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وزير المـالـيـة: موا�صلـة العمـل لتعزيز 

كفاءة االأداء المالي والنماء االقت�صادي

بن  الشيخ سلمان  أكد 
ــر  وزيــ خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة 
المالية واالقتصاد الوطني 
اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــا عـــلـــى مــواصــلــة  ــهـ وحـــرصـ
ــفــــاءة  ــتــــعــــزيــــز كــ الــــعــــمــــل لــ
الــمــالــي  األداء  وفـــاعـــلـــيـــة 
ــادي،  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ ــاء االقــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ والــ
وتــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج 
عــلــى كــافــة األصـــعـــدة، بما 
يــصــب فـــي صـــالـــح الــوطــن 
والــمــواطــنــيــن. مــشــيــدًا بما 
مــــن روح  الـــجـــمـــيـــع  أبــــــــداه 
مخلص  وعـــمـــل  مــتــفــانــيــة 

أسهم في مواصلة  الذي  األمر  الواحد،  البحرين  ودؤوب ضمن فريق 
الدفع بعجلة التنمية االقتصادية والتغلب على كافة التحديات التي 

فرضتها  جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( .
اإلقــفــال  نتائج  أن  إلــى  الــوطــنــي  المالية واالقــتــصــاد  وزيـــر  ــار  وأشـ
يونيو   30 في  المنتهية  الحكومية  والجهات  للوزارات  السنوي  نصف 
2021 جاءت لتؤكد أّن مملكة البحرين استطاعت أن تواصل تقدمها 
نحو البناء على ما تحقق من إنجازات مثمرة حققها فريق البحرين 
ــا يــبــديــه مـــن بــــذل وعـــطـــاء مــســتــمــريــن بــمــا يلبي  الـــواحـــد بــفــضــل مـ

التطلعات واألهداف المنشودة.
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ــوزراء خــالل  ــ الـ وافـــق مجلس 
اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي األســبــوعــي 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الـــذي عقد أمــس بقصر  الــــوزراء، 
اللجنة  مــذكــرة  عــلــى  القضيبية، 
الـــــــــوزاريـــــــــة لـــــلـــــشـــــؤون الـــمـــالـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــــتــــوازن الــمــالــي 
حــــــــول نــــتــــائــــج اإلقـــــــفـــــــال نــصــف 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــنــــوي لـــــــلـــــــوزارات واألجـ ــســ الــ
في  المنتهية  للفترة  الحكومية 
30 يونيو 2021، الذي أظهر ارتفاع 
اإليرادات بنسبة 23% عن النتائج 
نــصــف الــســنــويــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
ارتفاع اإليرادات  2020 إلى جانب 

غير النفطية بنسبة %4. 
كما أظهرت النتائج انخفاض 
المصروفات العامة بنسبة 4% عن 
الــســنــويــة للسنة  نــصــف  الــنــتــائــج 

انخفاضا  تشمل   ،2020 المالية 
بنسبة  المتكررة  المصروفات  في 
العجز  انخفاض  إلى  أدى  ما   ،%2
بنفس  مقارنة   %35 بنسبة  الكلي 

الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى أكد المجلس 
الحرص على تهيئة الفرص أمام 
للمساهمة  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب 
واالبتكار  التحدي  بــروح  الفاعلة 
تحقيقا  الــتــنــمــويــة  الــنــهــضــة  فـــي 
السامية لحضرة  الملكية  للرؤية 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة عـــاهـــل الــبــالد 
المفدى، منوها المجلس بجهود 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
ــة الــمــلــك  ــاللــ خـــلـــيـــفـــة مـــمـــثـــل جــ
لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة وشـــــــؤون 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــبــــاب فــــي تـــبـــنـــي الــ الــــشــ
اإلبــداع  على  الشباب  تحفز  التي 

والتميز.
ــيــــة  ــلـــــس أهــــمــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وأكــــــــــــد الـ

اإلجــراءات  بكل  االلتزام  مواصلة 
االحــــــتــــــرازيــــــة وأخـــــــــذ الـــحـــيـــطـــة 
الحالية  المرحلة  خــالل  والــحــذر 
فيروس  النتشار  التصدي  ضمن 
كورونا بما يضمن صحة وسالمة 
ــا تــحــقــق مــن  ــعــــزز مــ الــجــمــيــع ويــ

نتائج على هذا الصعيد.
وتابع مجلس الوزراء باهتمام 
أفغانستان،  فــي  الــوضــع  تــطــورات 
ــة تــحــقــيــق األمــــن  ــيـ ــمـ مــــؤكــــدا أهـ
واالستقرار للشعب األفغاني، وقد 
ــر الــخــارجــيــة  كــلــف الــمــجــلــس وزيــ
البحرين  مملكة  رئاسة  إطــار  في 
التعاون  لمجلس  الحالية  الــدورة 
للتنسيق  العربية  الخليج  لــدول 
إزاء  المجلس  دول  مــع  والــتــشــاور 

تطورات األوضاع في أفغانستان.

– الوكاالت: احتشد آالف المدنيين المستميتين على الفرار  كابول 
من أفغانستان في مطار العاصمة كابول أمس بعد سيطرة حركة طالبان 
اإلجــالء  عمليات  تعليق  إلــى  األمريكي  الجيش  دفــع  ما  العاصمة،  على 
بشأن  الــداخــل  فــي  المتحدة النــتــقــادات متصاعدة  الــواليــات  تعرض  مــع 

انسحابها من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.
وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار من بينهم من تعلق بطائرة 
في  ظهر  حسبما  المدرج  على  تسير  كانت  بينما  أمريكية  عسكرية  نقل 

لقطات نشرتها شركة إعالمية. وقتل خمسة أشخاص في هذه الفوضى.
ولم تتضح بعد مالبسات مقتل الخمسة في المطار. وقال مسؤول 
أمريكي إن الــقــوات أطلقت الــنــار فــي الــهــواء لــردع أنــاس حــاولــوا ركــوب 
طائرة عسكرية عنوة فيما كانت الطائرة في طريقها لنقل دبلوماسيين 

وموظفين أمريكيين الى خارج كابول.

كتب: عبداألمير السالطنة
لقي شاب بحريني مصرعه في الساعات األولى من 
صباح أمس )اإلثنين( إثر حادث مروري مروع على شارع 
االستقالل بعد أن انحشرت سيارته أسفل شاحنة كبيرة 

كانت تسير أمامه.
ــى أن شابا  وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة لــلــحــادث إلـ
ــارع  ــارتـــه عـــلـــى شــ ــيـ ــود سـ ــقـ ــان يـ ــ ــة( كـ ــنـ بــحــريــنــيــا )19 سـ
االستقالل وفقد السيطرة على عجلة القيادة فاصطدم 
نتج  آســيــوي،  يقودها  أمامه  تسير  كانت  كبيرة  بشاحنة 
عــن ذلـــك انــحــشــار ســيــارتــه أســفــل الــشــاحــنــة، مــا تطلب 
االستعانة برجال الدفاع المدني إلخراجه، إال أنه أصيب 
إنقاذه  الوطني  اإلسعاف  وحاول طاقم  بليغة،  بإصابات 
التي  اإلصــابــات  توفي بسبب  أنــه  إال  الــحــادث  فــي مكان 

لحقت به.

م�صرع �صاب انح�صرت �صيارته اأ�صفل �صاحنة على �صارع اال�صتقالل

موؤ�صـرات اإيجابيـة لتح�صـن الو�صع االقت�صـادي والمالي

ــي كـــابـــول ــ فـــو�ـــصـــى ورعــــــب ف

ارت�ف��اع الإي��رادات الحك�ومي��ة بن�سب��ة 23% وان�خ�ف��ا�ض الع�ج��ز %35

مجل�ـس الوزراء يدعو اإلى االلتزام باالإجراءات االحترازية �صمانا ل�صحة و�صـالمة الجميع

} �سمو �لي العهد رئي�س الوزراء خالل تر�ؤ�سه جل�سة مجل�س الوزراء.

} حشود من المدنيين األفغان يالحقون إحدى طائرات القوات األمريكية.

ص٦و7 عربية ودولية

ص2
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أخبار البحرين

أخبار البحرين

الـمـــالــيــــة  الـمـدفــوعـــات 

تــكـــ�صـــــــر  االإلكـتـرونــيــة 

دينار  مليون  ـــ200  ال حـاجـز 
ص8 مال وأعمال

ص4 قضايا وحوادث } السيارة عقب الحادث المروع.

} وزير المالية.

برنامجا تحفيزيا  ال�صياحة تطلق  هيئة 

وال�صـفـر الـ�صـيـاحة  �صــركـــات  لدعم 
أعــلــنــت هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض إطــــالق بــرنــامــج 
تحفيزي لدعم شركات السياحة والسفر في مملكة البحرين وتوسيع 
التشغيلية,  قــدراتــهــا  تعزيز  الــى  إضــافــة  تنافسيتها  ــادة  وزيــ أعمالها 
السياحة  قطاع  تطوير  في  الهيئة  جهود  دعــم  على  قدرتها  وبالتالي 

وجذب المزيد من السياح إلى البحرين من دول المنطقة والعالم.
جاء هذا اإلعالن خالل اجتماع عقدته هيئة البحرين للسياحة 
والــمــعــارض عــن بــعــد مــع عـــدد مــن شــركــات الــســيــاحــة والــســفــر، جــرى 
خالله تقديم شرح واف عن البرنامج الجديد وآلية عمله ومعاييره، 
مع توضيح حول المؤهلين لالستفادة منه من مزودي خدمات السفر 

والجوالت الداخلية.

ص8 مال وأعمال
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الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
ــاد  فــــي بــــدايــــة االجـــتـــمـــاع أشــ
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــنـــتـــائـــج لــقــاء 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى بــأخــيــه صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
المتحدة  العربية  بدولة اإلمارات 
الــشــقــيــقــة، مـــنـــوهـــا بـــمـــا عــكــســتــه 
ــارة ســـمـــوه لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ زيــ
مـــــــن حــــــــــرص مــــــتــــــبــــــادل ورؤيــــــــــة 
تعزيز  نحو  مشتركة  استراتيجية 
تجاه  والتنسيق  الثنائي  التعاون 
المستجدات اإلقليمية والدولية.

ــد الــمــجــلــس الــحــرص  ثـــم أكــ
الشباب  أمــام  الفرص  تهيئة  على 
الــبــحــريــنــي لــلــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة 
ــتــــحــــدي واالبــــتــــكــــار فــي  بـــــــروح الــ
النهضة التنموية تحقيقًا للرؤية 
الملكية السامية لحضرة صاحب 
الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، 
مـــنـــوهـــًا الــمــجــلــس بــجــهــود سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الـــشـــبـــاب في 
ــتــــي تــحــفــز  ــادرات الــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ تـــبـــنـــي الـ
الــشــبــاب عــلــى اإلبــــــداع والــتــمــيــز، 
وذلك في معرض تنويه المجلس 

باليوم الدولي للشباب.
ــد ذلـــــــك أكـــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــعــ بــ
بكافة  االلـــتـــزام  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
ــذ  اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة وأخــ
المرحلة  خالل  والحذر  الحيطة 
النتشار  التصدي  ضمن  الحالية 
بما يضمن صحة  كورونا  فيروس 
وسالمة الجميع ويعزز ما تحقق 

من نتائج على هذا الصعيد.
ــابــــع  إلـــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، تــ
ــورات  ــ ــطـ ــ ــام تـ ــمــ ــتــ ــاهــ الـــمـــجـــلـــس بــ
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، مــؤكــدًا 

واالستقرار  األمن  تحقيق  أهمية 
ــي، وقــــــد كــلــف  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ لـــلـــشـــعـــب األفـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ الــمــجــلــس وزيــ
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــاســ إطــــــار رئــ
التعاون  الحالية لمجلس  للدورة 
للتنسيق  العربية  الخليج  لــدول 
إزاء  المجلس  دول  مــع  والــتــشــاور 

تطورات األوضاع في أفغانستان.
بـــعـــدهـــا نـــظـــر الــمــجــلــس فــي 
الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

التالية:
الخدمة  مجلس  مــذكــرة    -1
عدد  هيكلة  إعــادة  بشأن  المدنية 
مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــهــدف 

زيادة الكفاءة وتحسين األداء.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة    -2
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــيــن وزارة  تــفــاهــم  بــشــأن مـــذكـــرة 
الــعــامــة للغذاء  والــهــيــئــة  الــصــحــة 
والـــــــــــــدواء بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
ــتــــي  ــة الـــشـــقـــيـــقـــة، والــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
تحسين  مـــجـــاالت  فـــي  الــبــلــديــن 
الــوضــع الــغــذائــي والــصــحــي على 

المستويين الوطني والخليجي.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة    -3
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــوازن الـــمـــالـــي بـــشـــأن تــقــريــر  ــ ــتـ ــ والـ
ــاب الـــخـــتـــامـــي الـــمـــوحـــد  ــســ ــحــ الــ
تــنــفــيــذ  أداء  وتــــقــــريــــر  لــــلــــدولــــة 
ــيــــة والــــمــــنــــاقــــالت بــيــن  ــيــــزانــ الــــمــ
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ اعــــتــــمــــادات الـ

 2020 الـــمـــالـــيـــة  لــلــســنــة  ــة  ــلـــدولـ لـ
.2021-

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة    -4
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ـــول نــتــائــج  ــالـــي حــ ــمـ والـــــتـــــوازن الـ
للوزارات  السنوي  نصف  االقفال 
ــزة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــفــتــرة  ــ ــهــ ــ واألجــ
والذي   ،2021 يونيو   30 المنتهية 
أظهر ارتفاع اإليرادات بنسبة %23 
عن النتائج نصف السنوية للسنة 
ارتفاع  جانب  الــى   ،2020 المالية 
بنسبة  النفطية  غــيــر  اإليــــــرادات 
الــمــصــروفــات  انخفضت  كــمــا   .%4
الــعــامــة بــنــســبــة 4% عـــن الــنــتــائــج 
نــصــف الــســنــويــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
فــي  ــا  ــفــــاضــ انــــخــ ــل  ــمـ ــشـ تـ  ،2020
الـــمـــصـــروفـــات الـــمـــتـــكـــررة بــنــســبــة 

العجز  انخفاض  إلى  أدى  ما   ،%2
بنفس  مقارنة   %35 بنسبة  الكلي 

الفترة من العام الماضي.
الــصــحــة  وزيـــــــرة  مــــذكــــرة    -5
ــاد  ــمـ ــتـ ــائـــج تــقــيــيــم واعـ ــتـ ــأن نـ بــــشــ
البحرين  بمملكة  المستشفيات 
الثانية الممتدة  خالل )المرحلة 
يــونــيــو  ــى  حـــتـ  2019 ــايـــر  ــنـ يـ ــــن  مـ
ضمان  إلــى  تهدف  والــتــي   ،)2020
االمـــتـــثـــال لــأنــظــمــة والــمــعــايــيــر 
الــمــعــتــمــدة لــلــخــدمــات الــمــقــدمــة 

للمرضى والرعاية.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة    -6
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
عــلــى  الــــحــــكــــومــــة  ردود  بـــــشـــــأن 
بقانون  واقتراح  برغبة  اقتراحين 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــن مـــجـــلـــس الـ ــ ــة مــ ــدمــ ــقــ مــ

من  مقدمين  بقانون  واقتراحين 
مجلس الشورى. 

استعرض المجلس الموضوع 
التالي:

المواصالت  وزيــر  مذكرة    -1
ــيـــر عــمــل  واالتــــــصــــــاالت بــــشــــأن سـ
أولويات الوزارة لعام 2021-2020.

ــلـــس عـــلـــمـــًا  ــجـ ــمـ ـــذ الـ ــ ثـــــم أخــ
مــن خـــالل تــقــاريــر الـــــوزراء بشأن 
البحرين  مملكة  مــشــاركــة  نتائج 
ــة  ــيـ ــبـ ــمـ األولـ ــاب  ــ ــعــ ــ األلــ دورة  فـــــي 
ــيـــن »أولـــمـــبـــيـــاد  ــثـــالثـ الـــثـــانـــيـــة والـ
طوكيو« 2020، وتحقيق المنتخب 
ــة لـــقـــب  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــرة الـ ــ ــكــ ــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
الــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة الــســادســة 
عشرة للمنتخبات للناشئين التي 

استضافتها مملكة البحرين.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء..

مجل���س �ل��وزر�ء ي�ش��يد بنتائ��ج لق��اء جالل��ة �لمل��ك بول��ي عه��د �أبوظب��ي
تاأكي�د اأهمي�ة تهيئ�ة الفر��س اأم�ام ال�س�باب البحرين�ي للم�س�اهمة الفاعل�ة ب�روح التح�دي والبت�كار

�لتنوي��ه بجه��ود نا�ش��ر ب��ن حم��د ف��ي تبن��ي مب��ادر�ت تحفي��ز �ل�ش��باب عل��ى �لإب��د�ع و�لتمي��ز

تكليف وزير �لخارجية للتن�شيق مع دول  �لتعاون �إز�ء �لتطور�ت في �أفغان�شتان

الكف�اءة  لزي�ادة  ال�ح��كومية  ال�ج��هات  م�ن  ع��دد  ه�يك��لة  اإع�ادة  عل�ى  الموافق�ة 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الجلسة األسبوعية للمجلس.

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
األعلى  القائد  نائب  العهـد  ولـي 
استمرار  الـــوزراء  مجلـس  رئيـس 
تــعــزيــز الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة 
البحرين وجمهورية  بين مملكة 
ــا يـــخـــدم  ــمـ ــة بـ ــقـ ــديـ ــد الـــصـ ــنـ ــهـ الـ
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة، مــنــوهــا 
سموه بعمق العالقات التاريخية 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 
التعاون  يشهده  وما  الصديقين، 
الــثــنــائــي مــن تــطــور وتــقــدم على 

جميع األصعدة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في 
بحضور  أمــس،  القضيبية  قصر 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
الــوطــنــي والــفــريــق الـــركـــن ذيـــاب 
هيئة  رئــيــس  النعيمي  صقر  بــن 
ــواء بـــحـــري أجــــاي  ــلــ األركـــــــــان، الــ
كــوتــشــار قــائــد األســطــول الغربي 

وذلك  المرافق،  والوفد  الهندي 
الهندية  المدمرة  زيارة  بمناسبة 
للقوات  الــتــابــعــة  كــوتــشــي(   INS(
ــة الــهــنــد  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـــبـــحـــريـــة بـ

الصديقة للبالد.

ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ورحــــــــــــــــب ســــــــمــــــــوه بـ
ــــي الـــهـــنـــدي  ــربـ ــ ــغـ ــ ــول الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ األسـ
ــدا دعــم  ــؤكـ ــق، مـ ــرافـ ــمـ والــــوفــــد الـ
عالقات  تعزيز  في  يسهم  ما  كل 
تربط  التي  المتميزة  الصداقة 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة 
الــهــنــديــة الــصــديــقــة، وتـــم خــالل 
ــاء اســــتــــعــــراض عــــــدد مــن  ــقــ ــلــ الــ
ذات  ــات  ــوعــ ــوضــ ــمــ والــ ــايـــا  الـــقـــضـ

االهتمام المشترك. 

ول����ي �ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء ي���وؤك���د ����ش��ت��م��ر�ر 

�ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن �ل��ب��ح��ري��ن و�ل��ه��ن��د

اســتــقــبــل الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحــمــد 
الــمــلــكــي  الــــــديــــــوان  وزيـــــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل 
بـــمـــكـــتـــبـــه بـــــالـــــديـــــوان الـــمـــلـــكـــي أمــــس 
عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد جمشير  الــســيــد 
اللجنة  رئــيــس  الــشــورى  مجلس  عــضــو 
له  المغفور  لفعاليات  العليا  المنظمة 
ــد آل  ــإذن اهلل الــشــيــخ عــيــســى بـــن راشــ بــ
دينة  بــن  ــد  راشـ الــســيــد  يــرافــقــه  خليفة 
اللجنة  أعــضــاء  جمعان  خالد  والسيد 
عبدالرحمن  السيد  سلم  حيث  العليا، 
ــداة الـــــى حــضــرة  ــهــ جــمــشــيــر نــســخــة مــ
المفدى  الــبــالد  ملك  الجاللة  صاحب 
ــراك« الــذي  مــن كــتــاب »الــزيــنــة.. فــي ذكــ
يــوثــق مــســيــرة حــيــاة الــشــيــخ عيسى بن 

راشد رحمه اهلل.
السيد خالد  الوزير من   كما تسلم 
لميراكل  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  جــمــعــان 
غــرافــيــكــس نــســخــة مـــهـــداة إلــــى جــاللــة 
الــمــلــك الــمــفــدى مــن كــتــاب »وحــــدة في 
األديـــان في  عــن  الــذي يتحدث  التنوع« 

كلمة جاللته  تــصــدرت  وقــد  الــبــحــريــن، 
مقدمة الكتاب.

بذل  الـــذي  بالجهد  الــوزيــر   وأشـــاد 
في إعداد هذا الكتاب المهم الذي يبرز 
الجهود الكبيرة لجاللة الملك المفدى 
في احتضان المملكة لمختلف األديان 
تــرســيــخ قيم  فــي  الـــرائـــد  ودور جــاللــتــه 
ــن األديـــــــان  ــيـ ــح والـــتـــعـــايـــش بـ ــامـ ــسـ ــتـ الـ

والثقافات.

ــوان الــمــلــكــي  ــ ــديـ ــ ــر الـ ــ ــوه وزيــ ــ  كـــمـــا نـ
»الــزيــنــة فــي ذكـــراك«  كــتــاب  بما تضمنه 
ق  توِثّ قيمة  ومعلومات  موضوعات  من 
ــخ عـــيـــســـى بــن  ــيـ ــشـ ــرة الـــــراحـــــل الـ ــيـ ــسـ لـ
الحافلة  اهلل-  -رحمه  خليفة  آل  راشــد 
بإسهامات  مشيًدا  واإلنــجــاز،  بالعطاء 
مــن خــدمــات جليلة  قدمه  ومــا  الفقيد 
لــلــوطــن فــي مــجــال الــقــضــاء والــثــقــافــة 

والرياضة والشعر الغنائي والتراث. 

ي��ت�شلم ن�ش�خة م�ن كت�اب  �ل�م�ل�ك��ي  �ل��دي���و�ن  وزي��ر 

»�لزين�ة ف�ي ذك�ر�ك« وك�ت���اب »وح��دة ف��ي �ل�ت�ن��وع«

أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
البحرين  مملكة  اهتمام  الوطني 
وحــرصــهــا عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل 
األداء  وفــاعــلــيــة  كـــفـــاءة  لــتــعــزيــز 
ــنــــمــــاء االقــــتــــصــــادي،  ــي والــ ــالـ ــمـ الـ
وتحقيق أفضل النتائج على كافة 
األصـــعـــدة، بــمــا يــصــب فــي صالح 
بما  مشيدًا  والمواطنين.  الوطن 
متفانية  روح  مــن  الجميع  أبـــداه 
ضــمــن  ودؤوب  مـــخـــلـــص  ــل  ــمــ وعــ
فــريــق الــبــحــريــن الــــواحــــد، األمـــر 
الـــذي أســهــم فــي مــواصــلــة الــدفــع 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ بــعــجــلــة الـــتـــنـــمـــيـــة االقـ
والــتــغــلــب عــلــى كــافــة الــتــحــديــات 
الــتــي فــرضــتــهــا  جــائــحــة فــيــروس 

كورونا )كوفيد-19(.
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وأشــــــــــــــــــار وزيـــــــــــــــر الـ
نتائج  أن  إلى  الوطني  واالقتصاد 
للوزارات  السنوي  نصف  اإلقفال 
والجهات الحكومية المنتهية في 
أّن  لتؤكد  جــاءت   2021 يونيو   30
أن  اســتــطــاعــت  الــبــحــريــن  مملكة 
على  البناء  نحو  تقدمها  تواصل 
ــازات مــثــمــرة  ــجــ ــا تــحــقــق مـــن إنــ مـ
الــواحــد  الــبــحــريــن  فــريــق  حققها 

بفضل ما يبديه من بذل وعطاء 
التطلعات  يلبي  بــمــا  مستمرين 

واألهداف المنشودة .
المالية  وزارة  أوضــحــت  وقـــد 
ــه وفـــًقـــا  ــ ــنـــي أنـ ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
لــنــتــائــج اإلقـــفـــال نــصــف الــســنــوّي 
لــــلــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
يونيو   30 فــي  المنتهية  لــلــفــتــرة 
اإليــــــــرادات  ــالـــي  ــمـ إجـ ــإن  ــ فـ  2021
بــلــغ 1119  الــمــحــصــلــة  الــفــعــلــيــة 
تصل  ارتفاع  بنسبة  دينار،  مليون 
تنفيذ  بــنــتــائــج  مــقــارنــة   %23 إلـــى 
نــصــف الــســنــويــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 

بــســبــب  وذلــــــك   ،2020 الـــســـابـــقـــة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط مــمــا أدى 
النفطية  اإليـــــــرادات  ارتـــفـــاع  إلـــى 
مــقــارنــًة  بــنــســبــة %33  الــمــحــصــلــة 
للسنة  ــا  ــهـ ذاتـ الــفــتــرة  بــمــحــصــلــة 
ارتـــفـــعـــت  كـــمـــا   ،2020 الـــمـــالـــيـــة 
بنسبة  النفطية  غــيــر  اإليــــــرادات 
للسنة  الفترة  بنفس  مقارنة   %4
نــتــيــجــة  وذلــــــك   ،2020 الـــمـــالـــيـــة 
االقتصادي على  النشاط  تحسن 
واإلقليمية  العالمية  المستويات 

والمحلية .
وفــيــمــا يــخــص الــمــصــروفــات 

ــالــــي  ــة، فــــقــــد بــــلــــغ إجــــمــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
نتائج  فــي  الفعلية  الــمــصــروفــات 
الـــســـنـــوي 1639  نـــصـــف  ــال  ــفــ االقــ
ــار، مــحــقــقــة بــذلــك  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
انـــخـــفـــاضـــًا فــــي الــــصــــرف بــنــســبــة 
تنفيذ  بنتائج  مقارنة   %4 قــدرهــا 
للسنة  السنوي  نصف  الميزانية 
 1708 والـــبـــالـــغـــة   2020 الــمــالــيــة 
النتائج  بينت  كما  دينار،  ماليين 
ــات  ــصــــروفــ ــمــ انــــخــــفــــاضــــًا فــــــي الــ
المتكررة بنسبة 2% مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2020 .
ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــمــســتــويــات 

مــن اإليــــرادات والــمــصــروفــات فإن 
الــعــجــز الــفــعــلــي لــإقــفــال نصف 
الــمــالــيــة 2021،  لــلــســنــة  الــســنــوي 

بلغ 520 مليون دينار، بانخفاض 
نصف  بالعجز  مقارنة   %35 قــدره 

السنوي للسنة المالية 2020.

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله قائد األسطول الغربي الهندي.

} وزير الديوان الملكي خالل تسلمه الكتابين.

} وزير المالية.

النتهاء من الإقفال ن�سف ال�سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

�ل��م��ال��ي  �لأد�ء  وف��اع��ل��ي��ة  ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ع��م��ل  م��و����ش��ل��ة  �ل��م��ال��ي��ة:  وزي����ر 

و�ل���ن���م���اء �لق���ت�������ش���ادي ب���م���ا ي�����ش��ب ف����ي ����ش���ال���ح �ل����وط����ن و�ل��م��و�ط��ن��ي��ن
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ل��دى ال�صي��ن المعي��ن  �ص��فير المملك��ة  التربي��ة ي�ص��تقبل  وزي��ر 

تــســتــعــد الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة إلطــــالق 
4 مــؤتــمــرات دولـــيـــة فـــي عـــدد مـــن الــمــجــاالت: 
ــنـــدســـة والــــمــــوارد  ــهـ الــمــحــاســبــة واإلعــــــــالم والـ
البشرية، إضافة إلى الملتقى االفتراضي األول 
بمشاركة  وذلك  المجتمع،  لالستدامة وخدمة 
المتخصصين من مختلف دول  مجموعة من 

العالم. 
ويأتي مؤتمر »دور التكنولوجيا في الهندسة 
ــي بـــيـــئـــات الــتــصــمــيــم  ــة فــ ــدامــ ــتــ لـــضـــمـــان االســ
المعماري والداخلي« في فبراير 2022 بالتعاون 
واإللكترونيات  الكهرباء  مهندسي  معهد  مــع 
تقني  مهني  مجتمع  أكبر  يعد  الــذي   »IEEE«
علمية  منصة  إنشاء  بهدف  وذلــك  العالم،  في 
تـــعـــاونـــيـــة لــلــعــلــمــاء والـــبـــاحـــثـــيـــن والــمــهــنــيــيــن 
التخصصات،  المتعدد  التفكير  على  للتركيز 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــكــشــاف أحــــدث االبــتــكــارات 
واالتجاهات في الهندسة والتكنولوجيا، وذلك 
التكنولوجية  للتحديات  حلول  لتوليد  سعًيا 
المحلية والدولية ذات الصلة ببيئات التصميم 

المعماري والداخلي المستدامة. 
الــدولــي األول  الــمــؤتــمــر  يــخــص  أمـــا فيما 
ــة والــــــــذي مــــن الــمــقــرر  ــيـ ــالـ ــمـ لــلــمــحــاســبــة والـ
لتوفير  يسعى  فهو   2021 ديسمبر  في  إطالقه 
لتبادل  والمهنيين  والمفكرين  للعلماء  منصة 
ــال الــمــحــاســبــة والــمــالــيــة  خـــبـــراتـــهـــم فــــي مـــجـ
واستخدام التكنولوجيا في خدمات المحاسبة 
والــمــالــيــة، إضـــافـــة إلـــى تــعــزيــز الــعــالقــات بين 
والمحليين في هذا  العالميين  المتخصصين 
المعرفة  رفــع مستوى  فــي  يسهم  مــا  الــمــجــال، 

واالطالع على التجارب العالمية. 
الـــثـــالـــث لقسم  ــى الــمــؤتــمــر  وبــالــنــســبــة إلــ
االعالم والعالقات العامة »االتصال المؤسسي 
فــي الخليج الــعــربــي تــجــارب وتــحــديــات« الــذي 
أكــتــوبــر 2022، ســيــتــم من  فـــي  إطـــالقـــه  ســيــتــم 
خالله التطرق إلى عدة محاور، أهمها تجارب 
خليجية في االتصال المؤسسي، إدارة السمعة 

التسويق  للمؤسسة،  الذهنية  الــصــورة  وبــنــاء 
المؤسسي بين المنهج اإللكتروني والتأثيري. 
وســـيـــهـــدف هــــذا الــمــؤتــمــر الــــى الـــتـــعـــرف على 
المشكالت والتحديات التي تواجه المؤسسات 
قراءة  لها،  الحلول  ووضع  والرسمية  التجارية 
تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات ومــــدى 
االستجابة للتطوير بما يتماشى مع التطورات 
التقنية الحديثة، ودراسة تطورات بناء الصورة 
فـــي منطقة  الــوطــنــيــة  لــلــمــؤســســات  الــذهــنــيــة 

الخليج العربي.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن مــؤتــمــر الـــمـــوارد 
 ،2022 نوفمبر  فــي  سينطلق  الــثــانــي  البشرية 
في  الــمــعــاصــرة  القضايا  مــن  عـــدًدا  وسيناقش 
مــجــال إدارة الـــمـــوارد الــبــشــريــة، مــنــهــا: الــذكــاء 
الــبــشــريــة،  الـــــمـــــوارد  إدارة  ــي  فــ ــاعـــي  ــنـ االصـــطـ
االغتراب والتنقل الدولي، العالقات الصناعية 
الشركات  فــي  البشرية  الــمــوارد  إدارة  والــعــمــل، 
فــي  الـــمـــعـــرفـــة  إدارة  الـــجـــنـــســـيـــات،  الـــمـــتـــعـــددة 
الــتــخــصــص، الــقــضــايــا األخــالقــيــة والــقــانــونــيــة 
والمجتمع  الثقافة  البشرية،  الموارد  إدارة  في 
العمل  بــيــن  الـــتـــوازن  الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  وإدارة 
في  المالية  العمل،  مكان  في  التنوع  والحياة، 
إدارة  العالمية،  االتــجــاهــات  البشرية،  الــمــوارد 
إدارة  واالستدامة،  الخضراء  البشرية  الــمــوارد 

المواهب العالمية. 
كما ستطلق الجامعة الخليجية في يناير 
لالستدامة  األول  اإلقــلــيــمــي  »الملتقى   2022
وخدمة المجتمع« والذي بدوره سيلقي الضوء 
في  واالستدامة  المجتمع  خدمة  قضايا  على 
منها  والمستجدة،  المتسارعة  التطورات  ظل 
المستدامة  والتنمية  الشباب  تمكين  قضايا 
مملكة  رؤيــة  مع  تماشيًا  المجاالت  جميع  في 
إلــى  الــمــؤتــمــر  هـــذا  ويـــهـــدف  الــبــحــريــن 2030، 
ــز الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر  ــراكــ الـــتـــعـــريـــف بــــــدور مــ
في  االســتــدامــة  ومــركــز  المجتمعية  والــشــراكــة 
الجامعات، وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث 

الخاصة بخدمة المجتمع واالستدامة. 
خــالل  مــن  الخليجية  الــجــامــعــة  وتــطــمــح 
إلــى عــرض تجربتها في  الملتقى  اطــالق هــذا 
خدمة المجتمع واالستدامة إضافة إلى عرض 
مختلف التجارب المقارنة من جامعات ومراكز 
وخاصة،  عامة  ومؤسسات  متخصصة  وجهات 
وإبراز أهم المعوقات والتحديات التى يواجهها 
العربية  المنطقة  في  المجتمع  خدمة  قطاع 

عامًة والخليج العربي على وجه الخصوص.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال د. مــهــنــد الــمــشــهــدانــي 
قــد جــاءت  الــمــؤتــمــرات  مــن  السلسلة  هــذه  »إن 
في  المتواصلة  الجامعة  إلنــجــازات  اســتــمــراًرا 
الماضية،  الفترة  العلمي خالل  البحث  مجال 
فلقد عملنا بجهد كبير من أجل تعزيز ثقافة 
منها:  األصعدة،  على مختلف  العلمي  البحث 
إلــــى تنظيم  ــة  ــافـ إطـــــالق مـــجـــالت بــحــثــيــة إضـ
الجامعة لمجموعة من المنتديات والمؤتمرات 
ــاديــــمــــي الــمــاضــي  ــام األكــ ــعــ ــــالل الــ الـــدولـــيـــة خـ
مـــن مختلف  بــاحــثــا  مـــن 120  أكــثــر  بــمــشــاركــة 
في  ساهم  ثقافًيا  تنوًعا  عكس  ما  العالم  دول 
بين  التواصل  وتعزيز  واألفكار  الخبرات  تبادل 
في  وذلك  والمتخصصين،  الباحثين  مختلف 
مجاالت اإلعالم الرقمي وإدارة الموارد البشرية، 
في  والــتــحــوالت  الــداخــلــي،  التصميم  وهندسة 

التعليم العالي في ظل كوفيد 19«. 
وأضـــــاف الــمــشــهــدانــي أن هــــذا الـــنـــوع من 
الـــمـــؤتـــمـــرات يـــدعـــم مــســيــرة الــبــحــث الــعــلــمــي 
ويعكس  البحرين  مملكة  فــي  التنموي  ــره  وأثـ
العلمية  بالبيئة  ومؤسساتها  المملكة  اهتمام 
ــة إلــــــى دعـــم  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيـ ــثـ ــبـــحـ واإلنــــــــجــــــــازات الـ
التي  العلمي  للبحث  الوطنية  االستراتيجية 
أطــلــقــهــا مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، مــبــيــًنــا أن 
للمشاركة  التقديم  يمكن  الــمــؤتــمــرات  جميع 
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ــــق طــبــيــب  ــريـ ــ ــفـ ــ ــبــــل الـ ــتــــقــ اســ
ــبــــداهلل آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الوطني  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
عطاطرة  غالب  تسنيم  الــدكــتــورة 
مــمــثــل مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــة بـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
لمكتب  ممثاًل  تعيينها  بمناسبة 
بحضور  المملكة،  لدى  المنظمة 
القطاع  في  المسؤولين  من  عــدد 

الصحي الحكومي.
ــلـــقـــاء، هــنــأ رئــيــس  وخـــــالل الـ
الــــمــــجــــلــــس األعـــــــلـــــــى لـــلـــصـــحـــة 
بتولي  عطاطرة  تسنيم  الدكتورة 
مملكة  أن  مــؤكــدًا  المنصب،  هــذا 
البحرين ستقدم كل الدعم الالزم 
من  تتبناه  مــا  كــل  فــي  للمنظمة 
جـــهـــود وخــــدمــــات وإجـــــــــراءات في 
الــمــجــاالت الــصــحــيــة ســعــًيــا نحو 
تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف الــمــشــتــركــة 
الـــمـــنـــشـــودة، مــتــمــنــيــًا لــلــدكــتــورة 
عطاطرة كل التوفيق والنجاح في 

مهام عملها بمملكة البحرين.
العالقات  تعزيز  أهمية  وأكــد 
البحرين  مملكة  بــيــن  المتميزة 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــحــ ومـــنـــظـــمـــة الــــصــ
ــر الـــمـــســـتـــمـــر لــتــلــك  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
الــمــجــال الصحي،  فــي  الــعــالقــات 
المعين  الممثل  وجــود  من خالل 
لمكتب منظمة الصحة العالمية 
تنفيذ  ومتابعة  البحرين  بمملكة 
الــمــشــاريــع مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
تطوير  فــي  يسهم  بما  العالمية، 
مختلف  في  المستقبلية  الــرؤيــة 
المجاالت الصحية، وبما يتوافق 

تتبناها  التي  والغايات  واألهــداف 
تطلعات  مـــع  ــواءم  ــتـ وتـ الــمــنــظــمــة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي الــمــجــال 

الصحي. 
ــار، نــوه رئيس  وفــي هــذا اإلطــ
المجلس األعلى للصحة بالزيارة 
بها  قــام  التي  الناجحة  الرسمية 
ــيــــدروس غــيــبــريــســوس  ــتـــور تــ الـــدكـ
الصحة  ل منظمة  الــعــام  الــمــديــر 
الـــعـــالـــمـــيـــة، بــمــنــاســبــة االفـــتـــتـــاح 
الصحة  منظمة  لمكتب  الرسمي 
طيبة  فرصة  شكلت  إذ  العالمية 
لالطالع على المنجزات الصحية 
ــلـــى تــجــربــة  وكــــذلــــك االطــــــــالع عـ
واإلجـــــراءات  الــمــتــمــيــزة  المملكة 
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
ــا لــلــتــصــدي  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ الــــتــــي تـــــم اتـ
انتشارها،  مــن  والــحــد  للجائحة 
ــفــــظ صــحــة  ـــم فــــــي حــ ــهــ ــ ــا أسـ ــمــ بــ

وسالمة المواطنين والمقيمين.
واســـتـــعـــرض الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
مـــع  ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل  عـــــــبـــــــداهلل  بـــــــن 
االستراتيجية  عطاطرة  الدكتورة 
الوطنية للصحة وآخر المشاريع 
ــدات والــــــمــــــبــــــادرات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
ــب فــي  ــصــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
تحسين جودة الخدمات الصحية 
ــا نـــوه  وتـــعـــزيـــز اســـتـــدامـــتـــهـــا، كـــمـ
القطاع  منتسبي  جميع  بــجــهــود 
في  والمعطاءة  الكبيرة  الصحي 

خدمة مملكة البحرين.
ــا بـــحـــث الـــفـــريـــق طــبــيــب  كـــمـ
ــبــــداهلل آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
مــشــروع  مــســتــجــدات  آخـــر  خليفة 
ــي  ــنــ ــوطــ ــي الــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــــضـــــمـــــان الـ
ــي« الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ »صـ
يرتكز  متميز  نــظــام صــحــي  بــنــاء 
ــام الــــجــــودة واالخـــتـــيـــار  عـــلـــى نـــظـ

الخدمات  واالستدامة في تقديم 
إلى  المشروع  إذ يهدف  الصحية، 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
الــعــديــد من  مــن خــالل  المقدمة 

المشاريع والمبادرات المتميزة.
د.عطاطرة  أكــدت  من جهتها 
الــعــالــمــيــة  الـــصـــحـــة  مــنــظــمــة  أن 
التعاون مع  أواصر  بتقوية  تفخر 
مملكة البحرين من خالل إنشاء 
في  المملكة  في  الجديد  مكتبها 
لتعزيز  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  إطـــار 
الطويلة  االستراتيجية  الشراكة 
ــل تــحــقــيــق هـــدف  ــ األمــــــد مــــن أجـ
وأن  الشاملة  الصحية  التغطية 
مع  ليتواءم  جــاء  المكتب  افتتاح 
ــات مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي  ــ ــويـ ــ أولـ
االســـتـــمـــرار بــاالهــتــمــام بــالــقــطــاع 
الــصــحــي وضــمــان الــحــفــاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

أعـــــرب ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
الــبــارزة  تــقــديــره للجهود  الــشــبــاب عــن  وشــئــون 
التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في كافة 
األصعدة خصوصًا في محاربة فيروس كورونا.

الدكتورة  سموه  استقبال  ذلك خالل  جاء 
تــســنــيــم عـــطـــاطـــرة مـــمـــثـــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
مملكة  فــي  المنظمة  مكتب  ومــديــر  العالمية 

البحرين.
وهــنــأ ســمــوه الـــدكـــتـــورة تــســنــيــم عــطــاطــرة 
لها  سموه  متمنيًا  المنصب،  توليها  بمناسبة 
دوام التوفيق والنجاح وبذل الجهود لمواصلة 
مواجهة جائحة فيروس كورونا والتغلب عليها 
بإذن اهلل، مشيدًا سموه بالدور الفعال للمنظمة 

في هذا الجانب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا قــــدمــــت الــــدكــــتــــورة تــســنــيــم 

الشيخ  سمو  إلــى  وتقديرها  شكرها  عطاطرة 
ــلــــى حــســن  عــ ــفـــة  ــيـ ــلـ ــد آل خـ ــمــ ــن حــ ــ بــ ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
االســتــقــبــال، مــؤكــدة أنــهــا حــريــصــة عــلــى عكس 
البحرين  مملكة  لمواجهة  المتطورة  الــصــورة 
لفيروس كورونا والتي ضربت أروع األمثلة في 
العديد من  والتقدم على  واإلخــالص  التفاني 
دوام  البحرين  لمملكة  ومتمنية  العالم،  دول 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
ــلـــك لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة  الـــمـ
أحمد  السفير  الشباب  وشـــؤون 
عـــبـــداهلل الــهــرمــســي الــهــاجــري 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 

جمهورية إندونيسيا.
ــوه ســمــوه  ــــالل الــلــقــاء نــ وخـ
البحرين  مملكة  ســفــراء  بـــدور 
ــعــــاون  ــتــ فـــــي دعـــــــم مـــــجـــــاالت الــ
البلدان  مختلف  مع  المشترك 
آفـــاق جــديــدة لمزيد من  وفــتــح 
هذا التعاون المثمر والبناء بما 
التي  الطيبة  الــعــالقــات  يــخــدم 
تــربــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــهــذه 
ــدور ومــكــانــة  ــ ــدول وتـــعـــزيـــزا لـ ــ الــ
مملكة البحرين على المستوى 
اإلقليمي والعالمي بما يتوافق 
مـــع تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.

ناصر  الشيخ  سمو  وأعـــرب 
بن حمد آل خليفة عن تمنياته 

لــدى  الــبــحــريــن  مملكة  لسفير 
بالتوفيق  إندونيسيا  جمهورية 
ــامـــه  ــهـ مـ أداء  فــــــي  والــــــــســــــــداد 
وتحمل  الجديدة  الدبلوماسية 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  هـــــــذه الــــمــــســــؤولــ
العالقات  تطوير  على  والــعــمــل 
بين مملكة البحرين وجمهورية 
إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجاالت.
ومــــن جــانــبــه أكــــد الــســفــيــر 
ــد عـــــــبـــــــداهلل الــــهــــرمــــســــي  ــ ــمــ ــ أحــ
الــهــاجــري حــرصــه عــلــى تنفيذ 
تــــوجــــيــــهــــات حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
ــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى  ــ ــاللـ ــ ــجـ ــ الـ
فـــي بــــذل الــمــزيــد مـــن الــجــهــود 
ــر  ــ ــزيـــز أواصــ ــعـ ــلـــى تـ والـــعـــمـــل عـ

الــــتــــعــــاون وروابــــــــــط الـــصـــداقـــة 
البحرين  مملكة  بين  الوثيقة 
معربا  انــدونــيــســيــا  وجــمــهــوريــة 
عن شكره وتقديره لسمو الشيخ 
آل خليفة على  ناصر بن حمد 
المزيد  بفتح  وتوجيهاته  دعمه 
البلدين  بين  التعاون  آفــاق  من 

الصديقين.

ناصر  الشيخ  سمو  استقبل 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ الـــمـــلـــك لــــألعــ
عبداهلل  السيد  الــشــبــاب  وشـــؤون 
بن راشد المديلوي سفير سلطنة 
عمان الشقيقة، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله في مملكة البحرين، 
وذلــــك بــحــضــور الــشــيــخ عــبــداهلل 
وزارة  وكيل  خليفة  آل  أحمد  بن 

الخارجية للشؤون السياسية.
ــد ســمــو  ــ ــــالل الـــلـــقـــاء، أكـ وخــ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الوثيقة  العالقات األخوية  عمق 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 
ــا  ــبـــيـــهـــمـــا الـــشـــقـــيـــقـــيـــن ومــ وشـــعـ
تــطــور مستمر على  مــن  تــشــهــده 
جميع األصــعــدة، وذلــك في ظل 

الــتــوجــيــهــات الــســديــدة مـــن قبل 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى وأخـــيـــه حــضــرة 
صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد سلطان ُعمان 

الشقيقة.
وأشــــــــــــاد ســـــمـــــوه بـــالـــجـــهـــود 
الطيبة التي بذلها سفير سلطنة 
عمان خالل فترة عمله، متمنيا 
والــنــجــاح في  التوفيق  لــه  ســمــوه 

حياته العملية المقبلة.
مـــــن جــــانــــبــــه أعــــــــرب ســفــيــر 
سلطنة عمان عن شكره وتقديره 
لــســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حمد 
سموه  يبديه  ما  على  خليفة  آل 
مـــن اهــتــمــام بــتــطــويــر الــعــالقــات 

الــبــحــريــنــيــة الــعــمــانــيــة، مــنــوهــا 
في  ومساندة  دعــم  لقيه من  بما 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، أســهــمــت في 
تسهيل مهام عمله في المملكة، 
البلدين  بين  العالقات  بتطوير 

في مختلف المجاالت.
كــمــا اســتــقــبــل ســمــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمــ حــ ــن  ــ بــ ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال 
اإلنــــســــانــــيــــة وشـــــــــــؤون الـــشـــبـــاب 
ــالم  ــ ــذر اإلسـ ــ الـــدكـــتـــور مــحــمــد نـ
سفير جمهورية بنغالديش لدى 

مملكة البحرين.
سموه  رحــب  اللقاء،  وخــالل 
بــســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة بــنــغــالديــش 
به  تمتاز  بما  مــشــيــًدا  الشعبية، 
بين  القائمة  الــصــداقــة  عــالقــات 

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجــمــهــوريــة 
بــنــغــالديــش الــشــعــبــيــة مــن تطور 
سموه  مــؤكــدا  مستمرين،  ونــمــاء 
أهـــمـــيـــة تــنــمــيــة الــــعــــالقــــات بــيــن 
ــى  ــا إلـ ــهـ ــن واالرتــــــقــــــاء بـ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
ــا يـــعـــود  ــمــ ــات أرحـــــــــب بــ ــويــ ــتــ مــــســ
البلدين  على  والمنفعة  بالخير 

والشعبين الصديقين.
ــاد الــدكــتــور  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
محمد نذر اإلسالم بحرص سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عــلــى تــطــويــر عـــالقـــات الــتــعــاون 
الصديقين،  البلدين  بين  البناء 
ــن اعـــــتـــــزازه وتـــقـــديـــره  ــا عــ ــرًبـ ــعـ مـ
البلدين  بين  الثنائية  للعالقات 
قدًما  بها  والــمــضــي  الصديقين 

بما يلبي التطلعات المشتركة.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل استقباله ممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين.

} د. ماجد النعيمي يستقبل السفير محمد شيخو.

} رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة خالل ا�صتعرا�صه م�صروع ال�صمان ال�صحي مع ممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل استقبال سفير المملكة لدى إندونيسيا.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل استقبال السفير العماني.

} د.مهند المشهداني.

} ..وسموه خالل استقبال سفير بنجالديش.

نا�صر بن حمد ي�صيد بجهود »ال�صحة العالمية« في الت�صدي لكورونا

نا�صر بن حمد ي�صتقبل �صفيري عمان وبنجالدي�ش لدى المملكة

لدى ��ستقباله �سفير �لمملكة لدى �إندوني�سيا

نا�صر بن حمد ينوه بدور �صفراء البحرين في دعم التعاون مع مختلف البلدان

رئ���ي�������ش الأع�����ل�����ى ل��ل�����ص��ح��ة ي�����ص��ت��ع��ر���ش م����ع م��م��ث��ل 

»ال�����ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة« ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة

الجامعة الخليجية ت�صتعد لإطالق 4 موؤتمرات دولية وملتقى افترا�صي

اســـتـــقـــبـــل الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن 
ــر الــــدكــــتــــور  ــيـ ــفـ ــسـ والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
مــحــمــد غـــســـان مــحــمــد عـــدنـــان 
شيخو، بمناسبة صدور المرسوم 
للبعثة  رئــيــســًا  بتعيينه  الملكي 
البحرين  لمملكة  الدبلوماسية 
لدى جمهورية الصين الشعبية، 
حيث أطلعه الوزير على البرامج 
الوزارة،  التطويرية التي تنفذها 
والـــــتـــــي تــــهــــدف إلـــــــى االرتـــــقـــــاء 
متمنيًا  التعليمية،  بالمخرجات 
له التوفيق في أداء مهام عمله. 

��ستقبلت ممثل منظمة �ل�سحة �لعالمية لدى �لبحرين

الأن�ص�اري: المملك�ة توا�ص�ل تقدمه�ا ف�ي مج�ال �صح�ة الم�راأة
ــيــــن الـــعـــام  ــاري األمــ ــ ــصـ ــ أكــــــدت هـــالـــة األنـ
البحرين  أن مملكة  للمرأة  األعلى  للمجلس 
ــمـــجـــاالت ذات  أحــــــرزت تـــقـــدمـــًا كـــبـــيـــرًا فـــي الـ
في  تقدمها  وتــواصــل  الــمــرأة  بصحة  الــصــلــة 
العامة  السياسة  مع  يتسق  بما  الجانب  هذا 
ــاج احــتــيــاجــات ومـــكـــون الــمــرأة  ــإدمـ لــلــدولــة بـ
والمستدامة،  الشاملة  التنمية  عمليات  فــي 
مـــؤكـــدة عــلــى تــطــلــع الــمــجــلــس إلـــى الــتــعــاون 
الــذي  العالمية  الــصــحــة  منظمة  مكتب  مــع 
جـــرى افــتــتــاحــه مــؤخــرًا فــي الــبــحــريــن، حيث 
لتبادل  وإضافية  مثالية  فرصة  تواجده  يعد 
وبــنــاء مــعــارف مستجدة  الــنــوعــيــة  الــخــبــرات 
رفع  وسبل  للمرأة  العامة  الصحة  مجال  في 
جوانب جودة حياتها، إضافة إلى إبراز جهود 
في  البحرينية  الــمــرأة  ودور  البحرين  مملكة 
العالمية  الــجــائــحــة  مــن  والــوقــايــة  الــتــصــدي 

كوفيد- 19.
ــالل اســـتـــقـــبـــال لــلــدكــتــورة  ــ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
تسنيم غالب عطاطرة ممثل منظمة الصحة 
البحرين، حيث أشارت  العالمية لدى مملكة 
األنــــصــــاري فـــي ســـيـــاق الـــلـــقـــاء إلــــى ارتـــبـــاط 

بتوجهات  العالمية  الصحة  منظمة  توجهات 
البحرينية  الــمــرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
بتعزيز  والمعني  الحياة  جــودة  مجال  ضمن 
قــدرة المــرأة على توظيف الخيارات المتاحة 
لالرتقاء بجوانـــب الحيــــاة الصحية والنفســية 
واالجتماعيـــة والبيئية وبما ينعكس على رفـع 

جودة حياة األسرة والمجتمع ككل.
ــتـــورة عــطــاطــرة  ــدت الـــدكـ ــ مـــن جــانــبــهــا أكـ

تــنــظــر بعين  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  مــنــظــمــة  أن 
اإلعـــجـــاب إلـــى الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه مملكة 
الصحية،  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  البحرين 
بما فيها المجاالت المرتبطة بالمرأة، منوهة 
بالجهود التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

المفدى في هذا السياق.

} هالة األنصاري تستقبل د. تسنيم عطاطرة.
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Vacancies Available
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION (APICORP) - 

FOREIGN BRANC 

has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(MARKETING RESEARCH)

suitably qualified applicants can contact

 17563777  or  nalsaadoun@apicorp.org

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  sumaira.yasmin@bh.g4s.com

MANGO TALAAT FRESH JUICES AND ICE CREAM AND

 REFRESHMENTS CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE)

suitably qualified applicants can contact

 39641119  or  info.bh@mango-talaat.com

SAHARA EMERATES TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 13673733  or  planetinterbh@gmail.com

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com

IRISH VILLAGE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION)

suitably qualified applicants can contact

 39725500  or  gom@allseasongroup.com

SUPER STAR SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER

suitably qualified applicants can contact

 39847709  or  hs-303-kd@hotmail.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17468522  or  msyed@abahsain.com

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

CLEAN AND GREEN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com

MY DREAM TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 33823268  or  najwa030180@gmail.com

KNR SCAFFOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  kamc.bh@gmail.com

ALBARASTY CAFEE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66389663  or  abdulla.ahmed6@gmail.com

MIDDLE EAST RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER

suitably qualified applicants can contact

 37759393  or  ahmedmasdo35@gmail.com

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  hanan.karim@secureservices.bh

MONROE HOTEL S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  almahroos@hotmail.com

REEML  BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER

suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com

ESCOBAR TOURISM RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER

suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  a_1999_a@hotmail.com

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES)

suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER

suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  salmasaloon@gmail.com

FORTUNE TOWER CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33743711  or  public2016@hotmail.com

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON

suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  abrajkhamis786@gmail.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  jalaskari13@gmail.com

ALMANSOORI WORKOVER SERVICE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER

suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  malyaqoob@gulfcommercialsolutions.com

عيادة  من  طبي  فريق  تمكن 
ــات الــطــبــيــة  ــدمــ ــخــ ــالــ الــــعــــيــــون بــ
غــادة  الــدكــتــورة  برئاسة  الملكية، 
وجراحة  طب  استشارية  البنعلي 
شبير  محمد  والــدكــتــور  الــعــيــون، 
اخصائي عيون، من إجراء عملية 
لمريض  ودقيقة  طارئة  جراحية 
قــــد تــــعــــرض إلصــــابــــة فــــي عــيــنــه 
مسمار  من  بانغمار جزء  اليمنى 
وتم  مزاولة مهنته،  أثناء  معدني 
المستشفى  الى  الفور  نقله على 

العسكري.
وكان المريض قد حضر إلى 
وأثـــنـــاء الفحص  الـــطـــوارئ  قــســم 
سم   4 بطول  مسمار  وجــود  تبين 
ــًيـــا( وقــد  ــدأ جـــزئـ )مـــعـــدنـــي ومـــصـ
اخـــتـــرق صــلــبــة الــعــيــن اخــتــراقــا 
كــامــال، وقـــد قـــام الــفــريــق الطبي 
وتجهيزه  بإعداده  العيون  بعيادة 
ــرفـــة  ــغـ ــة الــــــطــــــارئــــــة بـ ــ ــراحـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
على  العملية  ومباشرة  العمليات 
الـــفـــور.وقـــد اســتــغــرقــت الــعــمــلــيــة 
ــم مــــن خــاللــهــا  ــي ســـاعـــة تــ ــوالــ حــ
الصلبة  وخياطة  المسمار  إزالـــة 
بـــالـــخـــيـــوط الـــجـــراحـــيـــة كـــمـــا تــم 

ــادات الـــحـــيـــويـــة  ــضــ ــمــ ــالــ حـــقـــنـــه بــ
تــكــلــلــت  اهلل  وبـــحـــمـــد  الــــــالزمــــــة، 
الــعــمــلــيــة بـــالـــنـــجـــاح. كـــمـــا تــلــقــى 
المريض الرعاية الطبية الكاملة 
الشفاء  مرحلة  إلــى  وصــل  حتى 
يــتــمــتــع بصحة  اآلن  وهـــو  الـــتـــام، 
جيدة من دون أي مضاعفات في 
اإلبــصــار  قـــوة  تحسنت  إذ  الــنــظــر 
بعد العملية إلى 6/6. وقد قدمت 
النصائح  بــعــض  ــادة  غــ الــدكــتــورة 
لزيادة الوعي عند المرضى، وذلك 
بضرورة ارتداء النظارات الوقائية 
ــأعـــمـــال  ــام بـ ــيــ ــقــ لـــلـــعـــيـــن عــــنــــد الــ
النجارة حفاظا على  أو  الصيانة 
صــحــة وســـالمـــة أعــيــنــهــم مـــن أي 
خــطــر يــذكــر.مــن جــهــتــهــا أعــربــت 
الدكتورة غادة البنعلي عن جزيل 
الشكر والتقدير لقائد الخدمات 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ 
لـــدعـــمـــه الـــمـــســـتـــمـــر وتــشــجــيــعــه 
العيون مما ساهم  لعيادة  الدائم 
في تقديم أرقى الخدمات الطبية 

بالمستشفى العسكري.

عي��ادة العي��ون بالع�ض��كري تعي��د الن��ور اإل��ى اأح��د المر�ض��ى

} المسمار داخل العين قبل إجراء الجراحة 

 كتبت: زينب إسماعيل
أفادت األرقام الرسمية الصادرة 
االجتماعية  الــتــأمــيــنــات  هيئة  عــن 
ــي عـــــدد الــمــتــوظــفــيــن  ــالـ ــمـ بـــــأن إجـ
النصف  خالل  الجدد  البحرينيين 
 5345 بلغ  الــجــاري  العام  من  األول 

موظفا.
ــات أن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــلــــت اإلحـ ــجــ وســ
ــيـــن الــبــحــريــنــيــيــن  ــفـ ــمـــوظـ عــــــدد الـ
ــي ســــــوق الــعــمــل  ــ الـــمـــســـتـــجـــديـــن فـ
بلغ نحو 3581  الثاني  الربع  خالل 
فــردا، 3022 فردا منهم توظفوا في 
آخر  و559 موظفا  الخاص  القطاع 

في العام. 
وكــــــــــــــان عــــــــــــدد الــــمــــوظــــفــــيــــن 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــســتــجــديــن خــالل 
الــعــام نحو  نــفــس  الــربــع األول مــن 
و710  ألفا   12 مقابل  1764 موظفا 

أجانب دخلوا السوق.
ــرت اإلحــصــائــيــات الــصــادرة  وذكـ
عن الهيئة خالل النصف األول من 
المتقاعدين  أن عدد  الجاري  العام 
الجدد بلغ 3213 فردا، 2057 منهم 
الربع  في  و1156  الثاني،  الربع  في 

األول.
وفـــي الــربــع الــثــانــي أيــضــا بلغ 
ــن الــقــطــاع  عـــــدد الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــ
الخاص 1749، ومن تقاعدوا مبكرا 
كـــان عــددهــم 1699. أمـــا فــي الــربــع 

من  المتقاعدين  عــدد  فكان  األول 
العام  ومــن  الــخــاص 1026  الــقــطــاع 
نحو 130، ومن تقاعدوا مبكرا بلغ 

عددهم 917.
إجمالي  أن  األرقــــام  وأوضــحــت 
عدد المتقاعدين حتى نهاية الربع 
متوسط  يبلغ  ألفا،   81 بلغ  الثاني 
ــارا  ــنــ ديــ  785 الـــشـــهـــريـــة  رواتــــبــــهــــم 
ومتوسط أعمارهم 58 عاما. ويصل 
إلى  الــعــام  القطاع  متقاعدي  عــدد 
33 ألفا و972 والخاص إلى 47 ألفا، 
كما أن اإلناث يسجلن العدد األقل 
بينهم بـ26 ألفا و705 مقابل 54 ألفا 

و301 للذكور.
وبــــــلــــــغ عــــــــــدد الـــــعـــــمـــــالـــــة فـــي 
خــالل  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 

الربع الثاني -بما فيهم المواطنين 
و918،  ألــفــا   558 نــحــو  واألجـــانـــب- 
ــان عـــددهـــا خــالل  وذلــــك بــعــد أن كــ

الربع األول نحو 423 ألفا و672.
وبينت اإلحصائيات أن 66% من 
يشتغلون  البحرينيين  الموظفين 
في القطاع الخاص، ويصل عددهم 
فـــردا. فــي حين  ألــفــا و797  إلــى 94 
أن عدد موظفي القطاع العام يبلغ 

48 ألفا.
ــانـــي أيــضــا  ــثـ ــربــــع الـ وخــــــالل الــ
ــي عــــــدد الــمــوظــفــيــن  ــالــ ــمــ بـــلـــغ إجــ
و798  ــا  ــ ــفـ ــ ألـ  142 ــيـــن  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــام أن عــدد  ــ بــحــريــنــيــا. وذكــــرت األرقـ
األجانب يبلغ 416 ألفا و120 فردا. 

ب�ح�ري�ن����ي  موظ��ف  اآالف   5 م�����ن  اأك���ث�����ر 

2021 م����ن  االأول  ال�ن���ض���ف  خالل  م��ضت�ج��د 

أشاد الفريق المعني بمتابعة تطبيق 
وزارة  من  المعلنة  االحترازية  ــراءات  اإلجـ
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، بناًء 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــلــى تــوصــيــات 
زياراته  خــالل  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي 
التفقدية لعدد من المآتم بمناسبة موسم 
عاشوراء، بمستوى التعاون والتنسيق الذي 
يبديه رؤساء المآتم والقائمون عليها من 
أجل تعزيز االلتزام بهذه اإلجراءات، وفق 
تقوم  المجتمعية  الــشــراكــة  مــن  منظومة 

على تنسيق الجهود المشتركة.
ــــذي  ــي، الـ ــدانــ ــيــ ــمــ ــريــــق الــ ــفــ وشـــــــدد الــ
الصحة  وزارتــــي  عــن  مــن ممثلين  يــتــألــف 
والداخلية وإدارة األوقاف الجعفرية، على 
والتأكيد  الــصــحــي  الــوعــي  تــعــزيــز  ضــــرورة 
المعلنة لضمان  بالضوابط  االلتزام  على 
سالمة الجميع، خالل موسم عاشوراء، في 
الشرطة  مديريات  فيه  تقوم  الذي  الوقت 
ــدور تــنــظــيــمــي وتـــوعـــوي لــحــث مـــرتـــادي  ــ بـ
المآتم على االلتزام بهذه التدابير، ضمن 

منظومة خدمات أمنية متكاملة.
ــق عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــزام  ــريـ ــفـ وأكــــــد الـ
مـــرتـــادي الــمــآتــم بــعــدم الــتــنــقــل بــيــن أكثر 
االجتماعي  التباعد  وتحقيق  موقع،  من 
خــــالل مـــوســـم عــــاشــــوراء، بــمــا يــســهــم في 
انتشار  مــن  للحد  الوطنية  الجهود  دعــم 
وسالمة  صحة  على  والحفاظ  الفيروس، 

الجميع.
بتوزيع  الفريق  قام  متصل  سياق  في 
المطبوعات الخاصة باإلرشادات الصحية 
على المآتم الرجالية والنسائية، ومتابعة 
أجل  مــن  المطلوبة  بــالــضــوابــط  االلــتــزام 
إنــجــاح الــمــوســم، وبــمــا يــســهــم فــي حفظ 

صحة وسالمة الجميع.

الفري�ق المعن�ي بمتابع�ة تطبي�ق االإج�راءات االحترازية ي�ض�يد بم�ض�توى 

ال�ت�ع��اون وال�ت�ن��ض�ي��ق ال�ذي ي�ب�دي��ه روؤ�ض��اء الماآت�م خ�الل عا�ض�وراء

} فريق ميداني من وزارتي الصحة والداخلية وإدارة األوقاف الجعفرية يتابع التنظيم في المآتم.

اأزالت م�سمارا معدنيا اخترق 

عـيـنـه اأثـناء مزاولتـه عمله



نهائي  بشكل  وتوقفه  النساء  عند  الطمث  انقطاع  عند 
ونظرا  الــيــأس«  »ســن  عليه  يطلق  مــا  بعالمات  الــمــرأة  تصاب 
فمن  للمرأة،  النفسية  المشكالت  من  الكثير  يسبب  أنه  إلى 
التامة  المعرفة  مع  الجديد  الوضع  مع  تتأقلم  أن  األفضل 
بجوانب الموضوع.. لذا حاور الخليج الطبي الدكتورة سعيدة 
عــبــدالــرحــمــن الــبــلــوشــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء والــــوالدة 
لنتعرف  الطبي،  السلمانية  بمجمع  األجــنــة  علم  تخصص 
التغلب  الــمــرأة وكيفية  لــدى  الــيــأس  وأعـــراض ســن  العالمات 

عليها. 
ما هي فترة سن اليأس؟

تدخل المرأة سن اليأس عندما تتوقف الدورة الشهرية 
قــادرة  الــمــرأة خاللها  تكون  وال  كاملة،  مــدة سنة  )الــحــيــض( 

على الحمل. 
الــيــأس، ستعاني مــن مرحلة  الــمــرأة ســن  أن تدخل  قبل 
ــاع الــحــيــض  ــطـ ــقـ ــا قـــبـــل انـ انـــتـــقـــالـــيـــة تـــعـــرف بـــاســـم فـــتـــرة مــ
ــر  ــ أواخـ أو  مــنــتــصــف  فــــي  ــبـــدأ  تـ والــــتــــي   ،)Perimenopause(
األربعينات من العمر، وتمتد من عدة أشهر إلى بضع سنوات، 
قبل أن تنقطع الدورة الشهرية تماًما لمدة سنة بشكل متتال.

ما هي أعراض تلك الفترة؟
الهرمونات،  تتغير  الحيض  انقطاع  قبل  ما  فترة  خالل 

وتظهر األعراض التالية:
عدم انتظام الدورة الشهرية.

دورة شهرية أطول أو أقصر من المعتاد.
دورة شهرية غزيرة أو خفيفة.

هبات الحرارة.
التعرق الليلي.

مشاكل في النوم.
جفاف في المهبل.
تغيرات في المزاج.

زيادة في الوزن.
ترقق الشعر.

جفاف البشرة.
فقدان امتالء الثدي.

وهل تستمر األعراض مدة طويلة؟
عامين  بين  الزمنية  الفترة  تتراوح  الحاالت  في معظم 
إلــى  تــكــون مــن منتصف األربــعــيــنــات  مــا  أعـــــوام، وعـــــادًة  و10 

منتصف الخمسينات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــوصــول إلـــى مــرحــلــة ســن الــيــأس 
يــعــنــي تــوقــف الـــــدورة الــشــهــريــة وتــوقــف الــتــبــويــض، فــإنــه قد 
ذلك  ويرجع  المرأة.  لدى  ذلك  بعد  األعــراض  تستمر بعض 
استمرار  مــدى  فــي  تتحكم  التي  العوامل  مــن  مجموعة  إلــى 

هذه األعراض، وتشمل:
سن البلوغ والحمل.

العوامل الوراثية.
نمط الحياة المتبع.

النظام الغذائي.
الصحة العامة.

كيف يمكن تقليل أعراض فترة انقطاع الطمث؟
طرق طبيعية لتقليل أعراض انقطاع الطمث منها:

تناول أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين د
 يرتبط الكالسيوم وفيتامين د بصحة العظام الجيدة، 
العناصر  المهم الحصول على ما يكفي من هذه  لذلك من 

الغذائية في نظامك الغذائي.
وهــنــاك الــعــديــد مــن األطــعــمــة مــثــل الـــزبـــادي، الــجــبــن، 
والسبانخ تحتوي  الكرنب  الورقية، مثل  الخضراوات  وكذلك 
التوفو  أنها وفيرة في  أيًضا. كما  الكالسيوم  الكثير من  على 

والفول والسردين وغيرها من األطعمة.
أما بالنسبة إلى فيتامين د فضوء الشمس هو المصدر 
ــفـــرزه عــنــدمــا تــتــعــرض ألشــعــة  ــه، ألن الــبــشــرة تـ الــرئــيــســي لــ
الشمس. ومع ذلك، مع التقدم في السن، تصبح البشرة أقل 

كفاءة في صنعها.
الــزيــتــيــة األســمــاك  الــغــذائــيــة الغنية  الــمــصــادر  وتــشــمــل 

والبيض. 
ويــمــكــن أن يــســاعــد اتــبــاع نــظــام غــذائــي غــنــي بــالــفــواكــه 
والـــخـــضـــراوات فــي مــنــع عـــدد مــن أعــــراض انــقــطــاع الــطــمــث، 
لكونها غنية بالفيتامينات، والمعادن ومضادات األكسدة، كما 
عدد  منع  في  أيًضا  تساعد  وقــد  الـــوزن،  لفقدان  مفيدة  أنها 

من األمراض.
تناول األطعمة التي تحتوي على االستروجين

يمكن  نباتية طبيعية  مركبات  هو  النباتي  االستروجين 
لذلك،  الجسم،  في  االستروجين  تأثيرات هرمون  تحاكي  أن 
قــد تــســاعــد فــي مـــوازنـــة الــهــرمــونــات، وتـــنـــاول تــلــك األطعمة 
يسهم في تقليل مخاطر التعرض للهبات الساخنة، وتشمل 
وبذور  الكتان،  بــذور  التوفو،  الصويا،  ومنتجات  الصويا  فول 

السمسم والفول.
الـــدراســـات أن األنــظــمــة الــغــذائــيــة التي  وجــــدت إحــــدى 
تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة مــن فـــول الــصــويــا كــانــت مرتبطة 
بانخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتقليل شدة 
الهبات الساخنة والتعرق الليلي بين النساء الالئي بدأن في 

دخول سن اليأس.
شرب كميات كافية من الماء

ــا مـــا تــعــانــي الــنــســاء من  أثـــنـــاء انــقــطــاع الــطــمــث، غــالــًب
ــويـــات هـــرمـــون  ــتـ ــاف، وذلـــــــك نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض مـــسـ ــفــ ــجــ الــ
في  يومًيا  الماء  من  كوًبا   12-8 شــرب  يساعد  االستروجين، 
أيًضا  الــمــاء  يقلل شــرب  أن  ويمكن  األعـــراض،  هــذه  تخفيف 

من االنتفاخ الذي يمكن أن يحدث مع التغيرات الهرمونية.
تقليل السكر واألغذية المصنعة

المصنعة  باألطعمة  الغنية  الغذائية  األنظمة  ترتبط 
بــزيــادة خــطــر اإلصــابــة باالكتئاب  الــمــكــررة  والــكــربــوهــيــدرات 

وتدهور صحة العظام لدى النساء بعد سن اليأس.
تناول األطعمة الغنية بالبروتين

اليوم  طــوال  بانتظام  البروتين  تناول  يساعد  أن  يمكن 
في منع فقدان كتلة العضالت الهزيلة التي تحدث مع تقدم 
العمر، باالضافة إلى أنها تساعد في تعزيز الشعور بالشبع، 

وفقدان الوزن. 
كيف يتم عالج أعراض تلك الفترة؟

ال يتطلب انقطاع الطمث أي عالج طبي. بل تركز طرق 
والوقاية  واألعـــراض  المرض  مــؤشــرات  تخفيف  على  العالج 

من الحاالت المزمنة التي قد تحدث مع التقدم في العمر أو 
التحكم فيها. قد يتضمن العالج:

 العالج الهرموني:
 العالج بهرمون اإلستروجين هو أفضل خيارات العالج 
ات الحرارة الناتجة عن انقطاع الطمث.  الفعال لتخفيف َهبَّ
وبناًء على تاريخِك الطبي والعائلي، قد يوصي طبيبِك بعالج 
لتخفيف  الزم  زمني  إطــار  وأقصر  جرعة  بأقل  اإلستروجين 
فستحتاجين  الــرحــم  بــوجــود  تنعمين  كــنــِت  إذا  األعـــــراض. 
ــى اإلســـتـــروجـــيـــن. يــســاعــد  ــى الــبــروجــســتــيــن بـــاإلضـــافـــة إلــ إلــ
اإلســتــروجــيــن أيــًضــا عــلــى الــوقــايــة مــن فــقــدان الــعــظــام. قد 
يكون الستخدام العالج الهرموني على المدى الطويل بعض 
مخاطر اإلصابة بسرطان الرحم واألوعية الدموية وسرطان 
من  قريب  وقــت  فــي  الهرمونات  بتناول  الــبــدء  ولكن  الــثــدي، 
انقطاع الطمث أظهر فوائد لبعض السيدات. ويجب التحدث 
إلى الطبيب بشأن فوائد ومخاطر العالج بالهرمونات وما إذا 

كان خياًرا آمًنا بالنسبة لحالتِك.
 االستروجين المهبلي:

لــتــخــفــيــف أعـــــراض جـــفـــاف الــمــهــبــل، يــمــكــن اســتــخــدام 
اإلستروجين مباشرًة داخل المهبل عن طريق استعمال كريم 
أو قرص أو حلقة مهبلية. يفرز هذا العالج كمية صغيرة من 
هرمون اإلستروجين تمتصها األنسجة المهبلية. ويمكن أن 
يساعد على تخفيف أعراض جفاف المهبل واالنزعاج أثناء 

الجماع وبعض أعراض الجهاز البولي.
 مضادات االكتئاب المنخفضة الجرعة:

الــصــلــة  ذات  االكــــتــــئــــاب  مــــضــــادات  تــخــفــف  أن  يــمــكــن   
امتصاص  ــادة  إعـ مثبطات  عليها  ُيطلق  الــتــي  األدويــــة  بفئة 
ـــات الـــحـــرارة الــنــاتــجــة عن  الــســيــروتــونــيــن االنــتــقــائــيــة مــن َهـــبَّ
انــقــطــاع الــطــمــث. قــد تــكــون جــرعــة منخفضة مــن مــضــادات 
اللواتي  للنساء  مفيدة  الــحــرارة  ــات  َهــبَّ لمعالجة  االكــتــئــاب 
أو  صحية  ألسباب  اإلستروجين  هرمون  تناول  يستطعن  ال 

االكــتــئــاب الضــطــراب  إلــى مــضــادات  الــالئــي يحتجن  للنساء 
حالتهن المزاجية.

الجابابنتين )Gralise، وHorizant، وNeurontin(:
النوبات  لعالج  الجابابنتين  دواء  على  الموافقة  تمت   
ــات  َهــبَّ تقليل  على  يساعد  أنــه  أيــًضــا  ثبت  ولــكــن  الــَمــرضــيــة، 
ــدواء مــفــيــد لــلــنــســاء الــالتــي ال يستطعن  ــ الـــحـــرارة. وهــــذا الـ
اســتــخــدام عـــالج اإلســتــروجــيــن ولــلــنــســاء الــالتــي يعانين من 

ات الحرارة لياًل. َهبَّ
أدوية للوقاية من هشاشة العظام وعالجها:

 بناًء على احتياجات كل فرد، قد يوصي األطباء بأدوية 
للوقاية من هشاشة العظام. تتوافر أدوية عديدة تساعد على 
الحد من فقدان العظام وخطر التعرض للكسور. قد يصف 
على  للمساعدة  الغذائية   D فيتامين  مكّمالت  الطبيب  لِك 

تقوية العظام.
هل هناك أي مخاطر من العالج الهرموني؟

بالرغم من فوائد الهرمونات التعويضية في سن اليأس 
مثل:  تتخللها،  التي  المخاطر  بعض  يوجد  فإنه  العديدة، 

زيادة خطر اإلصابة باألمراض التالية:
أمراض القلب والسكتة الدماغية

إن العالج بالهرمونات التعويضية في سن اليأس ال يزيد 
البدء  حــال  فــي  كبير  بشكل  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر 

بالعالج قبل سن 60 عاًما. 
بــزيــادة خطر  أقـــراص اإلســتــروجــيــن مرتبط  تــنــاول  وإن 

اإلصابة بشكل قليل بالسكتة الدماغية. 
الخثرات الدموية

إن حبوب الهرمونات التعويضية في سن اليأس قد تزيد 
من خطر اإلصابة بالخثرات الدموية، في حين أن اللصقات 

والجل ال تزيد من خطر اإلصابة.
سرطان الرحم

إن العالج باالستروجين لوحده يزيد من خطر اإلصابة 
بــســرطــان الــرحــم؛ لــهــذا يــتــم اســتــخــدامــه فــقــط عــنــد النساء 

الالتي خضعن الستئصال الرحم. 
سرطان الثدي 

اليأس  التعويضية في سن  الهرمونات  إن جميع أشكال 
لدة  استخدامها  عند  الــثــدي  بسرطان  اإلصــابــة  خطر  تزيد 

تزيد على سنة، ما عدا االستروجين المهبلي.
موانع استخدام الهرمونات التعويضية في سن اليأس

سن  في  التعويضية  الهرمونات  استخدام  تجنب  يجب 
اليأس في الحاالت اآلتية:

اإلصابة بالسرطان.
اإلصابة بأمراض القلب أو الكبد.

اإلصابة بنوبة قلبية.
اإلصابة بالسكتة الدماغية.
اإلصابة بالخثرات الدموية.

النساء حــول سن  توعية  ان  التوضيح  اود  الختام  وفــي   
اليأس وكيفية إدارته مرحلة مهمة، واالفضل تسميتها مرحلة 
انقطاع الدورة بشكل نهائي، وهي بداية جديدة لمرحلة في 
معها  التأقلم  يجب  فسيولوجية  مرحلة  ألنها  الــمــرأة  حياة 

لتحسين جودة الحياة من خالل التغيير.

} الدكتورة سعيدة البلوشي.

األلــــــوان فـــي الــحــيــاة نــعــمــة وهــبــهــا اهلل لــلــمــبــصــريــن فال 
نستطيع تخيل العالم حولنا بدون وجود األلوان التي تضفي 
جماال وبهجة وبالتأكيد لها دالالت أخرى تؤثر علينا، فرؤيتنا 
لأللوان في الحدائق والطبيعة الخضراء وتدرج اللون االزرق 

بين السماء وماء البحر يخلق جوا من الراحة النفسية.
وتؤثر األلوان في غذائنا، فلها تأثير كبير على رغبتنا في 

تناوله وفي إدراكنا لمذاق األطعمة.
بانتظام  والخضراوات  الفواكه  تناول  أن  فيه  مما ال شك 
في نظامك الغذائي يحسن صحتك ويمنحك جهازا مناعيا 
الــطــعــام ال ينحصر فــي كــم مــا تأكله ولــكــن فــي كم  قــويــا، وأن 

االلوان التي تتناولها في نظامك الغذائي.
الفواكه ذات اللون البرتقالي تحتوي على مادة كيميائية 
الفوائد  )أ( ذي  نباتية اسمها )كاروتين-بيتا( غنية بفيتامين 
الــكــثــيــرة والـــوظـــائـــف الــمــتــعــددة لــنــمــو أنــســجــة الــجــســم، أمــا 
الــخــضــراوات الــورقــيــة الــداكــنــة فــتــحــتــوي عــلــى مـــادة اللوتين 
وهـــي مــضــاد قـــوي لــألكــســدة وبالنسبة إلـــى األطــعــمــة الــزرقــاء 
والبنفسجية فهي غنية بالمواد التي تحد من آثار التقدم في 

السن.. وهكذا تتعدد فوائد األطعمة الملونة األخرى.
كما ترتبط األلوان بالعقاقير الطبية، إذ وجد العلماء ان 
لون  اختيار  وأن  األدويــة  لمستهلكي  كبيرة  أهمية  لها  االلــوان 
المجموعة  تصنف  فــااللــوان  عشوائية؛  بعملية  ليس  الـــدواء 
الــدواء  ألــوان  بين  بالربط  للمستهلك  يسمح  ما  العقاقيرية، 

ووظائفه.
الــى مستويات خطورتها،  إشـــارة  ــوان  األلـ تحديد  تــم  وقــد 
لونه  ولــيــكــون  الــــدواء خطر  أن  لتوضيح  األحــمــر  الــلــون  مثال 

منبها لكبار السن.
فــي جعل  قــويــة تسهم  تــأثــيــرات حسية  الــمــلــونــة  لــألدويــة 

المريض أكثر تقبال لها.
وورد ذكر األلوان في القرآن الكريم، إذ وصف اهلل -سبحانه 

وتعالى- الكثير من األشياء بألوانها مع ذكر صفة اللون. 

األوان قو�س قزح ال�صحية 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يــعــلــن  الـــكـــنـــدي أن  يـــســـر مــســتــشــفــى 
الــدكــتــورة فــاطــمــة العلوي  عــن انــضــمــام 
والجهاز  الباطنية  األمـــراض  استشاري 
ــبــــد والـــمـــنـــاظـــيـــر، يـــوم  ــكــ الـــهـــضـــمـــي والــ
اســبــوع مــن 9 صباحا  كــل  الخميس مــن 

الـــى 12 ظــهــرا، لــعــالج ومــتــابــعــة حــاالت 
ــريء والـــقـــولـــون الــعــصــبــي  ــمــ ــاع الــ ــجــ ارتــ
والــقــنــوات  والبنكرياس  الكبد  وأمــــراض 
المتقدمة  المناظير  ولعمل  الصفراوية 

للمريء والمعدة والقولون.
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ــي الـــغـــالـــب بسبب  يـــحـــدث الـــتـــهـــاب الــمــثــانــة فـ
العدوى البكتيرية وتسمى عدوى المسالك البولية، 
ومزعجة،  مؤلمة  المثانة  عــدوى  تكون  أن  ويمكن 
ويمكن أن تصبح مشكلة صحية خطرة إذا انتشرت 

العدوى إلى كليتيك.
ــم زبـــر  ــاظـ حــــــاور الــخــلــيــج الـــطـــبـــي الـــدكـــتـــور كـ
ــة الــكــلــى والــمــســالــك  اســـتـــشـــاري أمــــــراض وجــــراحــ

البولية بمستشفى الكندي 
- ما هو التهاب المسالك البولية؟

هو التهاب بأي نوع من الميكروبات سواء كانت 
بكتيريا فيروسية أو فطرا، يبدأ في أي منطقة من 
الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين والحالب 

والمثانة، واإلحليل والبروستات عند الرجال. 
لـــلـــعـــدوى مـــهـــاجـــمـــة أي مــنــطــقــة مــن  يـــمـــكـــن 
منها  السفلى  المنطقة  ولــكــن  البولية  المسالك 
اي المثانة واإلحليل هي األكثر عرضة لاللتهابات 
وخـــصـــوصـــا عــنــد الـــنـــســـاء، فــهــن أكـــثـــر عـــرضـــة من 
للمرأة  التشريحية  للتركيبة  ذلــك  ويعود  الــرجــال، 
الشرج  فتحة  اإلحليل من  بسبب منشأ  وخصوصا 
االحليل  منشأ  بين  القصيرة  المسافة  إلى  ونظرا 

والمثانة.
المسببة  الــبــكــتــيــريــا  مـــن  أنـــــواع  ــدة  عــ ــنـــاك  وهـ
لاللتهابات، وقد تؤدي ممارسة الجنس إلى حدوث 
التهاب المثانة، ومن ثم هناك األمراض المنقولة 
البسيط  الهربس  وفــيــروس  السيالن  مثل  جنسيا 

وداء المترندات.
- هل يوجد أنواع منها؟

نعم..
أو  الحاد  ومنها  البسيطة،  وهي  السديدية   -1

المزمن. 
تــحــدث  والـــتـــي  الــمــعــقــدة  أو  الــتــشــريــحــيــة   -2

الطبيعية كوجود حصوات  البولية غير  بالمسالك 
أو اختالفات وراثية أو أورام.

- ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟
األعراض كثيرة ومتنوعة وتعتمد على منطقة 
االلتهابات بالمسالك البولية ولكن هناك أعراض 

عامة:
1- حاجة قوية ومتكررة للتبول 

2- إحساس بالحرقان عند التبول 
3- وجود دم في البول 

4- بول عكر ذو رائحة قوية 
5- ألم في الخواصر أو أسفل البطن 

6- ارتفاع في درجة حرارة الجسم 

7- السلس البولي 
ــوامــــل خـــطـــر االصــــابــــة بــالــتــهــاب  ــا هــــي عــ - مــ

المسالك البولية؟
تصبح  اليأس  سن  بلوغ  بعد  إذ  السن  عامل   -
لضعف  شيوعا  أكــثــر  البولية  المسالك  الــتــهــابــات 
أنــســجــة االحــلــيــل وقــاعــدة الــمــثــانــة نتيجة فــقــدان 

هرمون األستروجين.
- اســتــخــدام بــعــض وســائــل مــنــع الــحــمــل مثل 

العازل األنثوي )اللولب(.
- اضــطــرابــات الــمــســالــك الــبــولــيــة مــثــل وجــود 
حصى في الكلى أو تشوهات خلقية أو وجود أجسام 

غريبة مثل القسطرة أو الدعامات.
- اذا ما هي المضاعفات؟

يــجــب مــعــالــجــة الــتــهــابــات الــمــســالــك الــبــولــيــة 
تتحول  ولكي ال  الحالة،  تفاقم  لمنع  فــوري  بشكل 
الحالة من مرحلة حادة إلى مزمنة والتي يمكن أن 

تسبب ضررا مستديما في الكليتين.
- كيف يكون التشخيص؟

يعتمد التشخيص على المقابلة الشخصية مع 
السريري  والفحص  البولية  المسالك  اختصاصي 
مع  المعملية  الطبية  الفحوصات  بعض  وإجـــراء 
واألشعة  البكتيريا،  نوع  عن  للكشف  للبول  مزرعة 
اختالفات  أو  حــصــوات  عــن  للكشف  الصوتية  فــوق 

بالمسالك البولية.
األشعة المقطعية بالصبغة او بدون، وقد تكون 
هناك حاجة للكشف عن اي اختالفات تشريحية أو 

حصوات أو أورام.
أشعة بالرنين المغناطيسي، وهذه األشعة نادرا 

ما تكون لها الحاجة في التشخيص.
األشعة النووية للكشف عن التهابات الكلى أو 

قصورها. 

الخزعة من الكلى إذا كانت هناك حاجة إليها، 
السابقة  الطرق  وضرورتها تعتمد على عدم تمكن 

الذكر من تشخيص نوع التهاب الكلى. 
الــمــنــظــار الســتــكــشــاف األحـــلـــيـــل، الــبــروســتــات 

والمثانة وقد يكون عالجيا في نفس الوقت.
- ماهي أحدث طرق العالج؟

تــحــدث ألول  والــتــي  البسيطة  الــحــاالت  عـــالج 
مرة.. تعالج بالعالج الفعال واألساسي بالمضادات 
ــدواء ومـــدة العالج  الــ نــوع  ويــتــم تحديد  الــحــيــويــة، 

طبقا للحالة الصحية العامة للمريض.
وقد يتعدى العالج ذلك ويحتاج المريض إلى 
عن  الحيوية  المضادات  وأخــذ  المستشفى  دخــول 
بالمسالك  اخــتــالفــات  وجــود  وعند  الــوريــد،  طريق 

البولية يجب إزالتها جراحيا.
وخصوصا  متكررة  التهابات  وجــود  حالة  وفــي 
عــنــد الـــمـــرأة، وبــعــد تــجــاوز مــرحــلــة ســن الــيــأس قد 

نحتاج الى العالج المهبلي باألستروجين.
عــصــيــر الــتــوت الـــبـــري، وقـــد أثــبــتــت الـــدراســـات 
المتكررة،  االلــتــهــابــات  حـــدوث  تقليل  فــي  نجاحها 

ومن الممكن أخذه لفترة طويلة.
اســتــخــدام الــبــروبــيــوتــيــك لــمــنــع تـــكـــرار حـــدوث 

االلتهابات لمنع تكرار حدوث االلتهابات.
ــن الــتــهــابــات  ــل هـــنـــاك طـــــرق لـــلـــوقـــايـــة مــ - هــ

المسالك البولية؟
هناك عدة طرق للوقاية، منها العناية بالنظافة 
في  وخصوصا  الماء  من  الكثير  شــرب  الشخصية، 
أقــرب  فــي  المثانة  وتــفــريــغ  الــحــارة،  الصيف  أشــهــر 
داخلية  ارتـــداء مالبس  على  الحرص  ممكن،  وقــت 
ارتداء  وتجنب  باستمرار،  وتغييرها  نظيفة  قطنية 
الــمــالبــس الــداخــلــيــة الــمــصــنــوعــة مــن الــنــايــلــون أو 

الضيقة.

الدكتورة خديجة العال:
لين العظام عند الأطفال يمكن الوقاية منه 

ونق�ص فيتامين )د( اأكثر اأ�شبابه �شيوعا

م�شت�شفى الكندي 
يرحب بان�شمام الدكتورة فاطمة العلوي

الدكتور كاظم زبر: اأعرا�ص التهاب الم�شالك البولية.. 

عالمات ل يمكنك تجاهلها 

عالمات واأعرا�س �سن الياأ�س للمراأة.. وكيفية التغلب عليها 

الدكتورة �شعيدة البلو�شي لـ»الخليج الطبي«: توعية الن�شاء حول 

هذه المرحلة �شروري.. والعالج الهرموني اآمن لبع�ص الحالت 

} الدكتور كاظم زبر.

}  الدكتورة خديجة العال.

عندما تكون العظام لينة عند األطفال تؤثر على المشي وتؤدي 
الوقاية وسبل  العظام وطرق  لين  وللحديث عن  الساقين،  إلى تقوس 
العالج كان لقاؤنا مع الدكتورة خديجة العال استشاري طب األطفال 

وأمراض السكري والغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي.
ما هي أسباب لين العظام عند األطفال؟

ــر شــيــوعــا فـــي أغــلــب  ــثـ يــعــتــبــر نــقــص فــيــتــامــيــن دال الــســبــب األكـ
األمعاء،  الكالسيوم من  امتصاص  في  دورا مهما  يلعب  فهو  الحاالت، 
للعظام  الرئيسية  الــمــكــونــات  احــد  فــي  األخـــرى نقص  األســبــاب  ومــن 
جينيا  خلال  السبب  يكون  نــادرة  حــاالت  وفــي  والفوسفات  كالكالسيوم 
5 حاالت   -4 الطبي من  السلمانية  عيادتي بمجمع  تخلو  وراثــيــا.  ال 
المراكز  من  تحويلهم  يتم  العظام،  بلين  مصابين  ألطفال  أسبوعيا 
بداية  مــع  الــوالــدان  يالحظه  الـــذي  الرجلين  تــقــوس  بسبب  الصحية 
الوقوف أو المشي. ولين العظام يعتبر من الحاالت التي يمكن الوقاية 
جيني(،  خلل  بسبب  تكون  التي  الحاالت  )عــدا  حدوثها  وتجنب  منها 
بــصــورة مبسطة على أهم  الــضــوء  الــضــرورة تسليط  رأيـــت مــن  لــذلــك 

النقاط الرئيسية.
المعصمين  في  انتفاخ  ـ  فــي:  األعـــراض  تتمثل  أعــراضــه؟  ما هي 
في  تأخر  الــصــورة.  في  كما هو موضح  الرجلين  تقوس  ـ  والكاحلين.  
انغالق اليافوخ.ـ التأخر في الحبو والمشي.ـ التأخر في ظهور األسنان. 
وفي الحاالت الشديدة كسور في العظام. من هم األكثر عرضة لإلصابة 
بنقص فيتامين د؟* األطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية 
حليب  أن  كما  د،  فيتامين  نقص  من  يعانون  األمــهــات  أغلب  أن  حيث 
الذين ال  * األطفال  د.  كافية من فيتامين  األم ال يحتوي على كمية 
البنفسجية ب مهمة  أن األشعة فوق  الشمس حيث  يتعرضون ألشعة 
لــتــحــويــل مــركــب 7 هــيــدروكــســي كــولــســتــرول الــمــوجــود فــي الــجــلــد إلــى 
الداكنة  البشرة  أصحاب  األطفال   * كالسيفرول(.  كولي   ( د  فيتامين 
الذين  األطفال   * أقــل.  تكون  الشمس  أشعة  امتصاص  نسبة  أن  حيث 
فيها  فيقل  طــويــلــة  ألشــهــر  الــشــتــاء  فيها  يغلب  مــنــاطــق  فــي  يعيشون 
التعرض ألشعة الشمس. * األطفال الذين ال يتناولون األغذية الغنية 

بفيتامين د. ومن أمثلة بعض األغذية الغنية بفيتامين د:
األســـمـــاك مــثــل: الــســالــمــون والــســرديــن والــتــونــة، صــفــار البيض، 
البروكلي،  د(،  بفيتامين  )مــدعــم  األلــبــان  ومنتجات  الحليب  الفطر، 

األفوكادو، البابايا، السبانخ. 
كيف يكون التشخيص والعالج؟ يتم تشخيص الحالة بالفحص 
السريري وأخذ عينة دم وبعض األحيان عمل أشعة إذا استدعى األمر. 
أو  كالسيوم  دال،  فيتامين  كإعطاء  السبب  حسب  على  الــعــالج  ويــتــم 

الفوسفات. وماذا عن طرق الوقاية؟
تتعدد طرق الوقاية وتبدأ من فترة الحمل: 

والكالسيوم  د  أن تحافظ على نسبة فيتامين  الحامل  األم  •على 
بــمــعــدل طبيعي فــي دمــهــا، وذلــــك بــعــمــل الــفــحــوصــات الـــدوريـــة أثــنــاء 
إن  النقص  وعــالج  المتوازنة،  الصحية  بالتغذية  واإلهــتــمــام  الحمل، 
منذ  طبيعية  رضــاعــة  يــرضــع  طــفــل  لــكــل  د  فــيــتــامــيــن  •إعطاء  ــد.  وجــ
الغنية بفيتامين  •تناول األطعمة  •التعرض ألشعة الشمس.  الــوالدة. 

د والكالسيوم. 
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اإعادة هيكلة عدد من اجلهات احلكومية.. جمل�س الوزراء: 

تهيئـــــة الفر�س اأمـــام ال�شبــــــاب البحرينــي

ــفــاع الإيــــــرادات 23 % وانــخــفــا�ــس املــ�ــشــروفــات الــعــامــة 4 % ارت

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع 

الذي ُعقد يوم ام�س الثنني بق�سر الق�سيبية.

ح�سرة  لقاء  بنتائج  الوزراء  جمل�س  واأ�ساد 

اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب 

عاهل البالد، باأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

العربية  الإمارات  بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

زيارة  عك�سته  مبا  منوها  ال�سقيقة،  املتحدة 

�سموه ململكة البحرين من حر�س متبادل وروؤية 

التعاون  تعزيز  نحو  م�سرتكة  ا�سرتاتيجية 

الإقليمية  امل�ستجدات  جتاه  والتن�سيق  الثنائي 

والدولية.

الفر�س  املجل�س احلر�س على تهيئة  اأكد  ثم 

اأمام ال�سباب البحريني للم�ساهمة الفاعلة بروح 

التنموية، حتقيًقا  النه�سة  التحدي والبتكار يف 

للروؤية امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة 

منوًها  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  بجهود  املجل�س 

الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

التي حتفز  املبادرات  تبني  ال�سباب يف  و�سوؤون 

والتميز، وذلك يف معر�س  الإبداع  ال�سباب على 

تنويه املجل�س باليوم الدويل لل�سباب.

بعد ذلك، اأكد املجل�س اأهمية موا�سلة اللتزام 

احليطة  واأخذ  كافة،  الحرتازية  بالإجراءات 

الت�سدي  �سمن  احلالية  املرحلة  خالل  واحلذر 

�سحة  ي�سمن  مبا  كورونا،  فريو�س  لنت�سار 

و�سالمة اجلميع ويعزز ما حتقق من نتائج على 

هذا ال�سعيد.

اإىل ذلك، فقد تابع املجل�س باهتمام تطورات 

حتقيق  اأهمية  موؤكًدا  اأفغان�ستان،  يف  الو�سع 

كلف  وقد  الأفغاين،  لل�سعب  وال�ستقرار  الأمن 

رئا�سة مملكة  اإطار  اخلارجية يف  املجل�س وزير 

لدول  التعاون  احلالية ملجل�س  للدورة  البحرين 

دول  مع  والت�ساور  للتن�سيق  العربية  اخلليج 

املجل�س اإزاء تطورات الأو�ساع يف اأفغان�ستان.

بعدها نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة 

على جدول اأعماله، وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

1. مذكرة جمل�س اخلدمة املدنية ب�ساأن اإعادة 

زيادة  بهدف  احلكومية  اجلهات  من  عدد  هيكلة 

الكفاءة وحت�سني الأداء.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

بني  تفاهم  مذكرة  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  ال�سحة  وزارة 

والتي  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة 

البلدين يف جمالت  بني  التعاون  لتعزيز  تهدف 

حت�سني الو�سع الغذائي وال�سحي على امل�ستويني 

الوطني واخلليجي.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

تقرير  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

اأداء  وتقرير  للدولة  املوحد  اخلتامي  احل�ساب 

تنفيذ امليزانية واملناقالت بني اعتمادات امليزانية 

العامة للدولة لل�سنة املالية 2021-2020.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والقت�سادية والتوازن املايل حول نتائج القفال 

احلكومية  والأجهزة  للوزارات  ال�سنوي  ن�سف 

اأظهر  للفرتة املنتهية 30 يونيو 2021، والذي 

ارتفاع الإيرادات بن�سبة 23% عن النتائج ن�سف 

ارتفاع  اىل جانب  املالية 2020،  لل�سنة  �سنوية 

الإيرادات غري النفطية بن�سبة 4%. كما انخف�ست 

امل�سروفات العامة بن�سبة 4% عن النتائج ن�سف 

انخفا�س  ت�سمل  املالية 2020،  لل�سنة  ال�سنوية 

اإىل  اأدى  ما  بن�سبة%2،  املتكررة  امل�سروفات  يف 

مقارنة   %35 بن�سبة  الكلي  العجز  انخفا�س 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

5. مذكرة وزيرة ال�سحة ب�ساأن نتائج تقييم 

خالل  البحرين  مبملكة  امل�ست�سفيات  واعتماد 

لغاية  يناير2019  من  املمتدة  الثانية  )املرحلة 

يونيو 2020(، والتي تهدف اإىل �سمان المتثال 

املقدمة  للخدمات  املعتمدة  واملعايري  لالأنظمة 

للمر�سى والرعاية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

والت�سريعية ب�ساأن ردود احلكومة على اقرتاحني 

برغبة واقرتاح بقانون مقدمة من جمل�س النواب 

واقرتاحني بقانون مقدمان من جمل�س ال�سورى.

وا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزير املوا�سالت 

الوزارة  اأولويات  عمل  �سري  ب�ساأن  والت�سالت 

لعام 2021-2020.

تقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

الوزراء بنتائج م�ساركة مملكة البحرين يف دورة 

)اأوملبياد  والثالثني  الثانية  الأوملبية  الألعاب 

طوكيو 2020(، وحتقيق املنتخب الوطني لكرة 

ال�ساد�سة ع�سرة  البطولة اخلليجية  للقب  ال�سلة 

مملكة  ا�ست�سافتها  التي  للنا�سئني  للمنتخبات 

البحرين.

خالل ا�شتقباله ممثل مكتب املنظمة بالبحرين.. حممد بن عبدالـله:

متابعة تنفيذ امل�شاريع مع منظمة ال�شحة العاملية

املتميزة بني  العالقات  اأهمية تعزيز  واأكد 

العاملية  ال�سحة  ومنظمة  البحرين  مملكة 

املجال  يف  العالقات  لتلك  امل�ستمر  والتطوير 

ال�سحي، من خالل وجود املمثل املعني ملكتب 

البحرين  مبملكة  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ال�سحة  منظمة  مع  امل�ساريع  تنفيذ  ومتابعة 

الروؤية  تطوير  يف  ي�سهم  مبا  العاملية، 

ال�سحية،  املجالت  خمتلف  يف  امل�ستقبلية 

التي  والغايات  والأهداف  يتوافق  ومبا 

مملكة  تطلعات  مع  وتتواءم  املنظمة  تتبناها 

البحرين يف املجال ال�سحي.

ويف هذا الإطار، نوه رئي�س املجل�س الأعلى 

التي  الناجحة  الر�سمية  بالزيارة  لل�سحة 

العام  املدير  غيربي�سو�س  تيدرو�س  بها  قام 

الفتتاح  مبنا�سبة  العاملية،  ال�سحة  ل منظمة 

اإذ  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ملكتب  الر�سمي 

املنجزات  على  لالطالع  طيبة  فر�سة  �سكلت 

اململكة  ال�سحية، وكذلك الطالع على جتربة 

والتدابري  الحرتازية  والإجراءات  املتميزة 

للجائحة  للت�سدي  اتخاذها  مت  التي  الوقائية 

حفظ  يف  اأ�سهم  مبا  انت�سارها،  من  واحلد 

�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

الوطنية  ال�سرتاتيجية  معها  وا�ستعر�س 

وامل�ستجدات  امل�ساريع  واآخر  لل�سحة 

واملبادرات التطويرية التي ت�سب يف حت�سني 

جودة اخلدمات ال�سحية وتعزيز ا�ستدامتها، 

القطاع  منت�سبي  جميع  بجهود  نوه  كما 

مملكة  خدمة  يف  واملعطاءة  الكبرية  ال�سحي 

البحرين.

كما بحث اآخر م�ستجدات م�سروع ال�سمان 

ال�سحي الوطني »�سحتي« الذي يهدف اإىل بناء 

اجلودة  نظام  على  يرتكز  متميز  �سحي  نظام 

اخلدمات  تقدمي  يف  وال�ستدامة  والختيار 

ال�سحية، اإذ يهدف امل�سروع اإىل حت�سني جودة 

اخلدمات ال�سحية املقدمة من خالل العديد من 

امل�ساريع واملبادرات املتميزة.

منظمة  اأن  د.عطاطرة  اأكدت  جهتها،  من 

ال�سحة العاملية تفخر بتقوية اأوا�سر التعاون 

مكتبها  اإن�ساء  خالل  من  البحرين  مملكة  مع 

املبذولة  اجلهود  اإطار  اململكة، يف  اجلديد يف 

الأمد  طويلة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  لتعزيز 

ال�سحية  التغطية  هدف  حتقيق  اأجل  من 

ليتواءم  جاء  املكتب  افتتاح  واأن  ال�ساملة، 

ال�ستمرار  يف  البحرين  مملكة  اأولويات  مع 

احلفاظ  و�سمان  ال�سحي  بالقطاع  بالهتمام 

على �سحة و�سالمة اجلميع.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  ا�شتقبل 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

ت�شنيم  الدكتورة  كورونا،  لفريو�س 

منظمة  مكتب  ممثل  عطاطرة  غالب 

البحرين؛  مبملكة  العاملية  ال�شحة 

ملكتب  ممثالً  تعيينها  مبنا�شبة 

عدد  بح�شور  اململكة،  لدى  املنظمة 

ال�شحي  القطاع  يف  امل�شوؤولني  من 

احلكومي.
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ا�صتقبل ال�صفري العماين مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله.. نا�صر بن حمد:

تطّور م�صتمر يف العالقات مع ُعمان على الأ�صعدة كافة

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

�صفري  املديلوي  را�صد  بن  عبداهلل  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

مملكة  يف  عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�صبة  وذلك  ال�صقيقة؛  ُعمان  �صلطنة 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  بح�صور  البحرين، 

ال�صيا�صية. اخلارجية لل�صوؤون 

التي  الوثيقة  الأخوية  العالقات  عمق  �صموه  اأكد  اللقاء،  وخالل 

م�صتمر  تطور  من  ت�صهده  وما  ال�صقيقني  و�صعبيهما  البلدين  بني  جتمع 

على الأ�صعدة كافة، وذلك يف ظل التوجيهات ال�صديدة من قبل ح�صرة 

واأخيه  البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

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

ال�صقيقة. عمان 

التي بذلها �صفري �صلطنة ُعمان خالل فرتة  الطيبة  واأ�صاد باجلهود 

عمله، متمنًيا �صموه له التوفيق والنجاح يف حياته العملية املقبلة.

ل�صمو  وتقديره  �صكره  عن  عمان  �صلطنة  �صفري  اأعرب  جانبه،  من 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على ما يبديه �صموه من اهتمام بتطوير 

يف  وم�صاندة  دعم  من  لقيه  مبا  منوًها  العمانية،  البحرينية  العالقات 

بتطوير  اململكة،  يف  عمله  مهام  ت�صهيل  يف  اأ�صهمت  البحرين  مملكة 

العالقات بني البلدين يف خمتلف املجالت.

خالل ا�صتقباله مدير مكتب املنظمة يف البحرين.. نا�صر بن حمد:

جهود بارزة لـ»ال�صحة العاملية« يف حماربة »كورونا«

موؤكًدا اأهمية تنمية العالقات بني البلدين.. نا�صر بن حمد:

عالقات متمّيزة بني البحرين وبنغالدي�ش

اآل  ال�صيخ نا�صر بن حمد  اأعرب �صمو 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية 

للجهود  تقديره  عن  ال�صباب  و�صوؤون 

ال�صحة  منظمة  تبذلها  التي  البارزة 

ا يف  العاملية على الأ�صعدة كافة، خ�صو�صً

حماربة فريو�س كورونا.

الدكتورة  ا�صتقباله  خالل  ذلك  جاء 

ال�صحة  منظمة  ممثل  عطاطرة  ت�صنيم 

مملكة  يف  املنظمة  مكتب  ومدير  العاملية 

البحرين.

وهناأ �صموه عطاطرة مبنا�صبة توليها 

املن�صب، متمنًيا لها دوام التوفيق والنجاح 

جائحة  مواجهة  ملوا�صلة  اجلهود  وبذل 

م�صيًدا  عليها،  والتغلب  كورونا  فريو�س 

بالدور الفعال للمنظمة يف هذا اجلانب.

ت�صنيم  الدكتورة  قدمت  جانبها،  من 

�صمو  اإىل  وتقديرها  �صكرها  عطاطرة 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على ح�صن 

ال�صتقبال، موؤكدة اأنها حري�صة على عك�س 

ال�صورة املتطورة ملواجهة مملكة البحرين 

اأروع  �صربت  والتي  كورونا،  لفريو�س 

والتقدم  والإخال�س  التفاين  يف  الأمثلة 

على العديد من دول العامل، متمنية ململكة 

البحرين دوام التقدم والزدهار.

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية 

نذر  حممد  الدكتور  ال�صباب،  و�صوؤون 

لدى  بنغالدي�س  جمهورية  �صفري  الإ�صالم 

مملكة البحرين.

بال�صفري،  �صموه  رّحب  اللقاء،  وخالل 

م�صيًدا مبا متتاز به عالقات ال�صداقة القائمة 

بني مملكة البحرين وجمهورية بنغالدي�س 

م�صتمرين،  ومناء  تطور  من  ال�صعبية 

بني  العالقات  تنمية  اأهمية  �صموه  موؤكًدا 

البلدين والرتقاء بها اإىل م�صتويات اأرحب، 

البلدين  على  واملنفعة  باخلري  يعود  مبا 

وال�صعبني ال�صديقني.

نذر  حممد  الدكتور  اأ�صاد  جانبه،  من 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  بحر�س  الإ�صالم 

عالقات  تطوير  على  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�صديقني،  البلدين  بني  البناء  التعاون 

للعالقات  وتقديره  اعتزازه  عن  معرًبا 

الثنائية بني البلدين ال�صديقني وامل�صي بها 

قدًما مبا يلبي التطلعات امل�صرتكة.

خالل ا�صتقباله �صفري البحرين باإندوني�صيا.. نا�صر بن حمد:

فتح اآفاق جديدة للتعاون املثمر والبناء مع خمتلف البلدان

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ال�صباب، ال�صفري اأحمد عبداهلل الهرم�صي الهاجري 

�صفري مملكة البحرين لدى جمهورية اإندوني�صيا.

دعم  يف  البحرين  مملكة  �صفراء  بدور  ونوه 

البلدان  خمتلف  مع  امل�صرتك  التعاون  جمالت 

املثمر  التعاون  هذا  من  ملزيد  جديدة  اآفاق  وفتح 

تربط  التي  الطيبة  العالقات  يخدم  مبا  والبناء، 

مملكة البحرين بهذه الدول، وتعزيًزا لدور ومكانة 

الإقليمي والعاملي،  البحرين على امل�صتوى  مملكة 

مبا يتوافق مع توجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد.

كما اأعرب عن متنياته ل�صفري مملكة البحرين 

وال�صداد يف  بالتوفيق  اإندوني�صيا  لدى جمهورية 

هذه  وحتمل  اجلديدة  الدبلوما�صية  مهامهم  اأداء 

امل�صوؤولية الوطنية، والعمل على تطوير العالقات 

يف  اإندوني�صيا  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

خمتلف املجالت.

من جانبه، اأكد ال�صفري اأحمد عبداهلل الهرم�صي 

ح�صرة  توجيهات  تنفيذ  على  حر�صه  الهاجري 

اجلهود،  من  املزيد  بذل  امللك يف  اجلاللة  �صاحب 

وروابط  التعاون  اأوا�صر  تعزيز  على  والعمل 

الوثيقة بني مملكة البحرين وجمهورية  ال�صداقة 

ل�صمو  وتقديره  �صكره  عن  معرًبا  اندوني�صيا، 

دعمه  على  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

بني  التعاون  اآفاق  من  املزيد  بفتح  وتوجيهاته 

البلدين ال�صديقني.

البوابة الوطنية ت�صّجل منًوا يف مدفوعاتها بحوايل ثالثة اأ�صعاف

اأكرث من 200 مليون دينار مدفوعات اإلكرتونية خالل الن�صف الأول من 2021

احلكومة  قنوات  اأداء  ر�صد  تقرير  ك�صف 

الإلكرتونية  املالية  املدفوعات  اأن  الإلكرتونية 

عرب خمتلف القنوات ك�صرت حاجز 200 مليون 

حمققة   ،2021 الأول  الن�صف  خالل  دينار 

اإذ  وا�صتثنائيا،  ملحوظا  مهمة ومنوا  قفزة  بذلك 

مقارنة   %257 بن�صبة  املدفوعات  قيمة  ارتفعت 

اخلدمات  ا�صتجابة  يعك�س  مبا  املا�صي،  بالعام 

الأفراد  من  امل�صتخدمني  ملتطلبات  الإلكرتونية 

على  الأعمال  واأ�صحاب  احلكومية  واجلهات 

فر�صتها  التي  لالحتياجات  وتلبيتها  �صواء،  حد 

اجلائحة، وم�صيها قدما بخطوات ثابتة وفعالة 

يف �صبيل حتقيق التحول الرقمي.

عرب  املنجزة  املالية  املعامالت  عدد  وجتاوز 

خمتلف القنوات الإلكرتونية خالل الن�صف الأول 

من العام احلايل 1.6 مليون معاملة، وهو �صعف 

العدد امل�صجل يف الن�صف الأول من 2020، يف 

دللة وا�صحة على الثقة بجودة اخلدمات املقدمة 

اأ�صا�صية  لبنة  وجعلها  التقنيات،  لأحدث  وفقا 

ت�صهم يف الرتقاء مب�صتوى الأداء احلكومي.

التنفيذي  الرئي�س  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 

بالإنابة بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

الدكتور زكريا اأحمد اخلاجة اأن برنامج التحول 

الرقمي، وم�صاريع تقنية املعلومات والت�صالت، 

الر�صيدة،  القيادة  قبل  بدعم واهتمام من  حتظى 

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  م�صرًيا 

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  والت�صالت 

لتفعيل  م�صتمر  ب�صكل  توجه  خليفة  اآل  مبارك 

ال�صرتاتيجيات  وتطبيق  التقنية  املبادرات 

اخلا�صة بالتحول الرقمي والإ�صراع فيها، موؤكًدا 

امل�صتمرة  التوجيهات  على  ذاته  ال�صياق  يف 

والدعم املبا�صر للفريق اأول ركن ال�صيخ را�صد بن 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، الرامية لتطوير 

الإلكرتونية واحلر�س على  اخلدمات احلكومية 

ظروف  من  بالرغم  للجمهور  تقدميها  ا�صتمرار 

جائحة كورونا.

واأكد اخلاجة اأن الهيئة م�صتمرة يف جهودها 

يف م�صرية التحول الرقمي على جميع النواحي 

ال�صامل  للتحول  والقطاعات احلكومية، و�صولً 

واأعلى  ال�صفافية  وتعزيز  احلكومية  للخدمات 

عرب  اخلدمات  تقدمي  يف  اجلودة  م�صتويات 

خمتلف القنوات الإلكرتونية.

التي  التعاونية  باجلهود  اخلاجة  واأ�صاد 

خالل  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بذلتها 

متطلبات  توفري  ت�صريع  خالل  من  اجلائحة، 

مثنًيا  اإلكرتونية،  خدمات  اإىل  خدماتها  حتويل 

على الكوادر الوطنية يف قطاع تقنية املعلومات 

احلكومية  اجلهات  مبختلف  والت�صالت 

يف  احرتافية  من  تبديه  ما  نظري  واخلا�صة، 

العمل، وقدرة متفوقة على التعامل مع خمتلف 

وفق  وتوظيفها  العاملية  احلديثة  التقنيات 

تداعيات  �صوء  يف  خا�صة  حملًيا،  لها  احلاجة 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.

وحول اأبرز النتائج التي اأظهرها تقرير اأداء 

القنوات خالل الن�صف الأول من العام 2021، 

 bahrain.bh الوطنية  البوابة  اأن  التقرير  ذكر 

�صهدت اإجناز حوايل 1.1 مليون معاملة مالية، 

بزيادة ن�صبتها 76% عن الن�صف الأول من العام 

املدفوعة  املبالغ  قيمة  بلغت  حني  يف  ال�صابق، 

بحريني،  دينار  مليون   188 حوايل  عربها 

حمققًة بذلك زيادة باأكرث من ال�صعفني عن ذات 

الفرتة من العام املا�صي. وت�صدرت خدمات دفع 

فح�س  ر�صوم  ودفع  للكهرباء،  التاأمني  مبلغ 

املوحد  والدفع  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

والأوقاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  لوزارة 

والتوثيق اخلا�س، وجتديد جواز ال�صفر، قائمة 

خالل  من  البوابة  عرب  املنجزة  اخلدمات  اأكرث 

من  عددا  الأكرث  اخلدمات  اأما  الوطنية.  البوابة 

ناحية ال�صتخدام، فتاأتي يف املقدمة خدمة تقدمي 

ن�صخ  اإ�صدار  تليها  التوظيف،  طلب  حتديث    /

ثم  املدار�س،  لطلبة  الدرجات  وك�صف  الإفادات 

نتائج الطلبة الدرا�صية.

احلكومية  التطبيقات  �صعيد  وعلى 

يف  زيادة  التقرير  اأظهر  فقد  الذكية،  لالأجهزة 

األف   390 من  اأكرث  بلغت  التي  املعامالت  عدد 

معاملة اإلكرتونية، بزيادة ن�صبتها 92% مقارنة 

بالن�صف الأول من 2020. اأما املبالغ املح�صلة 

عرب التطبيقات فقد �صجلت اأكرث من 20 مليوًنا، 

بن�صبة زيادة بلغت %145.

واعي(  )جمتمع  تطبيق  اأن  التقرير  وبنّي 

كان الأكرث ا�صتخداما من بني التطبيقات، بف�صل 

للم�صتخدمني،  بالن�صبة  اأهمية  من  به  يتمتع  ما 

واعتماد  اجلائحة،  فرتة  فاعليته خالل  اأثبت  اإذ 

لتي�صري  فيه  الواردة  البيانات  على  م�صتخدميه 

العامة،  الأماكن  ودخولهم  اليومية  حياتهم 

وا�صتفادتهم من اخلدمات املقدمة فيه مثل خدمة 

ت�صمنت  كما  كوفيد-19.  فح�س  ر�صوم  دفع 

تطبيق  ا�صتخداما  الأكرث  التطبيقات  قائمة 

حجز  خدمة  على  الإقبال  بف�صل  )�صحتي( 

)اإ�صالميات(  وتطبيق  ال�صحية،  املراكز  مواعيد 

خري،  فاعل  خدمة  على  فيه  الإقبال  زاد  الذي 

وتطبيق )توا�صل(.

د. زكريا اخلاجة
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رئي�س جهاز امل�ساحة ي�ؤكد

عمق العالقات الأخ�ية بني البحرين وُعمان

امل�ساحة  جهاز  رئي�س  ا�ستقبل 

جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�سجيل 

ال�سيخ  العقاري  التنظيم  م�ؤ�س�سة  اإدارة 

خليفة،  اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  �سلمان 

را�سد  بن  عبداهلل  ال�سفري  الإثنني،  اأم�س 

ال�سقيقة  ُعمان  �سلطنة  �سفري  املديل�ي، 

انتهاء  مبنا�سبة  البحرين،  مملكة  لدى 

فرتة عمله.

العالقات  ا�ستعر�س  اللقاء  وخالل 

تربط  التي  املتميزة  التاريخية  الأخ�ية 

وما  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 

ت��سلت اإليه على جميع الأ�سعدة بف�سل 

الت�جيهات ال�سديدة للقيادتني الر�سيدتني 

عمان  و�سلطنة  البحرين  مملكة  يف 

املخل�سة  اجله�د  على  مثنًيا  ال�سقيقة، 

التي بذلها ال�سفري عبداهلل املديل�ي خالل 

العالقات  وتنمية  تعزيز  يف  عمله  فرتة 

متمنًيا  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الطيبة 

فيما  والنجاح  الت�فيق  العماين  لل�سفري 

ي�كل له من مهام م�ستقبلية.

بن  عبداهلل  ال�سفري  عبرّ  جانبه  من 

وتقديره  �سكره  عن  املديل�ي  را�سد 

اآل خليفة على  لل�سيخ �سلمان بن عبداهلل 

وملا  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة  كرم 

لقيه من دعم وم�ساندة خالل فرتة عمله 

التي ق�ساها يف مملكة البحرين.

حتت �سعار »عا�س�راء.. رحمة و�سالم«

انطالق فعاليات مهرجان الإمام احل�سني الفني

الإمام  مهرجان  فعاليات  انطلقت 

الثانية  دورته  يف  ال�سن�ي  الفني  احل�سني 

الأوقاف  اإدارة  رعاية  حتت  والع�سرين 

من  النطاق  وا�سعة  مب�ساركة  اجلعفرية، 

تد�سني  املهرجان  �سهد  اإذ  الفنانني،  ع�سرات 

�سخمة  فنية  ل�حة  وهي  »العي�ن«  ل�حة 

باإ�سراف الفنان الت�سكيلي عبا�س امل��س�ي، 

و�سط  للمهرجان  ال�سن�ي  املقر  يف  وذلك 

العا�سمة املنامة.

واأ�سار رئي�س اللجنة املنظمة وم�ؤ�س�س 

اأن  اإىل  امل��س�ي  عبا�س  الفنان  املهرجان 

اختيار �سعار هذا العام »عا�س�راء.. رحمة 

عا�س�راء  اأهداف  اأن  على  تاأكيد  و�سالم« 

كانت ول تزال م�ستمدة من التاريخ العظيم 

مل�سرية الإمام احل�سني عليه ال�سالم.

العي�ن  ل�حة  »تهدف  امل��س�ي:  وقال 

الر�سالة احلقيقية مل�سامني هذه  اإي�سال  اإىل 

الأ�سيلة،  القيم  معاين  جتدد  التي  الذكرى 

وجت�سد مبادئ الت�سامن والرحمة وال�سالم. 

والعمل عبارة عن ل�حة كبرية �سارك فيها 

من  جانًبا  نفذ  فنان  وكل  الفنانني،  ع�سرات 

جميالً  ن�سيجا  �ست�سكل  ل�حة  كل  العمل 

وملهًما ان�سب يف بناء هذه الت�ليفة الفنية«.

»لقد  امل��س�ي:  عبا�س  الفنان  واأ�ساف 

ارتكاز؛  ونقطة  حم�ًرا  العي�ن  اختريت 

والروؤية  للب�سر  عظيًما  رمًزا  متثل  لأنها 

والن�ر والطريق، وهي التي ترى فيها ومن 

خاللها التعبري احلقيقي للرتحم على اأولئك 

ال�سحايا، اإ�سافة اإىل الأمن والأمل وال�سالم 

يرج�ن  الذين  الب�سرية  لبني  واخلري 

اخلال�س من هذه اجلائحة«.

من جانبه، اأكد امل�سرف العام للمهرجان 

�سيد ر�س�ان امل��س�ي: »هكذا جاءت الفكرة؛ 

�سيد  مل�سرية  تاأ�سيالً  والفن،  للثقافة  ملتقى 

والل�حة  الر�سم  من  ال�سالم،  عليه  ال�سهداء 

ال�س�رة  اإىل  الفنان،  وري�سة  اخلط  وفن�ن 

الف�ت�غرافية وال�سينمائية وال�سعر والأدب، 

العق�ل  ي�ست�عب  �سائق  باأ�سل�ب  ذلك  كل 

والأذهان ملختلف الفئات. بكل تلك ال��سائل، 

ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  مهرجان  نقل 

عا�س�راء  ر�سالة  املنامة  بالعا�سمة  الفني 

وقيمها ال�سامية«. 

اأمانة العا�سمة تتفقد الحتياجات اخلدمية مل��سم عا�س�راء.. ال�سهلي: 

ن�سبة تطعيم العمال 100 % واللتزام باإجراءات امل�ست�ى الربتقايل
املهند�س  العا�سمة  اأمانة  عام  مدير  تفقرّد 

جمل�س  رئي�س  يرافقه  ال�َسهلي  �سعد  حممد 

خط  طرادة  �سالح  املهند�س  العا�سمة  اأمانة 

على  لل�ق�ف  املنامة  يف  العزاء  م�اكب  �سري 

من  والتاأكد  ت�افرها  املطل�ب  الحتياجات 

العا�سمة  اأمانة  تقدرّمها  التي  اخلدمات  م�ست�ى 

اإقامة ذكرى  لت�سهيل  املبذولة  اإطار اجله�د  يف 

عا�س�راء للعام اجلاري. 

باب  �سارع  امليدانية  اجل�لة  و�سملت 

الإمام  و�سارع  عبداهلل  ال�سيخ  و�سارع  البحرين 

املديفع  ماأمت  وزيارة  املتنبي  و�سارع  احل�سني 

ق�سم  رئي�س  بح�س�ر  الكبري،  العجم  وماأمت 

العمليات  ومدير  ر�سا  جا�سم  النظافة  خدمات 

يف �سركة مدينة اخلليج للتنظيف ه�سام احلداد. 

مع  لقائه  خالل  ال�َسهلي  حممد  م.  وقال 

م�س�ؤويل املاآمت وامل�اكب العزائية: »اإنه يف اإطار 

املفدى  امللك  جاللة  من  ال�سادرة  الت�جيهات 

البلديات  و�س�ؤون  الأ�سغال  وزير  ومتابعة 

كافة  اتخذت  الأمانة  فاإن  العمراين  والتخطيط 

ال�ستعدادات التنظيمية والت�سغيلية امل�سبقة مع 

اخلدمات  لتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  خمتلف 

تنظيم  لت�سهيل  الالزمة؛  وال�ستعدادات  البلدية 

هذه املنا�سبة التي ترت�سخ فيها مبادئ التعاون 

البحرين حتت  اأبناء مملكة  والإخاء بني جميع 

مبا  الإ�سالمية  وقيمهم  ال�طنية  وحدتهم  راية 

تراثنا  بها  يحفل  التي  ال�سامية  املبادئ  يج�سد 

الإ�سالمي«. 

منذ  بداأت  الأمانة  اأن  ال�َسهلي  م.  واأو�سح 

الت�سغيلية  خطتها  بتنفيذ  املا�سي  الأ�سب�ع 

باملاآمت  املحيطة  امل�اقع  وغ�سل  تنظيف  يف 

الذي  العمليات  اإىل مركز  م�سرًيا  واحل�سينيات، 

�سيت�اجد على مدار 24 �ساعة خالل عا�س�راء، 

مدينة  �سركة  مع  بالتعاون  الأمانة  و�ستت�لها 

رئي�سية  مناطق   8 خلدمة  للتنظيف  اخلليج 

هي املنامة وال�سناب�س والديه و�سرتة وكرباباد 

مت  حيث  وامل�سلى،  والنعيم  القدمي  والبالد 

خالل   %70 بن�سبة  النظافة  عمال  عدد  زيادة 

الآليات  من  جمم�عة  وت�فري  املنا�سبة  هذه 

الآيل  الكن�س  كاآليات  ال�سريع  للتدخل  واملعدات 

ال�سغرية، واأجهزة الكن�س امليكانيكية املحم�لة، 

والغ�سيل،  لل�سفط  املخ�س�سة  املياه  و�سهاريج 

املفت�سني  عن  ف�سالً  املتنقلة،  للنظافة  وفرق 

واملراقبني. 

وذكر باأن جميع العمال امل�ساركني يف تنفيذ 

قد ح�سل�ا  عا�س�راء  مل��سم  الت�سغيلية  اخلطة 

ك�رونا  لفريو�س  املح�سنة  التطعيمات  على 

)ك�فيد-19( بن�سبة 100% مع اللتزام بكافة 

الطبي،  ال�طني  للفريق  الحرتازية  الت��سيات 

الكرتونية  اأعدت خطة  قد  الأمانة  باأن  واأ�ساف 

تعزيز  اأجل  من  الت�ع�ي  اجلانب  على  تركز 

ال�سل�كيات احل�سارية يف عا�س�راء تبث دورًيا 

تك�ن  ول  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  عب 

مقت�سرة على النظافة بل كل ما ي�سمل اخلدمات 

البلدية والرتكيز على معاجلة ال�سل�ك اخلاطئ. 

تفا�سيل  ح�ل  ل�سرح  احل�س�ر  وا�ستمع 

املعدة  والت�عية  النظافة  خدمات  خطة 

الحتياجات  مناق�سة  ومترّت  عا�س�راء،  لذكرى 

واملتطلبات من اأجل اإبراز املنا�سبة بال�سكل التي 

املنا�سب يف ظل الظروف ال�ستثنائية لالإجراءات 

الذي  البتقايل  امل�ست�ى  ح�سب  الحرتازية 

واخلمي�س  الأربعاء  ي�مي  له  النتقال  �سيتم 

خالل عطلة عا�س�راء.

م�ست�سار امللك لل�س�ؤون

القت�سادية ي�ستقبل ال�سفرية الرتكية

ا�ستقبل الدكت�ر ح�سن بن عبداهلل فخرو 

م�ست�سار جاللة امللك لل�س�ؤون القت�سادية، 

ال�سفرية  الق�سيبية،  ق�سر  يف  مبكتبه 

اي�سن ت�ساكيل �سفرية اجلمه�رية الرتكية؛ 

مبنا�سبة تعيينها �سفرية لبالدها يف مملكة 

البحرين.

الرتكية،  بال�سفرية  فخرو  ورحب 

من�سبها  يف  تعيينها  مبنا�سبة  وهناأها 

اجلديد، متمنًيا لها الت�فيق يف اأداء مهامها 

التعاون  الدبل�ما�سية، والنجاح يف تعزيز 

بني البلدين ال�سديقني.

الرتكية  ال�سفرية  تقدمت  جانبها،  من 

بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل امل�ست�سار على 

بت��سيع  بالدها  اهتمام  م�ؤكدة  ا�ستقبالها، 

يخدم  مبا  البلدين  بني  التعاون  جمالت 

امل�سالح امل�سرتكة.

م�ستقباًل ال�سفري املديل�ي.. احلمر:

ع�������الق�������ات اأخ���������ي��������ة ت�����اري�����خ�����ي�����ة م�������ع ُع�����م�����ان
وزير  احلمر  يعق�ب  بن  با�سم  ا�ستقبل 

اأم�س،  الإ�سكان، يف مكتبه مببنى ال�زارة ي�م 

عبداهلل بن را�سد املديل�ي �سفري �سلطنة ُعمان؛ 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف مملكة البحرين.

 واأكد وزير الإ�سكان على م�ست�ى العالقات 

بني  تربط  التي  ال�ثيقة  التاريخية  الأخ�ية 

البلدين ال�سقيقني يف خمتلف املجالت، م�سيًدا 

العماين  ال�سفري  بها  قام  التي  الطيبة  باجله�د 

ل�سالح البلدين يف اأثناء فرتة عمله يف مملكة 

البحرين.

اجله�د  على  ال�سفري  اأكد  جانبه،  من 

خالل  الإ�سكان  وزارة  بها  قامت  التي  الكبرية 

والتي  )ك�فيد-19(،  الك�رونا  جائحة  فرتة 

من �سمنها ت��سيع نطاق اخلدمات الإلكرتونية 

ما  لل�زارة،  الفعلي  احل�س�ر  دون  للم�اطنني 

اأ�سهم يف احلفاظ على �سالمة اجلميع.

كما اأ�ساد ال�سفري باجله�د الثنائية املبذولة 

مملكة  بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأجل  من 

البحرين و�سلطنة ُعمان.

للعام الثاين على الت�ايل وتقت�سر على الرجال 

حملة الإمام احل�سني للتربع بالدم تنطلق ب�سعار »احل�سني اإ�سالح«

خديجة العرادي:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة حلملة الإمام 

الثالث  عامها  يف  بالدم  للتبع  )ع(  احل�سني 

العام  هذا  احلملة  انطالق  عن  والع�سرين 

التا�سع  ي�مي  يف  اإ�سالح«  »احل�سني  ب�سعار 

والعا�سر من املحرم 1443 هـ امل�افق الأربعاء 

واخلمي�س 18 و19 اأغ�سط�س 2021م، وذلك 

بالتن�سيق  النعيم،  �سباب  متكني  مركز  يف 

الدم  والتعاون مع وزارة ال�سحة ممثلة ببنك 

والفريق  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  املركزي 

كرونا  لفايرو�س  للت�سدي  الطبي  ال�طني 

)ك�فيد-19(.

الثاين  وللعام  احلملة  اأن  اللجنة  وبيرّنت 

على الت�ايل �ستقت�سر على الرجال فقط، وذلك 

بالتعليمات  اللتزام  مع  احلملة  ي�مي  خالل 

وال�قائية  الحرتازية  وال�س�ابط  وال�سروط 

املقرة من قبل الفريق ال�طني الطبي للت�سدي 

�سيك�ن  للتبع  والت�سجيل  كرونا،  لفايرو�س 

للحملة:  اللكرتوين  امل�قع  طريق  عن 

www.hussainbloodbank. / /:http
احلجز  خدمة  و�ستبداأ   ،booking /org
غد  ي�م  من  بالدم  التبع  مل�اعيد  الإلكرتوين 

ال�ساعة  من   2021 اأغ�سط�س   17 الثالثاء 

ال�احدة ظهًرا، وي�سرتط يف املتبع اأن ل يك�ن 

الأ�سهر  الثالثة  خالل  بالك�رونا  اأ�سيب  قد 

املا�سية.

للحملة  املنظمة  العليا  اللجنة  ورفعت 

الطبي  ال�طني  للفريق  والتقدير  ال�سكر 

)ك�فيد-19(  ك�رونا  لفريو�س  للت�سدي 

برئا�سة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

لل�سحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة  ول�زيرة 

وزارة  وكيل  املانع  خليفة  وليد  والدكت�ر 

ال�سحة ع�س� الفريق ال�طني الطبي للت�سدي 

لفريو�س ك�رونا.

جدير بالذكر اأن حملة الإمام احل�سني )ع( 

حمرم  من  التا�سع  يف  تاأ�س�ست  بالدم  للتبع 

1421هـ امل�افق 15 اإبريل 2000م، بتظافر 

جمعية  وبتنظيم  النعيم  منطقة  اأهايل  جه�د 

اخلريي  النعيم  )�سندوق  اخلريية  النعيم 

اأجل دعم خمزون  �سابًقا( ووزارة ال�سحة من 

الإمام  نه�سة  من  متخذة  املركزي،  الدم  بنك 

البذل  احل�سني )ع( نبا�ًسا م�سيًئا يف درو�س 

بنك  احلملة  رفدت  وقد  الإن�ساين،  والعطاء 

والع�سرين  الثاين  عامها  حتى  املركزي  الدم 

بـ14666 كي�َس دم.

تعّده جمعية اأمريكية معروفة..

بحرينية جتتاز امتحاًنا احرتافًيا »اكت�ارًيا« من املرة الأوىل

ق�سم  يف  طالبة  متكنت 

الريا�سيات يف كلية العل�م بجامعة 

امتحان  اجتياز  من  البحرين 

احرتايف من جمعية الإكت�اريني يف 

الأوىل  املرة  من  املتحدة،  ال�ليات 

امل�ساركني  جناح  ن�سبة  تقدرّر  التي 

فيها بنح� %40.

عبداهلل  �سعيد  نباأ  اجتازت  اإذ 

ال�سنة  يف  طالبة  وهي  اخلنيزي، 

بكال�ري��س  برنامج  يف  الثانية 

المتحان،  الكت�ارية،  العل�م 

املعروف با�سم »امتحان الحتمالت 

�سل�سلة  يف  امتحان  كاأول   ،»P
العل�م  يف  املهنية  المتحانات 

جمعية  قبل  من  املقدمة  الكت�ارية 

الإكت�اريني الأمريكية. 

 »P الحتمالت  »امتحان  وُيعد 

والأولية  الأ�سا�سية  المتحانات  من 

العل�م  تخ�س�س  طلبة  على  التي 

قب�لهم  ليتم  اجتيازها،  الكت�ارية 

جمعية  يف  م�ساركني  اأع�ساًء 

بعدها  ويخ�سع  الإكت�اريني، 

الطالب لعدد من الختبارات املهنية 

يعتمد  اجتيازها  ومع  الأخرى، 

كخبري اكت�اري.

من جهته، قال الأ�ستاذ امل�ساعد 

العل�م  كلية  يف  الريا�سيات  بق�سم 

من�سق  البحرين،  جامعة  يف 

برنامج العل�م الكت�ارية، الدكت�ر 

الطالبة  »جناح  �سيك:  باباكار 

بقدر  املهني  المتحان  يف  اخلزاعي 

يعك�س  فاإنه  نباهتها،  يعك�س  ما 

برنامج  يف  املقررات  ج�دة  ا  اأي�سً

الكت�ارية  العل�م  بكال�ري��س 

اإىل  لفًتا  البحرين«.  جامعة  يف 

عدًدا  ي�سم  الذي  البنامج  ت�سميم 

التي  التخ�س�سية  املقررات  من 

المتحانات  لجتياز  الطلبة  تعد 

الكت�اريني،  جلمعية  الحرتافية 

العل�م  برنامج  طرح  اإىل  م�سرًيا 

البحرين  جامعة  يف  الكت�ارية 

للمرة الأوىل عام 2019، والطالبة 

الأوىل  الدفعة  طلبة  من  اخلزاعي 

املت�قع تخرجهم عام 2023. وقال 

�سيك: »اأقام ق�سم الريا�سيات دورة 

لطلبة  ال�سيف  هذا  مكثفة  تدريبية 

برنامج العل�م الكت�ارية، لتدريبهم 

الأول  المتحان  لجتياز  واإعدادهم 

يف العل�م الكت�ارية«.

الط�لبة نب�أ �سعيد
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اأ�ساد بجهود �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. النائب ال�سلوم:

جناح الإجراءات احلكومية نحو خطط التوازن املايل

اخلطط  اأن  ال�سلوم  اأحمد  النائب  اأكد 

والتدابري الناجحة التي قامت بها احلكومة 

خطط  نحو  ثبات  بكل  بها  مت�سي  والتي 

للتوجيهات  ترجمة  جاءت  املايل  التوازن 

ح�سرة  �سيدي  لدن  من  ال�سامية  امللكية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه.

واأ�ساد النائب ال�سلوم بجهود احلكومة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

املوقر. الوزراء  رئي�س جمل�س 

ال�سنوي  القفال ن�سف  نتائج  اإن  وقال 

والتي  احلكومية  والأجهزة  للوزارات 

عن  الإثنني  اأم�س  الوزراء  جمل�س  اأو�سح 

جانب  اإىل   ،%23 بن�سبة  الإيرادات  ارتفاع 

 %4 بن�سبة  النفطية  غري  الإيرادات  ارتفاع 

وانخفا�س امل�سروفات املتكررة بن�سبة %2 

هي   %35 بن�سبة  الكلي  العجز  وانخفا�س 

والعتزاز  للفخر  تدعو  اإيجابية  موؤ�سرات 

تاأتي  والتي  املبذولة  احلكومية  باجلهود 

ال�سديدة  القيادة احلكيمة والروؤية  لتربهن 

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

املوقر يف امل�سي ُقدًما نحو الإجناز وتطوير 

العمل احلكومي مبا ينعك�س ب�سكل اإيجابي 

واملوؤ�س�سات  القطاعات  كافة  تطوير  على 

احلكومية وت�سهم ب�سكل اإيجابي يف خف�س 

امل�سروفات وزيادة الإيرادات والعمل على 

و�سع القواعد الأ�سا�سية يف النطالق نحو 

على  العتماد  وتقليل  العام  الدين  خف�س 

مع  حقيقية  �سراكات  اإيجاد  عرب  النفط 

باملوؤ�س�سات  والهتمام  اخلا�س  القطاع 

ب�سكل  تعمل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

التجاري. ال�سوق  كبري على حتريك 

بني  الت�ساركي  العمل  اأن  وذكر 

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني 

امل�ساركة  تعك�س  حدثت  التي  والتوافقات 

والتطلعات  النجاحات  حتقيق  يف  بفاعلية 

فريو�س  جائحة  تداعيات  رغم  املن�سودة 

على  ملحوظ  ب�سكل  اأثرت  والتي  كورونا 

كافة دول العامل، وان النجاح الذي حققته 

البحرين يف تعاملها مع اجلائحة اأ�سهم يف 

املنطقة  دول  بني  الريادة  على  حمافظتها 

املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  واملحافظة 

بينته  التي  املتحقق  والنجاح  واملقيمني، 

للوزارات  ال�سنوي  ن�سف  الإقفال  نتائج 

احلكومية. والأجهزة 

اأحمد ال�سلوم

تكافوؤ الفر�س يف البلديات تطرح 

عدًدا من املبادرات لتمكني موظفات الوزارة

الدو�سري يزور املاآمت بداركليب

ويثّمن التزامهم بالحرتازات

ب�سوؤون  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  عقدت 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  بوزارة  البلديات 

برئا�سة  مرئيا،  اجتماعا  العمراين  والتخطيط 

امل�سرتكة  البلدية  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل 

رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س ب�سوؤون البلديات 

�سمن  وذلك  حميدان،  �سوقية  املهند�سة 

الجتماعات الدوري للجنة وذلك ملناق�سة عدد 

من املبادرات والربامج.

الفر�س  تكافوؤ  جلنة  رئي�س  وقالت 

حميدان  �سوقية  املهند�سة  البلديات  ب�سوؤون 

الداعمة  املبادرات  من  عدد  ا�ستعرا�س  مت  انه 

خالل  من  وذلك  الوزارة،  وموظفات  ملوظفي 

التدريبة  والدورات  العمل  ور�س  تنظيم 

املعنية باإدماج احتياجات املوظفني يف العمل، 

املوظفات  اأداء  مب�ستوى  الرتقاء  يف  وت�سهم 

مبادى  وفق  وقياديا  واداريا  فنيا  بالوزارة 

تكافوؤ الفر�س.

واأ�سافت: »كما مت البدء يف تنفيذ برنامج 

ملوظفي  داخلي  واجتماعي  ثقايف  توعوي 

تكافوؤ  باأثر  التعريف  اإىل  يهدف  الوزارة، 

الفر�س وباأهداف الربامج، وما يحقق من اأثر 

احتياجات  اأوجه  ر�سد  م�ستوى  على  مبا�سر 

املراأة يف التنمية«.

وتابعت »من �سمن املبادرات دعم مواهب 

والجتماعية  والثقافية  الفنية  املوظفات 

لت�سجيعهن  كافة؛  املجالت  ويف  والريا�سية 

ولتمكينهن بال�سراكة مع اجلهات ذات ال�سلة، 

تقوم  التي  وامل�ساركات  الفعاليات  ومن خالل 

»لتعزيز  حميدان  قالت  كما  الوزارة«.  بها 

التوا�سل وا�سراك املوظفني واملوظفات يف عمل 

من  يتم  اللجنة  يف  فريق  ت�سكيل  مت  اللجنة، 

خالله ابداء الأفكار واملالحظات لدعم املوظفني 

واملوظفات يف العمل وتبني الأفكار البداعية 

التي ت�سهم يف تطوير بيئة العمل«. 

فريق من »العدل« ي�سيد مب�ستوى تعاون روؤ�ساء املاآمت خالل عا�سوراء

تطبيق  مبتابعة  املعني  الفريق  اأ�ساد 

الإجراءات الحرتازية املعلنة من وزارة العدل 

على  بناًء  والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات 

لفريو�س كورونا، خالل زياراته التفقدية لعدد 

املاآمت مبنا�سبة مو�سم عا�سوراء، مب�ستوى  من 

املاآمت  روؤ�ساء  يبديه  الذي  والتن�سيق  التعاون 

اللتزام  تعزيز  اأجل  من  عليها  والقائمون 

ال�سراكة  من  منظومة  وفق  الإجراءات،  بهذه 

املجتمعية تقوم على تن�سيق اجلهود امل�سرتكة.

يتاألف  والذي  امليداين،  الفريق  و�سدد 

والداخلية  ال�سحة  وزارتي  عن  ممثلني  من 

�سرورة  على  اجلعفرية،  الأوقاف  واإدارة 

اللتزام  على  والتاأكيد  ال�سحي  الوعي  تعزيز 

اجلميع،  �سالمة  ل�سمان  املعلنة  بال�سوابط 

تقوم  الذي  الوقت  يف  عا�سوراء،  مو�سم  خالل 

فيه مديريات ال�سرطة بدور تنظيمي وتوعوي 

حلث مرتادي املاآمت على اللتزام بهذه التدابري، 

�سمن منظومة خدمات اأمنية متكاملة.

مرتادي  التزام  اأهمية  على  الفريق  واأكد 

املاآمت بعدم التنقل بني اأكرث من موقع، وحتقيق 

عا�سوراء،  مو�سم  خالل  الجتماعي  التباعد 

للحد  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  ي�سهم  مبا 

�سحة  على  واحلفاظ  الفريو�س،  انت�سار  من 

و�سالمة اجلميع.

بتوزيع  الفريق  قام  مت�سل،  �سياق  يف 

املطبوعات اخلا�سة بالإر�سادات ال�سحية على 

اللتزام  ومتابعة  والن�سائية،  الرجالية  املاآمت 

املو�سم،  اإجناح  اأجل  من  املطلوبة  بال�سوابط 

ومبا ي�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

انخفا�س امل�سروفات العامة 4% مقارنة بالعام املا�سي.. وزير املالية:

موا�سلة العمل لتعزيز كفاءة وفاعلية الأداء املايل والنماء القت�سادي

خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

اهتمام  على  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير 

مملكة البحرين وحر�سها على موا�سلة العمل 

والنماء  املايل  الداء  وفاعلية  كفاءة  لتعزيز 

على  النتائج  اأف�سل  وحتقيق  القت�سادي، 

الوطن  �سالح  يف  ي�سب  مبا  الأ�سعدة،  كافة 

اجلميع  اأبداه  مبا  معاليه  م�سيداً  واملواطنني. 

من روح متفانية وعمل خمل�س ودوؤوب �سمن 

يف  اأ�سهم  الذي  الأمر  الواحد،  البحرين  فريق 

القت�سادية  التنمية  بعجلة  الدفع  موا�سلة 

فر�ستها  التي  التحديات  كافة  على  والتغلب 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  واأ�سار 

اإىل اأن نتائج الإقفال ن�سف ال�سنوي للوزارات 

يونيو   30 يف  املنتهية  احلكومية  واجلهات 

البحرين  مملكة  اأّن  لتوؤكد  جاءت   2021

البناء  نحو  تقدمها  توا�سل  اأن  ا�ستطاعت 

حققها  مثمرة  اإجنازات  من  ماحتقق  على 

من  يبديه  ما  بف�سل  الواحد  البحرين  فريق 

التطلعات  يلبي  مبا  م�ستمرين  وعطاء  بذل 

والأهداف املن�سودة.

والقت�ساد  املالية  وزارة  اأو�سحت  وقد 

الوطني اأنه وفًقا لنتائج الإقفال ن�سف ال�سنوّي 

للوزارات واجلهات احلكومية للفرتة املنتهية 

الإيرادات  اإجمايل  فاإن   2021 يونيو   30 يف 

الفعلية املح�سلة بلغت 1119 مليون دينار، 

بنتائج  مقارنة  اإىل %23  ارتفاع ت�سل  بن�سبة 

تنفيذ الن�سف ال�سنوية لل�سنة املالية ال�سابقة 

2020، وذلك ب�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط مما 

املح�سلة  النفطية  الإيرادات  ارتفاع  اإىل  اأدى 

ذاتها  الفرتة  مبح�سلة  مقارنًة   %33 بن�سبة 

الإيرادات  ارتفعت  كما   ،2020 املالية  لل�سنة 

غري النفطية بن�سبة 4% مقارنة بنف�س الفرتة 

حت�سن  نتيجة  وذلك   ،2020 املالية  لل�سنة 

العاملية  امل�ستويات  على  القت�سادي  الن�ساط 

والإقليمية واملحلية.

وفيما يخ�س امل�سروفات العامة، فقد بلغ 

القفال  نتائج  الفعلية يف  امل�سروفات  اإجمايل 

دينار، حمققة  مليون  ال�سنوي 1639  ن�سف 

ال�سرف بن�سبة قدرها %4  بذلك انخفا�ساً يف 

مقارنة بنتائج تنفيذ امليزانية ن�سف ال�سنوي 

 1708 والبالغة   2020 املالية  لل�سنة 

النتائج انخفا�ساً يف  مليون دينار، كما بينت 

امل�سروفات املتكررة بن�سبة 2% مقارنة بنف�س 

الفرتة من عام 2020.

الإيرادات  من  امل�ستويات  لهذه  ونتيجة 

لالإقفال  الفعلي  العجز  فاإن  وامل�سروفات، 

بلغ   ،2021 املالية  لل�سنة  ال�سنوي  ن�سف 

 %35 قدره  بانخفا�س  دينار،  مليون   520

املالية  لل�سنة  ال�سنوي  بالعجز ن�سف  مقارنة 

.2020

%4 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  33%.. والإي�����������رادات غ���ر  ب��ن�����س��ب��ة  امل��ح�����س��ل��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  الإي����������رادات  ارت����ف����اع 

امل��ا���س��ي ال����ع����ام  ع����ن   %4 ب��ن�����س��ب��ة  ب��ان��خ��ف��ا���س  ال���ع���ام���ة  امل�������س���روف���ات  اإج����م����ايل  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار   1.6

وزير املالية

الدو�سري ع�سو جلنة  بدر  النائب  اأ�ساد 

الوطني  ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن 

مبنطقة  املاآمت  واإدارة  املواطنني  بحر�س 

اللتزام  يف  املمتاز  بالتنظيم  داركليب 

الوطني  الفريق  من  ال�سادرة  بالقرارات 

الأوقاف  اإدارة  واإر�سادات  كورونا،  ملجابهة 

اجلعفرية بهذا اخل�سو�س.

خالل  مل�س  باأنه  الدو�سري  واأ�ساف 

زيارته ملنطقة لداركليب والتي اطلع خاللها 

ملو�سم  املاآمت  اإدارات  ا�ستعدادات  مدى  على 

مو�سم  يف  امل�ساركني  التزام  مدى  عا�سوراء 

ال�سحية  ال�سرتاطات  تطبيق  يف  عا�سوراء 

بهدف  عنها  املعلن  بالإجراءات  واللتزام 

احلفاظ على �سالمة مرتادي املاآمت واحلد من 

انت�سار فريو�س كورونا، موؤكًدا على �سرورة 

التزام اجلميع بهذه الإجراءات حفاًظا على ما 

مت حتقيقه من جهود والتي مت الو�سول اإليها 

لحتواء الوباء وت�سفريه قريًبا باإذن اهلل.

على  املاآمت  اإدارة  الدو�سري  و�سكر 

تنظيمًيا  يبذلونها  التي  الكبرية  اجلهود 

الجتماعي  التباعد  على  للحفاظ  واإدارًيا 

قيا�س  واأجهزة  التعقيم  اأدوات  وتوفري 

بذلها  التي  اجلهود  يحفظ  مبا  احلرارة 

فريق البحرين الطبي للحفاظ على �سالمة 

املرتادين من املواطنني، مثمًنا مدى احلر�س 

البحرين  �سعب  باأن  اأثبت  الذي  واللتزام 

فريق  باأننا  توؤكد  عالية  وعي  درجة  لديه 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  بقيادة  واحد 

الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

ح�سرة  وتوجيهات  خليفة  اآل  حمد  بن 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى. 



ا�ستقبلت وزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد 

ال�سالح، يف مكتبها بديوان الوزارة يف اأبراج 

اخلري مبنطقة ال�سناب�س، يوم اأم�س »الإثنني« 

ال�سفرية   ،2021 اأغ�سط�س   16 املوافق 

�سفرًيا  تعيينها  مبنا�سبة  ر�سي  عبا�س  منى 

البحرين  الدبلوما�سية ململكة  البعثة  لرئي�س 

العادة  فوق  �سفري  بلقب  تايلند  مملكة  لدى 

مفو�س.

ر�سي،  منى  بال�سفرية  الوزيرة  ورّحبت 

بتعيينها  ال�سامية  امللكية  بالثقة  وهّناأتها 

النجاح يف  لها  متمنيًة  اجلديد،  من�سبها  يف 

مهامها اجلديدة والعمل على تعزيز العالقات 

بني البلدين ال�سديقني يف املجالت امل�سرتكة 

ا يف املجال ال�سحي. وخ�سو�سً

ومناق�سة  ا�ستعرا�س  مت  اللقاء،  وخالل 

اأوجه التعاون وال�سراكة بني وزارة ال�سحة 

ومملكة تايلند، كما مت التاأكيد على التن�سيق 

مذكرات  خالل  من  التعاون  عالقات  لتطوير 

هذا  تعزيز  واإمكانية  البلدين،  بني  التفاهم 

احلديثة  التكنولوجيا  خالل  من  التعاون 

جتربة  من  وال�ستفادة  اخلربات،  وتبادل 

العالجية وبرامج  ال�سياحة  تايلند يف جمال 

زراعة الأع�ساء واملراكز العالجية والتاأهيلية 

التوفيق والنجاح  لل�سفرية  املتميزة، متمنيًة 

البلدين  بني  امل�سرتكة  امل�سالح  خلدمة 

وال�سعبني ال�سديقني.

من جانبها، اأعربت �سفرية مملكة البحرين 

بهذا  امللكية  بالثقة  اعتزازها  عن  تايلند  لدى 

التكليف، موؤكدًة حر�سها على تعزيز التعاون 

وموا�سلة اجلهود لتوطيد وتوثيق العالقات 

وتطويرها ملا يخدم م�سالح البلدين ورعاية 

مملكة  يف  البحرين  مملكة  مواطني  م�سالح 

وزيرة  بجهود  واأ�سادت  ال�سديقة.  تايلند 

التعاون  تطوير  على  وحر�سها  ال�سحة 

نحو  وال�سعي  ال�سديقة  الدول  بني  امل�سرتك 

الرتقاء بالقطاع ال�سحي يف مملكة البحرين.

عن  ال�سفرية  اأعربت  اللقاء،  ختام  ويف 

على  ال�سحة  لوزيرة  وتقديرها  �سكرها 

ال�ستقبال،  وُح�سن  واحلفاوة  الرتحيب 

متمنيًة لوزارة ال�سحة والقطاع ال�سحي يف 

مملكة البحرين املزيد من التقدم والزدهار.
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اإ�صراك م�ؤ�ص�صات التعليم اخلا�صة بالربامج.. وزير الرتبية: 

57 برناجًما تدريبًيا و3 اآالف م�صتفيد خالل �صهرين
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

الوزارة،  اأن  والتعليم  الرتبية  وزير 

نفذت  ال�ساملة،  التدريبية  خطتها  �سمن 

املا�سيني  ويوليو  يونيو  �سهري  خالل 

عرب  افرتا�سًيا  تدريبًيا  برناجًما   57

 3231 منها  ا�ستفاد  الرقمية،  املن�سات 

لهدف  حتقيًقا  منت�سبيها،  من  متدرًبا 

مع  اجلائحة،  خالل  التمهني  ا�ستدامة 

يف  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإ�سراك 

هذه الربامج.

تلك  �سمن  اأنه  الوزير  واأو�سح 

برامج  ثالثة  تنفيذ  مت  املنجزة،  الربامج 

�سمن م�سروع تطوير جودة اأداء املدار�س 

اإىل  وتهدف  متدرًبا،   316 منها  ا�ستفاد 

ثقافة ومفاهيم جودة  ن�سر  ال�ستمرار يف 

املعتمدة،  املعايري  وفق  املدار�س،  اأداء 

يف  للتكنولوجيا  الفعال  والتوظيف 

الطلبة. اأداء  والتعلم وتقومي  التعليم 

وا�سلت  الوزارة  اأن  الوزير  واأو�سح 

باملوؤ�س�سات  التدريبي  اجلانبي  الدعم 

التعليمية اخلا�سة، اإذ نفذت ثالثة برامج 

الأطفال،  ريا�س  ملنت�سبات  تدريبية 

باخل�سائ�س  التعريف  اإىل  تهدف 

املدر�سة،  النمائية لالأطفال ملرحلة ما قبل 

والعالج  املختلفة  ال�سلوكية  وامل�سكالت 

و�سائل  تاأثري  ومدى  م�سكلة،  لكل  الأمثل 

يف  الأطفال  على  الجتماعي  التوا�سل 

تاأثريها  من  الوقاية  و�سبل  املرحلة،  هذه 

تدريبية  برامج  اأربعة  اإىل  اإ�سافة  عليهم، 

الرتبية  مكتب  مع  بالتعاون  تنفيذها  مت 

الرتبوي  واملركز  اخلليج  لدول  العربي 

كفاءة  رفع  اإىل  وتهدف  العربية،  للغة 

معلمات ريا�س الأطفال يف تدري�س اللغة 

بطرق  املدر�سة  قبل  ما  ملرحلة  العربية 

اللغة  لتعلم  م�سوقة  وا�سرتاتيجيات 

من   1385 منها  ا�ستفادت  اإذ  العربية، 

الأطفال. ريا�س  منت�سبات 

لالحتياجات  تلبيًة  اإنه  الوزير  وقال 

فقد  الريا�سية،  الرتبية  ملعلمي  التدريبية 

مت تنفيذ خم�سة برامج تدريبية، ا�ستهدفت 

109 متدربني، بهدف رفع الكفاءة املهنية 

والتعليمية لهم، يف خمتلف التخ�س�سات 

برامج  �سبعة  تنفيذ  مت  كما  الريا�سية، 

الكرمي وعلومه  القراآن  تدريبية يف جمال 

الف�سل،  ونظام  الدينية  الرتبية  ملعلمي 

الكرمي  للقراآن  ال�سحيحة  القراءة  لتعليم 

وال�سوؤون  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 

والأوقاف. الإ�سالمية 

�سيا�سة  �سمن  اأنه  الوزير  واأكد 

احلا�سلني  غري  املعلمني  لتاأهيل  الوزارة 

على موؤهل تربوي، فقد اجتاز 135 معلًما 

برنامج  من خالل  الرتبية  دبلوم  ومعلمة 

التعليم  ممار�سة  يف  الوطنية  )الدبلوما 

البحرين  معهد  ينفذه  الذي  والتدريب( 

للتدريب، كما اجتاز 328 معلًما ومعلمة 

الرتبية(  يف  العايل  )الدبلوم  برنامج 

للمعلمني،  البحرين  كلية  تنفذه  الذي 

للتعليم  التميز  مركز  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 

تدريبية  برامج  ت�سعة  واملهني  الفني 

التخ�س�سية  الأق�سام  ومعلمات  ملعلمي 

التعليم  مدار�س  يف  وامل�ساندة  العملية 

امل�ستفيدين  عدد  وبلغ  واملهني،  الفني 

منها 159 معلًما ومعلمة.

من   1365 اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

 21 من  ا�ستفادوا  الوزارة  منت�سبي 

على  ركزت  متنوًعا،  تدريبًيا  برناجًما 

واأهمية  الوقت،  واإدارة  الب�سرية  التنمية 

القرار  واتخاذ  احلياة،  يف  التخطيط 

ال�سخ�سيات  مع  التعامل  وفن  الفعال، 

رمز  وتطبيقات  الرقمي،  والتمكني 

املناهج  داخل  ال�سريعة  ال�ستجابة 

البيانات  وعر�س  وحتليل  الدرا�سية، 

رقمية. برامج  با�ستخدام 

الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

براجمها  اأغلب  وتنفذ  ت�سمم  والتعليم 

من  ال�ستفادة  طريق  عن  التدريبية 

املتوفرة  التدريبية  والكفاءات  اخلربات 

ا�ستمرار  مع  قطاعاتها،  خمتلف  يف 

واإقليمية  حملية  موؤ�س�سات  مع  تعاونها 

اخلربات،  تبادل  بهدف  املجال،  هذا  يف 

تنوعت  اإذ  املجتمعية،  لل�سراكة  وحتقيًقا 

اجلوانب  لت�سمل  التدريب  جمالت 

والتطويرية،  والرتبوية  التخ�س�سية 

للموظفني. التدريبية  لالحتياجات  تلبيًة 

ا�صتقبلت �صفرية البحرين لدى بانك�ك.. وزيرة ال�صحة:

 اأهمية التن�صيق لتط�ير عالقات التعاون مع تايلند

»امل�صت�صفى الع�صكري« يجري عملية جراحية الإزالة م�صمار من عني مري�ض

العيون  عيادة  من  طبي  فريق  متّكن 

برئا�سة  امللكية،  الطبية  باخلدمات 

طب  ا�ست�سارية  البنعلي  غادة  الدكتورة 

�سبري  حممد  والدكتور  العيون،  وجراحة 

اإجراء عملية جراحية  اأخ�سائي عيون من 

طارئة ودقيقة ملري�س قد تعّر�س لإ�سابة 

بانغمار جزء من م�سمار  اليمنى  يف عينه 

اأثناء مزاولة مهنته، حيث مت نقله  معدين 

على الفور اإىل امل�ست�سفى الع�سكري.

ق�سم  اإىل  ح�سر  قد  املري�س  وكان 

وجود  تبني  الفح�س  واأثناء  الطوارئ 

و�سدئ  )معدين  �سم   4 بطول  م�سمار 

اخرتاق  العني  �سلبة  اخرتق  وقد  جزئًيا( 

بعيادة  الطبي  الفريق  قام  حيث  كامل، 

للجراحة  وجتهيزه  باإعداده  العيون 

الطارئة بغرفة العمليات ومبا�سرة العملية 

على الفور.

غادة  الدكتورة  العملية  اأجرت  حيث 

وقد  �سبري،  حممد  والدكتور  البنعلي 

من  مت  �ساعة  حوايل  العملية  ا�ستغرقت 

ال�سلبة  وخياطة  امل�سمار  اإزالة  خاللها 

حقنه  مت  كما  اجلراحية،  باخليوط 

اهلل  وبحمد  الالزمة،  احليوية  بامل�سادات 

تكللت العملية بالنجاح. 

الطبية  الرعاية  املري�س  تلّقى  كما 

التام،  ال�سفاء  ملرحلة  و�سل  حتى  الكاملة 

وهو الآن يتمتع ب�سحة جيدة من دون اأي 

قوة  حت�سنت  حيث  النظر،  يف  م�ساعفات 

الإب�سار بعد العملية اإىل 6/ 6.

بع�س  غادة  الدكتورة  قّدمت  كما 

الن�سائح لزيادة الوعي عند املر�سى، وذلك 

للعني  الوقائية  النظارات  ارتداء  ب�سرورة 

النجارة  اأو  ال�سيانة  باأعمال  القيام  عند 

حفاًظا على �سحة و�سالمة اأعينهم من اأي 

خطر يذكر.

غادة  الدكتورة  اأعربت  جهتها  من 

قائد  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  البنعلي 

اللواء بروفي�سور  اخلدمات الطبية امللكية 

ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة على دعمه 

العيون  لعيادة  الدائم  وت�سجيعه  امل�ستمر 

مما اأ�سهم يف تقدمي اأرقى اخلدمات الطبية 

بامل�ست�سفى الع�سكري.

اأ�صاد بجه�د كافة اجلهات الر�صمية يف �صرعة اال�صتجابة والتن�صيق.. رئي�ض »ت�صامح«:

 عا�ص�راء م��صم لزيادة الُلحمة ال�طنية واملحبة بني اأبناء البحرين

البحرين  جمعية  رئي�س  ثّمن 

للت�سامح وتعاي�س الأديان الأ�ستاذ 

التوجيهات  بوزبون  يو�سف 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الدائمة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ورعاه، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

كافة  برعاية  الهتمام  اهلل،  حفظه 

يف  تقام  التي  الدينية  ال�سعائر 

اململكة ومو�سم عا�سوراء احل�سني 

عليه ال�سالم تاأكيًدا على ما حتظى 

روح  من  البحرين  مملكة  به 

تعاي�س وت�سامح وحمبة.

اأ�ساد  نف�سه  ال�سياق  ويف 

اجلهات  كافة  بجهود  بوزبون 

وزارة  راأ�سها  على  الر�سمية 

وزارة  ال�سحة،  وزارة  الداخلية، 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل 

ال�ستجابة  و�سرعة  والأوقاف، 

على  بناًء  بينها  فيما  والتن�سيق 

الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

موا�سلة  اأجل  من  )كوفيد-19(، 

يف  املن�سودة  الأهداف  حتقيق 

املواطنني  اأرواح  على  احلفاظ 

واملقيمني، واإقامة مو�سم عا�سوراء 

الحرتازية  الإجراءات  كل  مع 

بالتعاون والتن�سيق مع  ال�سحية 

اإدارة الأوقاف اجلعفرية. 

واأ�سار رئي�س اجلمعية اإىل »اأن 

التي  املوا�سم  مو�سم عا�سوراء من 

تزيد فيها اللُحمة الوطنية واملحبة 

والتوادد بني اأبناء البحرين، الأمر 

الذي يوؤكد باأن املنا�سبات الدينية 

والإن�ساين  الوطني  للتالقي  هي 

احلميم مبا يعزز الإخاء والتقارب 

واأن  العك�س،  ولي�س  الوجداين 

مملكتنا الغالية بقيادتها احلكيمة 

الوحدة  على  دائًما  حتثنا  التي 

والرتابط وتقوية الن�سيج الوطني 

والتعاي�س  للت�سامح  واحدة  هي 

يحتذى  منوذج  واملذهبي  الديني 

به«. 

وقال رئي�س جمعية البحرين 

الأديان  وتعاي�س  للت�سامح 

»اإن  بوزبون  يو�سف  الأ�ستاذ 

باإذن  العام  لهذا  عا�سوراء  مو�سم 

املطلوب  النجاح  �سيحقق  اهلل 

لتنفيذ  ن�سبة  تاأثري  اأي  دون 

والحرتازات  الحتياطات  كافة 

ال�سحية ملكافحة اجلائحة العاملية 

باجلهود  منوًها  )كوفيد-19(«، 

الإدارات  بها  تقوم  التي  الكبرية 

الداخلية  بوزارة  املعنية  الأمنية 

والتوعوي  التنظيمي  ودورها 

ال�سراكة  مبداأ  حتقيق  اإطار  يف 

املتكاملة  واملنظومة  املجتمعية، 

من الأداء وتقدمي اخلدمات لإجناح 

تقوم  ما  وكذلك  عا�سوراء،  مو�سم 

مديريات ال�سرطة من دور توعوي 

اللتزام  على  املاآمت  مرتادي  حلّث 

بهذه التدابري.

يو�سف بوزبون

�صفارة االإمارات تنظم حلقة نقا�صية عن »متكني ال�صباب والعمل التط�عي«
العربية  الإمارات  دولة  �سفارة  نظمت 

املتحدة لدى مملكة البحرين يوم 16 اأغ�سط�س 

»متكني  بعنوان  نقا�سية  حلقة   2021

مع  بالتعاون  التطوعي«  والعمل  ال�سباب 

مملكة  يف  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة 

يف  لل�سباب  الحتادية  واملوؤ�س�سة  البحرين، 

املحاور  من  العديد  تناولت  الإمارات،  دولة 

يف  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  دور  اأهمية  منها 

تعزيز البيئة امل�ستدامة لتمكني ال�سباب، ودور 

تر�سيخ  ل�سمان  التطوعي  العمل  يف  ال�سباب 

مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية واأثرها.

عرب  النقا�سية،  احللقة  يف  حتّدث  وقد 

�سفري  نائب  النعيمي  علي  »زووم«،  برنامج 

و�سروق  البحرين،  لدى مملكة  الإمارات  دولة 

الديوان  يف  الت�سال  ق�سم  مدير  ال�سرهان 

الأمريي براأ�س اخليمة - وع�سو جمل�س �سباب 

اأخ�سائي جلان  راأ�س اخليمة، وحممد جناحي 

يف وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة يف مملكة 

الهناوي  موزه  النقا�س  واأدارت  البحرين، 

وال�سيا�سية  القت�سادية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س 

والإعالمية ب�سفارة دولة الإمارات يف املنامة.

دولة  اهتمام  النقا�سية  احللقة  واأكدت 

العمل  برت�سيخ  البحرين  ومملكة  الإمارات 

امل�ساركون  وا�ستعر�س  التطوعي،  ال�سبابي 

اأعدت  التي  والربامج  املبادرات  من  العديد 

امل�سمار  هذا  يف  ال�سباب  قدرات  لتطوير 

الدولتان  وّفرتها  التي  والإمكانات  الإن�ساين 

الطيب  اأثره  انعك�س  الذي  العمل  هذا  لرت�سيخ 

داخل وخارج الدولة واململكة.

وقد برزت اأهمية العمل التطوعي ب�سورة 

الإمارات  من  كل  ت�سدي  خالل  وفاعلة  جلية 

اأنربت  حيث  كورونا،  جلائحة  والبحرين 

على  العمل  يف  واملهنية  الطبية  القطاعات  كل 

وكان  عليه  والق�ساء  الفريو�س  مواجهة 

حيث  اجلانب،  هذا  يف  املعال  القدح  لل�سباب 

حمالت  يف  وانخرطوا  والنفي�س  الغايل  بذلوا 

التجارب  يف  والتطوع  والعالج  الفح�س 

بالتن�سيق  اإجراوؤها  مت  التي  للقاح  ال�سريرية 

بني البلدين ال�سقيقني.

وزير الرتبية والتعليم ي�صتقبل �صفري البحرين بال�صني

ماجد  الدكتور  ا�ستقبل 

وزيــر  النعيمي  علي  بــن 

ال�سفري  والتعليم،  الرتبية 

عدنان  حممد  غ�سان  حممد 

�سدور  مبنا�سبة  �سيخو؛ 

بتعيينه  امللكي  املر�سوم 

الدبلوما�سية  للبعثة  رئي�ًسا 

لــدى  الــبــحــريــن  ململكة 

ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية 

على  ــر  ــوزي ال اأطلعه  اإذ 

التي  التطويرية  الربامج 

تهدف  التي  الوزارة  تنفذها 

باملخرجات  الرتــقــاء  اإىل 

له  متمنًيا  التعليمية، 

التوفيق يف اأداء مهام عمله.
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جلائحة  خطرًيا  ا�ستفحاالً  م�ؤخًرا  اآ�سيا  �سهدت 

االأول،  املربع  اإىل  تع�د  دولها  جعلت  ك�رونا، 

انت�سار  ب�سبب  جحيم  اإىل  �سكانها  حياة  وح�لت 

املتح�رة اجلديدة من فريو�س ك�فيد-19،  امل�جة 

اأعداد امل�سابني وال�فيات، وقرارات االإغالق  وتزايد 

ال�سامل، وت�قف االأعمال واالأن�سطة وبالتايل انقطاع 

مداخيل ال�سكان.

مت  اأنه  ــ  ر�سمية  مل�سادر  طبًقا  ــ  واملعروف 

بال�باء  اإ�سابة  حالة  ملي�ن  من 200  اأكرث  ت�سجيل 

ونح� 4.25 ملي�ن حالة وفاة على م�ست�ى العامل 

دي�سمرب  يف  ال�سني  يف  ك�رونا  فريو�س  ظه�ر  منذ 

تقدر  العاملية  ال�سحة  منظمة  باأن  علًما   ،2019

احل�سيلة االجمالية باأكرث من ذلك بنح� مرتني.

من  الهند  ن�سيب  اإن  الق�ل  ميكن  اآ�سي�ًيا، 

باالأرقام  االأكرب  هي  كانت  وال�فيات  االإ�سابات 

بعد ظه�ر  اأي  اجلاري  العام  املطلقة، وحتديًدا يف 

والي�م  للفريو�س.  الهندي  املتح�ر  عليه  اأطلق  ما 

واال�ستنفار  واخل�ف  الهلع  مظاهر  تراجعت  بعدما 

انتقلت فجاة  املظاهر  تلك  اأن  الهند ن�سبيا، جند  يف 

اإىل دول اآ�سي�ية اأخرى كانت قد قطعت �س�ًطا كبرًيا 

اإىل  تع�د  فيها  احلياة  كادت  اأو  ال�باء  مكافحة  يف 

حالتها الطبيعية.

من الدول االآ�سي�ية التي اكت�ت بنار ك�رونا كثرًيا 

اإىل حد و�س�ل اأعداد االإ�سابات وال�فيات فيها اإىل عدة 

اآالف ي�ميا، اأندوني�سيا، التي ال تزال تعاين وتئن حتت 

وطاأة نق�س اللقاحات، حيث مل يتم �س�ى تطعيم نح� 

البالغ تعدادهم 227 ملي�ن ن�سمة  ال�سكان  18% من 

تقريًبا، مقارنة بـ58% يف ال�اليات املتحدة و69% يف 

اململكة املتحدة.

االأوىل  االأ�سهر  خالل  ظلت  التي  تايالند  ويف 

اإىل  منها  ماأمن  يف  عاملًيا  اجلائحة  تف�سي  من 

اتخاذ  يف  ترتاخى  �سلطاتها  جعل  ما  كبري،  حد 

انتكا�سة  الي�م تعاين  نراها  االإجراءات االحرتازية، 

ارتفاع  الذي ت�سبب يف  خطرية ب�سبب متح�ر دلتا 

اإىل  املئات  من  الي�مية  وال�فيات  االإ�سابات  اأعداد 

خطط  عن  التخلي  على  احلك�مة  جمربة  االآالف، 

الريا�سية  واالأن�سطة  ال�سياحة  الإحياء  �سابقة 

واالجتماعية، بل اأجربتها على اإعالن حالة الط�اري 

اجل�ية،  الرحالت  وتعليق  التام  �سبه  واالإغالق 

البالد  اقت�ساد  على  قامتة  بظالل  األقى  الذي  االأمر 

واملجمعات  ال�س�ارع  وخل�  ال�سياحة،  على  املرتكز 

والفنادق، وتراجع مداخيل امل�اطنني.

اأما يف الفلبني، التي ظلت تفتقر اإىل تعامل جاد 

مع ال�باء ب�سبب �سعف بنيتها ال�سحية ب�سفة عامة، 

وا�ست�سراء  املعقد،  االرخبيلي  اجلغرايف  وو�سعها 

اجمايل  اأن  )بدليل  الطبية  منظ�متها  يف  الف�ساد 

فاإن  ال�سكان(  من  �س�ى %9  املطعمني ال ميثل  عدد 

اأعلى  يف  و�سعتها  فيها  وال�فيات  االإ�سابات  اأرقام 

لتتعزز  املت�سررة،  اآ�سيا  �سرق  جن�ب  دول  قائمة 

و�سعيتها هذه مع دخ�لها الي�م يف معركة مفت�حة 

هذه  مظاهر  ومن  ك�فيد-19.  من  دلتا  ن�سخة  مع 

املعركة اتخاذ احلك�مة قرارات �سارمة باالإغالق يف 

العا�سمة مانيال وعدد من االأقاليم واجبار امل�اطنني 

باأعمال  يق�م�ن  الذين  عدا  ــ  منازلهم  التزام  على 

لكل  دوالًرا  ي�ازي 80  تقدمي دعم  ــ مع  �سرورية 

م�اطن خ�سر دخله، وذلك من اأجل تخفيف ال�سغط 

يف  االجتماعي  الت�ا�سل  ومنع  امل�ست�سفيات  على 

ثلث  ن�سمة وت�سكل  ملي�ن  يقطنها 13  التي  مانيال 

اإجراءات  اأن  الق�ل  نافلة  من  ولعل  البالد.  اقت�ساد 

الفلبني هذه مل ت�سرب ال�سياحة يف البالد فح�سب، 

ا املاليني عاطلني عن العمل وعمقت  وامنا تركت اأي�سً

الب�ؤ�س واألقت ب�ستار قامت على احلياة العامة. 

العام  نالت  التي  االآ�سي�ية  الدول  يف  وحتى   

واملنظمات  العامل  قبل  من  بجه�دها  اإ�سادة  املا�سي 

الدولية، واعتربت من�ذًجا الحت�اء اجلائحة ومنع 

عادت  اأنها  جند  وتاي�ان،  اليابان  مثل  انت�سارها، 

تعاين من جديد مع هيجان متح�ر دلتا يف املنطقة 

االآ�سي�ية. 

ففي اليابان، التي كان تف�سي ك�رونا فيها قليالً 

ال�سكان  �سف�ف  يف  اإ�سابة  األف   15( عام  ب�سكل 

البالغ تعدادهم 126 ملي�ن ن�سمة(، قفزت حاالت 

اأرقام  اإىل  باأيام  االأوملبياد  انطالق  قبيل  االإ�سابة 

قيا�سية ب�سبب متغري دلتا، رغم خ�س�ع �ستة اأقاليم 

من البالد حلالة الط�ارئ، حيث و�سلت اإىل 5 اآالف 

اإ�سابة بعد اأن كانت األفي اإ�سابة قبل ذلك باأ�سب�عني.

وعلى اجلبهة الك�رية اجلن�بية، جند ال�س�رة 

اأكرث هدوًءا. فحك�مة �سيئ�ل، التي حظيت ب�سهرة 

ك�رونا  لفريو�س  الت�سدي  يف  لنجاحها  وا�سعة 

على  م�سيطرة  زالت  ال  تف�سيه،  بعد  مبا�سرة 

التباعد  قي�د  وتفر�س  البالد،  ال�سحي يف  ال��سع 

االجتماعي واالإغالق املبكر ومتنع التجمعات، لكنها 

تبعات  من  املنهكني  امل�اطنني  ا�ستفزاز  عدم  تف�سل 

ح�سدت  وباالأرقام  اإ�سافية.  باإجراءات  ال�باء 

عدد  اجمايل  من  م�اطن  األفي  نح�  اأرواح  ك�رونا 

متح�ر  وب�سبب  ن�سمة،  ملي�ن   51 البالغ  ال�سكان 

بني  ما  االآن  الي�مية  االإ�سابات  اأرقام  ترتاوح  دلتا 

600 - 700 اإ�سابة.

اأما تاي�ان ذات الـ24 ملي�ًنا، فقد ظلت حك�متها 

اإىل وقت قريب جدا من اأف�سل احلك�مات االآ�سي�ية 

جلهة هزمية ال�باء بدليل اأنها مل ت�سجل �س�ى 12 

حالة وفاة، غري اأن القلق عاد لي�سيطر عليها بعدما 

اأن هذا العدد  اإ�سابة م�ؤخًرا. ورغم  مت ت�سجيل 29 

ال�سئيل غري باعث على اخل�ف يف دول اأخرى، اإال 

اأنه يف تاي�ان يعترب اأمًرا مزعًجا.

ال�باء،  منها  انطلق  التي  لل�سني  اأخرًيا  وناأتي 

كبرية.  اأ�سرار  دون  الطبيعية  حياتها  اإىل  وعادت 

ففي االأ�سابيع القليلة املا�سية التي ت�افقت مع ذورة 

نح�  يف  دلتا  املتح�ر  اكت�ساف  مّت  ال�سفر،  م��سم 

بكني  مثل  كربى  مدن  منها  ومدينة،  مقاطعة   16

و�سنغهاي. ورغم اأن عدد االإ�سابات مل يتجاوز املئات 

ال�سلطات  اأن  اإال  ن�سمة،  مليار   1.4 ي�سكنه  بلد  يف 

بادرت اإىل اتخاذ اجراءات �سارمة مثل اإغالق املدن 

�سمن  مرة  من  اأكرث  املاليني  وفح�س  التنقل  ومنع 

على  ال�سريع  والق�ساء  الت�ساهل  عدم  ا�سرتاتيجية 

اأي ثغرة تنهك البالد �سحًيا، وو�سط ت�ساوؤالت عما 

اإذا كان اللقاحات املت�فرة كفيلة بالت�سدي للن�سخة 

اجلديدة من ال�باء.

عثمان املاجد oalmajed2000@gmail.com

بالقلم الر�شا�ص

اأزمة انتخابية ينبغي جتاوزها...

القطري جمتمع �سغري يف حجمه، ب�سيط يف تركيبته،  املجتمع   

عروبي يف انتمائه، كرمي يف طبعه، له م�اقفه الداعية اإىل مل �سمل اأبناء 

اخلليج العربي وبناته �سمن كيان واحد م�حد تنتظم فيه الدول �سمن 

عقد دول جمل�س التعاون الثمني االأ�سيل على الرغم مما يتعر�س له 

هذا املجل�س من حمالت اإعالمية م�س�هة تق�دها قناة »اجلزيرة«. واإذا 

كان هناك جمتمع هذه م�ا�سفاته فمن املنطقي اأال ي�جد اأي تاأثري الأي 

م�سكلة ذات طابع �سكاين على وحدة ن�سيجه حتى واإن كانت يف حجم 

ما ن�ساهد ت�ثيًقا له على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي.

ت�سريعية  انتخابات  االإعالن عن  اأعقاب  امل�سكلة يف   تفجرت هذه 

ملجل�س ال�س�رى املزمع عقدها يف الفرتة القادمة، ويقال اإنها �ستك�ن يف 

اأكت�بر القادم. ونحن يف املجتمع البحريني الذي يت�سابه مع املجتمع 

احل�ساري  املجتمعني  تط�ر  اأن�ساق  يف  ن�عي  فارق  مع  القطري، 

اأعماق  يف  �ساربة  و�سالت  عالقات  املجتمع  بهذا  تربطنا  والثقايف، 

التاريخ، وم�اقفنا جتاه اأ�سقائنا هناك وا�سحة و�س�ح �سم�س انتمائنا 

اخلليجي العربي، وال نرج� لهذا ال�سعب العربي واخلليجي اإال التغلب 

على الطارئ من امل�ساكل االجتماعية وجتاوزها؛ لالنتقال اإىل مرحلة 

منذ  ال�سرب  بفارغ  القطري�ن  انتظرها  الربملانية  احلياة  من  متط�رة 

اال�ستقالل عام 1970. ومن ثم فال يعتقدن اأحد اأن ما يجري هناك يف 

الدوحة يثري فينا بهجًة وحب�ًرا وال يذهنب يف ظّن كائن من كان اأن 

نزعة الت�سفي �سيك�ن لها ح�س�ر يف تفاعلنا مع ما يجري يف جمتمع 

�سقيق، فا�ستقرار املجتمع القطري يهمنا؛ الأنه منا وفينا؛ والأن اجل�سم 

واحد  فاملنبت  الدبل�ما�سية  واالأزمات  الهزات  اعرتته  مهما  اخلليجي 

والتاريخ واحد وامل�ستقبل واحد اأوحد. 

وحدة  يف  االآمال  بها  تنطق  افرتا�سية  معادالت  هذه  لي�ست   

ثابتة،  اندماجية من�س�دة، بل هي واقع وحقيقة ح�سارية واإن�سانية 

جمل�س  دول  جمتمعات  ك�سائر  كثري،  القطري  باملجتمع  يربطنا  فما 

التعاون، يربطنا بهم التاريخ والن�سب وامل�ساهرة ف�سالً عن معطيات 

ال�اقع اجلي� �سيا�سي الذي ي�سهل عملية اندماج املجتمعات م�ستقبالً، 

لهذا كله فاإنه ي�ؤملنا جًدا ما ي�ؤمله ويفرحنا ما يفرحه بال�سبط كما كان 

هذا ال�سعب يف كل ال�قت يقف مع ال�سعب البحريني. 

كل  قبل  مهم  البديهية  املعطيات  بهذه  التذكري  اإن  اعتقادي  يف   

ما يجري حاليا يف قطر، ومنفذ  فهم  ب�ابات  ب�ابة من  الأّنها  حتليل؛ 

ب�اعثها  اإىل  االأحداث  من  الظاهر  جتاوز  مداره  �س�ؤال  طرح  ل�جاهة 

واأ�سبابها العميقة، فهل ملا يحدث الي�م يف قطر مربر ما؟

اأن البلدان العربية حتتاج اإىل تط�ير م�ؤ�س�سات   مما ال �سك فيه 

العربي يف  امل�اطن  يرج�ه  اأف�سل  لتغيري  داعمة  لتك�ن  فيها  الدولة 

م�سلحة  التغيري يف  هذا  ي�سب  اأن  ب�سرط  ولكن  البلدان،  من  بلد  اأي 

امل�اطن بدالً من اأن يخلق ب�ؤر ت�تر واأزمات اجتماعية و�سيا�سية. ويف 

هذا االإطار فاإن النظام االنتخابي القطري قبل اأن تدخل قطر التجربة 

الدميقراطية، وهي حديثة عهد بها، يغفل مبداأ اأ�سا�سًيا مهًما من ج�انب 

الدميقراطية املن�س�دة ال ق�ام للممار�سة االنتخابية اإال به ونعني بهذا 

عم�م  بني  وال�اجبات  احلق�ق  يف  امل�اطنية  امل�ساواة  الركن  املبداأ 

ال�سعب القطري. 

اأ�سا�س  على  فئات  اإىل  املجتمع  يق�سم  انتخابًيا  نظاًما  فاإن  لذلك   

عن�سري، خمتالً ال بد من اإعادة النظر فيه ودرا�سة بدائل اأخرى تلغيه 

املن�س�دة  الدميقراطية  وتكر�س  املرغ�ب  املجتمعي  اال�ستقرار  لت�فر 

منهًجا عادالً وحق�ًقا م�اطنية مت�ساوية ال تفرق بني مك�نات ال�سعب.

اإن النظام االنتخابي القطري ب��سعه احلايل الذي قراأنا   ال �سك 

اإىل  وي�سنفهم  امل�اطنني  بني  مييز  اأنه  ووجدنا  تطبيقاته  ن�س��س 

م�اطنني بدرجات متفاوتة، ليك�ن احلق يف االنتخاب والرت�سيح للفئة 

االأوىل، لن ي�فر العدالة املن�س�دة التي يفرت�س اأن تك�ن اإطار العملية 

والعدالة  وامل�اطنة  املدنية  ملبادئ  الرئي�س،  وخمرجها  االنتخابية 

وامل�ساواة ولدولة القان�ن وامل�ؤ�س�سات البانية لكل اأفق دميقراطي اأًيا 

كان نظام احلكم.

امل�اطنني  كل  االعتبار حق�ق  ياأخذ يف  انتخابًيا عادالً  نظاًما  اإن   

القطريني، ال يفرق بني مك�ن واآخر اأو بني قبيلة واأخرى يف املجتمع 

القطري ه� ما ينبغي اأن يتفق عليه القطري�ن حك�مة و�سعًبا. وهذا 

ما �س�ف يفرح له ال�سعب البحريني، �سقيق ال�سعب القطري.

ذكرى عا�شوراء واالإجراءات الوقائية يف البحرين

كانت املخاوف عند كثري من النا�س من ارتفاع اأعداد الإ�صابة بفريو�س 

كورونا اأثناء ذكرى عا�صوراء كبرية كبقية املنا�صبات الأخرى مثل ال�صلوات 

وذلك  وغريها  التجارية  واملجمعات  والأ�صحى  الفطر  وعيد  امل�صاجد  يف 

لتواجد اأعداد كبرية من النا�س يف موقع واحد، ولرمبا كانت املخاوف يف 

�صنوًيا  تقام  التي  املنا�صبة  هذه  خل�صو�صية  وذلك  اأكرب،  عا�صوراء  ذكرى 

ال�صارع  ووعي  البحرين  فريق  بجهود  ثم  اهلل  بف�صل  ولكن  بالبحرين، 

البحريني مل ن�صهد ذلك الرتفاع يف الإ�صابة، واأ�صبحت تلك املخاوف من 

املا�صي.

اأن يكون الأمر  الإ�صابات بكورونا عند م�صتواها الطبيعي، ول ميكن 

يف  الإ�صابة  ن�صبة  فيه  نرى  الذي  الوقت  ففي  ال�صدفة،  اأو حم�س  عفوًيا 

كل  جًدا،  عادية  حالت  ت�صجل  البحرين  فاإن  ازدياد  الدول يف  من  الكثري 

التي و�صعها فريق  املدرو�صة  ال�صحيحة واخلطط  للمنهجية  ذلك بال �صك 

البحرين ملواجهة جائحة كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(، وهو الأمر الذي 

و�صع البحرين يف م�صتوى اللون الأخ�صر ب�صهادة منظمة ال�صحة العاملية 

يف  البحرين  غيربي�صو�س(  اأدهانوم  تيدرو�س  )الدكتور  مديرها  زار  التي 

�صهر يوليو املا�صي )2021(، وراأى تلك اجلهود والعمل الدوؤوب!

مع ذكرى عا�صوراء جاءت التعليمات من فريق البحرين الطبي للماآمت 

و�صلت  البحرين  واأن  خا�صة  واحلذر،  احليطة  باأخذ  احل�صينية  واملواكب 

اإىل م�صتويات منخف�صة من الإ�صابة بكورونا، وكانت اأبرز تلك التعليمات 

هو �صرورة البتعاد عن التجمعات بكافة اأنواعها، واتباع جميع التعليمات 

وال�صرتاطات الالزمة من لب�س الكمام وا�صتخدام املطهرات وغريها حفاًظا 

على ال�صحة وال�صالمة العامة، تلك التعليمات جاءت حلفظ الروح والنف�س 

اأثناء اإحياء كافة ال�صعائر واملنا�صبات الدينية مبا فيها ذكرى عا�صوراء.

لقد جاءت دعوات العلماء واملعنيني بال�صاأن الديني لأخذ احليطة واحلذر 

اأهمية حفظ النف�س  اإحياء الذكرى، والتاأكيد على  اأثناء  من جائحة كورونا 

التفريط  وعدم  الإجراءات  اأتباع  لأهمية  والإدراك  الوعي  وجاء  الب�صرية، 

فيها اأو التهاون بها، وهو الأمر الذي جعل البحرين يف مقدمة الدول التي 

ا�صتطاعت مواجهة اجلائحة واإنزال اأعداد الإ�صابة.

روؤ�صاء  تعاون  هو  باجلائحة  الإ�صابة  انخفا�س  على  �صاعد  ومما 

كافة  بتنفيذ  النا�س  توجيه  خالل  من  احل�صينية  واملواكب  واملاآمت  امل�صاجد 

متطلبات ال�صالمة، فقد كانت ر�صائلهم وا�صحة ومبا�صرة لعموم مرتادي 

املاآمت وامل�صاركة يف املواكب احل�صينية بالتقيد بالإجراءات لإجناح املو�صم!

للخدمات  �صنوًيا  الر�صيدة  احلكومة  بجهود  الإ�صادة  كانت  واإن 

والت�صهيالت التي تقدمها لإحياء ذكرى عا�صوراء يف كل مناطق البحرين، 

اإل اأن ال�صنة املا�صية وهذه ال�صنة حتديًدا قد جاءت اأكرث، فقد كانت �صالمة 

الذي  الأمر  وهو  الر�صيدة،  احلكومة  اأولويات  من  واملعزين  النا�س  اأرواح 

اأ�صاد به روؤ�صاء املاآمت الذين اأظهروا التعاون لإجناح املو�صم.

و�صعها  التي  الالزمة  وال�صرتاطات  والتعليمات  الوقائية  الإجراءات 

من  حرفياً  بها  التقيد  مت  كورونا  جائحة  ملواجهة  الوطني  البحرين  فريق 

الفريق الطبي من الأطباء واملمر�صني والإداريني والعمال واملتطوعني، وجاء 

تعاون املاآمت وفرقها التطوعية حتى ظهر املو�صم بهذا ال�صكل احل�صاري.

و�صع  الذي  البحرين  لفريق  فاإنها  وتقدير  �صكر  كلمة  من  كان  فاإن 

عامني  من  فاأكرث  عا�صوراء،  ذكرى  لأحياء  ال�صحيحة  الوقائية  الإجراءات 

والبلديات  والداخلية  ال�صحة  وم�صوؤولياته،  مواقعه  بكل  الفريق  وهذا 

�صعائره  ممار�صة  لت�صهيل  وت�صعى  املواطن،  راحة  على  ت�صهر  وغريها، 

الدينية رغم الظروف ال�صعبة التي يعي�صها الوطن يف ظل جائحة كورونا.

والأنظمة  بالقوانني  تلتزم  التي  هي  املتح�صرة  املجتمعات  اإن   

فما  كورونا،  جائحة  اآثار  من  يعاين  اليوم  والعامل  بالنا  فما  والإجراءات، 

طواقمه  بجميع  البحرين  فريق  اإىل  اهلل  ف�صل  بعد  يعود  البحرين  حققته 

ومواقعه واإىل موؤ�ص�صات املجتمع املدين، فاجلميع يف قارب واحد، والنجاح 

للجميع.

�شالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744
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خميف جًدا هذا املنطق الذي يحتفي مبا اأ�شماه: #طالبان_

النا�ص  تخ�يف  على  يبنى  الذي  هذا  انت�شار  اأي  تنت�شر! 

واختطاف ال�شلطة واحتالل املدن؟

املتاأ�شلم�ن يك�شف�ن عن اأكرث وج�ههم تكاذًبا وخداًعا.

بلغة،  الغرب  يخاطب�ن  احلرية، ممن  مّدعي  القناع عن  �شقط 

ويبتهج�ن الي�م بطالبان!.. الإ�شالم�ية يف اأخطر جتلّياتها.
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الحتالل  عن  اإندوني�شيا  ا�شتقالل  اإعالن   -  1945

اله�لندية  ال�شتعمارية  الأطماع  ع�دة  ومع  الياباين، 

مل متنح اإندوني�شيا ال�شتقالل الفعلي اإل �شنة 1945.

1988 - مقتل الرئي�ص الباك�شتاين حممد �شياء احلق 

وال�شفري الأمريكي يف باك�شتان بحادث حتطم طائرة.

ي�شدر  ب��ص  ج�رج  الأمريكي  الرئي�ص   -  1990

العق�بات  ب��شع  الأمريكية  احلربية  لل�شفن  اأوامره 

التجارية التي فر�شتها الأمم املتحدة على العراق بعد 

غزوه للك�يت م��شع التنفيذ ف�ًرا م�شتخدمة الق�ه اإذا 

لزم الأمر ملنع ال�شلع من الدخ�ل واخلروج من العراق 

والك�يت.

1993 - لأول مرة يف التاريخ احلك�مة الربيطانية 

والتج�ل  باكنغهام  ق�شر  اإىل  بالدخ�ل  للنا�ص  ت�شمح 

فيه.

1998 - الرئي�ص الأمريكي بيل كلينت�ن يعرتف باأنه 

البيت  ال�شابقة يف  املتدربة  كان بعالقة غري لئقة مع 

الأبي�ص م�نيكا ل�ين�شكي.

العراقيب  قرية  منازل  كافة  تهدم  اإ�شرائيل   -  2010

الفل�شطينية للمرة الرابعة بعد اأن اأعاد قاطن�ها بناءها 

ثالث مرات.

تايلندا  عا�شمة  بانك�ك  مدينة  يف  تفجرٌي   -  2015

ي�قع 21 قتياًل على الأقل واأكرث من 100 جريح.

حلم الدراجة النارية الطائرة 

ال�صخ�صية يتحقق قريًبا

دراجة  اأول  اأن  بريطانية،  اإعالم  و�شائل  ك�شفت 

قد  العامل،  يف  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  طائرة  نارية 

ت�شبح مت�فرة يف غ�ش�ن عامني فقط.

وتعمل �شركة »جيت باك اأفي�شن« الأمريكية على 

ت�شبح  بحيث  �شبيدر«،  »ذا  الطائرة  دراجتها  تط�ير 

جاهزة للتحليق يف ال�شماء بحل�ل عام 2023.

�شتار«  »ديلي  �شحيفة  ذكرت  وح�شبما 

الربيطانية، فاإن النم�ذج الأويل من الدارجة النارية 

النفاثة، قد اأكمل اأو رحلة جتريبية له.

وتاأمل ال�شركة التي تتخذ من كاليف�رنيا مقرا لها، 

اإنتاج ن�شختني للم�شتهلكني ميكن �شراوؤهما وقيادتهما 

من قبل امل�شتخدمني العاديني.

يف  للتحكم  نظاًما  الطائرة  الدراجة  وتعتمد 

ويتميز  ون�شف،  عاًما  تط�يره  ا�شتغرق  الطريان، 

الدراجات  مع  احلال  هي  كما  ال�شتخدام  ب�شه�لة 

يف  ا  ج�ًّ كالت�قف  اأخرى  مزايا  جانب  اإىل  العادية، 

نقطة حمددة.

الدمنارك ت�صّيد مدر�صة بدون ف�صول ومقاعد درا�صية
ت�شعى الدمنارك لإر�شاء ق�اعد نظام تعليمي يف املدار�ص ي�فر للتالميذ بيئة منا�شبة للتف�ق 

والإبداع، و�شّيدت من اأجل ذلك مدر�شة من�ذجية يف مدينة فاردي يف اجلن�ب الغربي جل�تالند، 

�شتك�ن نقطة ارتكاز للم�شروع التعليمي اجلديد، وفًقا لـ»ي�رو ني�ز«.

و�شت�شبح مدر�شة »فيلل�« التي �شميت با�شم الفنان املحلي اأوت� فيلل�، نزلً لـ900 تلميذ، 

ا عن ذلك،  ومت ت�شميم هذه املدر�شة بدون ف�ش�ل درا�شية وبال مقاعد درا�شة من الأ�شا�ص، وع��شً

ثّمة قاعات تتباين جتهيزاتها بح�شب امل�اد الدرا�شية

 وي�ؤكد مدير املدر�شة، م�تن م�لر جن�شن: »من ال�ا�شح اأن الغرف م�شممة بحيث تك�ن 

خم�ش�شة ملادة درا�شية بعينها، املدر�شة التي مّت ت�شميمها لتك�ن جميلة وتخدم الهدف الذي 

وتبعث يف  بالتالميذ  ترحيبية  بيئة  تخلق  التي  امل�اد  بنائها  ا�شتخدمت يف  اأجله،  من  ُبنيت 

نف��شهم ال�شعادة والطمئنان، بحيث ي�شعر الأطفال وكاأنهم يف منازلهم«.

من جانبه، ي�شعر رئي�ص بلدية فاردي، اإريك ب�ل بكثري من التفاوؤل يف اأن ت�ؤ�ش�ص هذه 

املدر�شة ملنهج تعليمي ي�شتجيب ملتطلبات امل�شتقبل، لفًتا اإىل اأن تكاليف بناء هذه املدر�شة بلغت 

12 ملي�ن ي�رو. وقال اإريك ب�ل: »من الأهمية مبكان اأن نخطط لثالثني اأو اأربعني عاًما قادمة«.

والدة اأول �صغري باندا بالتلقيح ال�صناعي
التلقيح  الأ�شب�ع اجلاري، عن طريق  بداية  باندا،  �شهدت حديقة حي�انات �شنغاف�رة، ولدة �شغري 

ال�شطناعي، يف �شابقة هي الأوىل من ن�عها لهذا الن�ع احلي�اين املهدد بالنقرا�ص يف الدولة ال�شغرية 

ال�اقعة يف جن�ب �شرق اآ�شيا.

واأعلنت هيئة »وايلدليف ريزرفز �شنغاف�رة« التي تدير حدائق احلي�انات يف اجلزيرة، الأحد، اأن جيا 

جيا، وهي اأنثى باندا عمالقة يف حديقة احلي�انات تبلغ 12 عاًما، اأجنبت �شغرًيا بعد تلقيحها بال�شائل 

.straitstimes املن�ي املجمد من الذكر كاي كاي، البالغ 13 عاًما، ح�شب ما ذكره م�قع

القائم�ن على رعاية احلي�انات يف احلديقة  كان  ال�شابقة،  ال�شن�ات  فا�شلة عدة يف  وبعد حماولت 

بالتعاون مع خرباء �شينيني، ياأمل�ن يف تزاوج الباندا ب�شكل طبيعي، لكنهم قرروا يف نهاية املطاف اللج�ء 

اإىل التلقيح ال�شطناعي.

 وقال نائب املدير العام لهيئة »وايلدليف ريزرفز �شنغاف�رة«، ت�شينج وين-هاور، فى بيان، اأن »احلمل 

الأول جليا جيا وولدة �شغري باندا عالمة بارزة بالن�شبة لنا يف رعاية هذه الأن�اع املهددة بالنقرا�ص يف 

�شنغاف�رة«.

واأ�شاف البيان »هذا الأمر ياأتي ثمرة الرعاية اجليدة للحي�انات وعلم امل�شاعدة على التكاثر واملثابرة 

املطلقة من جانب م�ظفينا اإىل جانب الن�شائح القّيمة من خرباء الباندا ال�شينيني«.

بد�أت �لفنانة �أينت عامر، 

ت�شوير م�شاهد حكاية 

»�أنا قبلت« من �ملو�شم 

�لثاين مل�شل�شل »�إال �أنا« 

تاأليف �أمين �ل�شايب 

و�إخر�ج معتز ح�شام، 

مطلع هذ� �الأ�شبوع.

�الإن�شانية  للأعمال  �مللكية  �ملوؤ�ش�شة  به  تقوم  ما 

�لتفّوق  على  �لطلبة  وت�شجيع  �أ�شرها  رعاية  ب�شاأن 

وتكرميهم ي�شتحق كل �ل�شكر و�لتقدير.

اأغرب دعوى ق�صائية.. ك�صب املاليني بـ»هذه الطريقة«

ال�ليات  يف  تك�شا�ص  من  رجل  ح�شل 

املتحدة على تع�ي�ص مايل بقيمة 5.5 ملي�ن 

كان  املطاعم  اأحد  اأن  ادعى  اأن  بعد  دولر، 

مهمالً بتقدمي الكثري من امل�شروبات الكح�لية 

له.

لعام  الق�شائية  الدع�ى  بداية  وتع�د 

 La 2019، بعدما غادر دانيال راولز مطعم

حالة  يف  وه�   Fogata Mexican Grill
�شكر، وانتهى به الأمر بالقتال مع رجل اآخر 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  لل�شيارات،  م�قف  يف 

اإ�شابته بجروح خطرية يف منطقة الراأ�ص.

�شتار"  "ديلي  �شحيفة  ذكرت  وح�شبما 

الذي  والرجل  دانيال  كان  فقد  الربيطانية، 

كح�لية  م�شروبات  يتناولن  معه،  ت�شاجر 

وقد  بتك�شا�ص،  اأندروز  مبدينة  مطعم  يف 

على  �شق�طه  بعد  راأ�شه  يف  الأول  اأ�شيب 

حافة اإ�شمنتية.

اأن  ون�شت الدع�ى املقامة بحق املطعم، 

مالكه ونادل مل يذكر ا�شمه، يعدان م�ش�ؤولن 

لهما  لل�شماح  وذلك  دانيال،  اإ�شابة  عن 

ومغادرة  الكح�ليات،  �شرب  يف  باملبالغة 

املكان وهما يف حالة �شكر �شديد.

كذلك زعمت الدع�ى، اأن النادل مل يتلَق 

تدريًبا كافًيا ح�ل الفرتات التي ينبغي عندها 

هذا  للزبائن،  الكح�ليات  تقدمي  عن  الت�قف 

تبنيه  بعدم  املطعم  �شاحب  اتهام  جانب  اإىل 

ال�شالمة فيما يتعلق ب�شاحة النتظار  ق�اعد 

اخلارجية والتي �شهدت العراك بني الرجلني.

ت�صجيل 106 اإ�صابات

جديدة بكورونا وتعايف 109 حاالت

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

اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   16 ي�م  يف   16362 عددها 

ت�شجيل 106 حالت قائمة جديدة منها 37 حالة لعمالة 

وافدة، و 54 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 15 حالة 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 109 حالت اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 268531.

حالت،   6 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 4 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالت فقط، يف حني اأن 1104 حالت و�شعها م�شتقر من 

العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1110 حالت 

قائمة.
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ارتفاع اإليرادات غير النفطية 4٪ وانخفاض المصروفات العامة 4٪.. مجلس الوزراء:

 إعادة هيكلة عدد من الجهات 
الحكومية لزيادة الكفاءة وتحسين األداء

أك��د مجلس ال��وزراء أهمية مواصل��ة االلتزام 
بكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة وأخ��ذ الحيطة 
والحذر خالل المرحل��ة الحالية ضمن التصدي 
النتش��ار في��روس كورون��ا بم��ا يضمن صحة 
وسالمة الجميع ويعزز ما تحقق من نتائج على 

هذا الصعيد.
كما أكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص 
أمام الش��باب البحرين��ي للمس��اهمة الفاعلة 
بروح التحدي واالبت��كار في النهضة التنموية 
تحقيق��ًا للرؤي��ة الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
صاحب الجالل��ة عاهل البالد المف��دى، منوهًا 
المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب في تبني المبادرات التي تحفز 
الشباب على اإلبداع والتميز، وذلك في معرض 

تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب.
جاء ذلك ل��دى ترؤس صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء أمس االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية.
وواف��ق المجلس على مذك��رة اللجنة الوزارية 

والت��وازن  واالقتصادي��ة  المالي��ة  للش��ؤون 
المال��ي ح��ول نتائ��ج اإلقفال نصف الس��نوي 
للوزارات واألجهزة الحكومية للفترة المنتهية 
30 يونيو 2021، والذي أظهر ارتفاع اإليرادات 
بنس��بة 23 % عن النتائج نصف سنوية للسنة 
المالي��ة 2020، إلى جانب ارتف��اع اإليرادات 
غي��ر النفطي��ة بنس��بة 4%. كم��ا انخفض��ت 
المصروف��ات العامة بنس��بة 4٪ عن النتائج 
نصف السنوية للس��نة المالية 2020، تشمل 
انخفاضًا ف��ي المصروفات المتكررة بنس��بة 

2٪، مم��ا أدى إل��ى انخف��اض العج��ز الكل��ي 
بنس��بة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي.كما تابع المجلس باهتمام تطورات 
الوض��ع في أفغانس��تان، مؤك��دًا على أهمية 
تحقيق األمن واالس��تقرار للش��عب األفغاني، 
وقد كل��ف المجل��س وزير الخارجي��ة في إطار 
رئاس��ة البحري��ن لل��دورة الحالي��ة لمجل��س 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة للتنس��يق 
والتش��اور م��ع دول المجل��س إزاء تط��ورات 

األوضاع في أفغانستان.

»السياحة« تطلق برنامجًا 
تحفيزيًا لدعم شركات السفر

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن إطالق برنامج 
تحفيزي لدعم شركات السياحة والسفر في المملكة وتوسيع 
أعماله��ا وزي��ادة تنافس��يتها، إضاف��ة إل��ى تعزي��ز قدراتها 
التش��غيلية، وبالتال��ي قدرته��ا على دعم جه��ود الهيئة في 
تطوير قطاع الس��ياحة وجذب مزيد من الس��ياح للبحرين من 

دول المنطقة والعالم. 

 »شركة المطار« تقترض
 20 مليون دينار لتعزيز السيولة

عباس المغني «

فت��ح مجلس المناقص��ات والمزايدات مناقصة لش��ركة مطار 
البحري��ن إلقراضها نح��و 20 مليون دينار، تنافس��ت عليها 6 
بنوك، حيث أكدت الش��ركة أنها تس��عى من خالل المناقصة 
للحصول على عطاءات من مؤسس��ات مالية من أجل تزويدها 

بقرض مالي لتعزيز السيولة. 
وفت��ح المجل��س مناقص��ة لبن��ك اإلس��كان من أج��ل تعيين 
استش��اري لإلشراف الهندس��ي على مش��روع الرملي السكني 
القسم الرابع »تصنيف أ من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندس��ية«، تنافس��ت عليها 14 ش��ركة، حيث بلغ أقل عطاء 
147 ألف دينار مقدمًا من ش��ركة الرؤي��ة الحضرية، فيما تم 
فتح مناقصة لوزارة ش��ؤون الشباب والرياضة الستثمار أرض 
نادي التضامن وتقدمت لها شركة ميرزا الحلي وأوالده بمبلغ 

2.9 مليون دينار.

 مواصلة االلتزام بكافة اإلجراءات 
االحترازية وأخذ الحيطة خالل المرحلة الحالية

 ارتفاع اإليرادات 23٪ في اإلقفال 
نصف السنوي للوزارات واألجهزة الحكومية

 انخفاض العجز الكلي 
 35٪ مقارنة بذات الفترة من 2020

التنسيق مع دول التعاون إزاء التطورات بأفغانستان

القيادة األفغانية فرت من البالد وتركت السلطة لطالبان

 بايدن: لن أكرر أخطاء الماضي 
بإبقاء قواتنا في الحرب األهلية بأفغانستان

 »المالية«: 1.1مليار دينار 
اإليرادات في النصف األول بارتفع  ٪23

أك��دت وزارة المالية واالقتص��اد الوطني، أنه 
وفق��ًا لنتائج اإلقفال نصف الس��نوّي للوزارات 
والجهات الحكومي��ة للفترة المنتهية في 30 
يونيو 2021، ف��إن إجمالي اإليرادات الفعلية 
المحصل��ة بلغت 1119 مليون دينار، بنس��بة 
ارتف��اع 23% مقارن��ة بنتائج تنفي��ذ النصف 
الس��نوية للس��نة المالي��ة الس��ابقة 2020، 
بس��بب ارتف��اع أس��عار النفط مم��ا أدى إلى 
ارتفاع اإلي��رادات النفطية المحصلة بنس��بة 
33% مقارن��ًة بمحصلة الفترة ذاتها للس��نة 

المالية 2020.
كما ارتفعت اإليرادات غير النفطية بنسبة %4 
مقارنة بنفس الفترة للس��نة المالية 2020، 
وذلك نتيجة تحس��ن النشاط االقتصادي على 

المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية.

وفيما يخص المصروفات العامة، بلغ إجمالي 
المصروفات الفعلية في نتائج اإلقفال نصف 
الس��نوي 1639مليون دينار، محققة انخفاضًا 
في الصرف بنس��بة 4% مقارن��ة بنتائج تنفيذ 
الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2020 
والبالغة 1708 مليون دينار، كما بينت النتائج 
انخفاضًا في المصروفات المتكررة بنسبة %2 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة، اهتمام مملكة 
البحري��ن وحرصه��ا عل��ى مواصل��ة العم��ل 
لتعزي��ز كفاءة وفاعلي��ة األداء المالي والنماء 
االقتص��ادي، وتحقي��ق أفض��ل النتائ��ج على 
كاف��ة األصعدة، بما يصب ف��ي صالح الوطن 

والمواطنين.

سلمان بن خليفة: مواصلة العمل لتعزيز كفاءة األداء المالي
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»الطاقة الذرية«: إيران تنتج 200 
جرام من »اليورانيوم المخصب«

أعلن��ت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت 200 جرام 
من معدن اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء حتى %20.

وقالت الوكالة في تقرير للدول األعضاء أمس، واطلعت عليه  إن 
»إي��ران أحرزت تقدمًا في تخصيب مع��دن اليورانيوم على الرغم 
من تحذيرات الغرب من أن عماًل من هذا القبيل يهدد محادثات 
إحي��اء االتف��اق النووي«.وأضاف��ت الوكال��ة: »في 14 أغس��طس 
2021، تحققت الوكالة من أن إيران اس��تخدمت 257 جرامًا من 

 12اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 %«.

 أنفقنا 3 تريليونات دوالر بأفغانستان 
وبذلنا ما في وسعنا لدعم الحكومة

 »مجلس األمن«: تشكيل حكومة أفغانية
 عبر مفاوضات تتسم بالوحدة وتضم النساء

 الرئيس األمريكي: انهيار أفغانستان 
وقع بسرعة أكبر مما توقعنا

السعودية: الوقوف بجانب الشعب األفغاني 
وما يقرره من خيارات دون تدخل أحد 

 »البنتاغون«: إرسال كتيبة 
إضافية لتأمين مطار كابل

 ألمانيا: المجتمع الدولي أخطأ 
في تقدير الوضع بأفغانستان
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 ولي العهد رئيس الوزراء: 
تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البحرين والهند 

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول�ي العه���د نائب 
القائ��د األعل��ى رئي���س مجل�س ال��وزراء 
اس��تمرار تعزيز الش��راكة االس��تراتيجية 
بي��ن البحرين والهند بم��ا يخدم المصالح 
المشتركة، منوهًا سموه بعمق العالقات 
البلدي��ن  بي��ن  تجم��ع  الت��ي  التاريخي��ة 
الصديقين، وما يش��هده التعاون الثنائي 

من تطور وتقدم على كافة األصعدة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية 
ام��س ، بحض��ور وزير المالي��ة واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
بن صقر النعيمي، قائد األسطول الغربي 
الهندي اللواء بحري أجاي كوتش��ار والوفد 
المراف��ق وذلك بمناس��بة زي��ارة المدمرة 
الهندي��ة )INS كوتش��ي( التابعة للقوات 
البحرية بجمهورية الهند الصديقة للبالد.
ورح��ب س��موه بقائ��د األس��طول الغربي 
الهندي والوفد المرافق، مؤكدًا على دعم 
كل ما يس��هم في تعزيز عالقات الصداقة 
المتميزة التي تربط البحرين والهند، وتم 
خالل اللقاء اس��تعراض عدد من القضايا 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 ناصر بن حمد: عالقات أخوية 
وثيقة تجمع البحرين وسلطنة عمان

اس��تقبل س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، 
سفير س��لطنة عمان عبداهلل بن راشد المديلوي وذلك 
بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، بحضور وكيل 
وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية الشيخ عبداهلل بن 

أحمد آل خليفة.
وخالل اللقاء، أكد س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على عم��ق العالقات األخوية الوثيق��ة التي تجمع بين 
البلدين وشعبيهما وما تشهده من تطور مستمر على 
كاف��ة األصعدة، وذلك ف��ي ظل التوجيهات الس��ديدة 
من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المفدى وأخي��ه حضرة صاحب 

الجاللة الس��لطان هيثم بن طارق آل س��عيد، س��لطان 
ُعمان.

وأشاد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود 
الطيب��ة التي بذلها س��فير س��لطنة عمان خ��الل فترة 
عمله، متمنيًا س��موه ل��ه التوفيق والنج��اح في حياته 

العملية المقبلة.
م��ن جانب��ه أع��رب س��فير س��لطنة عمان عن ش��كره 
وتقديره لس��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما 
يبديه س��موه من اهتمام بتطوير العالقات البحرينية 
العماني��ة، منوه��ًا بما لقيه م��ن دعم ومس��اندة في 
البحرين، أسهمت في تسهيل مهام عمله في المملكة، 

بتطوير العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت.

 ناصر بن حمد: تنمية العالقات 
مع بنغالديش إلى مستويات أرحب

استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب 
س��فير بنغالديش ل��دى البحرين الدكت��ور محمد 
نذر اإلس��الم بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون 

السياسية الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.
وخ��الل اللقاء، رحب س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة بس��عادة س��فير جمهوري��ة بنغالديش 
الش��عبية، مش��يدًا بما تمتاز به عالقات الصداقة 
وجمهوري��ة  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  القائم��ة 
بنغالديش الش��عبية من تطور ونماء مستمرين، 

مؤكدًا س��موه عل��ى أهمية تنمي��ة العالقات بين 
البلدي��ن واالرتقاء به��ا إلى مس��تويات أرحب بما 
يع��ود بالخي��ر والمنفعة على البلدين والش��عبين 

الصديقين.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد نذر اإلسالم بحرص 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على تطوير 
عالقات التع��اون البناء بين البلدي��ن الصديقين، 
معربًا عن اعتزازه وتقديره للعالقات الثنائية بين 
البلدي��ن الصديقين والمضي به��ا قدمًا بما يلبي 

التطلعات المشتركة.

 ناصر بن حمد: فتح آفاق 
جديدة من التعاون البناء مع إندونيسيا

اس��تقبل س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب سفير البحرين لدى إندونيسيا أحمد عبداهلل 
الهرمس��ي الهاجري بحض��ور وكي��ل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.
وخ��الل اللق��اء نوه س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة بدور سفراء البحرين في دعم مجاالت التعاون 
المشترك مع مختلف البلدان وفتح آفاق جديدة لمزيد 
من هذا التع��اون المثمر والبناء بما يخدم العالقات 
الطيب��ة التي ترب��ط البحرين بهذه ال��دول وتعزيزًا 
ل��دور ومكان��ة البحري��ن عل��ى المس��توى اإلقليمي 
والعالم��ي بما يتوافق م��ع توجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى.

أعرب سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة تمنياته 
لس��فير البحرين لدى إندونيس��يا بالتوفيق والسداد 
في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه 
المس��ؤولية الوطنية والعمل عل��ى تطوير العالقات 
بي��ن مملكة البحري��ن وجمهوري��ة إندونيس��يا في 

مختلف المجاالت.
وم��ن جانبه أك��د الس��فير أحمد عبداهلل الهرمس��ي 
الهاجري حرصه على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك المفدى في ب��ذل المزيد من الجهود 
والعمل على تعزيز أواصر التعاون وروابط الصداقة 
الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيس��يا 
معربًا عن ش��كره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة عل��ى دعمه وتوجيهاته بفتح المزيد 

من آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

 ناصر بن حمد: جهود بارزة لمنظمة 
الصحة العالمية في محاربة »كورونا«

أعرب س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب عن 
تقدي��ره للجهود البارزة الت��ي تبذلها منظمة الصحة 
العالمي��ة ف��ي كافة األصع��دة خصوصًا ف��ي محاربة 

فيروس كورونا.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال س��موه، الدكتورة تس��نيم 
عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير مكتب 
المنظمة ف��ي البحرين بحضور وكي��ل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.
وهنأ سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، الدكتورة 
تس��نيم عطاطرة بمناس��بة توليها المنصب، متمنيًا 

س��موه له��ا دوام التوفي��ق والنج��اح وب��ذل الجهود 
لمواصلة مواجه��ة جائحة في��روس كورونا والتغلب 
عليها بإذن اهلل، مشيدًا سموه بالدور الفعال للمنظمة 

في هذا الجانب.
من جانبها، قدمت الدكتورة تسنيم عطاطرة شكرها 
وتقديرها إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على حس��ن االس��تقبال، مؤك��دة أنه��ا حريصة على 
عك��س الصورة المتطورة لمواجه��ة مملكة البحرين 
لفيروس كورونا والتي ضربت أروع األمثلة في التفاني 
واإلخ��الص والتق��دم عل��ى العديد م��ن دول العالم، 

ومتمنية لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
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بحث التعاون مع ممثل الصحة العالمية في البحرين

  »األعلى للصحة«: تحسين جودة 
الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها

اس��تقبل رئيس المجل��س األعلى للصح��ة، رئيس الفريق 
الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، ممثل مكتب منظمة 
الصح��ة العالمي��ة بالمملك��ة الدكت��ورة تس��نيم غال��ب 
عطاطرة بمناس��بة تعيينها ممثاًل لمكتب المنظمة لدى 
المملكة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الصحي 

الحكومي.
وخالل اللقاء، هنأ رئيس المجلس األعلى للصحة، الدكتورة 
تس��نيم عطاطرة، بتولي هذا المنصب مؤكدًا أن البحرين 
س��تقدم كل الدعم الالزم للمنظم��ة في كل ما تتبناه من 
جهود وخدمات وإجراءات في المجاالت الصحية سعًيا نحو 
تحقيق األهداف المشتركة المنش��ودة، متمنيًا للدكتورة 
عطاطرة كل التوفيق والنجاح في مهام عملها بالمملكة.

وأك��د أهمي��ة تعزي��ز العالق��ات المتميزة بي��ن البحرين 
ومنظم��ة الصح��ة العالمي��ة والتطوي��ر المس��تمر لتلك 
العالقات ف��ي المجال الصح��ي، من خالل وج��ود الممثل 
المعي��ن لمكت��ب منظم��ة الصح��ة العالمي��ة بالمملكة 
ومتابعة تنفيذ المش��اريع مع منظم��ة الصحة العالمية، 
بما يس��هم ف��ي تطوير الرؤي��ة المس��تقبلية في مختلف 
المجاالت الصحية، وبم��ا يتوافق واألهداف والغايات التي 
تتبناه��ا المنظمة وتتواءم مع تطلع��ات مملكة البحرين 

في المجال الصحي.
ون��وه رئيس المجلس األعل��ى للصحة بالزيارة الرس��مية 
الناجح��ة التي ق��ام بها المدي��ر العام ل منظم��ة الصحة 
بمناس��بة  غيبريس��وس،  تي��دروس  الدكت��ور  العالمي��ة 
االفتتاح الرس��مي لمكتب منظم��ة الصحة العالمية حيث 

ش��كلت فرص��ة طيبة لالط��الع عل��ى المنج��زات الصحية 
وكذلك االطالع على تجربة المملكة المتميزة واإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية الت��ي تم اتخاذها للتصدي 
للجائحة والحد من انتش��ارها، بما أسهم في حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
 واس��تعرض الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة مع 
الدكت��ورة عطاطرة االس��تراتيجية الوطني��ة للصحة وآخر 
المشاريع والمستجدات والمبادرات التطويرية التي تصب 
في تحس��ين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها، 
منوه��ا بجهود كاف��ة منتس��بي القطاع الصح��ي الكبيرة 

والمعطاءة في خدمة البحرين.
 وبحث الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل آل خليفة 
آخر مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني »صحتي« 

الذي يه��دف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام 
الجودة واالختيار واالستدامة في تقديم الخدمات الصحية، 
حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدم��ة من خ��الل العديد م��ن المش��اريع والمبادرات 

المتميزة.
 من جهتها أكدت د.عطاطرة أن منظمة الصحة العالمية 
تفخر بتقوية أواصر التعاون مع البحرين من خالل إنش��اء 
مكتبها الجديد ف��ي المملكة في إط��ار الجهود المبذولة 
لتعزي��ز الش��راكة االس��تراتيجية طويل��ة األم��د من أجل 
تحقي��ق ه��دف التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وأن افتتاح 
المكت��ب جاء ليت��واءم مع أولوي��ات مملك��ة البحرين في 
االس��تمرار باالهتمام بالقطاع الصح��ي وضمان الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.

 وزيرة الصحة تستقبل سفيرة 
البحرين لدى تايلند بمناسبة تعيينها

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أمس منى 
رضي بمناس��بة تعيينها س��فيرًا لرئيس البعثة 
الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة تايلند 

بلقب سفير فوق العادة مفوض.
ورحبت الوزيرة بالس��فيرة رضي، وهنأتها بالثقة 
الملكية الس��امية بتعيينها في منصبها الجديد، 
متمني��ًة لها النجاح في مهامها الجديدة والعمل 
عل��ى تعزيز العالق��ات بين البلدي��ن الصديقين 
في المجاالت المش��تركة وخصوص��ًا في المجال 

الصحي.
وتم استعراض ومناقشة أوجه التعاون والشراكة 
بين وزارة الصحة ومملكة تايلند، كما تم التأكيد 
على التنس��يق لتطوير عالقات التعاون من خالل 
مذكرات التفاهم بي��ن البلدين، وإمكانية تعزيز 
ه��ذا التعاون م��ن خ��الل التكنولوجي��ا الحديثة 
وتبادل الخبرات، واالس��تفادة م��ن تجربة تايلند 
في مجال السياحة العالجية وبرامج زراعة األعضاء 
والمراكز العالجية والتأهيلية المتميزة، متمنيًة 
للس��فيرة التوفي��ق والنج��اح لخدم��ة المصال��ح 

المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.
بينم��ا أعربت س��فيرة البحرين ل��دى تايلند عن 
اعتزازها بالثقة الملكية به��ذا التكليف، مؤكدًة 
حرصها عل��ى تعزيز التع��اون ومواصلة الجهود 

لتوطيد وتوثيق العالق��ات وتطويرها لما يخدم 
مصالح البلدين ورعاي��ة مصالح مواطني مملكة 

البحرين في مملكة تايلند الصديقة. 
وأش��ادت بجه��ود وزي��رة الصح��ة وحرصها على 
تطوير التعاون المش��ترك بي��ن الدول الصديقة 

والس��عي نح��و االرتق��اء بالقط��اع الصح��ي في 
البحرين. وأعربت عن شكرها لوزيرة الصحة على 
الترحيب والحفاوة وحس��ن االس��تقبال، متمنيًة 
ل��وزارة الصح��ة والقط��اع الصحي ف��ي البحرين 

المزيد من التقدم واالزدهار.

تفقد أمانة العاصمة االحتياجات الخدمية لموسم عاشوراء 

 الَسهلي: 100٪ نسبة تطعيم العمال 
مع االلتزام بإجراءات المستوى البرتقالي

تفق��د مدي��ر ع��ام أمان��ة العاصم��ة المهندس 
محم��د س��عد الَس��هلي يرافق��ه رئي��س مجلس 
أمان��ة العاصم��ة المهندس صالح ط��رادة خط 
س��ير مواك��ب العزاء ف��ي المنامة للوق��وف على 
االحتياج��ات المطل��وب توافره��ا والتأك��د م��ن 
مس��توى الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة 
في إطار الجهود المبذولة لتس��هيل إقامة ذكرى 

عاشوراء للعام الجاري. 
وش��ملت الجولة الميدانية ش��ارع ب��اب البحرين 
وش��ارع الش��يخ عبداهلل وش��ارع اإلمام الحس��ين 
وش��ارع المتنب��ي وزي��ارة مأتم المديف��ع ومأتم 
العج��م الكبي��ر، بحض��ور رئي��س قس��م خدمات 
النظافة جاس��م رضا ومدير العمليات في ش��ركة 

مدينة الخليج للتنظيف هشام الحداد. 
 وقال م. الَسهلي خالل لقائه مع مسؤولي المآتم 
والمواك��ب العزائية: »إنه في إط��ار التوجيهات 
الصادرة من جاللة الملك المفدى ومتابعة وزير 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فإن األمانة اتخذت كافة االستعدادات التنظيمية 
والتش��غيلية المس��بقة مع مختلف الجهات ذات 
العالقة لتقديم الخدمات البلدية واالستعدادات 
الالزم��ة لتس��هيل تنظيم ه��ذه المناس��بة التي 
تترس��خ فيها مبادئ التع��اون واإلخاء بين جميع 
أبناء مملكة البحرين تحت راية وحدتهم الوطنية 
وقيمهم اإلس��المية بما يجسد المبادئ السامية 

التي يحفل بها تراثنا اإلسالمي«. 
وأوضح م. الَس��هلي أن األمانة بدأت منذ األسبوع 
الماض��ي بتنفيذ خطتها التش��غيلية في تنظيف 
وغس��ل المواقع المحيطة بالمآتم والحس��ينيات، 
مش��يرًا إلى مركز العمليات الذي س��يتواجد على 
م��دار 24 س��اعة خ��الل عاش��وراء، وس��تتوالها 

األمان��ة بالتع��اون م��ع ش��ركة مدين��ة الخلي��ج 
للتنظي��ف لخدمة 8 مناطق رئيس��ية هي المنامة 
والس��نابس والدي��ه وس��ترة وكرباب��اد والب��الد 
القدي��م والنعي��م والمصلى حيث ت��م زيادة عدد 
عمال النظافة بنس��بة 70% خالل هذه المناسبة 
وتوفير مجموعة من اآللي��ات والمعدات للتدخل 
الس��ريع كآليات الكنس اآلل��ي الصغيرة، وأجهزة 
الكنس الميكانيكية المحمولة، وصهاريج المياه 
المخصصة للش��فط والغس��يل، وف��رق للنظافة 

المتنقلة، فضاًل عن المفتشين والمراقبين. 
 وذك��ر بأن جميع العمال المش��اركين في تنفيذ 
الخطة التش��غيلية لموس��م عاش��وراء قد حصلوا 
عل��ى التطعيم��ات المحصن��ة لفي��روس كورونا 
)كوفي��د 19( بنس��بة 100% م��ع االلت��زام بكافة 

التوصي��ات االحترازي��ة للفريق الوطن��ي الطبي، 
وأض��اف بأن األمان��ة قد أعدت خط��ة إلكترونية 
ترك��ز عل��ى الجان��ب التوع��وي من أج��ل تعزيز 
السلوكيات الحضارية في عاشوراء تبث دوريًا عبر 
منصات التواص��ل االجتماعي وال تكون مقتصرة 
على النظافة بل كل ما يش��مل الخدمات البلدية 

والتركيز على معالجة السلوك الخاطئ. 
واس��تمع الحض��ور لش��رح ح��ول تفاصي��ل خطة 
المع��ده لذك��رى  النظاف��ة والتوعي��ة  خدم��ات 
عاشوراء، وتمت مناقشة االحتياجات والمتطلبات 
من أجل إبراز المناس��بة بالش��كل المناس��ب في 
ظل الظروف االس��تثنائية لإلج��راءات االحترازية 
حسب المس��توى البرتقالي الذي سيتم االنتقال 
له يومي األربعاء والخميس خالل عطلة عاشوراء.

دوام مراكز الرعاية الصحية 
األولية خالل إجازة عاشوراء

أعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية عن س��اعات عمل مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة خالل إجازة عاش��وراء، إذ س��يعمل 
كاًل م��ن مركز المحرق الصحي ومركز بن��ك البحرين والكويت 
الصح��ي )الحد(، مركز جدحفص الصحي، مركز يوس��ف إنجنير 
الصحي ، مركز الشيخ جابر الصباح ، مركز سترة الصحي، مركز 
حمد كانو الصحي، مركز محمد جاس��م كانو الصحي ، وعيادة 

عسكر وجو الصحية على مدار 24 ساعة.

إجراء عملية جراحية لعين 
مريض بسبب دخول مسمار 

بالمستشفى العسكري

تمك��ن فريق طب��ي من عي��ادة العي��ون بالخدم��ات الطبية 
الملكي��ة، برئاس��ة الدكتورة غ��ادة البنعلي استش��ارية طب 
وجراح��ة العيون، وأخصائي العيون الدكتور محمد ش��بير من 
إج��راء عملي��ة  جراحية طارئ��ة ودقيقة لمري��ض  قد تعرض 
إلصاب��ه في عين��ه اليمنى بانغم��ار جزء من مس��مار معدني 
أثناء مزاولة مهنته حيث تم نقله على الفور إلى المستش��فى 

العسكري.
وكان المري��ض قد حضر إلى قس��م الط��وارئ وأثناء الفحص 
تبين وجود مسمار بطول 4 سم ) معدني ومصدأ جزئيًا ( وقد 
اخت��رق صلبة العين اخت��راق كامل، حيث ق��ام الفريق الطبي 
بعي��ادة العيون بإع��داده وتجهيزه للجراح��ة الطارئة بغرفة 
العمليات  ومباش��رة العملية على الفور. حيث أجرت العمليه 

الدكتورة غاده البنعلي والدكتور محمد شبير.
 وقد اس��تغرقت العملية حوالي س��اعة تم م��ن خاللها إزالة 
المس��مار وخياطة الصلب��ة بالخيوط الجراحي��ة كما تم حقنه 
بالمض��ادات الحيوي��ة الالزم��ة، وبحمد اهلل تكلل��ت العملية 

بالنجاح. 
كما تلقى المريض الرعاية الطبية الكاملة حتى وصل لمرحلة 
الش��فاء الت��ام وه��و اآلن يتمت��ع بصح��ة جيدة م��ن دون أي 
مضاعفات في النظر حيث  تحس��نت قوة اإلبصار بعد العمليه 

الى ٦/٦.
كما قدمت الدكتورة غ��ادة بعض النصائح لزيادة الوعي عند 
المرضى وذلك بضرورة إرت��داء النظارات الوقائية للعين عند 
القيام بأعمال الصيانة أو النجارة حفاظًا على صحة و س��المة 

أعينهم من أي خطر يذكر.
م��ن جهتها أعربت الدكت��ورة غادة البنعلي بجزيل الش��كر و 
التقدي��ر إلى قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيس��ور 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة على دعمه المستمر وتشجيعه 
الدائم لعيادة العيون مما س��اهم ف��ي تقديم أرقى الخدمات 

الطبية بالمستشفى العسكري.
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ضمن خطة شاملة الستدامة التمهين بالجائحة

3231 تربويًا يستفيدون من 57 برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا
قال وزير التربي��ة والتعليم الدكتور 
ماجد ب��ن علي النعيم��ي إن الوزارة، 
وضمن خطتها التدريبية الش��املة، 
قد نفذت خالل ش��هري يونيو ويوليو 
تدريبي��ًا  برنامج��ًا   57 الماضيي��ن 
افتراضي��ًا عب��ر المنص��ات الرقمية، 
اس��تفاد منه��ا 3231 متدرب��ًا م��ن 
منتس��بيها، تحقيقًا لهدف استدامة 
التمهين خالل الجائحة، مع إش��راك 
الخاصة في  التعليمية  المؤسس��ات 

هذه البرامج.
وأوضح الوزير أنه ضمن تلك البرامج 
المنج��زة، تم تنفي��ذ 3 برامج ضمن 
مش��روع تطوير جودة أداء المدارس، 
اس��تفاد منها 316 متدربًا، وتهدف 
إل��ى االس��تمرار ف��ي نش��ر ثقاف��ة 
ومفاهيم ج��ودة أداء المدارس، وفق 
والتوظي��ف  المعتم��دة،  المعايي��ر 

التعليم  ف��ي  للتكنولوجي��ا  الفاع��ل 
والتعلم وتقويم أداء الطلبة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد واصلت 
دعم الجانب التدريبي بالمؤسس��ات 

التعليمية الخاصة، إذ نفذت 3 برامج 
تدريبية لمنتس��بات رياض األطفال، 
ته��دف إل��ى التعري��ف بالخصائص 
النمائي��ة لألطفال لمرحل��ة ما قبل 
المدرس��ة، والمش��كالت الس��لوكية 
ل��كل  األمث��ل  والع��الج  المختلف��ة 
مشكلة، ومدى تأثير وسائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى األطف��ال في هذه 
المرحلة، وسبل الوقاية من تأثيرها 
عليه��م، إضافة إلى 4 برامج تدريبية 
ت��م تنفيذه��ا بالتعاون م��ع مكتب 
التربية العربي لدول الخليج والمركز 
التربوي للغ��ة العربية، وتهدف إلى 
رفع كفاءة معلم��ات رياض األطفال 
في تدريس اللغة العربية لمرحلة ما 
قبل المدرس��ة بطرق واستراتيجيات 
مش��وقة لتعلم اللغة العربية، حيث 
استفادت منها 1385 من منتسبات 

رياض األطفال.
وقال الوزي��ر إنه تلبي��ًة لالحتياجات 
التدريبية لمعلمي التربية الرياضية، 
فقد ت��م تنفي��ذ 5 برام��ج تدريبية، 
استهدفت 109 متدربين، بهدف رفع 
الكف��اءة المهني��ة والتعليمية لهم، 
ف��ي مختلف التخصص��ات الرياضية، 
كم��ا ت��م تنفي��ذ 7 برام��ج تدريبية 
في مج��ال الق��رآن الكري��م وعلومه 
لمعلم��ي التربي��ة الديني��ة ونظ��ام 
الق��راءة الصحيحة  الفص��ل، لتعليم 
للق��رآن الكري��م بالتعاون م��ع وزارة 
العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.

وأكد الوزير أنه ضمن سياسة الوزارة 
لتأهي��ل المعلمي��ن غي��ر الحاصلين 
على مؤهل ترب��وي، فقد اجتاز 135 
معلم��ًا ومعلمة دبل��وم التربية من 
خالل برنام��ج )الدبلوما الوطنية في 

الذي  والتدري��ب(  التعليم  ممارس��ة 
ينفذه معهد البحرين للتدريب، كما 
اجت��از 328 معلم��ًا ومعلمة برنامج 
)الدبل��وم العالي ف��ي التربية( الذي 
تنف��ذه كلي��ة البحري��ن للمعلمين، 
إضاف��ة إل��ى تنفي��ذ مرك��ز التمي��ز 
للتعلي��م الفن��ي والمهن��ي 9 برامج 
تدريبية لمعلمي ومعلمات األقسام 
التخصصية العملية والمس��اندة في 
مدارس التعليم الفني والمهني وبلغ 
عدد المستفيدين منها 159 معلمًا 

ومعلمة.
ولف��ت الوزي��ر إل��ى أن 1365 م��ن 
منتس��بي ال��وزارة قد اس��تفادوا من 
21 برنامج��ًا تدريبي��ًا متنوعًا، ركزت 
على التنمية البشرية، وإدارة الوقت، 
وأهمية التخطيط في الحياة، واتخاذ 
الق��رار الفع��ال، وف��ن التعام��ل مع 

الرقم��ي،  والتمكي��ن  الش��خصيات، 
وتطبيقات رمز االس��تجابة السريعة 
داخ��ل المناه��ج الدراس��ية، وتحليل 
البيانات باس��تخدام برامج  وع��رض 

رقمية.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن وزارة التربية 
أغل��ب  وتنف��ذ  تصم��م  والتعلي��م 
طري��ق  ع��ن  التدريبي��ة  برامجه��ا 
االس��تفادة من الخب��رات والكفاءات 
التدريبي��ة المتوف��رة ف��ي مختل��ف 
قطاعاته��ا، م��ع اس��تمرار تعاونها 
مع مؤسس��ات محلي��ة وإقليمية في 
هذا المجال، به��دف تبادل الخبرات، 
إذ  المجتمعية،  للش��راكة  وتحقيق��ًا 
تنوع��ت مج��االت التدريب لتش��مل 
والتربوي��ة  التخصصي��ة  الجوان��ب 
لالحتياج��ات  تلبي��ًة  والتطويري��ة، 

التدريبية للموظفين.

وزير التربية والتعليم

أهمية التزام مرتادي المآتم بعدم التنقل بين أكثر من موقع
 فريق تطبيق اإلجراءات: تعاون 

وتنسيق بين رؤساء المآتم بعاشوراء

أك��د الفريق المعني بمتابع��ة تطبيق اإلجراءات 
االحترازي��ة المعلن��ة من وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف، بناًء عل��ى توصيات الفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا، خالل 
زيارات��ه التفقدية لع��دد من المآتم بمناس��بة 
موسم عاشوراء، على مستوى التعاون والتنسيق 
ال��ذي يبديه رؤس��اء المآت��م والقائم��ون عليها 
من أج��ل تعزيز االلت��زام بهذه اإلج��راءات، وفق 
منظوم��ة من الش��راكة المجتمعي��ة تقوم على 

تنسيق الجهود المشتركة.
وش��دد الفري��ق الميدان��ي، وال��ذي يتأل��ف من 
ممثلي��ن ع��ن وزارتي الصح��ة والداخلي��ة وإدارة 
األوق��اف الجعفرية، عل��ى ضرورة تعزي��ز الوعي 
الصح��ي والتأكي��د عل��ى االلت��زام بالضواب��ط 
المعلن��ة لضمان س��المة الجميع، خالل موس��م 
عاشوراء، في الوقت الذي تقوم مديريات الشرطة 
بدور تنظيمي وتوعوي لحث مرتادي المآتم على 
االلتزام بهذه التدابير، ضم��ن منظومة خدمات 

أمنية متكاملة.

وأك��د الفريق على أهمية الت��زام مرتادي المآتم 
بع��دم التنق��ل بي��ن أكثر م��ن موق��ع، وتحقيق 
التباع��د االجتماعي خالل موس��م عاش��وراء، بما 
يسهم في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار 

الفيروس، والحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

في سياق متصل، قام الفريق بتوزيع المطبوعات 
المآت��م  عل��ى  الصحي��ة  باإلرش��ادات  الخاص��ة 
الرجالية والنسائية، ومتابعة االلتزام بالضوابط 
المطلوبة من أجل إنجاح الموس��م، وبما يس��هم 

في حفظ صحة وسالمة الجميع.

 »الجعفرية«: استقبال المعزين بشكل 
صحي وآمن وفق الضوابط واالشتراطات

ق��ام أعضاء لجنة ش��ؤون المس��اجد والمآتم في 
مجل��س األوق��اف الجعفري��ة بزيارة إل��ى المآتم 
والحس��ينيات في مختل��ف المحافظات، وذلك في 
إطار التواصل المس��تمر مع المآتم والحسينيات 
ف��ي مختل��ف محافظ��ات المملكة خالل موس��م 

عاشوراء.
وثم��ن رئي��س األوق��اف الجعفري��ة يوس��ف بن 
صالح الصال��ح وأعضاء مجلس األوقاف الجعفرية 
التوجيه��ات الدائم��ة لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، باالهتم��ام برعاي��ة الش��عائر الدينية، 
الس��يما موس��م عاش��وراء، وخير دليل ما تقدمه 
أجه��زة الدولة ومؤسس��اتها من دع��م المحدود 

إلحياء هذه المناسبة سنويًا على النحو األفضل.
واطلع الوفد الذي ضم عبدالمجيد الش��يخ منصور 
الستري ومحمود التوبالني وعبدالجليل البحارنة 
وأحم��د جعف��ر الحايك��ي وهان��ي النصي��ف على 
ترتيبات المآتم إلحياء موس��م عاش��وراء وجهود 
المآتم ف��ي تطبيق اإلجراءات االحترازية الصادرة 
عن الفريق الوطني الطبي إلحياء موسم عاشوراء.
وأكد المجلس حرص إدارة األوقاف الجعفرية على 

التواصل مع مس��ؤولي المآتم بشكل مباشر من 
خالل اللقاءات لالستماع عن كثب إلى تطلعاتهم 
واحتياجاته��م واطالعه��م عل��ى خط��ط اإلدارة 
ومش��اريعها لتقدي��م أفض��ل الخدم��ات وتعزيز 
التواصل وباألخص في ش��هر محرم لإلسهام في 

إنجاح موسم عاشوراء بالشراكة مع الجميع.
وأش��اد وفد مجلس األوق��اف الجعفرية بالجهود 
والمبادرات التي تق��وم بها إدارات المآتم ضمن 
اس��تعدادها الس��تقبال المعزين بش��كل صحي 
وآمن ويراعي جميع الضوابط واالشتراطات، كما 

مثل��ت هذه الزيارة فرصة للتعرف على احتياجات 
وتطلعات المآتم. 

من جانبهم أعرب رؤساء المآتم عن خالص الشكر 
والتقدي��ر لرئي��س ومجلس األوق��اف الجعفرية، 
مشيدين بالحرص الدائم للمجلس على التواصل 
مع المآتم ال س��يما خالل ذكرى عاش��وراء اإلمام 
الحس��ين عليه الس��الم، معربين في الوقت ذاته 
ع��ن تقديره��م والتزامهم بق��رارات وتوجيهات 
الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
والتي تهدف للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

األنصاري: البحرين تواصل 
تقدمها في مجال صحة المرأة

أكدت األمي��ن العام للمجلس األعلى للم��رأة هالة األنصاري، أن 
مملك��ة البحرين أحرزت تقدم��ًا كبيرًا في المج��االت ذات الصلة 
بصح��ة المرأة وتواص��ل تقدمها في هذا الجانب بما يتس��ق مع 
السياس��ة العام��ة للدولة بإدم��اج احتياجات ومك��ون المرأة في 

عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأك��دت تطلع المجلس إل��ى التعاون مع مكت��ب منظمة الصحة 
العالمي��ة ال��ذي ج��رى افتتاحه مؤخ��رًا في البحري��ن، حيث يعد 
تواج��ده فرصة مثالية وإضافي��ة لتبادل الخب��رات النوعية وبناء 
معارف مس��تجدة في مج��ال الصح��ة العامة للمرأة وس��بل رفع 
جوانب جودة حياتها، إضافة إلى إبراز جهود مملكة البحرين ودور 

المرأة البحرينية في التصدي والوقاية من الجائحة العالمية.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها، ممثل منظم��ة الصحة العالمية لدى 
مملكة البحرين الدكتورة تس��نيم عطاطر، حيث أشارت األنصاري 
إلى ارتباط توجهات منظم��ة الصحة العالمية بتوجهات الخطة 
الوطني��ة لنهوض الم��رأة البحريني��ة ضمن مجال ج��ودة الحياة 
والمعن��ي بتعزيز ق��درة المرأة عل��ى توظيف الخي��ارات المتاحة 
لالرتقاء بجوان���ب الحي����اة الصحية والنفس����ية واالجتماعي���ة 
والبيئي��ة وبما ينعك��س على رف�ع جودة حياة األس��رة والمجتمع 

ككل.
فيما أك��دت عطاطرة أن منظم��ة الصحة العالمي��ة تنظر بعين 
اإلعجاب إل��ى التقدم الذي تحرزه البحرين ف��ي مختلف المجاالت 
الصحي��ة، بما فيها المجاالت المرتبطة بالمرأة، منوهة بالجهود 
الت��ي يبذله��ا المجل��س األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل في هذا السياق.
وأوضح��ت أن افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين 
مؤخرًا يمثل خطوة هامة تس��هم في تعزيز الجهود المش��تركة 
بين مملكة البحرين والمنظمات األممية فيما يتعلق بالمجاالت 

الصحية المختلفة.

سفارة اإلمارات تنظم حلقة 
نقاشية عن »تمكين الشباب 

والعمل التطوعي«
نظمت سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المملكة حلقة 
نقاشية بعنوان »تمكين الشباب والعمل التطوعي« بالتعاون مع 
وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، والمؤسسة االتحادية 
للشباب في دولة اإلمارات، تناولت العديد من المحاور منها أهمية 
دور المؤسس��ات الش��بابية في تعزيز البيئة المستدامة لتمكين 
الشباب، ودور الشباب في العمل التطوعي لضمان ترسيخ مفهوم 

المسؤولية المجتمعية وأثرها.
وتح��دث في الحلقة النقاش��ية، عبر برنامج »زووم«، نائب س��فير 
دول��ة اإلمارات لدى البحرين علي النعيمي، ومدير قس��م االتصال 
ف��ي الديوان األمي��ري برأس الخيمة - وعضو مجلس ش��باب رأس 
الخيمة شروق الشرهان ، وأخصائي لجان في وزارة شؤون الشباب 
والرياضة في البحرين  محمد جناحي، وأدارت النقاش رئيس قسم 
الشؤون االقتصادية والسياسية واإلعالمية بسفارة دولة اإلمارات 

في المنامة موزه الهناوي.
وأكدت الحلقة النقاش��ية اهتمام دول��ة اإلمارات ومملكة البحرين 
بترس��يخ العم��ل الش��بابي التطوعي، واس��تعرض المش��اركون 
العديد من المبادرات والبرامج التي أعدت لتطوير قدرات الشباب 
في ه��ذا المضمار اإلنس��اني واإلمكانات التي وفرته��ا الدولتان 
لترس��يخ هذا العمل الذي انعكس أثره الطيب داخل وخارج الدولة 
والمملكة.وقد برزت أهمية العمل التطوعي بصورة جلية وفاعلة 
خ��الل تصدي كل م��ن اإلم��ارات والبحرين لجائح��ة كورونا، حيث 
أنب��رت كل القطاع��ات الطبية والمهنية ف��ي العمل على مواجهة 
الفي��روس والقض��اء عليه وكان للش��باب الق��دح المعلى في هذا 
الجانب، حيث بذلوا الغالي والنفيس وانخرطوا في حمالت الفحص 
والعالج والتطوع في التجارب الس��ريرية للق��اح التي تم إجراؤها 
بالتنس��يق بين البلدين.م��ن جهتها، تحدثت الش��رهان عن دور 
المؤسسة االتحادية للش��باب في تجهيز وتطوير البيئة الحاضنة 
للش��باب، حيث أقامت أفضل المراكز الشبابية في العالم، وعملت 
على نقل تجارب الش��باب اإلماراتي للدول األخرى، مش��يرة إلى أن 
الدولة تبنت أنش��طة الش��باب من خالل تشكيل مجالس الشباب، 
والحلقات الشبابية، ومراكز الشباب، ومحطة الشباب. كما تناولت 
األث��ر اإليجابي النخراط الش��باب في العم��ل التطوعي على الفرد 

والمجتمع.
وبدوره، أكد محمد جناحي اهتمام س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
بقطاع الش��باب، مش��يرا إلى أن تجربة مملكة البحرين تعد ثرية 
على المس��توى اإلقليمي حيث اس��تقطبت الوزارة أكثر من مليون 
مش��اركة في البرامج والفعاليات التي نظمتها، وهناك مش��اركة 

بحرينية مع اإلمارات في هذا المجال.



إعداد: هدى عبدالحميد
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زاوية مضيئة 

 الصيف حرارة 
مرتفعة..وحياة رائعة!

الصي�����ف بحرارت������ه 
القاس��ي����ة، وشمس��ه 
الساطعة، يقلق مريض 
التصل�����ب المتع��دد، 
فارتفاع درج��ة الحرارة 
ق��د ي��ؤدي لع��������دة 
انتكاسات عند مري�ض 

التصلب المتعدد.
 وتعتب�������ر إصاب�����ة 
العين ه��ي األعلى في 
االنتكاس��ات الصيفية، 
وتتنوع ما بين ضبابية 
ف��ي  ازدواجي��ة  إل��ى 

البص��ر، وأحيانًا تكون أقس��ى من ذلك. ف��ي حين تحتل 
المرتب��ة الثاني��ة فقدان الت��وازن وصعوبات المش��ي، 

وأحيانًا عدم القدرة على المشي.
 كل تل��ك االنتكاس��ات م��ن الممكن أن تك��ون مؤقتة 
إن اس��تجاب المريض لنداء جسده، وس��ارع لمعالجتها 
قبل أن تتحول االنتكاس��ة إلى إصاب��ة دائمة، وقبل أن 
نفكر في انتكاس��ة الصيف ونوعها، ونسترسل في اآلثار 
المتتابعة والمتتالية لمرحلة ما بعد االنتكاس��ة، يجب 

التفكير في كيفية تجنب حدوثها منذ البداية.
وهنا بع��ض النصائ��ح القيم��ة التي قد تفي��د مريض 
التصلب المتعدد، وتهيئه الس��تقبال الصيف القاس��ي 

بروح معنوية عالية وابتسامة مشرقة:
 -  ض��رورة البقاء في مكان ب��ارد ومكيف، وتجنب البقاء 
بالخارج. فأش��عة الش��مس الذهبية تلهب الجلد وترفع 
من حرارة الجس��م،وقد يصل الجس��م لإلنه��اك الحراري 
الذي يتطلب زيارة الطبيب، ومحاولة إنقاذه من اإلنهاك 

والجفاف.
- أهمي��ة المحافظة على رطوبة الجس��م بش��رب كمية 
وافرة من الماء الذي سيس��اعد ف��ي تنظيم درجة حرارة 

الجسم األساسية وتجنب الجفاف.
- اختيار مالبس مناسبة للصيف تحمي من ارتفاع درجة 
ح��رارة الجس��م، تكون فضفاض��ة وخفيف��ة وذات ألوان 
فاتح��ة، ومصنوعة من نس��يج قطني أو كت��ان، وتجنب 
األقمشة االصطناعية. فالمالبس المناسبة للصيف تتيح 

مرور الهواء خاللها وبذلك تساعد على تبريد الجسم.
- هناك أدوات من الممكن االستفادة منها، مثل مروحة 
يدوية تعمل بالبطاري��ة وهي مزودة ببخاخ ماء. فهناك 
فرق كبير عند رش القليل من الماء على الوجه والذراعين 

لإلحساس باالنتعاش والحيوية.
 في الس��نوات األخيرة ومع تأثير تغير المناخ على أجواء 
العالم بش��كل عام، وأجوائنا العربية والخليجية بش��كل 
خاص، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير عن معدالتها 
الطبيعي��ة، لذل��ك م��ن المه��م تجن��ب أوق��ات الحرارة 

الشديدة ما بين الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساء. 
 وعل��ى الرغم من صعوبة تحديد وقت الدوام الرس��مي 
لمرض��ى التصلب المتعدد، إال أن هن��اك بدائل مؤقتة 
كتوفي��ر موقف مظلل للس��يارة، أوتظليل زجاج الس��يارة 
بعازل حراري حقيقي يحمي اإلنس��ان من أشعة الشمس 
وحرارته��ا، وليس مج��رد غطاء داكن يحج��ب الرؤية وال 
يع��زل الح��رارة. وهذا الع��ازل متوفر بدرج��ات مختلفة 
الش��فافي�ة، ولك��ن المهم توفي��ر الحماية من أش��عة 

الشمس وحرارتها.
 وأخي��رًا، وألن الصيف قاس��ي الحرارة فهو أيضًا الس��بب 
لقس��وة المش��اعر والعصبية وتعكر الم��زاج، لذا عليكم 
البقاء في مكان بارد وآمن من أش��عة الش��مس، للتمتع 

بهدوء النفس وصفاء الذهن واإلحساس بالبهجة.
 رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب 

المتعدد 

سيد عالء.. يتحدى اإلعاقة بمونتاج فيديو في حب البحرين
قِب��ل تحديًا من ن��وع خاص، ه��و تحدي 
اإلعاق��ة ونجح في رس��م  طريق لنفس��ه 
لتحقيق حلمه وتنمية موهبته..إنه سيد 
عالء س��يد إبراهيم من ذوي العزيمة من 
فئة الشلل الدماغي والذي بلغ من العمر  

16 عامًا.
المونت��اج  إبراهيم..لدي��ه موهب��ة ف��ي 
وإع��داد مقاط��ع الفيديو وم��زج موهبته 
ف��ي حب��ه لوطن��ه البحرين فأع��د بعض 
الفيديوهات منها ما يتناول أهم المناطق 
الس��ياحية بالبحري��ن ويتمن��ى الحصول 
على فرصة  بمعهد تدريبي للدراس��ة في 
ه��ذا المجال كي ينم��ي ويصقل مهاراته 
بالمونتاج فه��و يطمح للتمي��ز أكثر في 

أعماله.
وقال سيد عالء »كان حلمي أن أفتح  قناة 
على اليوتيوب وعندما تم ذلك كنت أحكم 
على نفس��ي وتقيي��م أعمال��ي والحقيقة 
أنه��ا لم تعجبني خاص��ة بعد أن قارنتها 
بأعم��ال خال��ي منصور مك��ي حيث يقوم 
بتصميم وتركي��ب ومنتجة  الفيديوهات 

باحترافية«.
وأضاف »ل��م تكن المقارن��ة في صالحي 
ولكن ق��ررت بإصرار وعزيم��ة المواصلة 

فطلب��ت م��ن خال��ي أن يعلمن��ي وبدأت 
مهارات��ي تتط��ور ش��يئًا فش��يئًا إلى أن  
أصبح��ت مقاط��ع الفيدي��و الت��ي أعدها  
تعجبن��ي ومازال��ت أتعلم  كل ي��وم أكثر 

فأكثر عن المونتاج.
وق��ال: »س��أواصل الطري��ق حت��ى أصبح 
قادرًا عل��ى تقديم أعمال متميزة وأتمنى 
 � بالدراس��ة  أن أصق��ل موهبت��ي ه��ذه 
فأن��ا أؤمن بأن��ه إذا أقنعت نفس��ك أنك 
تستطيع فعل أي شيء فقد قطعت نصف 

الطريق للنجاح«.
من جانبه ق��ال رئيس جمعية المحفزين 

م��ن  الموهبي��ن  »إن  الم��رزوق:  ع��ادل 
ذوي الهم��م دائمًا يتمي��زون بخلق رفيع 
وس��رعة بديهة فأعظ��م مايمتلكه المرء 
ه��ي موهبة جميل��ة يخرج فيه��ا طاقته 

اإلبداعية ونحن كجمعية نفتخر بالعضو 
الفع��ال والمتمي��ز س��يد عالء م��ن ذوي 
العزيم��ة  لحب��ه وش��غفه لموهبته في 

إنتاج الفيديوهات فهذا كان حلمه«.

 زيدان: دور أخصائي العالج الطبيعي
 تحسين جودة حياة ذوي الهمم

أكد أخصائي العالج الطبيعي ضياء زيدان، أن دور أخصائيي العالج الطبيعي 
يتمثل في تقديم كافة المس��اعدات التي من ش��أنها تحس��ين جودة حياة 
ذوي الهمم أو عالج الحاالت المرضية خصوصًا في ما يتعلق باألمراض التي 

تؤثر على الجهاز العصبي والعضلي.
وأش��ار ل� »الوطن«، إل��ى أن بعض اإلعاق��ات تكون منذ المي��الد والبعض 
مكتسب فعلى سبيل المثال بعض األطفال يولدون من فئة متالزمة داون 
أو فاقد ألحد أطرافه وقد تكون مكتس��بة فقد يصاب البعض بحوادث ينتج 

عنها مايعرف طبيًا بالعاهة المستديمة.
وق��ال: »يب��دأ دور أخصائي الع��الج الطبيعي مع حاالت األطف��ال الذين قد 
يتأخ��رون ف��ي النمو بس��بب القصور ف��ي الوظائف الجس��دية أو العضوية 
تتمثل في ضعف العضالت وكفاءة الرئتين واعتالل الجهاز العصبي بسبب 

قصور وصول الدم إلى الدماغ وقت الوالدة وغيرها من األمراض«. 

وأوضح، أن البرنامج التأهيلي يبدأ منذ نعومة أظافر الطفل وحتى أش��هر أو 
سنين حس��ب الحالة المرضية لتأهيل الجهاز العصبي والعضلي والتنفسي 
م��ع الطاقم الطب��ي لمتابعتهم بصورة دائمة إلى اس��تقرار حالتهم وعدم 

حدوث انتكاسات. 
وق��ال »ال يقتصر دورنا مع األطف��ال بل يواصل أخصائي��و العالج الطبيعي 
بتقدي��م البرام��ج التأهيلية عن طريق التمارين العالجية س��واء لتحس��ين 
الوظائف مثل التنفس أو تقوية العضالت لالعتماد على نفس��ه في حياته 

اليومية ودعم الكثير منهم إلى إيجاد الرياضات المناسبة«.
وبي��ن أن أصح��اب الهمم هم أش��خاص نراهم يوميًا متميزي��ن بعطائهم 
اليومي ومش��اركتهم االجتماعي��ة والرياضية يوميًا ف��ي المحافل المحلية 
الدولي��ة والعالمي��ة، فن��رى الكثير منهم أصبحوا منافس��ين محلي��ًا ودوليًا 

أللعاب مثل ألعاب القوى ورفع األثقال والسباحة وكرة السلة وغيرها.

ضياء زيدان

أسبابها عدم القدرة على التعبير عند اإلحساس السلبي

 عثمان: نوبات الغضب مشكلة  يعاني 
منها ذوو اضطراب طيف التوحد

ناق��ش الباحث بكلية الدراس��ات العليا بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي س��عد عثم��ان المحطب مدى 
فاعلية برنامج قائم عل��ى القصص االجتماعية 
في خف��ض نوب��ات الغض��ب ل��دى المراهقين 
م��ن ذوي اضطرابات طيف التوح��د لينال درجة 
الماجستير من قسم صعوبات التعلم واإلعاقات 

النمائية تخصص التوحد.
وه��دف البحث إلى الكش��ف عن فاعلي��ة برنامج 
قائم على القصص االجتماعية في خفض نوبات 
الغضب ل��دى المراهقين م��ن ذوي اضطرابات 
طي��ف التوح��د إذ طب��ق بحث��ه عل��ى عينة من 
المراهقي��ن الذكور الملتحقي��ن بمدارس تعنى 
برعايته��م، حيث أظه��رت النتائج ع��دم وجود 
دالة إحصائية بين المقياس��ين القبلي والبعدي 
ألفراد العينة على مقياس تقدير نوبات الغضب 
ال��ذي ط��وره الباحث، فيم��ا لم يج��د فروقًا ذات 
دالل��ة إحصائية بي��ن درجات أف��راد العينة في 
القياسين البعدي والتتبعي على مقياس تقدير 
نوب��ات الغضب على الرغم م��ن وجود فروق في 

المتوسطات وتحسن في بعض الجوانب.
وقال الباحث سعد المحطب خالل المناقشة إن 
نوبات الغضب تعتبر من المشكالت السلوكية 
الت��ي يعاني منها ذوي اضط��راب طيف التوحد 
والت��ي يصعب معرفة أس��بابها أحيانًا وس��بل 
التعامل معها لتخفيفها، معزيًا أس��باب نوبات 
الغضب لدى المراهقين التوحديين إلى الخوف 
أو االنزع��اج م��ن لقاء أش��خاص غي��ر مألوفين 
أو ع��دم الق��درة عل��ى التعبير عن نفس��ه عند 
احساس��ه بمش��اعر س��لبية كاأللم او اإلحباط، 

وه��ذا قد ي��ؤدي إلى مش��اكل أكبر مم��ا يؤثر 
س��لبًا على النم��و االجتماعي والترب��وي وحتى 

الشخصي.
وأكد أن الدراسات اثبتت أن ذوي اضطرابات طيف 
التوحد يس��تجيبون أكثر لبرامج واستراتيجيات 
التعلي��م المصمم��ة بن��اًء عل��ى االحتياج��ات 
الفردي��ة ومنه��ا القص��ص االجتماعي��ة التي 
تحدد موضوعاته��ا بناًء عل��ى احتياجات الفئة 
المس��تهدفة، ال سميا ان كانت قصص مصورة 
أو مس��جلة صوتي��ًا كونها تس��م في تحس��ين 
جوان��ب القصور لدى التوحديين وخفض نوبات 

الغضب لديهم واكسابهم مهارات جديدة. 
وأوصى الباحث سعد المحطب بزيادة االهتمام 
والتركي��ز على برام��ج التدري��ب الخاصة بذوي 
اضطراب طيف التوحد، وإلى التوسع في تدريب 
الك��وادر التربوية في تطبي��ق البرامج القائمة 
عل��ى القص��ص االجتماعي��ة، وإع��داد برام��ج 
تدريبية ألقرباء المراهقين من ذوي اضطرابات 
طيف التوحد تساعدهم في االستمرار بتدريبهم 
ال س��يما في ظل الظروف الصحية االس��تثنائية 
الراهن��ة، وتوفير كل ما يلزم في س��بيل تحقيق 

أقصى استفادة.
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16 أغسطس 2021 التاخطعن سطى الاطسغط

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

(%74.7)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

تنافســـت 6 بنوك وشـــركات في جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمـــس علـــى مناقصـــة لشـــركة مطـــار البحريـــن للحصـــول علـــى تمويـــل 
مصرفـــي لتعزيـــز ســـيولتها، وكان أقل عطاء بـ 15 مليـــون دينار تقدمت 
بـــه 4 بنوك، وأكبرها بــــ 20 مليون دينار. وفتح المجلـــس مزايدة لوزارة 
شؤون الشـــباب والرياضة الستثمار أرض نادي “التضامن” الواقعة على 
شـــارع زيد بـــن عميرة بمجمع 1025 في دمســـتان، تقدمت إليها شـــركة 

ميرزا الحلي وأبناؤه بنحو 2.96 مليون دينار.
وفتح المجلس 3 مناقصات لشـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، منها ألعمال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة 

جد حفص الثانوية للبنات ومدرسة هاجر االبتدائية للبنات.

لتمويل مصرفي لـ “مطار البحرين”

)14(

مليون دينار
15
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الفئة S الجديدة: راحتك وسالمتك على قمة أولوياتها.
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بدعـــم   ” “ صحيفـــة  مــــــــــن  التزاًمــــــا 
الوطنيــــة والتعريـــف  الشـــركات والمؤسســـات 
بهــــــــا والترويـــــــج لهــــــــا وتسهيـــــــل التواصــــــل 
الضـــوء  وتسليـــــــــط  بينهـــا  فيمـــا  والتعـــاون 
ــا،  علـــى المحطـــــات المضيئـــــــة فـــي مسيرتهــــ
والشركـــــات؛  المؤسســــــات  لهــــــذه  وتقديــــــــًرا 
تخصـــــص الصحيفـــــة زاويــــــــة أسبوعيـــــة جديــــــدة 
لتقديـــــــم ومضـــــــات ســـريعة عـــن الشركــــــــات 
أكملـــــــت  التـــي  الوطنيــــــــة  والمؤسســــــــات 
50 سنـــــة فأكثـــــــــــر مـــن بـــدء نشاطهـــــــــا فـــي 

البحريـــن. مملكـــة 
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شابات البحرين يتوجن بالذهبية العربية3.6 مليون دينار لتطوير شارع الحنينية
قال نائب رئيس مجلس بلدي  «

الجنوبية عبداللطيف المجيرن 
لـ “البالد”  أن “الكلفة التقديرية 

للمشروع تطوير شارع الحنينية 
تقدر بـ 3 ماليين دينار و600 ألف 

دينار، ونسبة اإلنجاز قياسا بخرائط 
المشروع 100 مئة.

كتب منتخبنا الوطني لزوجي  «
الشابات لكرة الطاولة، اسمه 

بأحرف ذهبية، وتوج بالميدالية 
الذهبية في البطولة العربية 

لكرة الطاولة المقامة حاليًا في 
عاصمة المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة عمان.

في  البريطانية  الجامعة  يسر 
ــعــة  ــن أرب ــان عـ ــ ــبــحــريــن اإلعــ ال
ــادات  ــهــ ــــشــ بـــــرامـــــج جـــــديـــــدة ل
ــوريـــوس فــــي الــمــمــلــكــة  ــالـ ــكـ ــبـ الـ
جامعة  مــع  بالشراكة  المتحدة 

سالفورد قريبا.   
ــوم  وتـــشـــمـــل بـــكـــالـــوريـــوس عــل
ــي، وبــكــالــوريــوس  ــ الــحــاســب اآلل
الهندسة المعمارية، وبكالوريوس 
وبكالوريوس  الداخلي  التصميم 
ــنــفــس.  وتــتــطــلــع رئيسة  عــلــم ال
جولي  الــبــروفــيــســورة  الجامعة 
ــروس  إلـــى مــوافــقــة اعــتــمــاد  ــ كـ
الــــــــدورات الـــجـــديـــدة مـــن قبل 
مملكة  في  العالي  التعليم  هيئة 

البحرين قريبا.

الجامعة البريطانية 
تعلن عن 4 برامج 

جديدة للبكالوريوس
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إطالق برنامج تحفيزي لشركات السياحة
أعلنت هيئة البحرين للسياحة  «

والمعارض عن إطالق برنامج تحفيزي 
لدعم شركات السياحة والسفر في 

مملكة البحرين وتوسيع أعمالها 
وزيادة تنافسيتها، إضافة إلى تعزيز 
قدراتها التشغيلية وبالتالي قدرتها 

على دعم جهود الهيئة.

مجلــس الوزراء يكلف “الخارجية” بالتشــاور مع دول المجلس إزاء التطورات في أفغانســتان

واشنطن تطالب “طالبان” بعدم التدخل بمطار كابل
عواصم - وكاالت

طلـــب قائـــد القـــوات األميركية في 
كابـــول الجنـــرال كينيـــث ماكينـــزي 
مـــن “طالبـــان” عـــدم إعاقـــة عمليات 
العاصمـــة  مطـــار  فـــي  اإلجـــاء 
األفغانية التي تخللتها مشـــاهد ذعر 

قتل خالها شخصان.
القيـــادة  قائـــد  ماكينـــزي  والتقـــى 
الجيـــش األميركـــي  فـــي  المركزيـــة 
مسؤولين في “طالبان” في الدوحة، 
وفق مســـؤول في البنتاغون رفض 
عـــن  اضافيـــة  بتفاصيـــل  اإلدالء 
طبيعة االلتزامات التي حصل عليها 

المسؤول العسكري من المتمردين.
ونشـــرت الواليات المتحـــدة نحو 6 
آالف جنـــدي لتأميـــن عمليـــة إجاء 
عشـــرات آالف األميركيين واألفغان 
الذيـــن ســـاعدوا الواليـــات المتحدة 

ويخشون على حياتهم.
لكن آالف األشخاص هاجموا مدرج 
المطـــار أمس في محاولة للفرار من 
البـــاد، وفق ما أظهرت تســـجيات 
مصورة حفلت بهـــا مواقع التواصل 

االجتماعي.
أصـــول  أي  أن  المســـؤول  وأوضـــح 
للحكومـــة األفغانيـــة فـــي المصـــرف 
المركـــزي األميركي لن تكون متاحة 

لـ “طالبان”.

الحركة لن تتمكن من استخدام االحتياطات األفغانية بأميركا
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تـــرأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وقد أكد المجلـــس أهمية مواصلة االلتزام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وأخذ الحيطـــة والحذر 
خـــال المرحلة الحاليـــة ضمن التصدي النتشـــار 
فيـــروس كورونـــا . إلى ذلـــك، فقد تابـــع المجلس 
باهتمام تطورات الوضع في أفغانســـتان، مؤكدًا 
علـــى أهميـــة تحقيق األمن واالســـتقرار للشـــعب 
األفغانـــي، وقـــد كلـــف المجلـــس وزيـــر الخارجية 
في إطار رئاســـة مملكة البحريـــن للدورة الحالية 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنســـيق 
تطـــورات  إزاء  المجلـــس  دول  مـــع  والتشـــاور 

األوضاع في أفغانستان.

الحذر خالل المرحلة الحالية في التصدي لـ “كورونا”
 المنامة - بنا

وزير المالية واالقتصاد الوطني: انخفاض العجز 
بنسبة %35 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي
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أمل الحامد



المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفـــة بمكتبه، عضو 
مجلـــس الشـــورى رئيس اللجنـــة المنظمة العليـــا لفعاليات المغفـــور له بإذن هللا 
الشـــيخ عيسى بن راشـــد آل خليفة، عبدالرحمن محمد جمشـــير، يرافقه عضوا 
اللجنـــة العليـــا راشـــد بن دينـــة وخالد جمعان، إذ ســـلمه جمشـــير نســـخة مهداة 
إلـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، من كتاب 

“الزينة.. في ذكراك” والذي يوثق لمسيرة حياة الشيخ عيسى بن راشد. 
وتســـلم الوزير مـــن الرئيس التنفيـــذي لميراكل غرافيكس خالد جمعان نســـخة 
مهداه إلى جاللة الملك من كتاب “وحدة في التنوع”، الذي يتحدث عن األديان 

في البحرين، إذ تصدرت كلمة جاللته مقدمة الكتاب.  
وأشاد الوزير بالجهد الذي بذل في إعداد هذا الكتاب المهم والذي يبرز الجهود 
الكبيـــرة لجاللـــة الملك فـــي احتضـــان المملكة لمختلـــف األديـــان، ودور جاللته 

الرائد في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين األديان الثقافات.  
ونـــوه الوزيـــر بما تضمنه كتاب “الزينـــة في ذكراك” من موضوعـــات ومعلومات 
قيمة توثِّق لســـيرة الراحل الشـــيخ عيسى بن راشـــد آل خليفة الحافلة بالعطاء 
واإلنجاز، مشـــيًدا بإســـهامات الفقيد ومـــا قدمه من خدمات جليلـــة للوطن في 

مجال القضاء والثقافة والرياضة والشعر الغنائي والتراث.

وزير الديوان الملكي يستذكر 
إسهامات الشيخ عيسى بن راشد
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ســمو ولي العهد رئيس الوزراء يســتعرض عدًدا من القضايا مع قائد األســطول الغربي

تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البحرين والهند

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، اســـتمرار تعزيز 
بيـــن  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
مملكة البحرين وجمهورية الهند 
الصديقـــة بمـــا يخـــدم المصالـــح 
المشـــتركة، منوًهـــا ســـموه بعمق 
العالقـــات التاريخية التي تجمع 
ومـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
يشهده التعاون الثنائي من تطور 

وتقدم على كافة األصعدة.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في 
قصـــر القضيبية أمـــس، بحضور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
األركان  خليفـــة ورئيـــس هيئـــة 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
قائـــد األســـطول الغربـــي الهندي 
كوتشـــار  أجـــاي  بحـــري  اللـــواء 
والوفد المرافق، وذلك بمناســـبة 
 INS( الهنديـــة  المدمـــرة  زيـــارة 
كوتشي( التابعة للقوات البحرية 
بجمهورية الهند الصديقة للبالد.
ورحب ســـموه بقائد األســـطول 

الغربي الهنـــدي والوفد المرافق، 
يســـهم  مـــا  كل  دعـــم  مؤكـــًدا 
فـــي تعزيـــز عالقـــات الصداقـــة 

مملكـــة  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
البحريـــن والجمهوريـــة الهنديـــة 
اللقـــاء  خـــالل  وتـــم  الصديقـــة، 

القضايـــا  مـــن  عـــدد  اســـتعراض 
االهتمـــام  ذات  والموضوعـــات 

المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عــن تقديــره للجهــود البــارزة التــي تبذلهــا منظمة 

الصحة العالمية في كافة األصعدة خصوًصا في محاربة فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء اســـتقبال ســـموه، ممثل 
منظمة الصحـــة العالمية ومدير مكتب 
المنظمـــة فـــي مملكـــة البحرين تســـنيم 

عطاطرة.
وهنـــأ ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
بمناســـبة  عطاطـــرة  تســـنيم  خليفـــة، 

لهـــا  ســـموه  متمنًيـــا  المنصـــب،  توليهـــا 
دوام التوفيـــق والنجـــاح وبذل الجهود 
فيـــروس  جائحـــة  مواجهـــة  لمواصلـــة 
هللا،  بـــإذن  عليهـــا  والتغلـــب  كورونـــا 
مشـــيًدا ســـموه بالدور الفعـــال للمنظمة 

في هذا الجانب.

مـــن جانبهـــا، قدمـــت عطاطرة شـــكرها 
وتقديرهـــا إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على حســـن االستقبال، 
عكـــس  علـــى  حريصـــة  أنهـــا  مؤكـــدة 
مملكـــة  لمواجهـــة  المتطـــورة  الصـــورة 
البحرين لفيروس كورونا والتي ضربت 
أروع األمثلـــة فـــي التفانـــي واإلخالص 
والتقـــدم علـــى العديد مـــن دول العالم، 
ومتمنية لمملكـــة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

“الصحة العالمية”: البحرين فاقت دول في مواجهة كورونا

المنامة - بنا

اســـتقبل ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
سفير ســـلطنة عمان الشقيقة عبدهللا 
بن راشـــد المديلوي؛ بمناســـبة انتهاء 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  عملـــه  فتـــرة 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  بحضـــور 
للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا بن 

أحمد آل خليفة.
وخالل اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عمـــق العالقات 
األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
البلديـــن وشـــعبيهما الشـــقيقين ومـــا 
علـــى  مســـتمر  تطـــور  مـــن  تشـــهده 
ظـــل  فـــي  وذلـــك  كافـــة،  األصعـــدة 
التوجيهـــات الســـديدة من قبل عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وأخيه صاحب 

الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق آل 
سعيد.

وأشـــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود الطيبـــة التـــي بذلها 
سفير سلطنة عمان خالل فترة عمله، 
متمنيا ســـموه لـــه التوفيـــق والنجاح 

في حياته العملية المقبلة.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان 

عـــن شـــكره وتقديـــره لســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مـــا 
يبديـــه ســـموه مـــن اهتمـــام بتطويـــر 
العالقات البحرينيـــة العمانية، منوها 
بما لقيه من دعم ومساندة في مملكة 
البحرين، أســـهمت في تســـهيل مهام 
عمله في المملكـــة، بتطوير العالقات 

بين البلدين في مختلف المجاالت.

عمـــق العالقـــات األخويـــة الوثيقـــة يجمـــع بيـــن بلدينـــا

ناصر بن حمد يودع السفير العماني

المنامة - بنا

اســـتقبل ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة ســـفير مملكة 
لـــدى جمهوريـــة إندونيســـيا  البحريـــن 

أحمد عبدهللا الهرمسي الهاجري.
وأثناء اللقاء، نوه ســـمو الشـــيخ ناصر 
ســـفراء  بـــدور  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم مجـــاالت 
التعاون المشـــترك مـــع مختلف البلدان 
وفتـــح آفـــاق جديـــدة لمزيـــد مـــن هذا 
التعـــاون المثمـــر والبنـــاء بمـــا يخـــدم 
العالقـــات الطيبـــة التـــي تربـــط مملكة 
البحريـــن بهذه الـــدول، وتعزيـــزا لدور 
ومكانة مملكة البحرين على المستوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي بمـــا يتوافـــق مـــع 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  توجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة. وأعرب ســـمو الشيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفة تمنياته لســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة إندونيســـيا 
بالتوفيـــق والســـداد فـــي أداء مهامهم 
الدبلوماســـية الجديـــدة وتحمـــل هذه 
علـــى  والعمـــل  الوطنيـــة  المســـؤولية 
تطويـــر العالقات بيـــن مملكة البحرين 
وجمهوريـــة إندونيســـيا فـــي مختلـــف 

المجاالت.
من جانبه، أكد السفير الهاجري حرصه 

علـــى تنفيذ توجيهات صاحب الجاللة 
الملـــك فـــي بـــذل المزيـــد مـــن الجهود 
والعمـــل علـــى تعزيـــز أواصـــر التعاون 
وروابط الصداقـــة الوثيقة بين مملكة 
البحرين وجمهورية اندونيســـيا معربا 
عن شـــكره وتقديره إلى ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة علـــى دعمه 
وتوجيهاتـــه بفتـــح المزيـــد مـــن آفـــاق 

التعاون بين البلدين الصديقين.

ناصر بن حمد: تعزيز أواصر الصداقة الوثيقة مع إندونيسيا

فتح آفاق جديدة مع الدول لمزيد من التعاون

المنامة - بنا

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ســفير جمهوريــة بنغالديش لــدى مملكــة البحرين 

محمد نذر اإلسالم.

وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب ســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بســـفير  ناصـــر 
جمهورية بنغالديش الشعبية، مشيًدا 
بما تمتاز به عالقات الصداقة القائمة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

بنغالديش الشـــعبية من تطور ونماء 
مستمرين، مؤكدا سموه أهمية تنمية 
واالرتقـــاء  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات 
بهـــا إلى مســـتويات أرحب بمـــا يعود 
البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة  بالخيـــر 

والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشـــاد محمد نذر اإلســـالم 
بحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على تطويـــر عالقات التعاون 
البناء بين البلديـــن الصديقين، معرًبا 
للعالقـــات  وتقديـــره  اعتـــزازه  عـــن 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
والمضي بها قدًما بما يلبي التطلعات 

المشتركة.

تطور ونماء بالعالقات مع بنغالديش



رئـــيـــس  الـــعـــهـــد  ولــــــي  رأس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
االجتماع  خليفة  آل  حمد  بن 
االعتيادي األسبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس بقصر 

القضيبية.
ــاد  فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع أشـ
لقاء  بنتائج  الـــوزراء  مجلس 
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل 
ــن عــيــســى آل  ــمــلــك حــمــد بـ ال
ــي عــهــد  ــ ــ ــه ول ــيـ ــأخـ خــلــيــفــة بـ
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة بـــدولـــة 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بما  نهيان، منوها  آل  زايــد  بن 
لمملكة  سموه  زيـــارة  عكسته 
متبادل  حــرص  مــن  البحرين 
مشتركة  استراتيجية  ورؤيــة 
الثنائي  الــتــعــاون  تعزيز  نحو 
المستجدات  تجاه  والتنسيق 

اإلقليمية والدولية.

تهيئة الفرص أمام الشباب

ثم أكد المجلس الحرص على 
الشباب  أمـــام  الــفــرص  تهيئة 
الفاعلة  للمساهمة  البحريني؛ 
في  واالبتكار  التحدي  بــروح 
تحقيقًا  الــتــنــمــويــة  الــنــهــضــة 
لـــلـــرؤيـــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
منوهًا  الــبــالد،  عــاهــل  لجاللة 
المجلس بجهود ممثل جاللة 
ــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة  ال
وشؤون الشباب سمو الشيخ 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  نـــاصـــر 
ــادرات الــتــي  ــبـ ــمـ فـــي تــبــنــي الـ
اإلبـــداع  على  الــشــبــاب  تحفز 
والــتــمــيــز، وذلـــك فــي معرض 
تنويه المجلس باليوم الدولي 

للشباب.
بعد ذلك أكد المجلس أهمية 
ــة االلـــــتـــــزام بــكــافــة  ــلـ ــواصـ مـ
اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
ــذر  ــحــ ــ ــيـــطـــة وال وأخـــــــذ الـــحـ
الحالية ضمن  المرحلة  خالل 
ــتــشــار فــيــروس  ــتــصــدي الن ال
ــا بــمــا يــضــمــن صحة  ــ ــورون كــ
وســالمــة الــجــمــيــع ويــعــزز ما 
نــتــائــج عــلــى هــذا  تحقق مــن 
تابع  فقد  ذلــك،  إلــى  الصعيد. 
تــطــورات  بــاهــتــمــام  المجلس 
الــــوضــــع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
مــؤكــدًا عــلــى أهــمــيــة تحقيق 
للشعب  ــرار  ــقـ ــتـ واالسـ األمــــن 
المجلس  كلف  األفغاني، وقد 
ــخــارجــيــة فـــي إطـــار  وزيــــر ال
رئاسة مملكة البحرين للدورة 
الحالية لمجلس التعاون لدول 
للتنسيق  الــعــربــيــة  الــخــلــيــج 
المجلس  دول  مــع  والــتــشــاور 
تــطــورات األوضـــاع في  إزاء 

أفغانستان.
ــمــجــلــس فــي  بـــعـــدهـــا نـــظـــر ال
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 

جدول أعماله وقرر مايلي:
أوالً: الموافقة على المذكرات 

التالية:
1. مــذكــرة مــجــلــس الــخــدمــة 
هيكلة  إعـــادة  بشأن  المدنية 

الحكومية؛  الجهات  من  عدد 
ــاءة  ــ ــف ــكــ ــ ــدف زيـــــــــــادة ال ــ ــهـ ــ بـ

وتحسين األداء.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .2
ــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ لــــــلــــــشــــــؤون الـ
والــتــشــريــعــيــة بــشــأن مــذكــرة 
الصحة  وزارة  بــيــن  تــفــاهــم 
ــامــــة لـــلـــغـــذاء  ــعــ ــ ــة ال ــئـ ــيـ ــهـ والـ
العربية  بالمملكة  ــدواء  ــ ــ وال
والتي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
بين  الــتــعــاون  لتعزيز  تــهــدف 
البلدين في مجاالت تحسين 
الـــوضـــع الــغــذائــي والــصــحــي 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــوطــنــي 

والخليجي.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .3
للشؤون المالية واالقتصادية 
تقرير  بشأن  المالي  والتوازن 
الموحد  الــخــتــامــي  الــحــســاب 
تنفيذ  أداء  وتــقــريــر  لــلــدولــة 
الــمــيــزانــيــة والــمــنــاقــالت بين 
العامة  الميزانية  اعــتــمــادات 
 2020 المالية  للسنة  للدولة 

.-2021
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .4
للشؤون المالية واالقتصادية 

ــي حـــول  ــ ــال ــمــ ــ والـــــــتـــــــوازن ال
ــج اإلقــــــــفــــــــال نـــصـــف  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
واألجهزة  لــلــوزارات  السنوي 
المنتهية  للفترة  الحكومية 
30 يونيو 2021، والذي أظهر 
بنسبة  اإليـــــــــرادات  ــاع  ــفــ ــ ارت
نصف  ــائــج  ــت ــن ال عـــن   %  23
 ،2020 المالية  للسنة  سنوية 
اإليــرادات  ارتفاع  جانب  إلى 
 .%  4 بنسبة  النفطية  غــيــر 
الــمــصــروفــات  انخفضت  كــمــا 
العامة بنسبة 4 ٪عن النتائج 
المالية  للسنة  السنوية  نصف 
في  انخفاض  تشمل   ،2020
بنسبة  المتكررة  المصروفات 
انخفاض  إلى  أدى  مما   ،٪ 2
 ٪  35 بنسبة  الــكــلــي  الــعــجــز 
من  نفسها  بــالــفــتــرة  مــقــارنــة 

العام الماضي.
الــصــحــة  مـــذكـــرة وزيــــــرة   .5
واعتماد  تقييم  نتائج  بشأن 
المستشفيات بمملكة البحرين 
ــيــة  ــان ــث خـــــالل )الـــمـــرحـــلـــة ال
الممتدة من يناير 2019 لغاية 
ــيــو2020(، والــتــي تهدف  يــون
لأنظمة  االمتثال  ضمان  إلى 
والمعايير المعتمدة للخدمات 

المقدمة للمرضى والرعاية.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .6
للشؤون القانونية والتشريعية 
على  الــحــكــومــة  ردود  بــشــأن 
اقــتــراحــيــن بــرغــبــة واقــتــراح 
بــقــانــون مــقــدمــة مــن مجلس 
بقانون  واقــتــراحــيــن  ــنــواب  ال
مقدمين من مجلس الشورى. 
استعرض المجلس الموضوع 

التالي:
المواصالت  وزيــر  مذكرة    .1
عمل  سير  بشأن  واالتصاالت 
أولويات الوزارة للعام -2020

.2021
ــذ الــمــجــلــس عــلــمــا من  ثــم أخـ
خالل تقارير أصحاب الوزراء 
ــاركــــة مــمــلــكــة  بـــنـــتـــائـــج مــــشــ
األلــعــاب  دورة  فــي  البحرين 
والثالثين  الثانية  األولمبية 
 ،2020“ طــوكــيــو  ــيــاد  ــمــب “أول
الوطني  المنتخب  وتحقيق 
البطولة  لــلــقــب  الــســلــة  ــكــرة  ل
عشرة  الــســادســة  الخليجية 
التي  للناشئين  للمنتخبات 

استضافتها مملكة البحرين.

المنامة - بنا

تكليف “الخارجية” بالتنسيق مع دول الخليج إزاء التطورات في أفغانستان
مجلـــس الـــوزراء يدعـــو لتوخـــي الحـــذر خـــال المرحلـــة الحاليـــة فـــي التصـــدي للجائحـــة

إعادة هيكلة 
عدد من الجهات 

الحكومية بهدف 
زيادة الكفاءة 
وتحسين األداء

ارتفاع اإليرادات 
23 % وانخفاض 
العجز 35 ٪ في 

اإلقفال نصف 
السنوي 

حرص متبادل 
ورؤية مشتركة 

نحو تعزيز التعاون 
والتنسيق مع 

اإلمارات
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 16 أغسطس 2021:

اإلشــادة بنتائــج لقــاء حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه 
اللــه ورعــاه بأخيــه صاحــب الســمو ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 

للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تأكيــد الحــرص علــى تهيئــة الفــرص أمــام الشــباب البحرينــي للمســاهمة 
الفاعلة بروح التحدي واالبتكار في النهضة التنموية.

التأكيــد علــى أهميــة مواصلــة االلتــزام بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة وأخــذ 
الحيطــة والحــذر خــالل المرحلــة الحاليــة ضمــن التصــدي النتشــار فيــروس 

كورونا. 

تكليــف  ســعادة وزيــر الخارجيــة فــي إطــار رئاســة مملكــة البحريــن للــدورة 
الحاليــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  للتنســيق والتشــاور مــع دول 

المجلس إزاء تطورات األوضاع في أفغانستان.

ســير عمــل أولويــات وزارة المواصــالت واالتصــاالت لعــام 
.2021-2020

أخــذ المجلــس علمــًا  بتقاريــر أصحــاب الســعادة الــوزراء بشــأن 
زيارة عدد من الدول الصديقة والمشاركات الخارجية.

ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــة ع ــادة هيكل إع
بهدف زيادة الكفاءة وتحسين األداء.

والهيئــة  الصحــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
العربيــة  بالمملكــة  والــدواء  للغــذاء  العامــة 

السعودية الشقيقة.

تقريــر الحســاب الختامــي الموحــد للدولــة 
الميزانيــة والمناقــالت  أداء تنفيــذ  وتقريــر 
للدولــة  العامــة  الميزانيــة  اعتمــادات  بيــن 

للسنة المالية 2020 - 2021.

للــوزارات  الســنوي  نصــف  االقفــال  نتائــج 
واألجهــزة الحكوميــة للفترة المنتهية 30 يونيو 
2021 ، والــذي أظهــر ارتفــاع اإليــرادات بنســبة 
للســنة  ســنوية  نصــف  النتائــج  عــن   %23
المالية 2020 ، وانخفاض العجز الكلي بنسبة 
العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة   %35

الماضي.

المستشــفيات  واعتمــاد  تقييــم  نتائــج 
الثانيــة  المرحلــة   ) خــالل  البحريــن  بمملكــة 
الممتدة من يناير 2019  لغاية   يونيو   2020)، 
االمتثــال  ضمــان  إلــى  تهــدف  والتــي 
للخدمــات  المعتمــدة  والمعاييــر  لألنظمــة 

المقدمة للمرضى والرعاية.

برغبــة  اقتراحيــن  علــى  الحكومــة  ردود 
مجلــس  مــن  مقدمــة  بقانــون  واقتــراح 
النــواب واقتراحيــن بقانــون مقدمــان مــن 

مجلس الشورى.



الماليـــة  المعامـــات  عـــدد  وتجـــاوز 
القنـــوات  مختلـــف  عبـــر  المنجـــزة 
اإللكترونيـــة خال النصـــف األول من 
العام الجاري 1.6 مليون معاملة، وهو 
ضعـــف العـــدد المســـجل فـــي النصـــف 
األول مـــن 2020، فـــي داللـــة واضحة 
علـــى الثقة بجـــودة الخدمات المقدمة 
وفقـــا ألحـــدث التقنيـــات، وجعلها لبنة 
أساســـية تســـهم في االرتقاء بمستوى 

األداء الحكومي.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي 
باإلنابـــة بهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية زكريـــا الخاجة أن برنامج 
تقنيـــة  ومشـــاريع  الرقمـــي،  التحـــول 
المعلومات واالتصاالت، تحظى بدعم 
واهتمـــام مـــن قبـــل القيادة الرشـــيدة، 
مشـــيرا إلـــى أن اللجنـــة العليـــا لتقنية 
المعلومات واالتصاالت برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة، 
توجه بشكل مستمر لتفعيل المبادرات 
االســـتراتيجيات  وتطبيـــق  التقنيـــة 
الخاصـــة بالتحـــول الرقمي واإلســـراع 
فيهـــا، مؤكـــدا في الســـياق ذاتـــه على 
التوجيهات المستمرة والدعم المباشر 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  لوزيـــر 
عبـــدهللا آل خليفـــة الراميـــة لتطويـــر 
اإللكترونيـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 
تقديمهـــا  اســـتمرار  علـــى  والحـــرص 
للجمهـــور بالرغـــم من ظـــروف جائحة 

كورونا.
وأكـــد الخاجة أن الهيئة مســـتمرة في 
جهودها في مســـيرة التحـــول الرقمي 
والقطاعـــات  النواحـــي  جميـــع  علـــى 
الحكوميـــة وصـــوال للتحـــول الشـــامل 
للخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية 
وأعلى مســـتويات الجـــودة في تقديم 
القنـــوات  مختلـــف  عبـــر  الخدمـــات 

اإللكترونية.  
وأشاد الخاجة بالجهود التعاونية التي 
بذلتهـــا مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة 

خـــال الجائحـــة، مـــن خـــال تســـريع 
توفيـــر متطلبـــات تحويـــل خدماتهـــا 
إلـــى خدمـــات إلكترونيـــة، مثنيا على 
الكـــوادر الوطنيـــة فـــي قطـــاع تقنية 
بمختلـــف  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الجهـــات الحكوميـــة والخاصة؛ نظير 
مـــا تبديـــه مـــن احترافية فـــي العمل، 
وقـــدرة متفوقـــة علـــى التعامـــل مـــع 
مختلـــف التقنيات الحديثـــة العالمية 
وتوظيفهـــا وفـــق الحاجة لهـــا محليا، 
وخاصـــة في ضـــوء تداعيات جائحة 

كورونا )كوفيد 19-(. 
وحول أبرز النتائج التي أظهرها تقرير 
أداء القنـــوات خال النصف األول من 
العـــام 2021، ذكـــر التقرير بـــأن البوابة 
الوطنيـــة bahrain.bh، شـــهدت إنجاز 
نحـــو 1.1 مليون معاملـــة مالية بزيادة 
نســـبتها 76 % عـــن النصـــف األول من 
العـــام الســـابق، فـــي حين بلغـــت قيمة 
المبالـــغ المدفوعـــة عبرهـــا نحـــو 188 

مليـــون دينـــار بحريني، محققـــًة بذلك 
زيـــادة بأكثـــر مـــن الضعفين عـــن ذات 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي. وتصدرت 
خدمـــات دفـــع مبلغ التأميـــن للكهرباء، 
ودفع رســـوم فحص فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، والدفـــع الموحـــد لوزارة 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، 
جـــواز  الخـــاص، وتجديـــد  والتوثيـــق 
الســـفر، قائمة أكثـــر الخدمات المنجزة 
عبر البوابة من خال البوابة الوطنية. 
أما الخدمـــات األكثر عـــددا من ناحية 
االستخدام، فتأتي في المقدمة خدمة 
تقديـــم / تحديـــث طلـــب التوظيـــف، 
تليهـــا إصدار نســـخ اإلفادات وكشـــف 
الدرجـــات لطلبـــة المدارس، ثـــم نتائج 

الطلبة الدراسية.
وعلـــى صعيـــد التطبيقـــات الحكومية 
لألجهـــزة الذكيـــة، فقـــد أظهـــر التقرير 
زيادة في عـــدد المعامات التي بلغت 
أكثر مـــن 390 ألف معاملـــة إلكترونية 

بزيادة نســـبتها 92 % مقارنة بالنصف 
األول مـــن 2020. أما المبالغ المحصلة 
عبر التطبيقات، فقد ســـجلت أكثر من 
20 مليونا، بنسبة زيادة بلغت 145 %.  
“مجتمـــع  تطبيـــق  أن  التقريـــر  وبيـــن 
واعي” كان األكثر اســـتخداما من بين 
التطبيقـــات، بفضـــل مـــا يتمتـــع به من 
أهمية بالنسبة للمستخدمين، إذ أثبت 
فاعليته خال فترة الجائحة، واعتماد 
مستخدميه على البيانات الواردة فيه 
لتيســـير حياتهـــم اليوميـــة ودخولهـــم 
مـــن  واســـتفادتهم  العامـــة،  األماكـــن 
الخدمـــات المقدمـــة فيـــه مثـــل خدمة 
دفـــع رســـوم فحـــص Covid-19. كمـــا 
األكثـــر  التطبيقـــات  قائمـــة  تضمنـــت 
اســـتخداما، تطبيـــق صحتـــي بفضـــل 
اإلقبـــال علـــى خدمـــة حجـــز مواعيـــد 
المراكز الصحية، وتطبيق إســـاميات 
الـــذي زاد اإلقبـــال فيـــه علـــى خدمـــة 

فاعل خير، وتطبيق تواصل.

زكريا الخاجة

البوابة الوطنية تسجل نموا في 
مدفوعاتها بنحو 3 أضعاف

زيادة وصلت إلى 257 % لنحو أكثر من 
1.6 مليون معاملة
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مدفوعات الخدمات اإللكترونية تتجاوز 200 مليون دينار
“مجتمـــع واعـــي” و”صحتـــي” و”إســـاميات” أعلـــى التطبيقـــات اســـتخداما

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المستشفى العسكري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتســـجيل العقاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد 
ســـفير  أمـــس،  بمكتبـــه  خليفـــة  آل 
ســـلطنة عمان الشـــقيقة لدى مملكة 
البحرين عبدهللا المديلوي بمناسبة 
انتهـــاء فترة عملـــه. وأثنـــاء اللقاء، 
استعرض الشيخ ســـلمان العاقات 
المتميـــزة  التاريخيـــة  األخويـــة 
والشـــعبين  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
الشـــقيقين، وما توصلـــت إليه على 
جميع األصعـــدة بفضل التوجيهات 
الرشـــيدتين  للقيادتيـــن  الســـديدة 

وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
عمان الشـــقيقة، مثنيًا على الجهود 
المخلصة التي بذلها السفير عبدهللا 
المديلـــوي أثنـــاء فتـــرة عملـــه فـــي 
تعزيز وتنمية العاقات الطيبة بين 
البلدين الشـــقيقين، متمنيًا للســـفير 
العمانـــي التوفيـــق والنجـــاح في ما 

يوكل له من مهام مستقبلية.
مـــن جانبـــه، عبـــر الســـفير عبـــدهللا 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  المديلـــوي 
آل  عبـــدهللا  بـــن  ســـلمان  للشـــيخ 
خليفـــة على كرم الضيافة وحســـن 
االســـتقبال، ولمـــا لقيـــه مـــن دعـــم 
ومســـاندة أثنـــاء فتـــرة عملـــه التي 

قضاها في مملكة البحرين.

تمكن فريق طبي من عيادة العيون 
بالخدمات الطبية الملكية، برئاســـة  
استشـــارية طـــب وجراحـــة العيون 
غادة البنعلي، وواختصاصي عيون 
محمـــد شـــبير مـــن إجـــراء عمليـــة 
جراحيـــة طارئـــة ودقيقـــة لمريض 
قد تعرض إلصابة في عينه اليمنى 
بانغمـــار جـــزء مـــن مســـمار معدني 
تـــم  أثنـــاء مزاولـــة مهنتـــه، حيـــث 
نقلـــه علـــى الفـــور إلى المستشـــفى 
العســـكري. وكان المريض قد حضر 
إلى قســـم الطوارئ وأثناء الفحص 
تبيـــن وجـــود مســـمار بطول 4 ســـم 
)معدني وصدئ جزئًيا( وقد اخترق 
صلبـــة العين اختراقـــا كاما، حيث 
قام الفريـــق الطبي بعيـــادة العيون 
بإعداده وتجهيزه للجراحة الطارئة 
بغرفـــة العمليات ومباشـــرة العملية 

على الفور.
نحـــو  العمليـــة  اســـتغرقت  وقـــد 
ســـاعة تم من خالها إزالة المسمار 
بالخيـــوط  الصلبـــة  وخياطـــة 
الجراحية، كما تم حقنه بالمضادات 
تكللـــت  حيـــث  الازمـــة،  الحيويـــة 

العملية بالنجاح.
كمـــا تلقى المريـــض الرعاية الطبية 
الكاملة حتى وصل لمرحلة الشفاء 
التام وهو اآلن يتمتع بصحة جيدة 
مـــن دون أي مضاعفـــات في النظر، 
حيـــث تحســـنت قـــوة اإلبصـــار بعد 

العملية إلى ٦/٦.
وقدمـــت  البنغديـــر بعـــض النصائح 
لزيـــادة الوعـــي المجتمعي بضرورة 
ارتـــداء النظـــارات الوقائيـــة للعيـــن 
أو  الصيانـــة  بأعمـــال  القيـــام  عنـــد 
صحـــة  علـــى  حفاظـــًا  النجـــارة؛ 
وسامة أعينهم من أي خطر يذكر.

عالقات متميزة تجمع البحرين وعمان

“العسكري” يزيل مسمارا من عين مصاب

البحرين ستقدم كل الدعم الالزم لـ “الصحة العالمية”
محمـــد بـــن عبـــداهلل يبحـــث آخـــر مســـتجدات مشـــروع “صحتي” مـــع عطاطرة

المجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
األعلـــى للصحة، رئيـــس الفريق 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
لفيـــروس كورونـــا ممثل مكتب 
منظمة الصحة العالمية بمملكة 
البحرين الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
بمناســـبة  عطاطـــرة  تســـنيم 
تعيينها ممثـــًا لمكتب المنظمة 
لـــدى المملكـــة، بحضور عدد من 
المسؤولين في القطاع الصحي 

الحكومي.
رئيـــس  هنـــأ  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
عطاطرة، بتولـــي هذا المنصب، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــًدا 
الـــازم  الدعـــم  كل  ســـتقدم 
للمنظمـــة فـــي كل مـــا تتبناه من 
جهود وخدمات وإجراءات في 
المجـــاالت الصحية ســـعًيا نحو 
المشـــتركة  األهـــداف  تحقيـــق 
للدكتـــورة  متمنًيـــا  المنشـــودة، 
عطاطـــرة كل التوفيق والنجاح 
بمملكـــة  عملهـــا  مهـــام  فـــي 

البحرين.
وأكد على أهمية تعزيز العاقات 
المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 
العالميـــة  الصحـــة  ومنظمـــة 
لتلـــك  المســـتمر  والتطويـــر 
العاقات فـــي المجال الصحي، 
من خال وجود الممثل المعين 
لمكتب منظمة الصحة العالمية 
بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذ 
المشـــاريع مـــع منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة، بما يســـهم في تطوير 
الرؤية المســـتقبلية في مختلف 
وبمـــا  الصحيـــة،  المجـــاالت 
والغايـــات  واألهـــداف  يتوافـــق 
التي تتبناهـــا المنظمة وتتواءم 
مع تطلعات مملكة البحرين في 

المجال الصحي.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، نـــوه رئيس 
المجلس األعلى للصحة بالزيارة 
الرســـمية الناجحة التي قام بها 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية تيدروس غيبريســـوس 
الرســـمي  االفتتـــاح  بمناســـبة 

لمكتب منظمة الصحة العالمية، 
إذ شكلت فرصة طيبة لاطاع 
الصحيـــة  المنجـــزات  علـــى 
وكذلـــك االطـــاع علـــى تجربـــة 
المملكـــة المتميـــزة واإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية 
للتصـــدي  اتخاذهـــا  تـــم  التـــي 
للجائحـــة والحد من انتشـــارها، 
فـــي حفـــظ صحـــة  بمـــا أســـهم 
وسامة المواطنين والمقيمين.

واســـتعرض الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة مع عطاطرة 
للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

وآخر المشـــاريع والمســـتجدات 
التـــي  التطويريـــة  والمبـــادرات 
جـــودة  تحســـين  فـــي  تصـــب 
وتعزيـــز  الصحيـــة  الخدمـــات 
بجهـــود  نـــوه  كمـــا  اســـتدامتها، 
كافة منتســـبي القطاع الصحي 
الكبيـــرة والمعطـــاءة في خدمة 

مملكة البحرين.
وبحث آخر مستجدات مشروع 
الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  “صحتـــي” 
بناء نظام صحـــي متميز يرتكز 
علـــى نظـــام الجـــودة واالختيار 
تقديـــم  فـــي  واالســـتدامة 
الخدمـــات الصحيـــة، إذ يهـــدف 
المشـــروع إلـــى تحســـين جودة 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
من خال العديد من المشـــاريع 

والمبادرات المتميزة.
مـــن جهتها، أكـــدت عطاطرة أن 
منظمـــة الصحـــة العالمية تفخر 
مـــع  التعـــاون  أواصـــر  بتقويـــة 
مملكة البحرين من خال إنشاء 
مكتبها الجديد في المملكة، في 
إطـــار الجهـــود المبذولـــة لتعزيز 
الشراكة اإلســـتراتيجية طويلة 
األمـــد، مـــن أجـــل تحقيق هدف 
التغطية الصحية الشـــاملة وأن 
افتتـــاح المكتـــب جـــاء ليتواءم 
مع أولويات مملكة البحرين في 
االســـتمرار باالهتمـــام بالقطـــاع 
الصحي، وضمـــان الحفاظ على 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

كشــف تقريــر رصــد أداء قنــوات الحكومــة اإللكترونيــة أن المدفوعــات المالية اإللكترونيــة عبر مختلف القنوات كســرت 
حاجز 200 مليون دينار خالل النصف األول 2021، محققة بذلك قفزة مهمة ونموا ملحوظا واستثنائيا، إذ ارتفعت قيمة 
المدفوعات بنسبة 257 % مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس استجابة الخدمات اإللكترونية لمتطلبات المستخدمين من 
األفــراد والجهــات الحكوميــة وأصحــاب األعمال على حد ســواء، وتلبيتها لالحتياجات التي فرضتهــا الجائحة، ومضيها 

قدما بخطوات ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق التحول الرقمي.



المســـاجد  زار أعضـــاء لجنـــة شـــؤون 
والمآتم في مجلس األوقاف الجعفرية 
مختلـــف  فـــي  والحســـينيات  المآتـــم 
المحافظات، وذلك في إطار التواصل 

المســـتمر مع المآتم والحســـينيات في 
المملكـــة خـــال  مختلـــف محافظـــات 

موسم عاشوراء.
واطلـــع الوفـــد علـــى ترتيبـــات المآتـــم 
إلحياء موسم عاشوراء وجهود المآتم 

فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة 
الصـــادرة عـــن الفريق الوطنـــي الطبي 

إلحياء موسم عاشوراء.
وأكـــد المجلس حـــرص إدارة األوقاف 
الجعفرية على التواصل مع مســـؤولي 

المآتم بشكل مباشر من خال اللقاءات 
لاســـتماع عـــن كثـــب إلـــى تطلعاتهـــم 
واحتياجاتهـــم وإطاعهم على خطط 
أفضـــل  لتقديـــم  ومشـــاريعها؛  اإلدارة 
الخدمـــات وتعزيـــز التواصل خصوصا 

في شـــهر محرم لإلســـهام فـــي إنجاح 
موسم عاشوراء بالشراكة مع الجميع.

وأشاد وفد مجلس األوقاف الجعفرية 
بالجهـــود والمبـــادرات التـــي تقـــوم بها 
اســـتعدادها  ضمـــن  المآتـــم  إدارات 

صحـــي  بشـــكل  المعزيـــن  الســـتقبال 
الضوابـــط  جميـــع  ويراعـــي  وآمـــن 
واالشـــتراطات، كما مثلت هذه الزيارة 
احتياجـــات  علـــى  للتعـــرف  فرصـــة؛ 

وتطلعات المآتم.

المنامة - األوقاف الجعفرية

“الجعفرية”: لإلسهام في إنجاح عاشوراء بشراكة الجميع
ــى اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة ــل ــات لـــاطـــاع ع ــظ ــاف ــح ــم زيـــــارة مــآتــم بــمــخــتــلــف ال
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مروة خميس

رئيس مأتم العجم لـ “^”: ملتزمون بتعليمات عاشوراء الصحية
التعقيـــم المســـتمر للصالـــة ومنـــع األطفـــال والحفـــاظ علـــى التباعـــد

ثمن رئيس مجلس إدارة مأتم العجم الكبير محمد عباس بلجيك جهود الفريق الوطني في التصدي لجائحة فيروس 
كورونا، أثناء إحياء موسم عاشوراء، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

مراســـم  إحيـــاء  فـــي  المشـــاركين  ودعـــا 
عاشـــوراء إلـــى أهميـــة االلتـــزام بتعليمات 
جميـــع  واتبـــاع  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
علـــى  حفاًظـــا  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات 
الصحة والسامة العامة، وااللتزام والتقيد 
بهذه التعليمـــات واإلجراءات وذلك حفظًا 

لسامة الجميع.

وقـــال إن دورنـــا فـــي المأتـــم هـــو االلتـــزام 
باالحترازات، فقد اتخذنا كافة اإلجراءات 
التباعـــد  اشـــتراطات  ونفذنـــا  الوقائيـــة 
االجتماعـــي، واعتمدنا عـــدة خطوات قبل 
دخـــول المأتـــم، تتمثل في قيـــاس درجات 
الحرارة، والتأكد من عدم وجود أي مستمع 
يعانـــي مـــن ارتفاع فـــي درجـــات الحرارة، 

وتســـجيل  اليديـــن  تعقيـــم  إلـــى  إضافـــة 
االتصـــال،  ورقـــم  الشـــخصية  البيانـــات 
والتأكد مـــن أخذ المتلقـــي للتطعيم أو من 
تعافيـــه حديثا عبـــر فتح تطبيـــق “مجتمع 
واعي”، إضافة إلى التعقيم المستمر لصالة 
المأتـــم ومنـــع األطفـــال من دخـــول المآتم، 

محمد عباس بلجيكوالحفاظ على التباعد االجتماعي.

اطلع الوفد على ترتيبات المآتم إلحياء موسم عاشوراءأعضاء لجنة شؤون المساجد والمآتم بأحد المآتم 

كل عمال النظافة بالعاصمة مطعمون... وزيادة عددهم 70 %
مركـــز العمليـــات موجـــود علـــى مـــدار 24 ســـاعة خـــال عاشـــوراء لخدمـــة 8 مناطـــق

تفقـــد المدير العام ألمانة العاصمة محمد 
ســـعد الَســـهلي يرافقـــه رئيـــس مجلـــس 
أمانـــة العاصمـــة صالح طرادة خط ســـير 
مواكـــب العزاء في المنامة للوقوف على 
االحتياجـــات المطلـــوب توافرها والتأكد 
من مستوى الخدمات التي تقدمها أمانة 
العاصمـــة فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة 
لتســـهيل إقامـــة ذكـــرى عاشـــوراء للعـــام 

الجاري.
وشـــملت الجولـــة الميدانيـــة شـــارع باب 
البحرين وشـــارع الشيخ عبدهللا وشارع 
اإلمام الحســـين وشـــارع المتنبي وزيارة 
الكبيـــر،  العجـــم  ومأتـــم  المديفـــع  مأتـــم 
بحضـــور رئيـــس قســـم خدمـــات النظافة 
جاســـم رضا ومدير العمليات في شـــركة 

مدينة الخليج للتنظيف هشام الحداد.
بـــدأت  األمانـــة  أن  الَســـهلي  وأوضـــح 
منـــذ األســـبوع الماضـــي بتنفيـــذ خطتهـــا 
التشـــغيلية فـــي تنظيف وغســـل المواقع 
المحيطة بالمآتم والحســـينيات، مشـــيرا 
ســـيكون  الـــذي  العمليـــات  مركـــز  إلـــى 

موجـــودا علـــى مـــدار 24 ســـاعة خـــال 
عاشوراء، وستتولى األمانة بالتعاون مع 
شـــركة مدينة الخليج للتنظيف خدمة 8 
مناطق رئيســـة هـــي المنامة والســـنابس 
والديه وســـترة وكرباباد والبـــاد القديم 
والنعيـــم والمصلى، حيث تـــم زيادة عدد 

عمـــال النظافة بنســـبة 70 % خال هذه 
المناســـبة وتوفير مجموعة مـــن اآلليات 
كآليـــات  الســـريع  للتدخـــل  والمعـــدات 
الكنس اآللـــي الصغيـــرة، وأجهزة الكنس 
الميكانيكيـــة المحمولة، وصهاريج المياه 
وفـــرق  والغســـيل،  للشـــفط  المخصصـــة 
للنظافـــة المتنقلـــة، فضاً عن المفتشـــين 

والمراقبين.
المشـــاركين  العمـــال  جميـــع  أن  وذكـــر 
فـــي تنفيـــذ الخطـــة التشـــغيلية لموســـم 
عاشـــوراء قد حصلـــوا علـــى التطعيمات 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  المحصنـــة 
19( بنســـبة 100 % مـــع االلتـــزام بجميع 
التوصيـــات االحترازيـــة للفريـــق الوطني 

الطبي.

المنامة - أمانة العاصمة

رئيس “التسامح”: موسم عاشوراء يعزز أواصر التعايش
الحميم واإلنـــســـانـــي  ــي  ــن ــوط ال لــلــتــاقــي  ــة  ــي ــن ــدي ال ــات  ــب ــاس ــن ــم ال

نـــوه رئيـــس جمعيـــة البحريـــن للتســـامح 
بوزبـــون  يوســـف  األديـــان  وتعايـــش 
البـــاد  الدائمـــة مـــن عاهـــل  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، لاهتمام بجميع الشـــعائر 
الدينيـــة التـــي تقام فـــي المملكة وموســـم 
عاشـــوراء الحســـين عليه السام، ما يؤكد 
مـــا تحظـــى بـــه مملكـــة البحرين مـــن روح 
تعايش وتســـامح ومحبة. وأشـــاد بوزبون 
بجهـــود جميـــع الجهـــات الرســـمية وعلـــى 
الصحـــة،  وزارة  الداخليـــة،  وزارة  رأســـها 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 

واألوقاف، وسرعة االســـتجابة والتنسيق 
فيمـــا بينهـــا بنـــاء علـــى توصيـــات الفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ مـــن أجـــل مواصلـــة تحقيق 
األهـــداف المنشـــودة فـــي الحفـــاظ علـــى 
وإقامـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  أرواح 
اإلجـــراءات  كل  مـــع  عاشـــوراء  موســـم 
االحترازيـــة الصحية بالتعاون والتنســـيق 

مع إدارة األوقاف الجعفرية.
وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة إلـــى “أن موســـم 
عاشـــوراء مـــن المواســـم التي تزيـــد فيها 
الُلحمـــة الوطنيـــة والمحبـــة والتـــوادد بين 
أن  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر  البحريـــن،  أبنـــاء 
المناســـبات الدينية هـــي للتاقي الوطني 

اإلخـــاء  يعـــزز  بمـــا  الحميـــم  واإلنســـاني 
العكـــس،  وليـــس  الوجدانـــي  والتقـــارب 
وأن مملكتنـــا الغاليـــة بقيادتهـــا الحكيمـــة 

التـــي تحثنـــا دائما على الوحـــدة والترابط 
هـــي واحـــدة  الوطنـــي  النســـيج  وتقويـــة 
للتســـامح والتعايـــش الدينـــي والمذهبـــي 

نموذج يحتذى به”.
وأردف وزبون أن “موســـم عاشـــوراء لهذا 
العام بإذن هللا ســـيحقق النجاح المطلوب 
االحتياطـــات  جميـــع  تنفيـــذ  خـــال  مـــن 
واالحترازات الصحيـــة لمكافحة الجائحة 
بالجهـــود  19(”، منوهـــا  العالميـــة )كوفيـــد 
الكبيـــرة التي تقـــوم بهـــا اإلدارات األمنية 
ودورهـــا  الداخليـــة  بـــوزارة  المعنيـــة 
التنظيمـــي والتوعـــوي فـــي إطـــار تحقيق 
والمنظومـــة  المجتمعيـــة،  الشـــراكة  مبـــدأ 

المتكاملة من األداء وتقديم الخدمات.

المنامة - جمعية البحرين للتسامح وتعايش األديان

يوسف بوزبون

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت مراكـــز الرعاية الصحية 
األولية عن ســـاعات عمل مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة فـــي 
ســـيعمل  إذ  عاشـــوراء،  إجـــازة 
كاً مـــن مركز المحـــرق الصحي 
ومركز بنك البحريـــن والكويت 
الصحي )الحد(، مركز جدحفص 

الصحـــي، مركز يوســـف إنجنير 
الشـــيخ جابـــر  الصحـــي، مركـــز 
الصبـــاح، مركز ســـترة الصحي، 
مركز حمد كانـــو الصحي، مركز 
محمـــد جاســـم كانـــو الصحـــي، 
وعيـــادة عســـكر وجـــو الصحية 

على مدار 24 ساعة.

إليكم مواعيد العمل بمراكز الرعاية الصحية األولية

مكتب النائب بدر الدوسري

الدوســـري  بـــدر  النائـــب  أشـــاد 
وإدارة  المواطنيـــن  بحـــرص 
المآتـــم بمنطقـــة دار كليب على 
الصـــادرة  بالقـــرارات  االلتـــزام 
عـــن الفريـــق الوطنـــي لمجابهـــة 
إدارة  وإرشـــادات  كورونـــا، 
بهـــذا  الجعفريـــة  األوقـــاف 
الخصـــوص، مشـــيدا في الوقت 
عينه بما شـــاهده عـــن كثب من 
إحيـــاء  خـــال  ممتـــاز  تنظيـــم 

مراسم عاشوراء.

وأضـــاف الدوســـري أنـــه لمـــس 
لـــدار  لمنطقـــة  زيارتـــه  خـــال 
كليب، التـــي اطلـــع خالها على 
إدارات  اســـتعدادات  مـــدى 
المآتم لموســـم عاشـــوراء، مدى 
التـــزام المشـــاركين في موســـم 
بتطبيق االشتراطات  عاشوراء 
الصحية وااللتـــزام باإلجراءات 
المعلن عنها بهدف الحفاظ على 
ســـامة مرتـــادي المآتـــم والحد 

من انتشار فيروس كورونا.

الدوسري يزور مآتم دار كليب

المنامة - األوقاف الجعفرية

انطلقت فعاليـــات مهرجان اإلمام 
فـــي  الســـنوي  الفنـــي  الحســـين 
دورتـــه الثانيـــة والعشـــرين تحت 
رعايـــة إدارة األوقـــاف الجعفرية، 
وبمشـــاركة عشـــرات الفنانيـــن، إذ 
لوحـــة  المهرجـــان تدشـــين  شـــهد 
فنيـــة  لوحـــة  وهـــي  “العيـــون” 
بإشـــراف الفنان التشكيلي عباس 
الموسوي، وذلك في المقر السنوي 

للمهرجان وسط العاصمة المنامة. 
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
ومؤسس المهرجان الفنان عباس 
الموســـوي أن اختيـــار شـــعار هذا 
العام “عاشـــورء.. رحمة وســـام”، 
تأكيـــد على أن أهداف عاشـــوراء 
كانـــت ومـــا زالـــت مســـتمدة مـــن 
التاريـــخ العظيـــم لمســـيرة اإلمام 

الحسين “ع”.

تدشين لوحة “العيون” بالمنامة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نجاح موسم عاشوراء بتكاتف ووعي الجميع
هناك صلة وثيقة بين صحة المجتمع وبين التزام وثقافة الفرد الذي 
يعتبـــر مســـؤوال وقوة فاعلـــة مؤثرة في مجتمعـــه ووطنه، وخالل 
أيام مناســـبة عاشوراء شهدنا تنسيقا محكما بين مختلف الجهات 
األمنية ورؤســـاء المآتم وفـــق إجراءات صحية وأجواء يســـودها 
األمـــن، مـــن خالل تعزيـــز تدابير األمن والســـالمة، حيث لم تشـــهد 
البحريـــن بفضل من هللا وتعـــاون الجميع زيادة في عدد اإلصابات 
بفيـــروس كورونـــا، كمـــا كان لرجـــال الديـــن األفاضل فـــي مختلف 
المآتم دور مهم وبارز في االلتزام بتعليمات الفريق الوطني الطبي، 
مؤكديـــن أن ذلـــك االلتـــزام يعتبـــر واجبا دينيـــا ووطنيـــا، منوهين 
في الســـياق ذاته، بالـــدور المهم للمنابـــر ودور الخطباء في توعية 

المواطنين والمقيمين بأهمية االلتزام باإلجراءات الوقائية.
إن وزارة الداخليـــة مصـــدر األمن والطمأنينة لـــكل مواطن ومقيم، 
وتحمل على عاتقها رسالة مقدسة، واللقاءات والزيارات التي قام 
بها الســـادة المحافظون للمآتم قبل بدء الموســـم، تأتي في المقام 

األول لنجاح موســـم عاشـــوراء وصحة وسالمة المعزين، حيث إن 
ســـالمة المواطن في مقدمات أولويات حكومتنـــا الموقرة وفريق 
البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، الذي كان خير قائد في مواجهة 
األخطـــار والتحديـــات والتغلـــب عليهـــا وصنـــع المســـتقبل األفضل 
للمواطـــن، وهاهـــي مملكة البحرين اليـــوم بوعي أبنائهـــا وإرادتهم 
المطلقـــة وثباتهـــم، تبهر العالم بنجاحها في الســـيطرة على جائحة 
كورونا والشـــواهد ماثلة وتروى، وكما أكد ســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، بـــأن “الوضع الصحي بخيـــر ولله الحمـــد، وأن المملكة 
تســـير بعـــون هللا تعالى على طريق التعافي، وأنها ســـتتجاوز هذه 
المرحلـــة من خالل تعاون ووعي الجميـــع والتزامهم والعمل بروح 

الفريق الواحد”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مبدعون ولكن...
فـــي زيـــارات قمت بها أخيرًا لعـــدد من الورش الفنيـــة بمناطق مختلفة، 
لبحرينييـــن متعـــددي اإلبداعـــات والمواهـــب، فـــي النحـــت، وصناعـــة 
الكبيـــرة  و”الجبـــس” والمجســـمات  الخشـــبية والجلديـــة،  المنتوجـــات 
والصغيـــرة وغيرها، اســـتوقفتني كلمة متكررة من هـــذا وذاك، هي “من 

لنا؟”.
هذا التســـاؤل يأتي بشـــكل مخالف لمسيرة حكاياتهم في الكد والشقاء 
وصناعـــة األثـــر واالختالف، وبالمســـيرة العصامية الصعبـــة لهم، والتي 
حققـــت قصـــص النجـــاح باجتهـــادات شـــخصية وفردية وعائليـــة، فهل 

يعقل هذا؟
توفير أماكن مؤقتة لهم بأســـعار رمزيـــة أو مجانية، أو منحهم منصات 
صغيـــرة فـــي المعارض أمـــر غيـــر كاف، فالمطلوب هو تســـهيالت مالية 
وعينية، وغطاء إعالمي مســـتمر، ومشاركة فعالة لهؤالء المبدعين في 
المعـــارض الكبيرة والمؤثرة التي تنظمها أو تشـــارك بها مملكة البحرين 

سواء في الداخل أو الخارج.
المطلـــوب أيضًا أن تكون هناك جهة تتبناهم بشـــكل رســـمي، لتمويلهم، 
ودعمهم، ألنهم واجهة مشرفة للبلد، ومحطة عبور للمستقبل، فاإلبداع 

سمة يجب أن تحتضن.
وكنـــت قد التقيت بأحد هؤالء المبدعين في لقاءات صحافية ســـابقة، 
وهـــو عادل الســـهالوي، المتخصـــص في صناعـــة المنتوجـــات الجلدية 
والخشبية اإلبداعية من ســـروج خيل وقبعات وميداليات ومحفظات، 

وأحزمة وأحذية، وغيرها، وبجودة إتقان عالية جدًا.
الســـهالوي الـــذي أبهـــر األميركييـــن في معـــارض الس فيغـــاس ونيفادا 
وكاليفورنيـــا وميامـــي وغيرها لســـنوات عدة، يجلس اليـــوم وحده في 
ورشة متوسطة الحجم، ويشارك باستحياء - بين الحين واآلخر - في 

معارض بسيطة هنا وهناك، بمدخول بالكاد يسد رمق معيشته.
هؤالء بحاجة إلى لفتة تساعدهم على الوقوف واالستمرار في تحقيق 

قصص النجاح التي هي واجهة مشرفة لنا جميعا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

برامج البعثات والمنح من البدايات إلى اآلن  )3(
ذكرنـــا آنفـــًا أن برامـــج المنح والبعثـــات تدار في مملكـــة البحرين مـــن قبل إدارة 
المعـــارف )ســـابقًا( ثـــم وزارة التربيـــة والتعليم فيمـــا يخص تلـــك المخصصة من 
الحكومـــة، من ناحية، ومن الشـــركات الكبرى العاملة في البالد مثل شـــركة نفط 
البحريـــن المحـــدودة )بابكـــو( حيث تنفذها إدارة الشـــركة، من ناحيـــة ثانية، ومع 
تأســـيس برنامـــج صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، للمنح الدراســـية العالمية، وتنفذها إدارة هـــذا البرنامج المميز، 
إضافة إلى تلك الدراســـات في الجامعات الخارجية التي يلتحق بها الطلبة على 

حسابهم الخاص.
نواصل اليوم رصد برامج البعثات والمنح الخارجية والداخلية من حيث إدارتها 
التنفيذيـــة، ففـــي العـــام )2011م( أطلقت مؤسســـة المبرة الخليفيـــة برنامج منح 
“رايات”، وهذه المؤسســـة - غير ربحية مســـجلة ومرخصة من قبل وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة لمملكـــة البحرين و”تهـــدف إلى إحداث أثـــر اجتماعي في 
منظومـــة التعليم وتمكين الشـــباب البحريني من الوصـــول إلى إمكاناتهم المثلى 
من خالل تزويدهم ببرامج متخصصة تستهدف الشباب البحريني وتوائم رؤية 
المؤسســـة مـــع رؤية البحريـــن 2030”، كما يعتبـــر برنامج “رايات” “منهجا شـــامال 
فـــي التعليـــم والتنمية الشـــخصية، ويوفـــر البرنامـــج للطالب منحًا دراســـية في 
الجامعـــات المعتمـــدة في المملكة، باإلضافة إلى ذلك فـــإن البرنامج يقدم حوافز 
ماليـــة وورش عمل إثرائيـــة وخبرات عملية وفرصا لخدمـــة المجتمع ضمن بيئة 

طالبية داعمة”.
وهناك “منح الشـــراكة المجتمعية” حيث تقدم من قبل الكلية الملكية للجراحين 
فـــي جامعـــة أيرلنـــدا الطبية فـــي البحريـــن، والجامعـــة البريطانية فـــي البحرين، 
والحكومة الصينية، وجامعة برمنجهام، تقدم “منًحا دراسية وفقًا لهذه المبادرات 
- الشـــراكة المجتمعية - تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع 
الخـــاص بدعـــم برامـــج المنـــح والبعثـــات، وربما القرض الحســـن ضمـــن برامجها 

والتزامها بالمسؤولية االجتماعية تجاه الطلبة البحرينيين من الجنسين.
وتقدم بعض الســـفارات بعثات مخصصة لمســـتوى الماجستير فقط، لعل أقدمها 
 Fulbright Graduate وأشـــهرها برنامـــج فولبرايـــت لبعثـــات الدراســـات العليـــا
Scholarship عن طريق الســـفارة األميركية فـــي البحرين، وهذا البرنامج يقدم 
دعمًا كامالً للدراسة في الجامعات المعترف بها في الواليات المتحدة األميركية 
فقـــط لفتـــرة تتـــراوح ما بين عـــام وعامين وفي جميـــع التخصصـــات األكاديمية 
باســـتثناء التخصصـــات الطبيـــة والتمريضيـــة الســـريرية )كلينيـــكال(، وقدم هذا 
البرنامـــج نحـــو )300،000( بعثة منذ انطالقته األولى فـــي عام )1946م(. ونختم 

الحقًا.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

ال شـــك أن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية تعمـــل جاهدة على 
حلحلة موضوع البطالة وإحالل العمالة الوطنية، وأنقل هنا إحدى 
التجارب الرائدة التي حبذا لو يتم تنفيذها عندنا في هذا الجانب، 
حيـــث كشـــفت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية في 
الشـــقيقة المملكـــة العربية الســـعودية أنها بـــدأت تطبيق قرار قصر 
العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين السعوديين، 
ويأتي هذا القرار تماشـــًيا مع قـــرارات التوطين وخطة الوزارة في 

زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وهنـــا أود أن أشـــيد بهـــذا القـــرار مـــن خطـــة الســـعودة الطموحـــة، 
وأتمنـــى أن تقـــوم وزارة العمـــل باتخـــاذ قـــرار مماثـــل، فالبحريني 
أثبـــت وبشـــهادة الجميع أنـــه قادر علـــى تحمل المســـؤولية في أي 
موقع، ويعلم الجميع أن الظروف تغيرت والحياة أصبحت صعبة، 

والخريجـــون ال يشـــترطون أيـــة وظيفـــة عنـــد تقديمهـــم للوظائف 
مثلمـــا يعتقد البعض، وهم مقتنعـــون بأية وظيفة تليق بمؤهالتهم 

الدراسية.
إن الحكومة الرشيدة تبذل الغالي والنفيس لتوفير العيش الكريم 
للمواطنيـــن، وعلـــى أربـــاب العمل من شـــركات ومؤسســـات وبنوك 
وشـــركات عائليـــة أن يتعاونوا في وضع يدهـــم بيد الحكومة، لكي 
يردوا شيئا من جميل هذا الوطن الذي وفر كل شيء لهم لتحقيق 

تلك األرباح الطائلة.
في المقابل، على الســـلطة التشـــريعية ممثلة في مجلسي الشورى 
والنواب أن يضعوا على ســـلم أولويات برنامج عملهم هذه األمانة 
بحق أبنائنا الخريجين، ألنها تمثل تحدًيا للمواطنين الذين يريدون 

خدمة الوطن الغالي وتمثيله أحسن تمثيل في كل الميادين.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

خطط إحالل طموحة

ازدانـــت منصـــات التواصل االجتماعي الخاصـــة بالمجلس األعلى للمرأة 
منـــذ أيـــام مضـــت بحلتهـــا الجديـــدة، تـــزف الذكرى العشـــرين لتأســـيس 
المجلس في ٢٢ أغسطس ٢٠٠١، وفي نظرة متأنية لمخرجات العقدين 
الحافليـــن باإلنجـــاز وما حققته المرأة البحرينية مـــن تميز الفت وضعها 
في مراكز متقدمة محلًيا وعالمًيا، إذ شهدت االنطالقة األولى للتأسيس 
وضع السياسات العامة وتنفيذ االختصاصات بالتعاون مع جميع الجهات 
ذات العالقـــة بشـــؤون المـــرأة، إيذاًنـــا بتدشـــين االســـتراتيجية الوطنية 
للنهـــوض بالمرأة البحرينية في عام ٢٠٠٥ على مســـتوى الخليج العربي 
والمنطقة العربية. وكانت أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة 
ورســـمت خارطة الطريق لعمل المجلس، والـــذي انطلق فيما بعد لتنفيذ 
استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية في العام ٢٠٠٧ كوثيقة أساسية 
تضمنـــت مجموعـــة مـــن المحاور التـــي تتعلـــق باتخـــاذ القـــرار، التمكين 
االقتصادي، االستقرار األسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، البيئة.

وشـــكلت هذه المرحلة أزهـــى مراحل التغيير التي أثبتـــت جدارة العمل 
المشـــترك بين المرأة والرجل في مســـيرة التنمية، حيث ســـعى المجلس 
لوضع خطط المراجعة والتقييم لمنجزات الخطة الوطنية مع نهاية العام 
٢٠١٢ لقيـــاس األثـــر والنتائـــج. ومنهـــا انطلقت الخطـــة الوطنية لنهوض 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي ٢٠١٣، والتي ركزت علـــى االنطالقة من منهجية 

النهوض بالمرأة إلى منهجية نهوض المرأة بذاتها، ليكون المجلس بذلك 
بيـــت خبرة وطنية يركز على الشـــراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافســـي 

مستدام.
جاء إنشاء المجلس األعلى للمرأة واحًدا من ركائز الرؤية االستراتيجية 
للمشـــروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، عندمـــا أصـــدر أمره الســـامي 
بتأسيســـه تحـــت رئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى حفظها هللا،
والتي حرصت بفضل جهودها الداعمة والمستمرة على رسم السياسات 
العامة لتمكين المرأة البحرينية من أداء أدوارها المجتمعية بكل جدارة 
واقتـــدار، ونقلـــت للعالم أجمع قصص نجاح باهـــرة في مختلف مجاالت 
التنمية، بما أرست من قواعد أساسية ترجمت بأفضل الممارسات لدعم 
مســـيرة تقدم المرأة، والتي تأتي اليوم مؤكدة القيمة الحقيقية ألســـس 
الشـــراكة والعدالة والتنافســـية لرفع مؤشـــر الحضور الفاعـــل بين المرأة 
والرجـــل في مختلف مناحي الحياة، من خـــالل تحقيق التوازن وتكافؤ 

الفرص.
إن هذا الصرح الوطني بمحطاته الحافلة قصة نجاح متأللئة في عقدين 

من الزمان وهو مصدر فخر واعتزاز لكل امرأة بحرينية.

د. حورية الديري

المجلس األعلى للمرأة وعقدان من اإلنجاز
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