والباطل، وكانت بدر أهم المعارك وأعظمها 
ألنها كانت المواجهة العلنية األولى بين المس��لمين والمشركين 
وم��ا ترتب عليها من إيجابيات لصالح األمة اإلس��المية، هاجر ثلة 
من المسلمين إلى الحبشة، ثم تال ذلك هجرة النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم إلى المدينة المنورة، حتى كان الصدام العس��كري المباشر 
بين المس��لمين والمشركين في غزوة بدر، وبالرغم من قلة العدد 

والعتاد إال أن اهلل كتب النصر للمسلمين. 
أول شهيد من األنصار في غزوة بدر هو حارثة بن سراقة بن الحارث 
بن عدي األنصاري. وفي معركة غزوة بدر حقق المسلمون االنتصار 
وقويت ش��وكتهم، وأصبحت الدولة اإلسالمية ذات هيبة وقوة بين 
القبائل المجاورة لألنصار، وتحس��نت معيشتهم اقتصاديًا وماديًا، 
وعل��ى الرغم من قلة عدد المس��لمين الصحابة رض��ي اهلل عنهم، 
وقل��ة عدتهم واس��تعدادهم للحرب والمواجه��ة إال أن اهلل أيدهم 
بالمالئكة وجعل النصر حليفهم ألنهم أخذوا باألس��باب، وابتعدوا 
عن التردد وكانت عزيمتهم وإصرارهم على النصر دافعًا قويًا لهم.

يبدأ في تنظيف وشفاء نفسه من البكتيريا والخاليا الميتة 

 الصيام يساعد على مقاومة األمراض
بينم��ا يس��تمتع الكثي��رون بالجوان��ب الروحي��ة 
في رمض��ان، يعان��ي البعض التقلب��ات المزاجية 

واإلرهاق، األمر الذي يرجعه البعض إلى الصيام.
ولك��ن في حقيقة األم��ر، تقلب الم��زاج أو التعب، 
ربم��ا يك��ون ناتج��ًا ع��ن المعان��اة من انس��حاب 
المواد المسببة لإلدمان مثل مشروبات الكافيين، 
والجفاف، وقل��ة النوم، وقلة التماري��ن الرياضية، 

وسوء عادات األكل على مائدة رمضان.
ووفقًا لألبح��اث، عندما يحصل الجس��م على إجازة 
م��ن هض��م الطعام، فإن��ه يبدأ في نظ��ام الراحة 
والتعاف��ي ويب��دأ في تنظيف وش��فاء نفس��ه من 
البكتيريا والفيروسات والخاليا الميتة والبروتينات 
التالفة، ولذلك، فالصيام بش��كل صحيح، هو شفاء 

وترميم للصحة الجسدية والنفسية. 
ويس��تعرض التقرير التالي فوائ��د صيام رمضان 
عل��ى الصحة الجس��دية والنفس��ية، وفق��ًا لموقع 

.»livehealthymag«
االلتهاب هو الس��بب الجذري للعديد من مش��اكل 
الصحة العقلية والجس��دية مث��ل االكتئاب والقلق 
والس��كري وأم��راض المناع��ة الذاتي��ة والتصلب 

المتعدد ومتالزمة القولون العصبي.
ويقل��ل الصي��ام م��ن وج��ود الخاليا التي تس��بب 

االلتهاب في الدم.
ويساعد الصيام على اس��تقرار الكورتيزول وتقليل 

التوتر والتوتر والغضب واالرتباك واالكتئاب.
وقد يعتق��د البعض أن الصيام يجعلنا أكثر إرهاقًا 
وأق��ل تركي��زًا، ولكن م��ن الناحية العلمي��ة، فإن 
االمتناع عن الطعام والماء لفترة معينة من اليوم 

ال يمكن أن يؤدي إلى شعور الناس بالتعب.

ويمك��ن القول إن ما يعانيه الكثير منا على األرجح 
هو بس��بب األسبوع األول للتخلص من السموم، أو 
العادات الس��يئة التي نتبناها خالل شهر رمضان، 
مثل األكل بكثرة في وقت متأخر من الليل، والبقاء 
مستيقظين طوال الليل وعدم التركيز على ترطيب 

الجسم بعدم شرب كميات كافية من الماء.
ولك��ن م��ع القيام بالصيام بش��كل صحي��ح باتباع 
عادات غذائية ويومية صحية، س��يتمتع الش��خص 

بمزيد من الطاقة.
على الرغم من أن الصيام يعني االمتناع عن تناول 
الطعام والش��راب، فإنه يتس��بب في زيادة تدفق 
الدم المحمل باألكس��جين على المخ، ويترتب على 
ذلك زيادة االنتباه والتركيز، وأيضا المساعدة على 

تقوية الذاكرة.
كم��ا يرتبط الصي��ام أيضًا بزي��ادة بروتين يعرف 
باسم عامل التغذية العصبية الُمشتق من الدماغ 
)BDNF(، وهو بروتين ضروري لدعم وبقاء الخاليا 

العصبية وتحسين القدرة على التعلم والذاكرة. 
ويؤدي ارتفاع ضغط الدم أو ما قبل ارتفاع ضغط 

الدم إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.
ولوح��ظ انخف��اض تدف��ق ال��دم إلى الدم��اغ مع 
االكتئ��اب واالضط��راب ثنائي القط��ب واضطراب 
ف��رط الحرك��ة ونقص االنتب��اه وإصاب��ات الدماغ 

الرضحية وتعاطي المخدرات ومرض ألزهايمر.
وينظ��م الصي��ام ضغ��ط ال��دم ويحس��ن الصحة 
العامة ولكن من خ��الل اعتماد نظام غذائي جيد، 
وش��رب كمي��ات كافية م��ن الماء، والنوم بش��كل 
صحيح، باالضافة إلى ممارس��ة التمارين الرياضية 

بانتظام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/27/watan-20220427.pdf?1651038847
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https://alwatannews.net/article/1003074
https://alwatannews.net/article/1002937


Link

P  12

Link

P  12

Link

P  12

Link

»الفنادق الوطنية« تتبرع 
 لألطفال مرضى السرطان 

عبر مبادرة »ابتسامة«

قدمت ش��ركة الفنادق الوطنية تبرع��ًا لألطفال مرضى 
السرطان في المملكة عبر لمبادرة »ابتسامة« التابعة 
لجمعية المستقبل الش��بابية والمعنية بتقديم الدعم 
النفس��ي واالجتماعي لألطفال مرضى السرطان وأولياء 
أمورهم، حيث تسلم رئيس الجمعية صباح عبد الرحمن 
الزياني شيك التبرع من الرئيس التنفيذي للشركة زاهر 

العجاوي.
ويأت��ي ه��ذا التبرع م��ن منطل��ق المس��اهمة الفعالة 
والمتوالية لش��ركة الفنادق الوطنية ودعمها المستمر 
للمب��ادرات التطوعية في البحرين، والتزامًا منها بنش��ر 
قي��م التكاف��ل االجتماع��ي والنهوض بالعم��ل الخيري 

واإلنساني تجاه المجتمع.
وتقدم الزياني بخالص الشكر والتقدير لشركة الفنادق 
الوطني��ة عل��ى ه��ذا التب��رع وال��ذي سيس��اعد مبادرة 
»ابتس��امة« عل��ى مواصلة عمله��ا في تقدي��م الدعم 
النفسي واالجتماعي لألطفال األبطال مرضى السرطان 
ف��ي البحرين وذويهم من خ��ال البرامج المتنوعة التي 

تقدمها المبادرة.

 »البحرين الوطني« يزور مقر 
»ابتسامة« لألطفال المصابين بمرض السرطان

زار أعض��اء لجنة الهبات والتبرعات وقس��م 
االتص��االت المؤسس��ية في بن��ك البحرين 
الوطن��ي »NBB« مقر مبادرة »ابتس��امة« 
الش��بابية  المس��تقبل  لجمعي��ة  التابع��ة 
والهادفة لدعم األطفال المصابين بمرض 
الس��رطان وأولي��اء أموره��م ف��ي البحرين، 
وذل��ك في إط��ار برنامج البن��ك لتعزيز أطر 
الش��راكة االجتماعي��ة ولق��اء الش��ركاء في 
مج��ال العم��ل التطوعي واإلنس��اني، وفي 
مقدمتهم مبادرة »ابتس��امة« التي تحظى 
بدع��م واهتمام بنك البحري��ن الوطني منذ 
تأسيسها قبل نحو 12 عامًا، وذلك لتميزها 
وقدرتها على تحقيق نمو وتوس��ع مستدام 

في مجال عملها.
وتجول فري��ق بنك البحري��ن الوطني داخل 
أرج��اء المقر الذي يضم ع��ددًا من القاعات 
متع��ددة االس��تخدامات لخدم��ة األطف��ال 
مرضى الس��رطان، بم��ا في ذل��ك القاعات 
الدراسية وتلك الخاصة باأللعاب أو ممارسة 
الهواي��ات مثل الطب��خ وغي��ره، إضافة إلى 
مكتب اإلرشاد النفس��ي والمكاتب اإلدارية 

الخاصة بتسيير عمل المبادرة.
كم��ا التقى الفريق خال الزي��ارة بعدد من 
األطفال داخ��ل المقر الذين ص��ادف حينها 
حضوره��م درس تعليم��ي ضم��ن برنامج 
»أبج��د« وتبادلوا بع��ض األحاديث معهم، 

��ن الفريق الزائر م��ن التعرف  وه��ذا ما مكَّ
عن قرب على جهود »ابتس��امة« في توفير 
جانب من االحتياج��ات التعليمية لألطفال 
المرض��ى خاص��ة أولئ��ك الذي��ن تمنعهم 

ظروفهم الصحية من الذهاب للمدرسة.
واس��تمع الوفد من رئي��س الجمعية صباح 
الزيان��ي إل��ى ش��رح ع��ن البرام��ج الدائمة 
لمب��ادرة »ابتس��امة« مثل برن��اج »أبجد« 
التعليم��ي، وبرنام��ج أمنية طف��ل وبرنامج 

تجهي��ز البيئة المنزلية، وغيرها من البرامج 
التي تخدم »ابتسامة« من خالها نحو 250 
طف��ًا منضوين تحت مظلته��ا، إضافة إلى 
تعريف بجانب من األنش��طة التي تنظمها 
المب��ادرة مثل المنص��ات التوعوية بمرض 
سرطان األطفال بالشراكة مع المستشفيات 
الحكومية والدعم العيني لعدد من األطفال 
المرض��ى بالش��راكة م��ع صندوق ال��زكاة، 

وغيرها.

وأب��دى فريق بن��ك البحرين الوطن��ي الزائر 
أرض  عل��ى  بم��ا ش��هده  الكبي��ر  إعجاب��ه 
الواق��ع م��ن تميز نوع��ي في عم��ل مبادرة 
»ابتس��امة«، مؤك��دًا حرص��ه عل��ى تعزيز 
الش��راكة معها، وق��دم في نهاي��ة الجولة 
مجموع��ة م��ن الهداي��ا س��تتولى مب��ادرة 
»ابتس��امة« توزيعها على أطفالها األبطال 
خال الفعاليات التي ستقيمها خال الفترة 

القادمة.

وتجدر اإلش��ارة إلى أن القاعة الرئيس��ة في 
مق��ر »ابتس��امة« تحمل اس��م »قاعة بنك 
البحري��ن الوطن��ي«، وهي قاع��ة مخصصة 
لمختلف األنشطة والمناسبات وُتنّظم فيها 
المحاض��رات وورش العم��ل واالجتماع��ات 
والفعالي��ات الترفيهية لألطف��ال، كما أنها 
مزودة بكافة التجهيزات المرئية والصوتية 
إلقام��ة مناس��بات أعي��اد المي��اد وحفات 

التخرج.

 »stc البحرين« تختتم 
الموسم الثاني من برنامج »كفو«

اختتم��ت stc البحري��ن الموس��م 
الثاني م��ن برنامج »كف��و« الذي 
حقق نجاحًا باهرًا وحظي بانتش��ار 
واس��ع ودعم م��ن الجماهير. حيث 
تم تصوير هذا البرنامج بالتعاون 
مع كل م��ن وزارة اإلع��ام ووزارة 
بلجنة متابعة  المتمثلة  الداخلية 
تنفي��ذ الخط��ة الوطني��ة لتعزيز 
قيم  وترس��يخ  الوطن��ي  االنتم��اء 
المواطنة »بحريننا« وتم بثه على 
قن��اة تلفزي��ون البحري��ن حصريًا 

خال شهر رمضان المبارك.
 وق��د حظ��ي برنام��ج كف��و ه��ذا 
الموس��م على اهتمام واسع شمل 
البحري��ن ودول مجل��س  مملك��ة 
التعاون وغيرها من الدول العربية 
األخ��رى. وحص��د البرنامج مايين 
المشاهدات واإلش��ادات عبر البث 

التواص��ل  ووس��ائل  التلفزيون��ي 
االجتماع��ي، وهو ما عكس معدن 

المجتمع البحريني للعالم أجمع.
وص��رح نائ��ب الرئيس للش��ؤون 

الحكومية بالشركة الشيخ زياد بن 
فيص��ل آل خليفة قائًا: »نحن في 
stc البحرين، نفخر بتقديم الدعم 
الحكومي��ة.  والجه��ود  للمجتم��ع 
ش��راكتنا مع وزارة اإلع��ام ولجنة 
متابع��ة تنفي��ذ الخط��ة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قيم المواطن��ة »بحريننا« تعكس 
لتس��ليط  واهتمامن��ا  التزامن��ا 
البحرينية  الضوء عل��ى القص��ص 
البرنامج  المؤثرة. وقد استعرض 
عدد من أبرز قص��ص المواطنين 
البحرينيين الذين ألهمونا على مر 
الس��نين. ونود جميعنا أن نغتنم 
هذه الفرص��ة لنعبر ع��ن خالص 
امتنان��ا وأن ندعم ه��ذه القضايا 
اإلنس��انية الت��ي ته��دف لتوحيد 
لبعض��ه  م��ؤازر  مجتم��ع  وبن��اء 

البعض«.
عل��ى  »كف��و«  برنام��ج  ويق��وم 
بش��خصيات  واالحتف��اء  تكري��م 
بحرينية ملهمة وضعت بصمتها 
ف��ي المجتم��ع وعلى مر الس��نين 
اس��تطاعت خلق تأثي��ر واضح في 

مختلف المجاالت. 
ويتك��ون البرنامج م��ن 15 حلقة 
عل��ى  بث��ت  دقائ��ق   10 مدته��ا 
البحرين. وع��اوة على  تلفزي��ون 
ذل��ك وإلظه��ار خال��ص االمتنان 
لهؤالء الملهمون فقد تم منحهم 
جميع��ًا ميدالي��ة ذهبي��ة احتفاًء 

بهم.
 وذك��رت stc البحري��ن أن برنامج 
»كف��و« يأتي تماش��يًا مع رؤيتها 
البحريني  لتقديم الدعم للمجتمع 

وتماشيًا مع مبادرات الحكومة.

الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة

 »كارفور«: خصومات هائلة 
لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر

أعلن��ت »كارف��ور«، الت��ي تملكه��ا 
الفطيم«  وتديرها ش��ركة »ماج��د 
في مملك��ة البحرين، ع��ن حملتها 
»العيدي��ة   ،2022 الفط��ر  لعي��د 
هالس��نة غير« وذلك خ��ال الفترة 
الممت��دة م��ن 27 أبري��ل حت��ى 3 
 مايو مع خصومات هائلة تصل إلى
 50% على كافة الفئات في متاجرها 
وعب��ر تطبي��ق كارفور. وستس��تمر 
الخصومات الهائلة لمدة أسبوع مع 
عروض ترويجية على جميع الفئات 
ب��دًءا من الفواك��ه والخضروات من 
أفضل التش��كيات المحلية وحلوى 
االحتف��االت والتم��ور والمكس��رات 
المطب��خ  وأدوات  األلع��اب  إل��ى 

والتكنولوجيا.
وق��ال المدي��ر اإلقليم��ي لمنطق��ة 
الخليج لدى »ماجد الفطيم للتجزئة« 
لوران هاوسكنشت: »يعد عيد الفطر 

إح��دى أهم المناس��بات الس��عيدة 
للجميع في أرج��اء مملكة البحرين، 
فه��و مناس��بة مليئ��ة بالتجمعات 
اللحظات  واالحتفاالت لقضاء أجمل 

م��ع األق��ارب واألصدق��اء. ونؤك��د 
بمس��اعدة  التزامن��ا  كارف��ور  ف��ي 
عمائن��ا عل��ى توفي��ر الوقت خال 
التس��وق الس��تغال هذه اللحظات 

لقضاء األوق��ات الممتعة مع أفراد 
العائلة وتقديم عروض استثنائية 
وخصوم��ات عل��ى أس��عار منتجاتنا 
المفضل��ة ل��دى عمائن��ا وتحقيق 
أس��عد اللحظ��ات ل��كل الن��اس كل 

يوم«.
وس��تتاح الفرص��ة للعم��اء الذين 
 MAF تطبي��ق  عب��ر  يتس��وقون 
Carrefour للفوز بجائزة مع كل 20 
دينارًا ينفقونها من خال الس��حب 
اإللكترون��ي حي��ث س��يفوز 3 م��ن 
العم��اء ب���100 دينار ل��كل عميل. 
وس��تتوفر مجموع��ة متنوع��ة من 
هداي��ا وعناصر العي��د لاختيار من 
بينها للش��راء. وألعضاء ماي كلوب، 
أسبوعية بنسبة  ستتوفر خصومات 
10% على فئ��ات مختلفة إلى جانب 
خصومات فورية على المنتجات في 

المنشور األسبوعي.

 عبداهلل الشايجي يحصد الجائزة 
الكبرى لحملة »أقساط من عندنا« من »بيتك«

الكويت��ي- التموي��ل  بي��ت  أعل��ن 
البحري��ن عن فوز عبداهلل الش��ايجي 
والمتمثل��ة في  الكب��رى  بالجائ��زة 
الش��هرية  األقس��اط  مبل��غ  إي��داع 
لتموي��ل مزاي��ا لم��دة س��نتين في 

حسابه. 
جاء ذلك، ضمن الس��حب الذي ُأجري 
مؤخ��رًا على جوائز حملة »أقس��اط 
من عندن��ا«، بحض��ور ممثلين من 
وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة 
والمدققي��ن الخارجيين وأعضاء من 

إدارة البنك.
وأعل��ن رئيس الخدم��ات المصرفية 
لألفراد ف��ي بيت التمويل الكويتي-
البحرين حامد مش��عل، عن اختتام 
الحملة التي انطلقت منذ أواخر العام 
الماضي خصيصًا لعمائنا الراغبين 

بشراء وتملك وحدات سكنية ضمن 
برنامج الس��كن االجتماعي »مزايا« 
وق��دم  اإلس��كان.  ل��وزارة  التاب��ع 
التهنئة إلى الشايجي لحصوله على 
الجائ��زة الكبرى النقدي��ة المتمثلة 
في قيمة األقساط الشهرية لتمويل 

مزايا لمدة س��نتين، مقدمًا الش��كر 
لجمي��ع العماء الذي��ن اختاروا بيت 
التمويل الكويتي-البحرين، موضحًا 
أن البن��ك سيس��تمر بتقدي��م مثل 
هذه الع��روض الترويجية المتميزة 
عل��ى مدار الع��ام. من جانب��ه، قال 

الشايجي: »تعجز الكلمات عن وصف 
م��دى س��عادتي بف��وزي بالجائ��زة 
الكبرى كونها أزالت عن كاهلي عبء 
تس��ديد األقس��اط الش��هرية لمدة 
س��نتين«، معربًا عن ش��كره لجميع 
موظف��ي بي��ت التموي��ل الكويتي-

البحرين على سرعة إتمام معاملتي 
وتمكينه م��ن الحصول عل��ى منزل 

أحامي في وقت قياسي«.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة، يوفر بيت 
التمويل الكويتي-البحرين لعمائه 
تمويًا متوافقًا مع أحكام الش��ريعة 
اإلس��امية بمعدالت ربح تنافس��ية 
وحل��ول تمويلية مبتك��رة تتضمن 
إعف��اء العم��اء م��ن دفع الرس��وم 
دفع��ة  اش��تراط  وع��دم  اإلداري��ة، 

مقدمة للتمويل اإلضافي. 

 »المؤيد« تقيم حفل
تكريم موظفي 2021

أقامت ش��ركة يوسف خليل المؤيد وأوالده حفل لتكريم 
موظفي العام لسنة ٢٠٢١، وقد قام الرئيس التنفيذي 
للشركة ألوك جوبتا، ومسؤولين اإلدارة بمنح ٤٨ موظفًا 
جوائز وش��هادات تقدير للموظفين المميزين خال عام 
٢٠٢١. وخصصت هذه الجوائ��ز للموظفين في مختلف 
المناص��ب والمواق��ع كم��دراء المبيعات، مستش��ارين 
الخدم��ة، موظف��و مبيع��ات قط��ع الغي��ار والموظفون 

الفنيون. 
وبع��د حف��ل التكري��م، أقيمت غبق��ة لاحتف��ال بتلك 

اإلنجازات.
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»الفنادق الوطنية« تتبرع 
 لألطفال مرضى السرطان 

عبر مبادرة »ابتسامة«

قدمت ش��ركة الفنادق الوطنية تبرع��ًا لألطفال مرضى 
السرطان في المملكة عبر لمبادرة »ابتسامة« التابعة 
لجمعية المستقبل الش��بابية والمعنية بتقديم الدعم 
النفس��ي واالجتماعي لألطفال مرضى السرطان وأولياء 
أمورهم، حيث تسلم رئيس الجمعية صباح عبد الرحمن 
الزياني شيك التبرع من الرئيس التنفيذي للشركة زاهر 

العجاوي.
ويأت��ي ه��ذا التبرع م��ن منطل��ق المس��اهمة الفعالة 
والمتوالية لش��ركة الفنادق الوطنية ودعمها المستمر 
للمب��ادرات التطوعية في البحرين، والتزامًا منها بنش��ر 
قي��م التكاف��ل االجتماع��ي والنهوض بالعم��ل الخيري 

واإلنساني تجاه المجتمع.
وتقدم الزياني بخالص الشكر والتقدير لشركة الفنادق 
الوطني��ة عل��ى ه��ذا التب��رع وال��ذي سيس��اعد مبادرة 
»ابتس��امة« عل��ى مواصلة عمله��ا في تقدي��م الدعم 
النفسي واالجتماعي لألطفال األبطال مرضى السرطان 
ف��ي البحرين وذويهم من خ��ال البرامج المتنوعة التي 

تقدمها المبادرة.

 »البحرين الوطني« يزور مقر 
»ابتسامة« لألطفال المصابين بمرض السرطان

زار أعض��اء لجنة الهبات والتبرعات وقس��م 
االتص��االت المؤسس��ية في بن��ك البحرين 
الوطن��ي »NBB« مقر مبادرة »ابتس��امة« 
الش��بابية  المس��تقبل  لجمعي��ة  التابع��ة 
والهادفة لدعم األطفال المصابين بمرض 
الس��رطان وأولي��اء أموره��م ف��ي البحرين، 
وذل��ك في إط��ار برنامج البن��ك لتعزيز أطر 
الش��راكة االجتماعي��ة ولق��اء الش��ركاء في 
مج��ال العم��ل التطوعي واإلنس��اني، وفي 
مقدمتهم مبادرة »ابتس��امة« التي تحظى 
بدع��م واهتمام بنك البحري��ن الوطني منذ 
تأسيسها قبل نحو 12 عامًا، وذلك لتميزها 
وقدرتها على تحقيق نمو وتوس��ع مستدام 

في مجال عملها.
وتجول فري��ق بنك البحري��ن الوطني داخل 
أرج��اء المقر الذي يضم ع��ددًا من القاعات 
متع��ددة االس��تخدامات لخدم��ة األطف��ال 
مرضى الس��رطان، بم��ا في ذل��ك القاعات 
الدراسية وتلك الخاصة باأللعاب أو ممارسة 
الهواي��ات مثل الطب��خ وغي��ره، إضافة إلى 
مكتب اإلرشاد النفس��ي والمكاتب اإلدارية 

الخاصة بتسيير عمل المبادرة.
كم��ا التقى الفريق خال الزي��ارة بعدد من 
األطفال داخ��ل المقر الذين ص��ادف حينها 
حضوره��م درس تعليم��ي ضم��ن برنامج 
»أبج��د« وتبادلوا بع��ض األحاديث معهم، 

��ن الفريق الزائر م��ن التعرف  وه��ذا ما مكَّ
عن قرب على جهود »ابتس��امة« في توفير 
جانب من االحتياج��ات التعليمية لألطفال 
المرض��ى خاص��ة أولئ��ك الذي��ن تمنعهم 

ظروفهم الصحية من الذهاب للمدرسة.
واس��تمع الوفد من رئي��س الجمعية صباح 
الزيان��ي إل��ى ش��رح ع��ن البرام��ج الدائمة 
لمب��ادرة »ابتس��امة« مثل برن��اج »أبجد« 
التعليم��ي، وبرنام��ج أمنية طف��ل وبرنامج 

تجهي��ز البيئة المنزلية، وغيرها من البرامج 
التي تخدم »ابتسامة« من خالها نحو 250 
طف��ًا منضوين تحت مظلته��ا، إضافة إلى 
تعريف بجانب من األنش��طة التي تنظمها 
المب��ادرة مثل المنص��ات التوعوية بمرض 
سرطان األطفال بالشراكة مع المستشفيات 
الحكومية والدعم العيني لعدد من األطفال 
المرض��ى بالش��راكة م��ع صندوق ال��زكاة، 

وغيرها.

وأب��دى فريق بن��ك البحرين الوطن��ي الزائر 
أرض  عل��ى  بم��ا ش��هده  الكبي��ر  إعجاب��ه 
الواق��ع م��ن تميز نوع��ي في عم��ل مبادرة 
»ابتس��امة«، مؤك��دًا حرص��ه عل��ى تعزيز 
الش��راكة معها، وق��دم في نهاي��ة الجولة 
مجموع��ة م��ن الهداي��ا س��تتولى مب��ادرة 
»ابتس��امة« توزيعها على أطفالها األبطال 
خال الفعاليات التي ستقيمها خال الفترة 

القادمة.

وتجدر اإلش��ارة إلى أن القاعة الرئيس��ة في 
مق��ر »ابتس��امة« تحمل اس��م »قاعة بنك 
البحري��ن الوطن��ي«، وهي قاع��ة مخصصة 
لمختلف األنشطة والمناسبات وُتنّظم فيها 
المحاض��رات وورش العم��ل واالجتماع��ات 
والفعالي��ات الترفيهية لألطف��ال، كما أنها 
مزودة بكافة التجهيزات المرئية والصوتية 
إلقام��ة مناس��بات أعي��اد المي��اد وحفات 

التخرج.

 »stc البحرين« تختتم 
الموسم الثاني من برنامج »كفو«

اختتم��ت stc البحري��ن الموس��م 
الثاني م��ن برنامج »كف��و« الذي 
حقق نجاحًا باهرًا وحظي بانتش��ار 
واس��ع ودعم م��ن الجماهير. حيث 
تم تصوير هذا البرنامج بالتعاون 
مع كل م��ن وزارة اإلع��ام ووزارة 
بلجنة متابعة  المتمثلة  الداخلية 
تنفي��ذ الخط��ة الوطني��ة لتعزيز 
قيم  وترس��يخ  الوطن��ي  االنتم��اء 
المواطنة »بحريننا« وتم بثه على 
قن��اة تلفزي��ون البحري��ن حصريًا 

خال شهر رمضان المبارك.
 وق��د حظ��ي برنام��ج كف��و ه��ذا 
الموس��م على اهتمام واسع شمل 
البحري��ن ودول مجل��س  مملك��ة 
التعاون وغيرها من الدول العربية 
األخ��رى. وحص��د البرنامج مايين 
المشاهدات واإلش��ادات عبر البث 

التواص��ل  ووس��ائل  التلفزيون��ي 
االجتماع��ي، وهو ما عكس معدن 

المجتمع البحريني للعالم أجمع.
وص��رح نائ��ب الرئيس للش��ؤون 

الحكومية بالشركة الشيخ زياد بن 
فيص��ل آل خليفة قائًا: »نحن في 
stc البحرين، نفخر بتقديم الدعم 
الحكومي��ة.  والجه��ود  للمجتم��ع 
ش��راكتنا مع وزارة اإلع��ام ولجنة 
متابع��ة تنفي��ذ الخط��ة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قيم المواطن��ة »بحريننا« تعكس 
لتس��ليط  واهتمامن��ا  التزامن��ا 
البحرينية  الضوء عل��ى القص��ص 
البرنامج  المؤثرة. وقد استعرض 
عدد من أبرز قص��ص المواطنين 
البحرينيين الذين ألهمونا على مر 
الس��نين. ونود جميعنا أن نغتنم 
هذه الفرص��ة لنعبر ع��ن خالص 
امتنان��ا وأن ندعم ه��ذه القضايا 
اإلنس��انية الت��ي ته��دف لتوحيد 
لبعض��ه  م��ؤازر  مجتم��ع  وبن��اء 

البعض«.
عل��ى  »كف��و«  برنام��ج  ويق��وم 
بش��خصيات  واالحتف��اء  تكري��م 
بحرينية ملهمة وضعت بصمتها 
ف��ي المجتم��ع وعلى مر الس��نين 
اس��تطاعت خلق تأثي��ر واضح في 

مختلف المجاالت. 
ويتك��ون البرنامج م��ن 15 حلقة 
عل��ى  بث��ت  دقائ��ق   10 مدته��ا 
البحرين. وع��اوة على  تلفزي��ون 
ذل��ك وإلظه��ار خال��ص االمتنان 
لهؤالء الملهمون فقد تم منحهم 
جميع��ًا ميدالي��ة ذهبي��ة احتفاًء 

بهم.
 وذك��رت stc البحري��ن أن برنامج 
»كف��و« يأتي تماش��يًا مع رؤيتها 
البحريني  لتقديم الدعم للمجتمع 

وتماشيًا مع مبادرات الحكومة.

الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة

 »كارفور«: خصومات هائلة 
لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر

أعلن��ت »كارف��ور«، الت��ي تملكه��ا 
الفطيم«  وتديرها ش��ركة »ماج��د 
في مملك��ة البحرين، ع��ن حملتها 
»العيدي��ة   ،2022 الفط��ر  لعي��د 
هالس��نة غير« وذلك خ��ال الفترة 
الممت��دة م��ن 27 أبري��ل حت��ى 3 
 مايو مع خصومات هائلة تصل إلى
 50% على كافة الفئات في متاجرها 
وعب��ر تطبي��ق كارفور. وستس��تمر 
الخصومات الهائلة لمدة أسبوع مع 
عروض ترويجية على جميع الفئات 
ب��دًءا من الفواك��ه والخضروات من 
أفضل التش��كيات المحلية وحلوى 
االحتف��االت والتم��ور والمكس��رات 
المطب��خ  وأدوات  األلع��اب  إل��ى 

والتكنولوجيا.
وق��ال المدي��ر اإلقليم��ي لمنطق��ة 
الخليج لدى »ماجد الفطيم للتجزئة« 
لوران هاوسكنشت: »يعد عيد الفطر 

إح��دى أهم المناس��بات الس��عيدة 
للجميع في أرج��اء مملكة البحرين، 
فه��و مناس��بة مليئ��ة بالتجمعات 
اللحظات  واالحتفاالت لقضاء أجمل 

م��ع األق��ارب واألصدق��اء. ونؤك��د 
بمس��اعدة  التزامن��ا  كارف��ور  ف��ي 
عمائن��ا عل��ى توفي��ر الوقت خال 
التس��وق الس��تغال هذه اللحظات 

لقضاء األوق��ات الممتعة مع أفراد 
العائلة وتقديم عروض استثنائية 
وخصوم��ات عل��ى أس��عار منتجاتنا 
المفضل��ة ل��دى عمائن��ا وتحقيق 
أس��عد اللحظ��ات ل��كل الن��اس كل 

يوم«.
وس��تتاح الفرص��ة للعم��اء الذين 
 MAF تطبي��ق  عب��ر  يتس��وقون 
Carrefour للفوز بجائزة مع كل 20 
دينارًا ينفقونها من خال الس��حب 
اإللكترون��ي حي��ث س��يفوز 3 م��ن 
العم��اء ب���100 دينار ل��كل عميل. 
وس��تتوفر مجموع��ة متنوع��ة من 
هداي��ا وعناصر العي��د لاختيار من 
بينها للش��راء. وألعضاء ماي كلوب، 
أسبوعية بنسبة  ستتوفر خصومات 
10% على فئ��ات مختلفة إلى جانب 
خصومات فورية على المنتجات في 

المنشور األسبوعي.

 عبداهلل الشايجي يحصد الجائزة 
الكبرى لحملة »أقساط من عندنا« من »بيتك«

الكويت��ي- التموي��ل  بي��ت  أعل��ن 
البحري��ن عن فوز عبداهلل الش��ايجي 
والمتمثل��ة في  الكب��رى  بالجائ��زة 
الش��هرية  األقس��اط  مبل��غ  إي��داع 
لتموي��ل مزاي��ا لم��دة س��نتين في 

حسابه. 
جاء ذلك، ضمن الس��حب الذي ُأجري 
مؤخ��رًا على جوائز حملة »أقس��اط 
من عندن��ا«، بحض��ور ممثلين من 
وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة 
والمدققي��ن الخارجيين وأعضاء من 

إدارة البنك.
وأعل��ن رئيس الخدم��ات المصرفية 
لألفراد ف��ي بيت التمويل الكويتي-
البحرين حامد مش��عل، عن اختتام 
الحملة التي انطلقت منذ أواخر العام 
الماضي خصيصًا لعمائنا الراغبين 

بشراء وتملك وحدات سكنية ضمن 
برنامج الس��كن االجتماعي »مزايا« 
وق��دم  اإلس��كان.  ل��وزارة  التاب��ع 
التهنئة إلى الشايجي لحصوله على 
الجائ��زة الكبرى النقدي��ة المتمثلة 
في قيمة األقساط الشهرية لتمويل 

مزايا لمدة س��نتين، مقدمًا الش��كر 
لجمي��ع العماء الذي��ن اختاروا بيت 
التمويل الكويتي-البحرين، موضحًا 
أن البن��ك سيس��تمر بتقدي��م مثل 
هذه الع��روض الترويجية المتميزة 
عل��ى مدار الع��ام. من جانب��ه، قال 

الشايجي: »تعجز الكلمات عن وصف 
م��دى س��عادتي بف��وزي بالجائ��زة 
الكبرى كونها أزالت عن كاهلي عبء 
تس��ديد األقس��اط الش��هرية لمدة 
س��نتين«، معربًا عن ش��كره لجميع 
موظف��ي بي��ت التموي��ل الكويتي-

البحرين على سرعة إتمام معاملتي 
وتمكينه م��ن الحصول عل��ى منزل 

أحامي في وقت قياسي«.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة، يوفر بيت 
التمويل الكويتي-البحرين لعمائه 
تمويًا متوافقًا مع أحكام الش��ريعة 
اإلس��امية بمعدالت ربح تنافس��ية 
وحل��ول تمويلية مبتك��رة تتضمن 
إعف��اء العم��اء م��ن دفع الرس��وم 
دفع��ة  اش��تراط  وع��دم  اإلداري��ة، 

مقدمة للتمويل اإلضافي. 

 »المؤيد« تقيم حفل
تكريم موظفي 2021

أقامت ش��ركة يوسف خليل المؤيد وأوالده حفل لتكريم 
موظفي العام لسنة ٢٠٢١، وقد قام الرئيس التنفيذي 
للشركة ألوك جوبتا، ومسؤولين اإلدارة بمنح ٤٨ موظفًا 
جوائز وش��هادات تقدير للموظفين المميزين خال عام 
٢٠٢١. وخصصت هذه الجوائ��ز للموظفين في مختلف 
المناص��ب والمواق��ع كم��دراء المبيعات، مستش��ارين 
الخدم��ة، موظف��و مبيع��ات قط��ع الغي��ار والموظفون 

الفنيون. 
وبع��د حف��ل التكري��م، أقيمت غبق��ة لاحتف��ال بتلك 

اإلنجازات.
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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

https://alwatannews.net/article/1003007
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/1002748
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/27/watan-20220427.pdf?1651038847
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، صبـــاح أمـــس الثالثاء، 
وبعـــد أن رحـــب القائد العام لقـــوة دفاع البحريـــن بوزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني، تم بحـــث عدد من الموضوعـــات المتعلقة 
بمجـــاالت التعـــاون والتنســـيق القائم بيـــن قوة دفـــاع البحرين 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

تعاون وتنسيق بين قوة الدفاع و“المالية”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تشـــارك مملكة البحرين المجتمع 
العربـــي فـــي االحتفـــال الســـنوي 
بمناســـبة أســـبوع األصـــم العربي 
فـــي دورته الــــ )47( تحت شـــعار 
“إدراج لغة اإلشارة ضمن مناهج 
التعليـــم بكافـــة مراحلـــه”، والذي 
تـــم اختيـــار األســـبوع األخير من 
شـــهر أبريـــل مـــن كل عـــام ليتـــم 
خاللـــه التذكيـــر والتوعيـــة بفئـــة 
فـــي  الســـمعية  اإلعاقـــة  ذوي 
التركيـــز علـــى  المجتمـــع، حيـــث 
التوعيـــة بحقوقهـــم وقدراتهـــم، 
اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة  وســـبل 
بهذه اإلعاقة، ووســـائل رعايتهم 
معهـــم  والتخاطـــب  وتأهيلهـــم، 

وتمكينهـــم من القیام بدور فاعل 
التنميـــة  عمليـــة  فـــي  وإيجابـــي 

االجتماعية واالقتصادية.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد 
االجتماعيـــة، جميل حميدان، أن 
فئـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية في 
البحرين تحظى باهتمام وتكاتف 
وتعاون جميـــع المعنيين بتقديم 
الخدمـــات لهم، ســـواء التأهيلية 
االجتماعيـــة،  أو  الرعائيـــة  أو 
بهـــدف تمكينهـــم مـــن المشـــاركة 
فـــي المشـــروعات القائمـــة حتـــى 
يتمكنـــوا من مواصلة مســـيرتهم 
فـــي الحيـــاة ويســـهموا فـــي بناء 

وطنهم. 

أن وزارة  إلـــى  وأشـــار حميـــدان 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
تمكنـــت، وبالتعاون مع شـــركائها 
القطاعيـــن  مـــن  المجتمـــع  فـــي 
والقطـــاع  والخـــاص  الحكومـــي 
األهلي، من دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقـــة الســـمعية فـــي التعليـــم 
النظامـــي واالنخـــراط اإليجابـــي 
فـــي المجتمـــع، مشـــيًرا فـــي هذا 
الصـــدد إلـــى التعـــاون مـــع وزارة 
التربيـــة والتعليم مـــن أجل دمج 
كلي وشـــامل لهذه الفئة في بيئة 
دراســـية متكافئـــة مـــع أقرانهـــم 
مـــن خـــالل إلحاقهـــم بالصفـــوف 
التعليميـــة في مختلـــف مراحلها 

الدراسية، وهو ما جعل البحرين 
في مصاف الدول ذات التجارب 
الرائـــدة والناجحـــة فـــي إدمـــاج 
فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 

المجتمع.

تلمـــس  مـــن  الـــوزارة  وتمكنـــت 
قـــدرات وإبداعـــات هـــذه الفئـــة، 
من خـــالل تقديم خدمات نوعية 
لذوي اإلعاقة السمعية، من خالل 
مركز شيخان الفارسي للتخاطب 
الشـــامل، وهـــو مركـــز متخصص 
بتأهيل وتعليم األشـــخاص ذوي 
اإلعاقة الســـمعية، وتمكينهم من 
األساســـية  الكفايـــات  اســـتكمال 
التعليميـــة فـــي المراحـــل األولى 
وتطويرهـــا بما يســـهل من عملية 
وزارة  صفـــوف  فـــي  دمجهـــم 
التربيـــة والتعليـــم الحًقـــا، حيـــث 
يســـتفيد من المركز 46 طالًبا من 

ذوي اإلعاقة السمعية.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وتقـــدم 
االجتماعيـــة مخصـــص اإلعاقة لـ 
2058 شـــخًصا مـــن ذوي اإلعاقة 
الســـمعية، باإلضافـــة إلـــى خدمة 
الســـمعية  المعينـــات  صـــرف 
للمستحقين بمعدل 21 مستفيًدا 
خـــالل العـــام 2021، فضـــالً عـــن 
تقديم خدمـــة التدريب المجاني 
للســـياقة لفئة الصـــم، ومجموعة 
تقديمهـــا  يتـــم  أخـــرى  خدمـــات 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون 
تتمثـــل فـــي تقديـــم الخصومات 
تقدمهـــا  التـــي  المنتجـــات  علـــى 
لحاملي بطاقـــة الهوية المدمجة 

بمعرف اإلعاقة.

تقديم تدريب مجاني للسياقة لفئة الصم... حميدان:

“التنمية” تخدم 2058 من ذوي اإلعاقة السمعية

ضرورة احترام الوصاية على المقدسات وتعزيز التسامح
حرصهـــا  البحريـــن  مملكـــة  أكـــدت 
علـــى التعـــاون مـــع الدول الشـــقيقة 
أســـس  ترســـيخ  فـــي  والصديقـــة 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  الســـالم 
الشرق األوسط، وتعزيز قيم الحوار 
والتســـامح  الســـلمي  والتعايـــش 
والتقـــارب بيـــن الشـــعوب، كمبـــادئ 
راســـخة فـــي ظـــل النهـــج الحكيـــم 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وسياسة 
الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلـــك، خالل البيان الـــذي ألقاه 
المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة البحريـــن 
لـــدى األمـــم المتحدة فـــي نيويورك 

جلســـة  خـــالل  الرويعـــي،  جمـــال 
بشـــأن  المفتوحـــة  األمـــن  مجلـــس 
الحالة في منطقة الشـــرق األوسط، 

بما فيها القضية الفلسطينية.
وأكـــد المندوب الدائم أن التحديات 
األوضـــاع  ومســـتجدات  القائمـــة 
اإلقليميـــة والدولية الراهنة تتطلب 
تعزيـــز الجهـــود المشـــتركة إلرســـاء 
دعائـــم األمن والســـلم واالســـتقرار، 
ومكافحـــة اإلرهـــاب بجميـــع صوره 
وأشـــكاله ومنـــع تمويلـــه، وتطويـــر 
التعـــاون المشـــترك فـــي المجـــاالت 
التنموية، بمـــا يعود بالخير والرخاء 
على دول المنطقة وشعوبها والعالم 
أجمـــع، ويحقق تطلعاتهـــا في األمن 

والسالم والنماء واالزدهار.
البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  وتنـــاول 

الشـــعب  لحـــق  والداعـــم  الثابـــت 
الفلسطيني الشـــقيق، وفًقا لقرارات 
الشرعية الدولية، ودعوتها للمجتمع 
الدولـــي إلى تحمل مســـؤولياته في 
التهدئـــة، وفتـــح آفاق جـــادة لعملية 
علـــى  والشـــامل  العـــادل  الســـالم 
أســـاس مبدأ حل الدولتين ومبادرة 
الســـالم العربيـــة، وضـــرورة احترام 
الوصاية على المقدسات واألوقاف 

التـــي يتوالها جاللـــة الملك عبدهللا 
األردنيـــة  المملكـــة  ملـــك  الثانـــي، 
الهاشمية الشقيقة، بموجب القانون 
الدولـــي والوضـــع التاريخـــي القائم، 

واحتـــرام حريـــة ممارســـة الشـــعائر 
الدينية للجميـــع، وأهمية دور لجنة 
القدس برئاســـة جاللة الملك محمد 
الســـادس، ملـــك المملكـــة المغربيـــة 

الشقيقة.
وأكد  الرويعي دعم مملكة البحرين 
الكامل ومســـاندتها لمجلس القيادة 
الرئاســـي اليمني في إدارته لشؤون 
الدولـــة واســـتكمال مهـــام المرحلـــة 
بإعـــالن  ترحيبهـــا  بعـــد  االنتقاليـــة، 
المبعـــوث الخـــاص لألمـــم المتحدة 
إلـــى اليمن هانـــس غروندبـــرغ، عن 
التوصـــل إلـــى هدنـــة لمدة شـــهرين، 
يتـــم خاللهـــا وقـــف كافـــة العمليات 
العســـكرية بالداخـــل اليمنـــي وعلى 
الحدود الســـعودية اليمنيـــة، داعية 
إلـــى إنهـــاء األزمة اليمنيـــة عبر حل 
األطـــراف  بيـــن  شـــامل  سياســـي 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  اليمنيـــة، 
الشـــعب اليمنـــي الشـــقيق في األمن 

واالستقرار والسالم والنماء.

المنامة- وزارة الخارجية

البحرين أمام 
مجلس األمن: 

التحديات تتطلب 
تعزيز مكافحة 

اإلرهاب
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البحرين من الدول السّباقة في تقديم العالج المبكر لإليدز
المملكة ستكون محط أنظار العالم في استضافة مؤتمر مرض نقص المناعة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة أن تنظيم مملكة البحرين مؤتمر البحرين الدولي األول لمرض 
نقص المناعة المكتسبة والذي سيعقد خالل يومي 22 و23 سبتمبر 2022 
يجســد مكانة المملكة في التطور الطبي ومبادراتها الرائدة في مواصلة 
ارتقــاء هــذا القطــاع الهام والذي يحظــى بمتابعة ودعم مــن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة واهتمام ومســاندة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
للصحة أن مملكة البحرين اتخذت 
خطـــوات رائـــدة ومازالـــت ماضية 
في التطـــور واالزدهار في القطاع 
أروع  ضربـــت  أن  بعـــد  الصحـــي 
األمثلـــة فـــي الفتـــرة الماضية عبر 
خطواتهـــا المتقدمة فـــي التعاطي 
القضايـــا  مختلـــف  مـــع  والتعامـــل 

الطبية والتي تجســـد رؤى القيادة 
في وضـــع المواطـــن والمقيم على 
القطـــاع  فـــي  األولويـــات  رأس 

الطبي.
وأوضح أن مملكة البحرين حققت 
العديد مـــن اإلنجازات على صعيد 
تنفيـــذ الخطط الوطنيـــة لمكافحة 
مـــرض نقـــص المناعـــة المكتســـبة 

فـــي  الســـباقة  الـــدول  مـــن  وأنهـــا 
تطبيق وتنفيذ العديد من األنظمة 
واالســـتراتيجيات  والتشـــريعات 
الوطنيـــة التـــي مـــن شـــأنها تقديم 
عـــالج مبكـــر للمصابيـــن أو حاملي 
طبيـــب  الفريـــق  وأكـــد  المـــرض. 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مؤتمـــر البحريـــن الدولي األول 
لمـــرض نقـــص المناعـــة المكتســـبة 
ســـيكون محـــط أنظـــار العديد من 
دول العالم خصوًصا أنها سيشـــهد 
حضـــور خبـــراء ومختصيـــن فـــي 
مجال مكافحة وتشخيص وعالج 
المـــرض، وســـيخرج بالعديـــد مـــن 
األهداف والتوصيات واالســـتفادة 
الكاملة للمشاركين والتي سيكون 
لها آثار طبية مميزة في المستقبل.
الوطنيـــة  اللجنـــة  وأشـــاد بجهـــود 
لمكافحة نقص المناعة المكتســـبة 
فـــي  بـــالس  أديوكيشـــن  وشـــركة 
ســـبيل االســـتعداد المبكـــر لتنظيم 
كل  للجميـــع  متمنًيـــا  المؤتمـــر، 

التوفيق والنجاح.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الشيخ محمد بن عبدالله

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي، الوزير المعني باإلشـــراف 
والرقابة على أعمـــال كلية البحرين 
البحريـــن(  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 
أوكاهـــون  كيـــران  البروفيســـور 
الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة، إذ هنأه 
بكالوريـــوس  برنامـــج  بحصـــول 
تكنولوجيا الهندسة في الكلية على 
االعتماد الدولي من معهد الهندســـة 
علـــى  مثنيـــًا   ،)IET( والتكنولوجيـــا 

الجهـــود التـــي يبذلهـــا واإلنجـــازات 
التي حققها خالل الفترة الماضية.

وناقـــش معـــه فـــي اللقـــاء البرامـــج 
المســـتقبلية للكلية وما تتضّمنه من 
مســـارات تدريبيـــة تخـــدم الطلبـــة، 
مجـــاالت  مناقشـــة  إلـــى  إضافـــة 
التعـــاون بيـــن الـــوزارة والكليـــة في 
مجـــال المناهج الدراســـية، وخطط 
الـــوزارة فـــي مجـــال التعليـــم الفني 

والمهني.

النعيمي يناقش البرامج 
المستقبلية لـ“البوليتكنك”

تكريم سمو ولي العهد رئيس الوزراء وسام فخر
“تواصل” زاد نسبة التفاعل اإليجابي مع المواطنين... الفضالة:

أعربـــت مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة عـــن بالـــغ 
الفخـــر واالعتزاز بتفضـــل ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء 
 صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتكريـــم بلدية 
الجهـــات  الشـــمالية ضمـــن  المنطقـــة 
الحكوميـــة الفائزة بجائزة التميز في 
التواصـــل مـــع العمـــالء للعـــام 2021 
ضمـــن النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات 
والشـــكاوى )تواصـــل(، وذلـــك للعـــام 

الثاني على التوالي.
وقالـــت الفضالـــة إن “تكريم صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، ُيمّثل وســـام فخر 
التميـــز  مـــن  المزيـــد  لبـــذل  ودافعـــًا 

أفضـــل  وتقديـــم  لتطويـــر  وحافـــزًا 
الخدمات للمواطنين والمقيمين”.

وبينـــت أن بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
قامت بخلق فريق عمل متميز ورسم 

خطـــة واضحـــة لتعزيـــز التواصل مع 
العمالء وتقديم أفضل الخدمات .

وزيـــر  توجيهـــات  علـــى  وأكـــدت 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
بأهميـــة التواصـــل مع العمـــالء والرد 
على مختلف استفســـاراتهم، منوهة 
بالمتابعة المستمرة من وكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمد بن 

أحمد آل خليفة، بشأن ذلك.
الوطنـــي  النظـــام  أن  إلـــى  وأشـــارت 
)تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
التفاعـــل  نســـبة  زيـــادة  فـــي  أســـهم 
والتواصل اإليجابـــي مع المواطنين، 
آرائهـــم  علـــى  التعـــرف  وعـــّزز 
قطاعـــات  بمختلـــف  ومقترحاتهـــم 
البلديـــة، كما انعكس )تواصل( إيجابًا 
الخدمـــات  جـــودة  تحســـين  علـــى 
المقدمة للعمـــالء، وذلك وفق أفضل 

الممارسات العالمية .

الجنبية - بلدية المنطقة الشمالية

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
أحمـــد العريض إن صرف أدوية 
منتهيـــة الصالحية قد يتســـبب 
منهـــا  كثيـــرة  مضاعفـــات  فـــي 
األعـــراض الجانبية والتســـمم و 
المـــوت، خصوًصـــا فيمـــا يتعلق 
بأدويـــة القلـــب التـــي لهـــا تأثير 
ســـلبي كبيـــر، وقد شـــهدناه في 
الســـنوات الماضية، وكذلك في 
مزاولة المهنة على مدى طويل 

في مجمع السلمانية الطبي.
وتابـــع أن عملية صرف األدوية 
دون  الصيدالنـــي  قبـــل  مـــن 
االلتزام بقائمة األدوية المكتوبة 
من قبـــل الطبيـــب المعالج، يعد 
وتجـــاوًزا  فادًحـــا،  ـــا  طبيًّ خطـــأ 

لخبرة وإرشادات الطبيب التي 
وضعها في الوصفة.

وأكـــد العريض ضـــرورة تغليظ 
صـــرف األدوية دون استشـــارة 
الطبيب، لما لها من أهمية كبيرة 
وتأثير على حياة اإلنسان التي 

ال تعوض بثمن.

العريض: لتغليظ عقوبة صرف 
األدوية دون استشارة الطبيب

تل أبيب ـ وكاالت

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  أعلـــن 
اإلســـرائيلي أفيخـــاي أدرعـــي، أمس، 
سقوط طائرة مسيرة داخل األراضي 
الســـورية، مؤكـــًدا فتـــح تحقيـــق في 
الحـــادث. وقـــال أفيخـــاي أدرعي في 
تغريـــدة علـــى “تويتر” : “ســـقطت في 
وقـــت ســـابق اليـــوم وخـــالل نشـــاط 
رة درون تابعة لجيش  روتيني، ُمســـيَّ
الدفـــاع داخـــل األراضي الســـورية. ال 
خشـــية من تســـرب للمعلومـــات. يتم 
التحقيـــق فـــي الحـــادث”. يأتـــي ذلك 
بعدمـــا أعلـــن الجيش اإلســـرائيلي أن 
اســـتطالعاته رصـــدت مشـــتبًها فيهم 
مـــن  الســـياج األمنـــي  مـــن  يقتربـــون 
جهة لبنان نحو األراضي اإلســـرائيلية 
األمـــن  قـــوات  باســـتدعاء  وقامـــت 
للمكان لتكتشف قطعتين من السالح 

ونحو مئة قنبلة يدوية”.

رة  سقوط ُمسيَّ
إسرائيلية في 

سوريا

)08(
)06(

06

سلمان وعيسى ومظفر أبطال أول موسم لوطنية الدريفت“هدير السراب”... ثورة فكريةأردوغان يزور السعودية“الوطني” يزور “ابتسامة”شارع سوق عراد “راوح مكانك”
قال عضو مجلس بلدي المحرق  «

أحمد المقهوي لـ“البالد” إن مشروع 
تطوير الشارع الرئيس لسوق عراد 

الحيوي )الشارع رقم 29(، مايزال 
يراوح مكانه، على الرغم من تقديم 

المجلس مشروًعا متكاماًل لتطويره 
العام 2019.

زار أعضاء لجنة الهبات والتبرعات  «
وقسم االتصاالت المؤسسية في 
بنك البحرين الوطني )NBB( مقر 

مبادرة “ابتسامة” التابعة لجمعية 
المستقبل الشبابية والهادفة لدعم 
األطفال المصابين بمرض السرطان 

وأولياء أمورهم في البحرين.

يقوم الرئيس التركي رجب طيب  «
أردوغان غًدا الخميس بزيارة 

رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن 
مسؤول تركي رفض الكشف عن 

هويته أمس )الثالثاء(. وألمح 
مصدر سعودي مطلع إلى أن 
الزيارة جاءت بطلب من أنقرة.

عرضت قبل أيام البروفات اليومية  «
لمسرحية “هدير السراب” لمسرح 
جلجامش للكاتب والناقد يوسف 

الحمدان والمخرج الكوروغراف عبدالله 
البكري. المسرحية تم فيها توظيف 

التجريب في الموروث، وهذه تعتبر ثورة 
فكرية في المسرح الخليجي والعربي.

أسدلت لجنة األوتوكروس والدريفت التابعة لالتحاد  «
البحريني للسيارات الستار على أولى مواسم بطولة 

البحرين الوطنية للدريفت في جولتها الثالثة 
والختامية وتمكن المتسابق البحريني المتميز 

سلمان محمود من تحقيق المركز األول لفئة البرو، 
المركز الثاني المتسابق محمد حسن المنصوري من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وفي المركز الثالث المتسابق الكويتي محمد العتيبي.

ا بالتمويل اإلسالميالجالهمة: عمليات النصب تنشط في رمضان ا والثالثة عالميًّ البحرين الثانية إقليميًّ

أفـــاد رئيـــس فـــرع القرصنـــة واإلرهـــاب 
اإللكتروني النقيب عبدهللا الجالهمة في 
تعليقه على عمليـــات النصب واالحتيال 
أســـاليب  بـــأن  رمضـــان،  شـــهر  خـــالل 
االحتيال عديـــدة ومتنوعة، ولكن خالل 

شـــهر رمضـــان المبارك برزت لنـــا عمليات 
احتيال ونصب جديدة ومنتشرة بكثرة. 
وأوضـــح الجالهمـــة أننـــا الحظنـــا حيلـــة 
مبتكرة خالل شهر رمضان وهي تنحصر 
فـــي منصات التواصل االجتماعي وعلى 
منصة االنســـتغرام خصوًصـــا، وهي أكثر 
المنصات استخداًما في مملكة البحرين، 

إنشـــاء  بعمليـــة  المحتـــال  يقـــوم  حيـــث 
حسابات وهمية تســـاعد على االستثمار 
ســـواء عن طريـــق العمليـــات الرقمية أو 
األســـهم، ويتـــم إيهام بعض مســـتخدمي 
االنستغرام بحصولهم على أرباح خيالية 
ا وهذا األمر صعب  فـــي وقت قصير جـــدًّ

الحدوث.

حصلـــت مملكـــة البحريـــن علـــى المرتبة 
الثانيـــة علـــى مســـتوى منطقـــة الشـــرق 
والمرتبـــة  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
ـــا فـــي التمويل اإلســـالمي  الثالثـــة عالميًّ
وفًقا لتقريـــر واقع االقتصاد اإلســـالمي 
مؤسســـة  عـــن  الصـــادر   2022 العالمـــي 
فـــي  المتخصصـــة  ســـتاندارد”  “دينـــار 

إجراء البحوث واالستشارات التنموية.
 ويقيس التقريـــر واقع التطور والتنمية 
لالقتصادات اإلسالمية في 81 دولة في 
مختلف أنحاء العالـــم آخًذا في اعتباره 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  التشـــريعات 
فـــي البلـــد، ومســـتوى الوعي، وانتشـــار 
االبتكار، وحجم االســـتثمارات واإلنفاق 

اإلســـالمي،  التمويـــل  معاييـــر  بحســـب 
والســـياحة  الحـــالل،  األغذيـــة  وتوافـــر 

العائلية.
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حصلـــت  كمـــا   
أصـــول  فـــي  ـــا  عالميًّ الثامنـــة  المرتبـــة 
التمويل اإلســـالمي 2020 بقيمة أصول 

تبلغ 102.1 مليار دوالر. )٠٦(

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ألمـــر  تنفيـــًذا 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة، بإطـــالق خطـــة تطويـــر 
لـــدور العبادة في جميـــع محافظات 
مملكـــة البحرين، وافتتـــاح وترميم 
وتأهيل 20 مســـجًدا تابًعـــا إلدارتي 
والجعفريـــة،  الســـنية  األوقـــاف 
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لســـرعة 
البدء في تصميم وبناء 12 مسجًدا 
بمدينة سلمان، وتحت رعاية رئيس 
مجلـــس األوقـــاف الســـنية الشـــيخ 
راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، 
أقامت إدارة األوقاف الســـنية حفل 
توقيع مذكرات التفاهم بين اإلدارة 
والمحســـنين الكـــرام لبناء جامع و3 

مساجد بمدينة سلمان.
وأضـــاف أن المشـــاريع األربعـــة هي 

مرحلة أولى مـــن تنفيذ التوجيهات 
الســـامية لبنـــاء 12 مســـجًدا بمدينة 
ســـلمان، وتتكون من مســـجد نادية 

الشـــتر، ومســـجد الشـــيخ أحمـــد بن 
ومســـجد  الخـــان،  حســـن  الشـــيخ 
فاطمـــة  وحرمـــه  بهلـــول  محمـــد 

الخاجة، وجامع تكفـــل ببنائه فاعل 
خيـــر بكلفـــة إجمالية تبلـــغ مليونين 

و830 ألف دينار.

مذكرات تفاهم لبناء جامع و3 مساجد بمدينة سلمان
تنفيًذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

الجامع تكفل ببنائه فاعل خير بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليون دينار

قال وزير األشغال وشؤون البلديات المنامة - بنا
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
إنـــه تـــم البدء فـــي إعـــداد التصاميم 
التفصيليـــة لمشـــروع تطوير شــــارع 
الشـــيخ حمـــد فـــي المحرق مـــن قبل 
األشـــغال  شـــؤون  فـــي  المختصيـــن 
وتـــم االنتهاء مـــن إعـــداد 80 % من 
التصاميم التفصيلية للمشروع. جاء 
ذلك رًدا على ســـؤال رئيس المجلس 
غـــازي  المحـــرق  لمحافظـــة  البلـــدي 

المرباطي.
وتابـــع أن أعمـــال المشـــروع تشـــمل 
إعـــادة إنشـــاء شـــارع الشـــيخ حمـــد 
بطـــول 620 متـــًرا بدًءا مـــن تقاطعه 
مـــع شـــارع رقـــم 10 باتجاه الشـــمال 
الغربـــي، وانتهاًء بتقاطعه مع شـــارع 
الشـــمال  باتجـــاه  عيســـى  الشـــيخ 

الشرقي.

وأوضح أن أعمـــال التطوير تتضمن 
وأعمـــال  للمشـــاة  أرصفـــة  توفيـــر 
التشجير وتوفير مواقف للسيارات، 
باإلضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف 
مياه األمطار ووضــــع قنوات أرضـية 
قبـــل  مـــن  مســـتقباًل  الســـتخدامها 
الخدمات، وتحســـين مستوى اإلنارة 
وتوفيـــر عالمـــات المـــرور واللوحات 

اإلرشادية.

خلف: إنهاء 80 % من تصاميم 
شارع الشيخ حمد في المحرق

)04(
)06(

)17(

14 08 1813

غوتيريش يطالب موسكو بوقف النار في أوكرانيا... البنتاغون:

روسيا خسرت 70 % من أسلحتها الذكية
عواصم ـ وكاالت

كشـــف مســـؤول رفيـــع فـــي وزارة الدفاع 
القـــوات  أن  )البنتاغـــون(،  األميركيـــة 
الروســـية تكبـــدت “خســـائر إســـتراتيجية 
تحتاج إلى ســـنوات طويلة إلعادة بنائها”، 
منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا.

وقال المسؤول الذي تحدث لـ “سكاي نيوز 
عربيـــة” وطلب عدم الكشـــف عـــن هويته، 
إن أبرز خســـائر الـــروس “فقـــدان نحو 70 
% من األســـلحة الذكية عالية الدقة، التي 
اســـتخدمتها منـــذ إطـــالق عملياتها داخل 

أوكرانيا”.
وختـــم المســـؤول قائال: “التقاريـــر األمنية 
المتوافرة لدى البنتاغون تؤكد أن الرئيس 
الروســـي فالديمير بوتين مستاء من قادة 
القوات المســـلحة، وفقد الثقة بالجنراالت 
الـــروس الكبـــار”، مشـــيرا إلـــى أن “عالقـــة 
بوتيـــن بوزير الدفاع ســـيرغي شـــويغو لم 

تعد متينة كما كانت سابقا”.

ودعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس، في زيارة لموسكو، إلى 

وقف إطالق النار في أوكرانيا.
وقـــال غوتيريش قبـــل محادثات مع وزير 
الفـــروف  ســـيرغي  الروســـي  الخارجيـــة 
“مـــا يهمنـــا خصوصـــا هـــو إيجـــاد الســـبل 

لتوفيـــر الظـــروف المناســـبة لحـــوار فاعل 
ولوقـــف إطالق النـــار”. وأضـــاف أنه “على 
رغـــم تعقيـــدات الوضـــع فـــي أوكرانيـــا مع 
تفســـيرات مختلفـــة لما يحصـــل فيها، من 
الممكن إقامة حوار جدي عن ســـبل العمل 

لتخفيف معاناة السكان”.

غوتيريش والفروف في موسكو

)17(
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أعلنـــت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض أنه اعتبارًا من مايو المقبل، ســـتبدأ 
المنشـــآت السياحية المتمثلة في الفنادق والشـــقق الفندقية والشقق المفروشة 
والمطاعم الســـياحية بتحصيل مســـاهمة طوعيـــة اختيارية مـــن الزبائن بقيمة 

دينار واحد لكل فاتورة صادرة، لدعم المجلس الوطني للفنون.
وبينـــت أّنـــه بالنســـبة للزبائـــن والمقيمين في المنشـــآت الســـياحية المتمثلة في 
الفنـــادق والشـــقق الفندقيـــة والشـــقق المفروشـــة، فســـيتم إضافـــة المســـاهمة 
الطوعيـــة بقيمة دينـــار واحد إلى الفاتورة النهائية لدى تســـجيل الخروج فقط، 
وبالنســـبة لمرتـــادي مرافق المنشـــآت الســـياحية من مطاعم ومرتـــادي المطاعم 
الســـياحية المســـتقلة، فســـيتم إضافة المســـاهمة الطوعية إلى فاتـــورة طلبات 

األطعمة الداخلية فقط.

“السياحة”: مساهمة “الفنون” 
اختيارية بدًءا من مايو

علياء الموسوي

عصام خلف

علياء الموسوي

أحمد العريض

بدر الحايكي
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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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ا... وهناك حاالت يحكمها القانون الطبيب البحريني ملتزم أخالقيًّ
التربح من شركات األدوية تصرف الأخالقي... القاسم:

قالت رئيس جمعية األطباء البحرينية غادة القاسم إن ما ورد في الصحف بشأن منح بعض شركات األدوية مقابًل 
لألطباء جراء صرف األدوية الخاصة لتلك الشركة أو إحضارها للمملكة من الدول المجاورة غير ممكن بشكل عام.

وأكدت أن مثل هذه الممارســـات وإن 
حصلت تعتبر مخالفة لقوانين مملكة 
البحريـــن المنظمة لألدويـــة، باإلضافة 
إلـــى مخالفتهـــا للمـــادة 20 مـــن ميثاق 
الصحيـــة  المهـــن  واخالقيـــات  آداب 
الصـــادر مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية وباألخص 
البنـــد 20 ،5 مـــن المـــادة ذاتهـــا حيـــث 
يحظـــر على األطبـــاء صـــرف األدوية 
مـــن  علـــى مقابـــل  لمجـــرد حصولهـــم 

شركة األدوية.
وبينت أنه يتوجـــب على األطباء في 
مملكـــة البحرين التعاون مـــع الجهات 
المعنيـــة والتبليـــغ عـــن أي تجـــاوزات 
بشـــأن  ســـواء  زمالئهـــم  مـــن  يرونهـــا 
إحضـــار األدويـــة مـــن خـــارج المملكة 
بمخالفـــة للقوانيـــن أو اســـتالم مقابل 
من شركات األدوية وصرفها للمرضى 

ووضـــع  لهـــا  المرضـــى  حاجـــة  دون 
مصلحتهم الشـــخصية أمـــام مصلحة 

المريض.
وأكـــدت أن هـــذا التصـــرف يتعـــارض 
مـــع ميثاق آداب واخالقيـــات مزاولي 
المهـــم الصحيـــة في المملكـــة وهذا ما 
تؤكد عليه جمعية األطباء البحرينية 
باعتبـــار مهنـــة الطـــب مهنـــة إنســـانية 
بحتـــة، حيـــث يتوجـــب علـــى األطباء 
وضع مصلحة المريض فوق اي اعتبار 
آخر بما في ذلك مصالحهم الشخصية 

بغض النظر عن جهة العمل. 
 ولفتـــت إلـــى أن الطبيـــب البحرينـــي 
لـــه بالكفـــاءة والنزاهـــة وأن  مشـــهود 
األغلبية منهم ملتزمون بقســـم المهنة 
وميثـــاق أخالقياتهـــا واعتبـــرت  مثل 
هذه الممارسات شـــاذة ضمن األطباء 
البحرينيين وال يتقبلها الجسد الطبي 

البحريني.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس 
المؤسســـات  أصحـــاب  إدارة جمعيـــة 
الصغيـــرة حســـين الميـــر  أن العنـــوان 
يبرز ما في هذه الممارسة من تصرف 
يضـــرب  حيـــث  أخالقـــي  وال  قبيـــح 
بعـــرض الحائـــط ميثاق شـــرف المهنة 
وينحـــاز الطبيب للـــدواء الذي يجلب 
ـــا وقـــد يكـــون ذلـــك  لـــه مـــردوًدا ماديًّ
على حســـاب الجودة أو على حســـاب 
حيـــث  للمريـــض،  العالجيـــة  التكلفـــة 
يكون الدواء عالي التكلفة في وجود 
دواء مماثـــل وبجـــودة عاليـــة وبأقـــل 

تكلفة.
وأضـــاف أن هـــذه الممارســـات نســـمع 
عنهـــا ونراهـــا بشـــكل أقـــل فـــي الطب 
الخاص مقارنة بالمستشفيات الكبيرة 
ســـمعة  تكـــون  حيـــث  والحكوميـــة 

الطبيب و ســـعر التكلفة العالجية من 
أســـباب نجاح أو فشل العيادة الطبية 
أو المركـــز الصحـــي الخـــاص،  حيـــث 
إن أي مجازفـــة بهذيـــن العنصرين قد 
تـــؤدي إلـــى خســـارة الطبيـــب ويؤثـــر 
سلبًا على مدخول العيادة على المدى 
البعيد، والطبيـــب الحاذق يهمه نجاح 
عيادتـــه ولـــن يجـــازف بســـمعته بهـــذا 

األسلوب البدائي.
ال  األطبـــاء  أغلـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 

يتجهون إلى هذه الممارســـة الخاطئة 
التزامهـــم مهنيـــا بأخالقيـــات  بســـبب 
المهنـــة و الحمد للـــه و هناك فئة قليلة 
ا غيـــر ملتزمـــة وهذه النســـبة من  جـــدًّ
فـــي  موجـــودة  الســـلوكي  االنحـــراف 
جميـــع المهن وتفســـد ســـمعة الغالبية 

الملتزمة. 
وذكـــر أن الطبيـــب الذي يديـــر عيادته 
ا لدرجة أنه ال يتعلم  الخاصة ليس غبيًّ
مـــن أخطاء غيـــره من الزمـــالء الذين 
مارســـوا مثـــل هـــذا الســـلوك المهنـــي 
الالأخالقـــي والـــذي ينكشـــف امرهـــم 
بســـرعة للجمهـــور ومـــع مـــرور الوقت 
يتجنـــب المرضـــى ارتيـــاد عيـــادة هذا 
الطبيب غير الملتزم باألخالق الطبية 

في ممارسته العملية. 
وقال، عادة مـــا تكون المدفوعات من 
قبـــل الشـــركات عبـــارة عـــن هدايـــا أو 
سفرات للعطالت أو حضور مؤتمرات 
مدفوعـــة  البحريـــن  خـــارج  علميـــة 

التذاكـــر وحجوزات فـــي فنادق غالية 
مقابـــل أن يســـتمر الطبيب في وصف 
منتجات الشركة و ال يفكر في البديل 
والـــذي قـــد يكـــون أفضـــل أو أرخـــص 

للمريض.
و أكـــد أن المرضـــى أغلبهـــم متعلمون 
وعلـــى درجـــة عاليـــة من النضـــج مما 
يؤهلهم للتمييز بين الطبيب الحريص 
علـــى ســـالمتهم ويوجههـــم لمـــا فيـــه 

مصلحتهم.
وقـــال صاحب صيدلية نوح علي نوح 
ا مراقبـــة األطباء  إن مـــن الصعـــب جدًّ
في ما يتعلـــق بصرف الوصفات ما لم 
يكن هناك نظام صحي متكامل يجمع 
بين العيادات والمراكز والمستشفيات 
الخاصـــة وبيـــن الصيدليـــات، على أن 
يكـــون هنـــاك متابعـــة ومراقبـــة لهـــذا 
النظـــام مـــن قبل هيئـــة تنظيـــم المهن 

الصحية.

غادة القاسم
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الجالهمــة: عمليــات النصــب تنشــط فــي رمضــان

أفــاد رئيــس فرع القرصنة واإلرهــاب اإللكتروني النقيب عبدهللا الجلهمة 
فــي تعليقــه علــى عمليــات النصــب واالحتيــال خــلل شــهر رمضــان، بــأن 
أســاليب االحتيــال عديــدة ومتنوعــة، ولكــن خــلل شــهر رمضــان المبــارك 

برزت لنا عمليات احتيال ونصب جديدة ومنتشرة بكثرة.

الحظنـــا  أننـــا  الجالهمـــة  وأوضـــح 
حيلـــة مبتكـــرة خـــالل شـــهر رمضان 
وهي تنحصر فـــي منصات التواصل 
االجتماعي وعلى منصة االنستغرام 
المنصـــات  أكثـــر  وهـــي  خصوصـــا، 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اســـتخداما 
حيـــث يقوم المحتال بعملية إنشـــاء 
علـــى  تســـاعد  وهميـــة  حســـابات 
االستثمار سواء عن طريق العمليات 
الرقمية أو األســـهم، حيث يتم إيهام 
االنســـتغرام  مســـتخدمي  بعـــض 
بحصولهـــم علـــى أربـــاح خيالية في 
وقـــت قصير جدا وهـــذا األمر صعب 

الحـــدوث، مشـــيرا إلـــى أن المحتـــال 
وبيـــن  بينـــه  الثقـــة  بزراعـــة  يقـــوم 
الضحية ومراســـلته خالل أيام عدة 
وحتـــى عبـــر مكالمـــات الفيديو التي 
تـــزرع الثقـــة أكثر، ثم يتـــم الحصول 
علـــى المبالغ المالية من الضحايا عبر 
الحســـابات البنكية في حـــال تعاون 

وغفلة الضحية.
وقـــال الجالهمة: ينشـــط المحتالون 
عبـــر  وهـــي  ثانيـــة،  بطريقـــة  أيضـــا 
إرسال رسائل نصية بشكل عشوائي 
تلـــك  مضمـــون  ويكـــون  للهواتـــف، 
الرســـائل طلـــب تجديـــد أو تحديث 

الرابـــط  ويكـــون  البنكيـــة،  البطاقـــة 
مرفقا في الرســـالة النصية، وبمجرد 
الرابـــط  علـــى  الضحيـــة  دخـــول 
)الوهمي( ليس له أية عالقة بالموقع 
الرســـمي للبنـــك أو الجهـــة المعنيـــة، 
يتـــم توجيـــه الضحيـــة إلـــى صفحة 
تطلـــب البيانات الشـــخصية وبمجرد 
أن يقـــوم الضحيـــة بمـــلء البيانـــات 
يســـتطيع المحتـــال االســـتيالء على 
المبالـــغ التـــي فـــي الحســـاب أو فـــي 

بطاقة الضحية.

فـــرع  دور  أن  الجالهمـــة  وأوضـــح 
اإللكترونـــي  واإلرهـــاب  القرصنـــة 
يأتي من خالل عمليات التنسيق مع 
البنـــوك والجهات المعنيـــة ومحاولة 
وإيقـــاف  المبالـــغ  ســـحب  إيقـــاف 
خروجهـــا مـــن المملكـــة واســـترجاع 
المبالـــغ ألصحابها، مؤكـــدا أن معظم 
النصابيـــن والمحتالين هم من خارج 
البحرين، مبينـــا أن اإلدارة تقوم بعد 
ذلك باستخراج بيانات المحتال وثم 

اتخاذ اإلجراء القانوني ضده.
وبيـــن أن التواصـــل مـــع البنـــك فورا 
خطوة مهمـــة إليقاف الحســـاب لمن 
والحـــظ  احتيـــال  لعمليـــة  تعـــرض 
اســـتقطاع مبالـــغ ماليـــة من حســـابه 
بطريقـــة غيـــر رســـمية، ثم بعـــد ذلك 
يقوم باالتصال باإلدارة المعنية على 
الرقـــم 992، وهـــو خط ســـاخن على 

مدار الساعة لتقديم بالغ رسمي.

اإلجهاد المفرط

بـــدوره، أكـــد رئيـــس شـــعبة عمليات 
اإلســـعاف بمركـــز اإلســـعاف الوطني 
الرائد محمد النشمي لدى استضافته 
في برنامج “صباح الخير يا بحرين” 
أن أكثـــر الحـــاالت التي تـــم التعامل 
معها خالل شهر رمضان المبارك هي 
حاالت اإلجهاد المفـــرط الناتجة عن 
الصيام واألمـــراض الكامنة ونتيجة 
الجفـــاف فـــي الجســـم وعدم شـــرب 
كميـــات كافيـــة مـــن الســـوائل التـــي 
يحتاجهـــا الجســـم، موضحـــا أن مـــن 
أهـــم الحاالت التي تـــم التعامل معها 
هي حوادث الســـيارات التي تســـبق 
بيـــن  اإلصابـــات  وتتـــراوح  اإلفطـــار 

البسيطة والمتوسطة.
وأضاف النشـــمي أن مهمات اإلرشاد 
اإلســـعاف  شـــعبة  فـــي  والتوعيـــة 
كميـــة  شـــرب  علـــى  ُتركـــز  الوطنـــي 
كافية مـــن الســـوائل واألكل المتزن، 
األمـــراض  ألصحـــاب  خصوصـــا 
المزمنـــة ممن يحملون داء الســـكري 
ومراجعـــة األطبـــاء المشـــرفين على 
مـــن  والتأكـــد  الحـــاالت،  تلـــك  مثـــل 
تنـــاول األدوية قبل الصيام ووعيهم 
بتطبيـــق قواعـــد وإرشـــادات العامة 
لـــإدارة العامة للمـــرور وااللتزام بها 
أثنـــاء القيادة، مؤكدا أهمية الحرص 
علـــى ذلـــك قبـــل موعـــد اإلفطـــار، ما 
يســـاهم فـــي تقليص عـــدد الحوادث 
وحيـــاة  الســـائق  حيـــاة  وتجنيـــب 

اآلخرين للخطر.

شبكات التواصل 
االجتماعي 

منصة لالحتيال 
و “اإلنستغرام” 

تحديدًا

قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
أنـــه تـــم البـــدء فـــي إعـــداد التصاميم 
التفصيليـــة لمشـــروع تطويـــر شــــارع 
الشـــيخ حمـــد فـــي المحـــرق مـــن قبل 
المختصين في شـــؤون األشـــغال وقد 
تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد ) 80 % ( من 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع. جاء 
ذلـــك رًدا على ســـؤال رئيس المجلس 

غـــازي  المحـــرق  لمحافظـــة  البلـــدي 
المرباطي.

وتابع أن أعمال المشروع تشمل إعادة 
إنشاء شارع الشيخ حمد بطول ) 620 
( مترا بدءا من تقاطعه مع شارع رقم 
) 10 ( باتجاه الشـــمال الغربي وانتهاء 
بتقاطعـــه مـــع شـــارع الشـــيخ عيســـى 

باتجاه الشمال الشرقي.
وأوضـــح أن أعمـــال التطويـــر تتضمن 

وأعمـــال  للمشـــاة  أرصفـــة  توفيـــر 
التشـــجير وتوفير مواقف للســـيارات، 
باإلضافة إلى إنشـــاء شـــبكة لتصريف 
مياه األمطار ووضــــع قنوات أرضــــية 
قبـــل  مـــن  مســـتقبال  الســـتخدامها 
الخدمات، وتحســـين مســـتوى اإلنارة 
وتوفير العالمات المرورية واللوحات 

اإلرشادية الالزمة.
وأشـــار خلف إلى أن أعمال التصاميم 

شــــارع  تطويـــر  لمشـــروع  الهندســـية 
الشـــيخ حمد تتم بالتنســـيق مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، وقد جرى 
التنســـيق الســـتالم المقتـــرح المبدئي 
لمشـــروع تطوير شـــارع الشـــيخ حمد 
مـــن الهيئـــة، مؤكـــدا أنـــه تـــم اســـتالم 
التصاميم التفصيلية ألعمال التشجير 
مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار، 
حيث تم تحويلها إلى بلدية المحرق.

خلف: إنهاء 80 % من تصاميم شارع الشيخ حمد في المحرق

غازي المرباطيعصام خلف

علياء الموسوي

قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
أحمـــد المقهوي لـ “البالد” إن مشـــروع 
تطوير الشـــارع الرئيس لســـوق عراد 
الحيـــوي )الشـــارع رقـــم 29(، ما يزال 
يراوح مكانه، علـــى الرغم من تقديم 
المجلـــس البلـــدي مشـــروعا متكامـــال 
لتطويره بالعام 2019، وبحيث يكون 
من الشوارع االستراتيجية الجديدة، 

كاملة الخدمات.
وأضـــاف المقهوي “يحتضن الشـــارع 
المذكـــور أكثر مـــن 400 محل، تخدم 
أهالي عراد، والمحرق ككل، لكنه في 
المقابـــل يعانـــي من نقـــص الخدمات، 
كرصـــف الشـــوارع بالطـــرق الحديثة، 

وتوســـعته، وتوفير مزيد من مواقف 
الســـيارات، وأيضا ممشى حتى قلعة 
عـــراد، يســـاعد النـــاس على ممارســـة 

رياضة المشي”.
مشـــابها  يكـــون  أن  “يفتـــرض  وأكـــد 

للمشـــروع التطويـــري المقبل لســـوق 
مفتوحـــة،  مســـاحات  مـــن  المحـــرق، 
وكراســـي  وممـــاش،  واخضـــرار، 

للجلوس وغيرها”.
وبيـــن المقهـــوي أن الســـبب الرئيـــس 
فـــي التأخر، هو نظر الوزارة لدراســـة 
الـــرد  يتـــم  “لـــم  مضيفـــا  المشـــروع، 
علينـــا حتـــى اللحظـــة، خصوصـــا مع 
تزايد االختناقات المرورية بالشـــارع 
ومعطـــل  كبيـــر،  بشـــكل  المذكـــور 
لمصالـــح النـــاس، والتـــي تكـــون بهـــا 
مـــا  غالبـــا  اليوميـــة  الـــذروة  أوقـــات 
بين الســـاعة السادســـة مساء وحتى 

العاشرة مساء”.

يحتضن أكثر من 400 محل ويخدم أهالي المحرق... المقهوي:

تطوير شارع سوق عراد “راوح مكانك”

أحمد المقهوي

قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض 
الصالحيـــة  منتهيـــة  أدويـــة  صـــرف  إن 
قـــد يتســـبب فـــي مضاعفات كثيـــرة منها 
األعـــراض الجانبيـــة والتســـمم و المـــوت، 
خصوًصا فيمـــا يتعلق بأدوية القلب التي 
لهـــا تأثير ســـلبي كبيـــر، وقد شـــهدناه في 
الســـنوات الماضية، وكذلك خالل مزاولة 
المهنـــة علـــى مـــدى طويـــل فـــي مجمـــع 

السلمانية الطبي.
وتابـــع أن عمليـــة صـــرف األدوية من قبل 
الصيدالنـــي بدون االلتزام بقائمة األدوية 
المعالـــج،  الطبيـــب  قبـــل  مـــن  المكتوبـــة 
يعـــد خطـــأ طبيا فادحـــا، وتجـــاوًزا لخبرة 
وإرشادات الطبيب التي وضعها في تلك 

الوصفـــة والتي يحرص مـــن خاللها على 
إرشـــاد و توجيـــه المريـــض والمحافظـــة 

على صحته الجسدية والنفسية.
وبين أن الموضـــوع ليس له جانب واحد 
فقـــط، بـــل إن األمـــر يتعلـــق بأخالقيـــات 

والتـــي  اإلنســـانية  الناحيـــة  مـــن  المهنـــة 
تقـــوم على مبدأ تقديـــم الرعاية الصحية 
والمحافظة على سالمة األرواح البشرية 
فـــي أصعب الظروف. كما طالب بضرورة 
زيادة أعداد العاملين في الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية من 
أجـــل مراقبـــة العيـــادات والمستشـــفيات 
األمـــر،  هـــذا  فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المستشـــفيات  أعـــداد  أن  وخصوًصـــا 

الخاصة اليوم في ازدياد تام.
وأكـــد العريـــض ضـــرورة تغليـــظ صـــرف 
لمـــا  الطبيـــب،  استشـــارة  دون  األدويـــة 
لهـــا مـــن أهمية كبيـــرة وتأثير علـــى حياة 

اإلنسان التي ال تعوض بثمن.

طالب بتغليظ عقوبة صرف األدوية دون استشارة الطبيب... العريض:

أدوية قد تؤدي للموت... وحياة اإلنسان ال تعوض

أحمد العريض

علياء الموسويإبراهيم النهام

علياء الموسوي

بدر الحايكي

ا... وهناك حاالت يحكمها القانون الطبيب البحريني ملتزم أخالقيًّ
التربح من شركات األدوية تصرف الأخالقي... القاسم:

قالت رئيس جمعية األطباء البحرينية غادة القاسم إن ما ورد في الصحف بشأن منح بعض شركات األدوية مقابًل 
لألطباء جراء صرف األدوية الخاصة لتلك الشركة أو إحضارها للمملكة من الدول المجاورة غير ممكن بشكل عام.

وأكدت أن مثل هذه الممارســـات وإن 
حصلت تعتبر مخالفة لقوانين مملكة 
البحريـــن المنظمة لألدويـــة، باإلضافة 
إلـــى مخالفتهـــا للمـــادة 20 مـــن ميثاق 
الصحيـــة  المهـــن  واخالقيـــات  آداب 
الصـــادر مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية وباألخص 
البنـــد 20 ،5 مـــن المـــادة ذاتهـــا حيـــث 
يحظـــر على األطبـــاء صـــرف األدوية 
مـــن  علـــى مقابـــل  لمجـــرد حصولهـــم 

شركة األدوية.
وبينت أنه يتوجـــب على األطباء في 
مملكـــة البحرين التعاون مـــع الجهات 
المعنيـــة والتبليـــغ عـــن أي تجـــاوزات 
بشـــأن  ســـواء  زمالئهـــم  مـــن  يرونهـــا 
إحضـــار األدويـــة مـــن خـــارج المملكة 
بمخالفـــة للقوانيـــن أو اســـتالم مقابل 
من شركات األدوية وصرفها للمرضى 

ووضـــع  لهـــا  المرضـــى  حاجـــة  دون 
مصلحتهم الشـــخصية أمـــام مصلحة 

المريض.
وأكـــدت أن هـــذا التصـــرف يتعـــارض 
مـــع ميثاق آداب واخالقيـــات مزاولي 
المهـــم الصحيـــة في المملكـــة وهذا ما 
تؤكد عليه جمعية األطباء البحرينية 
باعتبـــار مهنـــة الطـــب مهنـــة إنســـانية 
بحتـــة، حيـــث يتوجـــب علـــى األطباء 
وضع مصلحة المريض فوق اي اعتبار 
آخر بما في ذلك مصالحهم الشخصية 

بغض النظر عن جهة العمل. 
 ولفتـــت إلـــى أن الطبيـــب البحرينـــي 
لـــه بالكفـــاءة والنزاهـــة وأن  مشـــهود 
األغلبية منهم ملتزمون بقســـم المهنة 
وميثـــاق أخالقياتهـــا واعتبـــرت  مثل 
هذه الممارسات شـــاذة ضمن األطباء 
البحرينيين وال يتقبلها الجسد الطبي 

البحريني.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس 
المؤسســـات  أصحـــاب  إدارة جمعيـــة 
الصغيـــرة حســـين الميـــر  أن العنـــوان 
يبرز ما في هذه الممارسة من تصرف 
يضـــرب  حيـــث  أخالقـــي  وال  قبيـــح 
بعـــرض الحائـــط ميثاق شـــرف المهنة 
وينحـــاز الطبيب للـــدواء الذي يجلب 
ـــا وقـــد يكـــون ذلـــك  لـــه مـــردوًدا ماديًّ
على حســـاب الجودة أو على حســـاب 
حيـــث  للمريـــض،  العالجيـــة  التكلفـــة 
يكون الدواء عالي التكلفة في وجود 
دواء مماثـــل وبجـــودة عاليـــة وبأقـــل 

تكلفة.
وأضـــاف أن هـــذه الممارســـات نســـمع 
عنهـــا ونراهـــا بشـــكل أقـــل فـــي الطب 
الخاص مقارنة بالمستشفيات الكبيرة 
ســـمعة  تكـــون  حيـــث  والحكوميـــة 

الطبيب و ســـعر التكلفة العالجية من 
أســـباب نجاح أو فشل العيادة الطبية 
أو المركـــز الصحـــي الخـــاص،  حيـــث 
إن أي مجازفـــة بهذيـــن العنصرين قد 
تـــؤدي إلـــى خســـارة الطبيـــب ويؤثـــر 
سلبًا على مدخول العيادة على المدى 
البعيد، والطبيـــب الحاذق يهمه نجاح 
عيادتـــه ولـــن يجـــازف بســـمعته بهـــذا 

األسلوب البدائي.
ال  األطبـــاء  أغلـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 

يتجهون إلى هذه الممارســـة الخاطئة 
التزامهـــم مهنيـــا بأخالقيـــات  بســـبب 
المهنـــة و الحمد للـــه و هناك فئة قليلة 
ا غيـــر ملتزمـــة وهذه النســـبة من  جـــدًّ
فـــي  موجـــودة  الســـلوكي  االنحـــراف 
جميـــع المهن وتفســـد ســـمعة الغالبية 

الملتزمة. 
وذكـــر أن الطبيـــب الذي يديـــر عيادته 
ا لدرجة أنه ال يتعلم  الخاصة ليس غبيًّ
مـــن أخطاء غيـــره من الزمـــالء الذين 
مارســـوا مثـــل هـــذا الســـلوك المهنـــي 
الالأخالقـــي والـــذي ينكشـــف امرهـــم 
بســـرعة للجمهـــور ومـــع مـــرور الوقت 
يتجنـــب المرضـــى ارتيـــاد عيـــادة هذا 
الطبيب غير الملتزم باألخالق الطبية 

في ممارسته العملية. 
وقال، عادة مـــا تكون المدفوعات من 
قبـــل الشـــركات عبـــارة عـــن هدايـــا أو 
سفرات للعطالت أو حضور مؤتمرات 
مدفوعـــة  البحريـــن  خـــارج  علميـــة 

التذاكـــر وحجوزات فـــي فنادق غالية 
مقابـــل أن يســـتمر الطبيب في وصف 
منتجات الشركة و ال يفكر في البديل 
والـــذي قـــد يكـــون أفضـــل أو أرخـــص 

للمريض.
و أكـــد أن المرضـــى أغلبهـــم متعلمون 
وعلـــى درجـــة عاليـــة من النضـــج مما 
يؤهلهم للتمييز بين الطبيب الحريص 
علـــى ســـالمتهم ويوجههـــم لمـــا فيـــه 

مصلحتهم.
وقـــال صاحب صيدلية نوح علي نوح 
ا مراقبـــة األطباء  إن مـــن الصعـــب جدًّ
في ما يتعلـــق بصرف الوصفات ما لم 
يكن هناك نظام صحي متكامل يجمع 
بين العيادات والمراكز والمستشفيات 
الخاصـــة وبيـــن الصيدليـــات، على أن 
يكـــون هنـــاك متابعـــة ومراقبـــة لهـــذا 
النظـــام مـــن قبل هيئـــة تنظيـــم المهن 

الصحية.

غادة القاسم
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الجالهمــة: عمليــات النصــب تنشــط فــي رمضــان

أفــاد رئيــس فرع القرصنة واإلرهــاب اإللكتروني النقيب عبدهللا الجلهمة 
فــي تعليقــه علــى عمليــات النصــب واالحتيــال خــلل شــهر رمضــان، بــأن 
أســاليب االحتيــال عديــدة ومتنوعــة، ولكــن خــلل شــهر رمضــان المبــارك 

برزت لنا عمليات احتيال ونصب جديدة ومنتشرة بكثرة.

الحظنـــا  أننـــا  الجالهمـــة  وأوضـــح 
حيلـــة مبتكـــرة خـــالل شـــهر رمضان 
وهي تنحصر فـــي منصات التواصل 
االجتماعي وعلى منصة االنستغرام 
المنصـــات  أكثـــر  وهـــي  خصوصـــا، 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اســـتخداما 
حيـــث يقوم المحتال بعملية إنشـــاء 
علـــى  تســـاعد  وهميـــة  حســـابات 
االستثمار سواء عن طريق العمليات 
الرقمية أو األســـهم، حيث يتم إيهام 
االنســـتغرام  مســـتخدمي  بعـــض 
بحصولهـــم علـــى أربـــاح خيالية في 
وقـــت قصير جدا وهـــذا األمر صعب 

الحـــدوث، مشـــيرا إلـــى أن المحتـــال 
وبيـــن  بينـــه  الثقـــة  بزراعـــة  يقـــوم 
الضحية ومراســـلته خالل أيام عدة 
وحتـــى عبـــر مكالمـــات الفيديو التي 
تـــزرع الثقـــة أكثر، ثم يتـــم الحصول 
علـــى المبالغ المالية من الضحايا عبر 
الحســـابات البنكية في حـــال تعاون 

وغفلة الضحية.
وقـــال الجالهمة: ينشـــط المحتالون 
عبـــر  وهـــي  ثانيـــة،  بطريقـــة  أيضـــا 
إرسال رسائل نصية بشكل عشوائي 
تلـــك  مضمـــون  ويكـــون  للهواتـــف، 
الرســـائل طلـــب تجديـــد أو تحديث 

الرابـــط  ويكـــون  البنكيـــة،  البطاقـــة 
مرفقا في الرســـالة النصية، وبمجرد 
الرابـــط  علـــى  الضحيـــة  دخـــول 
)الوهمي( ليس له أية عالقة بالموقع 
الرســـمي للبنـــك أو الجهـــة المعنيـــة، 
يتـــم توجيـــه الضحيـــة إلـــى صفحة 
تطلـــب البيانات الشـــخصية وبمجرد 
أن يقـــوم الضحيـــة بمـــلء البيانـــات 
يســـتطيع المحتـــال االســـتيالء على 
المبالـــغ التـــي فـــي الحســـاب أو فـــي 

بطاقة الضحية.

فـــرع  دور  أن  الجالهمـــة  وأوضـــح 
اإللكترونـــي  واإلرهـــاب  القرصنـــة 
يأتي من خالل عمليات التنسيق مع 
البنـــوك والجهات المعنيـــة ومحاولة 
وإيقـــاف  المبالـــغ  ســـحب  إيقـــاف 
خروجهـــا مـــن المملكـــة واســـترجاع 
المبالـــغ ألصحابها، مؤكـــدا أن معظم 
النصابيـــن والمحتالين هم من خارج 
البحرين، مبينـــا أن اإلدارة تقوم بعد 
ذلك باستخراج بيانات المحتال وثم 

اتخاذ اإلجراء القانوني ضده.
وبيـــن أن التواصـــل مـــع البنـــك فورا 
خطوة مهمـــة إليقاف الحســـاب لمن 
والحـــظ  احتيـــال  لعمليـــة  تعـــرض 
اســـتقطاع مبالـــغ ماليـــة من حســـابه 
بطريقـــة غيـــر رســـمية، ثم بعـــد ذلك 
يقوم باالتصال باإلدارة المعنية على 
الرقـــم 992، وهـــو خط ســـاخن على 

مدار الساعة لتقديم بالغ رسمي.

اإلجهاد المفرط

بـــدوره، أكـــد رئيـــس شـــعبة عمليات 
اإلســـعاف بمركـــز اإلســـعاف الوطني 
الرائد محمد النشمي لدى استضافته 
في برنامج “صباح الخير يا بحرين” 
أن أكثـــر الحـــاالت التي تـــم التعامل 
معها خالل شهر رمضان المبارك هي 
حاالت اإلجهاد المفـــرط الناتجة عن 
الصيام واألمـــراض الكامنة ونتيجة 
الجفـــاف فـــي الجســـم وعدم شـــرب 
كميـــات كافيـــة مـــن الســـوائل التـــي 
يحتاجهـــا الجســـم، موضحـــا أن مـــن 
أهـــم الحاالت التي تـــم التعامل معها 
هي حوادث الســـيارات التي تســـبق 
بيـــن  اإلصابـــات  وتتـــراوح  اإلفطـــار 

البسيطة والمتوسطة.
وأضاف النشـــمي أن مهمات اإلرشاد 
اإلســـعاف  شـــعبة  فـــي  والتوعيـــة 
كميـــة  شـــرب  علـــى  ُتركـــز  الوطنـــي 
كافية مـــن الســـوائل واألكل المتزن، 
األمـــراض  ألصحـــاب  خصوصـــا 
المزمنـــة ممن يحملون داء الســـكري 
ومراجعـــة األطبـــاء المشـــرفين على 
مـــن  والتأكـــد  الحـــاالت،  تلـــك  مثـــل 
تنـــاول األدوية قبل الصيام ووعيهم 
بتطبيـــق قواعـــد وإرشـــادات العامة 
لـــإدارة العامة للمـــرور وااللتزام بها 
أثنـــاء القيادة، مؤكدا أهمية الحرص 
علـــى ذلـــك قبـــل موعـــد اإلفطـــار، ما 
يســـاهم فـــي تقليص عـــدد الحوادث 
وحيـــاة  الســـائق  حيـــاة  وتجنيـــب 

اآلخرين للخطر.

شبكات التواصل 
االجتماعي 

منصة لالحتيال 
و “اإلنستغرام” 

تحديدًا

قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
أنـــه تـــم البـــدء فـــي إعـــداد التصاميم 
التفصيليـــة لمشـــروع تطويـــر شــــارع 
الشـــيخ حمـــد فـــي المحـــرق مـــن قبل 
المختصين في شـــؤون األشـــغال وقد 
تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد ) 80 % ( من 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع. جاء 
ذلـــك رًدا على ســـؤال رئيس المجلس 

غـــازي  المحـــرق  لمحافظـــة  البلـــدي 
المرباطي.

وتابع أن أعمال المشروع تشمل إعادة 
إنشاء شارع الشيخ حمد بطول ) 620 
( مترا بدءا من تقاطعه مع شارع رقم 
) 10 ( باتجاه الشـــمال الغربي وانتهاء 
بتقاطعـــه مـــع شـــارع الشـــيخ عيســـى 

باتجاه الشمال الشرقي.
وأوضـــح أن أعمـــال التطويـــر تتضمن 

وأعمـــال  للمشـــاة  أرصفـــة  توفيـــر 
التشـــجير وتوفير مواقف للســـيارات، 
باإلضافة إلى إنشـــاء شـــبكة لتصريف 
مياه األمطار ووضــــع قنوات أرضــــية 
قبـــل  مـــن  مســـتقبال  الســـتخدامها 
الخدمات، وتحســـين مســـتوى اإلنارة 
وتوفير العالمات المرورية واللوحات 

اإلرشادية الالزمة.
وأشـــار خلف إلى أن أعمال التصاميم 

شــــارع  تطويـــر  لمشـــروع  الهندســـية 
الشـــيخ حمد تتم بالتنســـيق مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، وقد جرى 
التنســـيق الســـتالم المقتـــرح المبدئي 
لمشـــروع تطوير شـــارع الشـــيخ حمد 
مـــن الهيئـــة، مؤكـــدا أنـــه تـــم اســـتالم 
التصاميم التفصيلية ألعمال التشجير 
مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار، 
حيث تم تحويلها إلى بلدية المحرق.

خلف: إنهاء 80 % من تصاميم شارع الشيخ حمد في المحرق

غازي المرباطيعصام خلف

علياء الموسوي

قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
أحمـــد المقهوي لـ “البالد” إن مشـــروع 
تطوير الشـــارع الرئيس لســـوق عراد 
الحيـــوي )الشـــارع رقـــم 29(، ما يزال 
يراوح مكانه، علـــى الرغم من تقديم 
المجلـــس البلـــدي مشـــروعا متكامـــال 
لتطويره بالعام 2019، وبحيث يكون 
من الشوارع االستراتيجية الجديدة، 

كاملة الخدمات.
وأضـــاف المقهوي “يحتضن الشـــارع 
المذكـــور أكثر مـــن 400 محل، تخدم 
أهالي عراد، والمحرق ككل، لكنه في 
المقابـــل يعانـــي من نقـــص الخدمات، 
كرصـــف الشـــوارع بالطـــرق الحديثة، 

وتوســـعته، وتوفير مزيد من مواقف 
الســـيارات، وأيضا ممشى حتى قلعة 
عـــراد، يســـاعد النـــاس على ممارســـة 

رياضة المشي”.
مشـــابها  يكـــون  أن  “يفتـــرض  وأكـــد 

للمشـــروع التطويـــري المقبل لســـوق 
مفتوحـــة،  مســـاحات  مـــن  المحـــرق، 
وكراســـي  وممـــاش،  واخضـــرار، 

للجلوس وغيرها”.
وبيـــن المقهـــوي أن الســـبب الرئيـــس 
فـــي التأخر، هو نظر الوزارة لدراســـة 
الـــرد  يتـــم  “لـــم  مضيفـــا  المشـــروع، 
علينـــا حتـــى اللحظـــة، خصوصـــا مع 
تزايد االختناقات المرورية بالشـــارع 
ومعطـــل  كبيـــر،  بشـــكل  المذكـــور 
لمصالـــح النـــاس، والتـــي تكـــون بهـــا 
مـــا  غالبـــا  اليوميـــة  الـــذروة  أوقـــات 
بين الســـاعة السادســـة مساء وحتى 

العاشرة مساء”.

يحتضن أكثر من 400 محل ويخدم أهالي المحرق... المقهوي:

تطوير شارع سوق عراد “راوح مكانك”

أحمد المقهوي

قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض 
الصالحيـــة  منتهيـــة  أدويـــة  صـــرف  إن 
قـــد يتســـبب فـــي مضاعفات كثيـــرة منها 
األعـــراض الجانبيـــة والتســـمم و المـــوت، 
خصوًصا فيمـــا يتعلق بأدوية القلب التي 
لهـــا تأثير ســـلبي كبيـــر، وقد شـــهدناه في 
الســـنوات الماضية، وكذلك خالل مزاولة 
المهنـــة علـــى مـــدى طويـــل فـــي مجمـــع 

السلمانية الطبي.
وتابـــع أن عمليـــة صـــرف األدوية من قبل 
الصيدالنـــي بدون االلتزام بقائمة األدوية 
المعالـــج،  الطبيـــب  قبـــل  مـــن  المكتوبـــة 
يعـــد خطـــأ طبيا فادحـــا، وتجـــاوًزا لخبرة 
وإرشادات الطبيب التي وضعها في تلك 

الوصفـــة والتي يحرص مـــن خاللها على 
إرشـــاد و توجيـــه المريـــض والمحافظـــة 

على صحته الجسدية والنفسية.
وبين أن الموضـــوع ليس له جانب واحد 
فقـــط، بـــل إن األمـــر يتعلـــق بأخالقيـــات 

والتـــي  اإلنســـانية  الناحيـــة  مـــن  المهنـــة 
تقـــوم على مبدأ تقديـــم الرعاية الصحية 
والمحافظة على سالمة األرواح البشرية 
فـــي أصعب الظروف. كما طالب بضرورة 
زيادة أعداد العاملين في الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية من 
أجـــل مراقبـــة العيـــادات والمستشـــفيات 
األمـــر،  هـــذا  فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المستشـــفيات  أعـــداد  أن  وخصوًصـــا 

الخاصة اليوم في ازدياد تام.
وأكـــد العريـــض ضـــرورة تغليـــظ صـــرف 
لمـــا  الطبيـــب،  استشـــارة  دون  األدويـــة 
لهـــا مـــن أهمية كبيـــرة وتأثير علـــى حياة 

اإلنسان التي ال تعوض بثمن.

طالب بتغليظ عقوبة صرف األدوية دون استشارة الطبيب... العريض:

أدوية قد تؤدي للموت... وحياة اإلنسان ال تعوض

أحمد العريض

علياء الموسويإبراهيم النهام

علياء الموسوي

بدر الحايكي
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