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وّجه حضرة صاحب الجاللة 
ــيـــســـى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـــــن عـ
خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
بالعمل على عودة  اإلســـراع  إلــى 
الصلوات إلى ما كانت عليه في 
السابق بالمساجد والجوامع مع 
بما  الالزمة  باالحترازات  األخذ 
الــضــوابــط والــشــروط  يتفق مــع 
المصلين  تمكن  التي  الصحية 
أداء عباداتهم وصالتهم في  من 

يسر وسهولة.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
جــاللــتــه بــقــصــر الــصــخــيــر أمــس 
محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ 
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  راشــــــــد  بـــــن 
ــلــــس األعــــــلــــــى لـــلـــشـــؤون  الــــمــــجــ
ــشــــرف  اإلســـــــالمـــــــيـــــــة، الــــــــــــذي تــ
األولى  النسخة  جاللته  بإهداء 
ــاريـــخ الــقــضــاء في  مـــن كــتــابــه »تـ
يــوثــق مسيرة  الــــذي  الــبــحــريــن« 

القضاء منذ عام 1783م.
الــبــحــريــن  وأكــــد جــاللــتــه أن 
ــــى مـــــــــدى عــــقــــود  ــلـ ــ ــــت، عـ ــيـ ــ ــــظـ حـ
طويلة، بقضاء نظامي استطاع 
واستقالليته  نزاهته  خــالل  من 
المملكة  تــقــدم  فــي  الــمــســاهــمــة 
فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، مــشــيــدا 
المستمر  والــتــطــويــر  بالتنظيم 
الذي يشهده القضاء البحريني 

في بنيته ومختلف تشريعاته.
القضاء  أن  جاللته  وأضـــاف 
ــاز عــبــر مــســيــرتــه الــنــاجــحــة  ــتـ امـ
ــيـــق الـــــعـــــدالـــــة وتـــأمـــيـــن  ــتـــحـــقـ بـ
والمقيمين  المواطنين  حقوق 
ــى تـــعـــزيـــز مـــبـــادئ  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــاظ عــلــى  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــــــمــــــســــــاواة والــ

الحريات.

وزير  الزياني  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  أكد 
الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها لدولة ليبيا 
واالســتــقــرار  ــن  األمـ لتحقيق  جــهــودهــا  فــي  الشقيقة 
واستقالل  سيادة  يحفظ  سياسي  حل  إلى  والوصول 
وإجــراء  الداخلية،  شؤونها  في  التدخل  ووقــف  ليبيا 
تحقيقا  المقرر  موعدها  في  البرلمانية  االنتخابات 

لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك خالل جلسة مباحثات رسمية عقدها 
المنقوش  نجالء  الدكتورة  مع  الخارجية  وزيــر  أمس 

ــة ليبيا  ــدولـ بـ الــــدولــــي  ــاون  ــعـ ــتـ الــخــارجــيــة والـ وزيــــــرة 
الشقيقة.

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيــرة  أكــدت  بدورها 
مع  العالقات  توطيد  على  ليبيا  دولة  الليبية حرص 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  وتعزيز  البحرين  مملكة 

المشترك في شتى المجاالت.

ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ وافـــــــــــق مــ
عــلــى مـــشـــروع مـــرســـوم لــتــتــولــى 
العليا للطاقة والثروات  اللجنة 
ــام الـــمـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــة مـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
الشركة  وتــكــون  للنفط،  األعــلــى 
معنية  والــغــاز  للنفط  القابضة 
شــركــة  إدارة  مــجــلــس  بــتــشــكــيــل 
اإلدارة  وتعيين  البحرين  نفط 
مذكرة  على  وافق  كما  بالشركة، 
الــتــعــاون الفني  الــتــفــاهــم حـــول 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومـــفـــوضـــيـــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
التي  اإلنسان،  لحقوق  السامية 
تستهدف تعزيز العمل التعاوني 
بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي مـــجـــاالت 
ــاء  ــنــ الــــمــــســــاعــــدات الـــفـــنـــيـــة وبــ
ــبــــرامــــج الــخــاصــة  ــدرات والــ ــ ــقـ ــ الـ

بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل تـــــرؤس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع 
لــمــجــلــس الـــــــــوزراء الــــــذي عــقــد 

أمس.
ووافق المجلس على مذكرة 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بـــيـــن  تـــفـــاهـــم 
ــة لــــأمــــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
العربية  بالمملكة  الــســيــبــرانــي 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة، الـــتـــي  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــتــعــاون بين  إلــى تعزيز  تــهــدف 

الفضاءات  حماية  فــي  البلدين 
الــســيــبــرانــيــة مـــن خــــالل تــبــادل 
التجارب  ومــشــاركــة  المعلومات 

والممارسات.
ووافـــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس عـــلـــى 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  مذكرة 
وشــؤون  األشغال  ووزيــر  الوطني 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
الــمــتــعــلــقــة بـــــإشـــــراك الـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بــعــض 
ذات  الـــتـــطـــويـــريـــة  ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ الــ
الطابع الخدمي، بما ُيسهم في 
وتعزير  اإلنجاز  بوتيرة  اإلســراع 
الموارد  صندوق  من  االستفادة 

الـــبـــلـــديـــة الـــمـــشـــتـــركـــة لــتــمــويــل 
الطابع  ذات  األخــرى  المشاريع 

الخدمي.
ــــس عـــن  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وأعـــــــــــــــرب الـ
تــــضــــامــــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــان الــشــقــيــقــة  ــمــ ــع ســلــطــنــة ُعــ مــ
لها  الــتــي تعرضت  اآلثـــار  جـــراء 
داعيا  »شــاهــيــن«،  إعــصــار  بسبب 
الــمــجــلــس اهلل جــلــت قـــدرتـــه أن 
وشعبها  ُعــمــان  سلطنة  يحفظ 

من كل سوء.

عودة ال�سلوات اإلى ما كانت عليه في الم�ساجد

ال���ب���ح���ري���ن ت����دع����م ا����س���ت���ق���رار ل��ي��ب��ي��ا 

ووق�����ف ال��ت��دخ��ل ف���ي ���س��وؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة

»العلي�ا للطاق�ة« تتول�ى مه�ام »الأعل�ى للنفط«

م���ج���ل�������س ال��������������وزراء: اإ��������ش�������راك ال���ق���ط���اع 

ال���خ���ا����س ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��م�����ش��اري��ع ال��خ��دم��ي��ة
المل�ك: ق�ش�اء البحري�ن نزي�ه وع�ادل ي��وؤّمن حق�وق المواطني�ن والمقيمين

} وزير الخارجية خالل استقبال نظيرته الليبية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.
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ــادت فـــي ســاعــة مــبــكــرة من  عــ
ــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــيــــوم مــ ــاح الــ ــبـ صـ
االجتماعي »فيسبوك، إنستجرام، 
واتساب« إلى العمل تدريجيا بعد 

تعطل دام أكثر من ٦ ساعات.
وكـــانـــت تــقــاريــر إعــالمــيــة قد 
إلــى تعطل خدمات  أمــس  أشـــارت 
ــواقـــع وتــطــبــيــقــات عــالــمــيــة، ما  مـ
شّل حركة التواصل حول العالم. 
ديــتــيــكــتــور«،  »داون  لــمــوقــع  ووفــقــا 
ــعــــطــــل مـــــوقـــــع فـــيـــســـبـــوك  بــــــــدأ تــ
وتــطــبــيــقــي إنــســتــجــرام وواتـــســـاب، 
 1٦:44 الـــــســـــاعـــــة  حــــــوالــــــي  فــــــي 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش يـــوم االثــنــيــن، 

على  المستخدمين  على  وأثـــرت 
مستوى العالم. وهذا االضطراب 
االجتماعية ليس  في المنصات 
بالحادث  نوعه، وال هو  األول من 
ــغ مــاليــيــن  ــلــ ــد أبــ ــقـ ــزول، فـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
األشـــــــخـــــــاص عــــــن مــــشــــاكــــل فــي 
استخدام فيسبوك خالل األعوام 

الماضية. 
وانخفض سعر سهم فيسبوك 
المستخدمين  قــدرة  تعطل  عقب 
ــــى حــســابــاتــهــم  عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
نــتــيــجــة الــعــطــل الــمــفــاجــئ الـــذي 
شمل كال من إنستغرام وواتساب.

وخسرت شركة فيسبوك نحو 

٢0 مليار دوالر وانخفضت القيمة 
السوقية لها لتصل إلى 9٦7 مليار 

دوالر.
فيسبوك  شركة  سهم  وهبط 
 3٢٢.7 إلــــى  ســعــره  ووصــــل   %5.8
دوالرا؛ ما أدى إلى خسارة مؤسس 
زوكــربــيــرج  مـــارك  فيسبوك  شــركــة 

مبلغ ٦ مليارات دوالر.
من جهة ثانية قالت صحيفة 
»نيويورك تايمز« األمريكية مساء 
أمس إن العطل الذي أصاب موقع 
فــيــســبــوك لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــا مــنــصــتــه الــداخــلــيــة  ــال أيـــضـ ــ طـ

للتواصل بين الموظفين.

الــمــنــصــة  أن  الـــمـــصـــدر  وذكـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة بــفــيــســبــوك 
العمل،  عــن  األخـــرى  هــي  توقفت 
مبرزا أن معظم الموظفين عّلقوا 
على  قادرين  غير  وباتوا  أعمالهم 

أداء مهامهم.
وتلقت شركة فيسبوك ضربة 
البيت  تــصــريــحــات  بــعــد  جـــديـــدة، 
األبـــيـــض، الــتــي أشــــارت إلـــى عــدم 
للموقع«،  الــذاتــيــة  »الــقــيــود  نجاح 
البيت  بــاســم  الــمــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــض: »مـ ــ ــيـ ــ ــ األبـ
االجتماعي أثبتت أن العمل وفق 

قيودها الذاتية لم ينجح«.

التعط�ل م�ن  �س�اعات   ٦ بع�د  التوا�س�ل  مواق�ع  ع�ودة 
ال�ش�وقية قيمته�ا  وانخفا��س  دوالر  ملي�ار   20 نح�و  تخ�ش�ر  في�ش�بوك 

} جاللة الملك خالل تسلمه كتاب »تاريخ القضاء في البحرين«.

الشرطة  أعلنت  )أ ف ب(:   - ستوكهولم 
الــســويــديــة أمـــس اإلثــنــيــن أنـــه ال يــوجــد أي 
مؤشر على أن حادث السير الذي أودى بحياة 
فيلكس  الرس  الــســويــدي  الكاريكاتير  رســـام 
تلقى تهديدات بسبب رسومه  كان قد  الــذي 
كان  محمد  للنبي  المسيئة  الــكــاريــكــاتــوريــة 

عمال متعمدا. 
الــشــرطــة ستيفان  فــي  الــمــســؤول  ــال  وقــ
أن  »نــريــد  مــؤتــمــر صــحــفــي:  فــي  سينتينوس 
نــســتــبــعــد تــمــامــا عــمــال خـــارجـــيـــا اســتــهــدف 

السيارة التي كانت تقل الرس فيلكس«. 
وأضــاف: »ال شيء يدل على ذلك لكننا 

نريد التأكيد قبل أن نغلق هذا الباب«.
الرس فيلكس سبق أن تم استهدافه في 
حتفه  ولــقــي   ،٢015 عــام  بكوبنهاغن  هــجــوم 
ــد فـــي جـــنـــوب الــســويــد  ــ بــعــد ظــهــر يــــوم األحـ
الشرطة مكلفين حمايته  مع عنصرين من 
أثناء عودته من ستوكهولم. وقالت الشرطة 
إنه لسبب يفترض أن يكشفه التحقيق وقد 
يــكــون انــفــجــار إطـــار أصــبــحــت ســيــارتــهــم في 
قبل  بشاحنة  واصطدمت  المعاكس  المسار 
الرس  وقــتــل  باآلليتين.  الــنــيــران  تشتعل  أن 

وحارساه على الفور. وأصيب سائق الشاحنة 
استمع  حيث  المستشفى  إلى  ونقل  بجروح 
نتيجة  تنشر  لم  لكن  إفادته.  إلى  محققون 

هذه الجلسة. 

للنبي  الكاريكاتورية  الرسوم  نشر  ومنذ 
يعيش  فيلكس  الرس  كــان   ٢005 فــي  محمد 
بسبب  متواصل  شبه  بشكل  الحماية  تحت 

تهديدات وهجمات إلسالميين.

ر�����س����ام ال���ك���اري���ك���ات���ور ال���م�������س���يء اإل������ى ال��ن��ب��ي 
م��ح��م��د ل���ق���ي ح��ت��ف��ه ح���رق���ا ف����ي ح������ادث ���س��ي��ر 

} سيارة الرسام السويدي بعد احتراقها وفي اإلطار صورته الشخصية.
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ثـــم قــــرر الــمــجــلــس تــغــيــيــر مــوعــد 
اجـــتـــمـــاعـــات مجلس  انـــعـــقـــاد  دوريــــــة 
الوزراء ليكون يوم األحد بداًل من يوم 
االثنين لالجتماعات األربعة القادمة، 
حرصًا على استمرار المتابعة واتخاذ 
ــمــــال ومـــشـــاريـــع  ــأن أعــ ــشـ الـــــقـــــرارات بـ
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وذلـــــك نــظــرًا 
إلـــى تــزامــن مــوعــد االنــعــقــاد الـــدوري 
لــلــمــجــلــس مـــع اإلجــــــــازات الــرســمــيــة 
ــات بــالــمــشــاركــات الــدولــيــة  ــزامـ ــتـ وااللـ
الخارجية خالل الفترة المشار إليها.
ــلــــس دولــــــة  ــمــــجــ بــــعــــدهــــا هــــنــــأ الــ
الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
بمناسبة نجاح افتتاح معرض إكسبو 
2020 دبي، معربًا عن تمنياته للدولة 
ــيـــق فــي  ــوفـ ــتـ ــرار الـ ــمــ ــتــ الـــشـــقـــيـــقـــة اســ

تحقيق النجاحات.
بــعــد ذلــــك أعـــــرب الــمــجــلــس عن 
البحرين مع سلطنة  تضامن مملكة 
ُعـــمـــان الــشــقــيــقــة جــــراء اآلثـــــار الــتــي 
»شاهين«،  إعصار  بسبب  لها  تعرضت 
أن  قــدرتــه  اهلل جلت  المجلس  داعــيــًا 
وشــعــبــهــا من  ُعــمــان  يــحــفــظ سلطنة 

كل سوء.

ثم نظر المجلس في الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما 

يلي:
المذكرات  على  الموافقة   - أواًل 

التالية:
الـــــوزاريـــــة  الـــلـــجـــنـــة  مــــذكــــرة    -1
والتشريعية بشأن  القانونية  للشؤون 
ــروع مــــرســــوم، لــتــتــولــى الــلــجــنــة  ــشــ مــ
الطبيعية  والـــثـــروات  للطاقة  العليا 
مهام المجلس األعلى للنفط، وتكون 
الشركة القابضة للنفط والغاز معنية 
نفط  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  بتشكيل 

البحرين وتعيين اإلدارة بالشركة.
2-  مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــخــصــوص 
ــتــــعــــاون  ــتــــفــــاهــــم حـــــــول الــ مـــــذكـــــرة الــ
البحرين  مملكة  حكومة  بين  الفني 
السامية  المتحدة  األمــم  ومفوضية 
ــان والـــتـــي تــســتــهــدف  لــحــقــوق اإلنــــســ
تعزيز العمل التعاوني بين الجانبين 
في مجاالت المساعدات الفنية وبناء 
بتعزيز  الخاصة  والــبــرامــج  الــقــدرات 

ثقافة حقوق اإلنسان.
الـــــوزاريـــــة  الـــلـــجـــنـــة  مــــذكــــرة    -3

والتشريعية بشأن  القانونية  للشؤون 
الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــن  تــفــاهــم  مــذكــرة 
السيبراني  لألمن  الوطنية  والهيئة 
ــعــــوديــــة  ــة الــــعــــربــــيــــة الــــســ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــالـ بـ
الــشــقــيــقــة، والــتــي تــهــدف إلـــى تعزيز 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن فـــي حــمــايــة 
ــاءات الــســيــبــرانــيــة مـــن خــالل  ــفـــضـ الـ
التجارب  ومشاركة  المعلومات  تبادل 

والممارسات.
الـــــوزاريـــــة  الـــلـــجـــنـــة  مــــذكــــرة    -4
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة 
هيئة  بين  التعاون  مذكرة  بخصوص 
والـــتـــدريـــب ومجلس  الــتــعــلــيــم  ــودة  جــ
الـــكـــومـــنـــولـــث لـــــــــــإدارة الــتــعــلــيــمــيــة 
والتي  المتحدة  بالمملكة  والتنظيم 
ــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــيــن  ــهــ تــ
الجانبين في مجاالت البحوث وبناء 
الــقــدرات وضــمــان الــجــودة فــي اإلدارة 

التعليمية.
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــ وزيـــــــــــر  مـــــــذكـــــــرة    -5
واالقــتــصــاد الــوطــنــي ووزيــــر األشــغــال 
وشـــــــــــؤون الــــبــــلــــديــــات والـــتـــخـــطـــيـــط 
القطاع  بإشراك  المتعلقة  العمراني 
المشاريع  بعض  تنفيذ  فــي  الــخــاص 

التطويرية ذات الطابع الخدمي، بما 
ُيــســهــم فــي اإلســـــراع بــوتــيــرة اإلنــجــاز 
وتعزيز االستفادة من صندوق الموارد 
البلدية المشتركة لتمويل المشاريع 

األخرى ذات الطابع الخدمي.
ثم أخذ المجلس علما من خالل 
بالمشاركة  للوزراء،  الوزارية  التقارير 
في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، ونتائج زيارة سلطنة 
 )149( الـــدورة  فــي  والمشاركة  ُعــمــان، 
التعاون  لمجلس  ــوزاري  الـ للمجلس 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة ، بــاإلضــافــة 
ــيــــد يـــائـــيـــر  ــائــــج زيــــــــــارة الــــســ ــتــ إلـــــــى نــ
البــيــد وزيــــر خــارجــيــة دولــــة إســرائــيــل 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، والــمــشــاركــة في 
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 
بــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
افتتاح  فعاليات حفل  في  والمشاركة 
معرض إكسبو دبي 2020، والمشاركات 
ــارات الــوفــود  ــ ــوزراء وزيــ ــلـ الــخــارجــيــة لـ
شهر  في  البحرين  لمملكة  األجنبية 

أكتوبر 2021.

مجل�س الوزراء ينوه بتعزيز التعاون بين ال�شلطتين التنفيذية والت�شريعية 
الإ�س����دة ب�إ�س���ه�م�ت المعلمي���ن ودوره���م ك�أح���د مرتك���زات تطوي���ر الم�س���يرة التعليمي���ة

ت�����ش��ام��ن ال���ب���ح���ري���ن م����ع ���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ج������راء اآث�������ار اإع�������ش���ار »���ش��اه��ي��ن«

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  رأس صاحب 
االجتماع  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
أمس  عقد  الــذي  الـــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

بقصر القضيبية.
وفي بداية االجتماع، وبمناسبة األمر الملكي السامي 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى رقم )35( لسنة 2021 بدعوة 
الــشــورى والـــنـــواب لــالنــعــقــاد، فــقــد هــنــأ مجلس  مجلسي 
المناسبة، معربًا  بهذه  والشورى  النواب  الــوزراء مجلسي 
السلطتين  بين  الثنائي  التعاون  تعزيز  إلــى  تطلعه  عن 
ومــواصــلــة الــتــنــســيــق والــشــراكــة بــمــا يــعــود بــالــنــمــاء على 

الوطن والخير للمواطنين، وتحقيق األهداف المرجوة.
ودورهــم  المعلمين  بإسهامات  المجلس  أشــاد  بعدها 
كـــأحـــد مـــرتـــكـــزات تــطــويــر الــمــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة، ووجـــه 
بــمــنــاســبــة يـــوم الــمــعــلــم الــعــالــمــي تــحــيــة تــقــديــر واعـــتـــزاز 
استمرار  فــي  المقدرة  جهودهم  على  المعلمين  لجميع 

مسيرة العملية التعليمية.

ت��غ��ي��ي��ر م���وع���د دوري�������ة ان���ع���ق���اد اج���ت���م���اع���ات م��ج��ل�����س ال�������وزراء 

ل��ي��ك��ون ي���وم الأح�����د ب���دل م���ن الإث��ن��ي��ن ل��اج��ت��م��اع��ات الأرب���ع���ة ال��ق��ادم��ة

الموافق��ة عل��ى مذك��رة تف�ه��م للتع���ون بي��ن المملك��ة ومفو�سي��ة حق��وق الإن�س���ن

ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 

ال�������ش���ي���ب���ران���ي ال�������ش���ع���ودي���ة ل��ح��م��اي��ة ال���ف�������ش���اءات ال�����ش��ي��ب��ران��ي��ة

األوقـــاف  مجلس  رئــيــس  ثمن 
الــدكــتــور.  الــشــيــخ  فضيلة  السنية 
راشـــــــــد بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن فــطــيــس 
ــيــــه الــمــلــكــي  ــتــــوجــ الـــــهـــــاجـــــري، الــ
الــســامــي مــن لــدن حــضــرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
المفدى،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
إلـــى اإلســـــراع بــالــعــمــل عــلــى عـــودة 
الــصــلــوات إلـــى مــا كــانــت عليه في 
مع  والجوامع  بالمساجد  السابق 
األخـــذ بـــاالحـــتـــرازات الــالزمــة بما 
يــتــفــق مـــع الـــضـــوابـــط والـــشـــروط 
الصحية التي تمكن المصلين من 
يسر  فــي  وصالتهم  عباداتهم  أداء 
وســـهـــولـــة. مــشــيــدا بـــمـــدى حــرص 
الدين  شعائر  إقامة  على  جاللته 
اإلســــالمــــي الــحــنــيــف والـــحـــفـــاظ 
ــة الـــجـــمـــيـــع فــــي ظــل  ــلـــى ســــالمــ عـ
الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر 
بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكــــل دول 
ــذه الــخــطــوة  الــعــالــم، مــؤكــدا أن هـ
الـــمـــبـــاركـــة ســتــبــث روح  الـــســـديـــدة 
الــفــرح والـــســـرور والــطــمــأنــيــنــة في 
والمقيمين  المواطنين  كل  قلوب 
التي  البحرين  مملكة  أرض  على 
خاللها  مـــن  الــمــصــلــون  سيتمكن 
أداء عــبــاداتــهــم وصــالتــهــم في  مــن 
ــع رئــيــس  ــ يـــســـر وســـهـــولـــة. كـــمـــا رفـ
األوقـــــــاف الــجــعــفــريــة يـــوســـف بن 
جميع  عن  ونيابة  الصالح  صالح 
أعضاء مجلس األوقاف الجعفرية 

ـــات  آيـ أســـمـــى  اإلدارة  ومــنــتــســبــي 
ــزاز إلــى  ــتــ الــشــكــر والــتــقــديــر واالعــ
مـــقـــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناسبة  الــمــفــدى  الـــبـــالد  عــاهــل 
السامي  الملكي  التوجيه  صـــدور 
ــراع بــالــعــمــل  ــ ــــي اإلسـ والــمــتــمــثــل فـ
كانت  إلــى ما  الصلوات  عــودة  على 
ــابــــق بــالــمــســاجــد  ــــي الــــســ عـــلـــيـــه فـ
باالحترازات  األخذ  مع  والجوامع 
الضوابط  مــع  يتفق  بما  الــالزمــة 
الــتــي تمكن  والـــشـــروط الــصــحــيــة 
عـــبـــاداتـــهـــم  أداء  مــــن  الـــمـــصـــلـــيـــن 
وصالتهم بسكينة واطمئنان.  كما 
رفــــع رئـــيـــس األوقـــــــاف الــجــعــفــريــة 
فائق الشكر والتقدير إلى صاحب 
ــيــــر ســلــمــان  الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  بـــن حــمــد 
الــوزراء على جهود  رئيس مجلس 
سموه الكبيرة والموفقة في قيادة 
الكبيرة  والجهود  البحرين،  فريق 
والـــمـــعـــطـــاءة لــلــطــواقــم الــصــحــيــة 
الستتباب  المواتية  البيئة  بتوفير 
الــصــحــة واألخــــذ بــاألســبــاب حتى 
علينا  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  اهلل  مـــن 

بلطفه وكرمه. 
وأكد الصالح أّن هذه القرارات 
تعكس ما يوليه جاللة الملك من 
العبادة  لــدور  دائمٍة  وعناية  رعايٍة 
بأن  منوًها  الغالية،  مملكتنا  فــي 
أشاعت  التوجيهات الكريمة  هــذه 

الـــبـــهـــجـــة والـــــــســـــــرور فـــــي نـــفـــوس 
ــوم الــمــصــلــيــن  ــمــ الـــمـــواطـــنـــيـــن وعــ
وتحمل مزيًدا من الخير والبشرى 
في عودة الحياة العامة إلى سابق 
عهدها.  سائاًل المولى عز وجل أن 
المفدى  الملك  يديم على جاللة 
مــــوفــــور الـــصـــحـــة وطـــــــول الـــعـــمـــر، 
لكل  وتـــســـديـــده  بــعــونــه  يــمــده  وأن 
الوطن  هــذا  وصــالــح  فيه خير  مــا 
وأن  الـــــكـــــرام  الـــمـــعـــطـــاء وأبـــنـــائـــه 
الصحة  نعمتي  وطننا  على  يديم 
واألمان، إنه سميع مجيب الدعاء. 

رئي�ش���ا الأوق���اف ال�ش���نية والجعفري���ة يثمن���ان التوجي���ه الملك���ي  ال�ش���امي 

اإل���ى الإ�ش����راع بالع��م����ل ع�ل����ى ع�����ودة ال�شل����وات اإل���ى م���ا كان���ت علي���ه

} يوسف بن صالح الصالح. } د. راشد الهاجري.

اســتــقــبــل الــشــيــخ ســلــمــان بـــن أحـــمـــد بن 
العهد  ولـــي  ــوان  ديــ رئــيــس  آل خليفة  ســلــمــان 
التشكيلي  الــفــنــان  أمــــس  مــكــتــبــه صــبــاح  فـــي 
عــدًدا  تسّلم  حيث  غريب،  محمود  البحريني 
من األعمال الفنية تعّبر عن مناسبات وطنية 
الملكي  السمو  صــاحــب  إلــى  مــهــداة  مختلفة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
المتميز  الــمــســتــوى  الــلــقــاء  خـــالل   وأكــــد 
ومــا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الفنية  للتجربة 
عراقة  من  فيها  التشكيلية  الحركة  تتضمنه 
الــذي  الــحــرص  وإبـــــداع، مثنًيا عــلــى  وأصــالــة 

يــولــيــه الــفــنــانــون مــن أبــنــاء الــوطــن وسعيهم 
لتأكيد ما وصلت إليه البحرين من تقدٍم في 
الفنون التشكيلية عبر المشاركة في مختلف 
هذا  يعكس  إذ  والدولية،  اإلقليمية  المحافل 
البحريني  التشكيلي  الــنــتــاج  زخـــم  الــنــشــاط 

المليء باإلبداع والتفرد.
 من جهته، عبر الفنان التشكيلي محمود 
توليه  مــا  لــكــل  المستمر  تــقــديــره  عــن  غــريــب 
للفنانين  ومساندة  دعم  البحرين من  مملكة 
وأنشطتهم بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري 

للمملكة في مختلف المجاالت. 

} رئيس ديوان ولي العهد يستقبل الفنان التشكيلي محمود غريب.

رئ��ي�����س دي����وان ول���ي ال��ع��ه��د ي��وؤك��د ع��راق��ة 

ال���ح���رك���ة ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ف����ي ال��ب��ح��ري��ن

الهاشمية  األردنــيــة  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  المستمر  والتعاون  التنسيق  إطــار  في 
التطعيم  بشهادات  المتبادل  االعــتــراف  بشأن  اتــفــاق  إلــى  البلدين  حكومتا  توصلت  الشقيقة 
المتعلقة بفيروس كورونا )كوفيد-19( بعد مباحثات رسمية جرت بينهما، فضاًل عن اتصاالت 
االتفاق  هــذا  على  وبناء  أمــس  من  واعــتــبــاًرا  البلدين.  كال  في  والصحة  الخارجية  وزارتـــي  بين 
سيتمكن الحاصلون على شهادة التطعيم من التنقل بين البلدين من دون الحاجة إلى تطبيق 
واإلجـــراءات  الوقائية  التدابير  تطبيق  مــراعــاة  مــع  الــوصــول،  عند  الصحي  الحجر  متطلبات 
وسالمة  أمــن  لضمان  تحديثها  يتم  الــتــي  الــوصــول  جهة  فــي  المعتمدة  األخـــرى  االحــتــرازيــة 
ما  رقمًيا،  الصادرة  الشهادات  على  التعرف  يتم  وسوف  الحالية.  الظروف  في ظل  المسافرين 
تعزيز  فــي  االتفاقية  هــذه  تسهم  وســوف  البلدين،  كــال  إلــى  الــدخــول  عملية  كبير  بشكل  يسهل 

العالقات االقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

حكومت�ا البحري�ن والأردن تتو�ش�ان اإل�ى اتف�اق

التطعي�م ب�ش�هادات  الم�ت��بادل  العت�راف  ب�ش�اأن 
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من  سفر  إجـــراءات  فهد  الملك  لجسر  العامة  المؤسسة  أعلنت 
هم دون 18 عاما من المواطنين السعودية إلى مملكة البحرين عبر 
الجسر، مؤكدة أنه من تظهر حالته في تطبيق »توكلنا محصن أكمل 
جرعات اللقاح« ال يتطلب وجود فحص )PCR(، ومن ال تظهر حالته 
 18 دون  هم  لمن  اللقاح«  جرعات  أكمل  محصن  »توكلنا  تطبيق  في 
عاما وأكبر من 6 أعوام يتطلب وجود فحص )PCR( ال تتعدى مدته 
مــدة 5  بالجسر فيتطلب حجرا  الفحص  إجــراء  أمــا عند  72 ساعة، 

أيام، كما ال يتطلب وجود فحص ألقل من 6 أعوام.
وشددت على االلتزام باإلجراءات المطبقة من الجانب السعودي 
كوفيد-19  مخاطر  تغطي  معتمدة  تأمين  بوليصة  على  بالحصول 

لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.

�سفر  اإجراءات  تعلن  فهد  الملك  ج�سر  م�ؤ�س�سة 

من هم دون 18 عاما من ال�سع�ديين اإلى البحرين

أولـــى فعاليات  الــجــاري  أكــتــوبــر  الــمــوافــق 5  الــثــالثــاء  الــيــوم  تنطلق 
للتنمية  البحرين  معهد  ينظمه  والــذي  السياسي«،  »اإلعالمي  برنامج 
الدائم  التعاون  على  بناء  الوطني،  االتصال  مركز  لمنتسبي  السياسية 
مع مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يتناول عدًدا من الموضوعات 
بالموظف  الخاصة  المهارات  بتطوير  المتعلقة  اإلعالمية  السياسية 

اإلعالمي.
ويهدف البرنامج الذي يقدمه نخبة من األكاديميين والمتخصصين 
الحكومي،  اإلعالمي  العمل  تعزيز  في  المشاركين  مهارات  تطوير  إلــى 
والسياسية،  الــدســتــوريــة  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  وتثقيفهم  وتدريبهم 
وإدارة  السياسي،  الــواقــع  مــع  اإليــجــابــي  التعامل  فــي  قــدراتــهــم  وتطوير 

األزمات اإلعالمية ودعم قدراتهم في مجال المهارات السياسية.
الموضوع  يتناول  حيث  رئيسة؛  موضوعات   5 البرنامج  ويتضمن 
فسيتناول  الثاني  الموضوع  أمــا  البحريني«،  السياسي  »التاريخ  األول 
»الــنــظــام السياسي الــبــحــريــنــي«، والــمــوضــوع الــثــالــث »مــهــارات االتــصــال 
ــع فــســيــركــز عــلــى »مــــهــــارات التحليل  ــرابـ الــســيــاســي«، أمــــا الـــمـــوضـــوع الـ
البرنامج  مــن  واألخــيــر  الخامس  الموضوع  سيتناول  فيما  السياسي«، 

»إدارة األزمات اإلعالمية«.

»الإعالم��ي يطل��ق  ال�سيا�س��ية«  »التنمي��ة 

ال�سيا�سي« لم�ظفي »الت�سال ال�طني« الي�م

أكدت الدكتورة سارة الريفي استشاري 
رئــيــس  والــتــرمــيــم  الـــثـــدي  أورام  جـــراحـــة 
مــركــز لــنــدن لــجــراحــة الــثــدي فــي مملكة 
هو  الثدي  أن سرطان  والكويت  البحرين 
السيدات في  انتشارًا ما بين  أكثر األورام 
عالميًا  أنه يصنف  كما  البحرين،  مملكة 
التي  الــســرطــانــيــة  األورام  فــي  ــد  واحـ رقـــم 
من الممكن أن تصيب السيدات، حيث إن 
واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة 

لإلصابة بهذا المرض.
الشباب  لجنة  لقائها  خــالل  وقــالــت 
الوعي  نسبة  إن  للمرأة  األعلى  للمجلس 
نظرًا  زادت  في محيطنا  اإلصــابــات  بعدد 
إلـــى ازديـــــاد عـــدد اإلصـــابـــات بــشــكــل عـــام، 
مشيرة إلى أنه من الممكن القضاء على 
تام  بشفاء  تمامًا  الــثــدي  ســرطــان  مــرض 
إذا تم تشخيصه بشكل مبكر في مراحله 

المبكرة.
مــؤســســات  مــعــظــم  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
المجتمع تتلون خالل شهر أكتوبر باللون 
الكشف  بإجراء  للسيدات  تذكيرًا  الــوردي 
ــرام بــشــكــل  ــ الــمــبــكــر وفـــحـــص الـــمـــامـــو جــ
ــن خــــالل الـــحـــمـــالت الــتــوعــويــة  ســـنـــوي مـ
والـــبـــرامـــج الــتــثــقــيــفــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
اكــتــشــاف الـــمـــرض فـــي مــراحــلــه الــمــبــكــرة 
سيعطي الفرصة لشفاء تام بنسبة %99 
الكيميائية  العالجات  إلى  الحاجة  بدون 
تؤثر بشكل سلبي على  التي  واالشعاعية 

صحة المرأة.
وأشارت إلى أنه ال يوجد سبب أساسي 
مــعــروف لــإلصــابــة بــهــذا الــمــرض، أي أنه 
بفكرة  ربطه  يمكن  واحــد  سبب  يوجد  ال 
اإلصابة، لكن هنالك عوامل خطورة تزيد 
من فرصة اإلصابة بمرض سرطان الثدي، 
الفــتــة إلـــى أن جــمــيــع الــنــســاء مــعــرضــات 
لإلصابة بمرض سرطان الثدي بأي عمر 
والفحوصات  التشخيص  إن  حيث  كـــان، 
تــشــمــل الــكــل مــن األعـــمـــار الــصــغــيــرة إلــى 

األعمار الكبيرة جدًا.
ــًا  أيـــضـ الـــــرجـــــال  أن  إلــــــى  وتــــطــــرقــــت 
إال  الــثــدي،  بسرطان  لإلصابة  معرضون 
أن عــامــل الــخــطــورة لــدى الــنــســاء فــي أي 
تقدم  وكلما  وأكــثــر،  أعلى  عمرية  مرحلة 
ــة بــســرطــان  ــابــ الـــعـــمـــر تـــزيـــد نــســبــة اإلصــ

الثدي لدى السيدات.
ــات  ــ ــابـ ــ اإلصـ غـــالـــبـــيـــة  أن  وأوضـــــحـــــت 
بالمرض في مملكة البحرين من بعد سن 
الستين،  سن  بعد  من  وعالميًا  األربعين 
إال أن هنالك حاالت في مملكة البحرين 
أصغر من معدل العمر الطبيعي الموضح 
فــي اإلحــصــائــيــات الــعــالــمــيــة مــن أمــريــكــا 
الــوراثــي  الــعــامــل  أن  إلــى  ــا، منوهة  ــ وأوروبـ
بمرض  اإلصابة  عائلي من  تاريخ  بوجود 
اإلصابة،  يزيد من فرص  الثدي  سرطان 
كــمــا أن الــعــامــل الــجــيــنــي بـــوجـــود طــفــرة 
خالل  من  تشخيصها  يتم  وراثية  جينية 

أو  اللعاب  عبر  الوراثية  الجينات  فحص 
الــــدم والـــتـــي تــكــشــف عـــن وجــــود الــطــفــرة 
الــجــيــنــيــة فـــي الــمــورثــة بـــراكـــا 1 أو بــراكــا 
اإلصــابــة  تسبب  أن  الممكن  مــن  الــتــي   2
بمرض سرطان الثدي، باإلضافة إلى أن 
الرتفاع  رئيسي  سبب  أيضًا  الزائد  الــوزن 
مثل  الهرمونات  وأخــذ  اإلصابة،  معدالت 
االســتــروجــيــن الــمــوجــود فــي حــبــوب منع 
بنسبة  اإلصــابــة  نسبة  مــن  يــزيــد  الحمل 
أكـــثـــر من  اســتــخــدمــت  حــــال  فـــي   %2.5

خمس سنوات.
الــمــبــكــر  الـــــــــزواج  أن  إلـــــى  وتـــطـــرقـــت 
بمرض  اإلصابة  يقيان  المبكر  واإلنجاب 
الـــســـيـــدات  إن  حـــيـــث  الـــــثـــــدي،  ــان  ــ ــرطـ ــ سـ
نسبة  الثالثين  ســن  قبل  أنجبن  الــالتــي 
اإلصــابــة لــديــهــن أقـــل مــن أولــئــك الــالتــي 
تزوجن وأنجبن بعد الثالثين، والرضاعة 
ــًا تــقــي الـــمـــرأة اإلصـــابـــة  الــطــبــيــعــيــة أيـــضـ

بمرض سرطان الثدي.
ــثــــر  األكــ الــــــرجــــــال  أن  إلـــــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ
ــة مــــــن فــــئــــة الـــشـــبـــاب  ــ ــابـ ــ ــــإلصـ عـــــرضـــــة لـ
ــر بــنــاء الــعــضــالت  الــذيــن يــســتــخــدمــون إبـ
)ستيرويد( والتي تتسبب في ظهور حالة 
الستيرويد  تكسر  بسبب  بالتثدي  تعرف 
في الجسم على شكل ستروجين وبالتالي 
مــن هذا  الــرجــل نسبة عالية  لــدى  تــكــون 
ــن نــســبــة اإلصـــابـــة  ــا يـــزيـــد مـ الـــهـــرمـــون مـ

بسرطان الثدي.
أن مملكة  الــريــفــي  ــارة  سـ د.  وكــشــفــت 
في  الخليجية  الـــدول  تتصدر  البحرين 
حـــاالت اإلصــابــة بــمــرض ســرطــان الثدي 
ومن  الكويت  دولــة  تليها   %37.8 بمعدل 
ثــم قــطــر فــالــســعــوديــة واإلمـــــارات وعــمــان، 
ويــعــزو ســبــب ارتــفــاع نسبة الــحــاالت بين 
البحرين  مملكة  كـــون  إلـــى  الخليج  دول 
فيها  المستشفيات  وعـــدد  صــغــيــرة  دولـــة 
محدود، وبالتالي هنالك تحكم في حصر 
ثم  ومـــن  بــدقــة،  فيها  الــحــاالت  وتسجيل 

مــتــابــعــة عــالجــهــا وشــفــائــهــا، مــشــيــرة إلــى 
وزارة  أول  الــبــحــريــنــيــة  الــصــحــة  وزارة  أن 
صحة خليجية تقوم بعمل ملف لتسجيل 
ــان، تـــلـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة  ــ ــــرطـ ــسـ ــ حـــــــاالت الـ

واإلمارات والكويت.
التشخيص  مرحلة  أن  على  وشــددت 
المبكر  )الــكــشــف  مهمة  جـــدًا  والمتابعة 
مــــــا قــــبــــل الـــــســـــرطـــــان وتــــــكــــــون الـــكـــتـــل( 
اإلصابة  وتجنب  الشفاء  فــرص  لتحديد 
جهاز  عــبــر  تظهر  حــيــث   ,%99.9 بنسبة 
ــثـــالثـــي تــكــلــســات فــقــط  الــــمــــامــــوجــــرام الـ
فقط  جــراحــيــًا  معالجتها  يمكن  والــتــي 
اإلشعاعي.  أو  الكيميائي  العالج  دون  من 

)المرحلة صفر(.
ودعــــت إلــــى االلــــتــــزام بــاتــبــاع أنــمــاط 
غــذائــيــة صــحــيــة فـــي الــحــيــاة بــشــكــل عــام 
نظرا  خــاص  بشكل  ولــلــســيــدات  للجميع 
إلـــى الــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة الــتــي تــحــدث 
لــهــن عــلــى مـــدار الــحــيــاة وأجــســادهــن في 
النفسية  للعوامل  نتيجة  مستمر  تغير 
والــعــمــريــة الــتــي تــمــر بــهــن، مــع االهــتــمــام 
المرض  أثناء  للمرأة  النفسية  بالصحة 
التشافي مهمة  العالج وبعد  وفي مرحلة 
والقلق من  واالكــتــئــاب  الــحــزن  جـــدًا، ألن 

مسببات المرض.

في لقاء مع »�شبابية الأعلى للمراأة«.. ا�شت�شارية اأورام الثدي:

البحرين تت�سدر الدول الخليجية في الإ�سابة ب�سرطان الثدي بمعدل %37.8

} د. سارة الريفي.

بن عبدالرحمن  الشيخ هشام  أعلن 
العاصمة  محافظة  محافظ  خليفة  آل 
لريادة  المنامة  أســبــوع  فعاليات  إطــالق 
التوالي  على  السابعة  للسنة  األعــمــال، 
بناء  إعــادة  »ريــادة األعمال..  تحت شعار 
اقــتــصــادات أكــثــر اســتــدامــة فــي فــتــرة ما 
بعد الجائحة«، خالل الفترة من 20 إلى 
مؤتمر  وذلــك خالل  الحالي،  أكتوبر   26
صحفي عقد في فندق ويندهام بخليج 

البحرين بحضور عدد من الشركاء.
هشام  الشيخ  قــال  المناسبة  وبــهــذه 
إقــامــة  »إن  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن 
التوالي  على  السابع  للعام  الحدث  هذا 
ــود مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ تـــتـــرجـــم جــ
الـــتـــي تتميز  اســـتـــدامـــة مــشــاريــعــهــا  فـــي 
بــديــمــومــتــهــا لــكــونــهــا تــلــبــي احــتــيــاجــات 
فــئــة الــشــبــاب ورواد األعــمــال وتــعــّبــر عن 
وجودهم الفعلي، حيث تضع المحافظة 
في الحسبان عند تنفيذ تلك المبادرات 
الدقيق  التحليل  من  انطالقها  مــراعــاة 
للوضع الراهن واالتجاهات المستقبلية 
ــادات، لــتــأثــيــر ذلــــك الــمــبــاشــر  ــتـــصـ لـــالقـ
ــيـــرة الـــمـــســـؤولـــيـــة  واإليــــجــــابــــي فــــي مـــسـ
الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــنــشــدهــا مــحــافــظــة 

العاصمة«.
وقــــال خــــالل تــكــريــم الـــشـــركـــاء على 
هــامــش الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي: »إنـــنـــا في 
محافظة العاصمة مؤمنون بأن تسليط 
الضوء في هذا الحدث على قطاع ريادة 
األعمال يسهم في تحفيز االبتكار وخلق 

تقدير  ويظهر  الشباب،  لدى  رحبة  آفاق 
مملكة البحرين لمجتمع االعمال على 
الصعيدين المحلي والدولي، وذلك لدور 
الحدث في توفير المنصة المثالية التي 
إلطالق  األعــمــال  رواد  إلهام  على  تعمل 
لتحقيق  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة  مــشــاريــعــهــم 
أحــالمــهــم وتــرجــمــة أفــكــارهــم إلـــى واقــع 
التعافي االقــتــصــادي  فــي ظــل  مــلــمــوس، 

بعد جائحة كورونا«.
الــنــجــاح  »إن  الـــمـــحـــافـــظ:  وأضــــــاف 
واإلقبال الكبير الذي حظيت به النسخ 
ــن قــبــل  ــوع الـــمـــنـــامـــة مــ ــبــ الـــســـابـــقـــة ألســ
المهتمين بمجال ريادة األعمال منحنا 

الدافع نحو مواصلة تنفيذ هذا الحدث، 
نسخة  كــل  فــي  المحافظة  تــحــرص  كما 
على مواكبة آخر المستجدات في مجال 
ــار، بــمــا يمنح  ــكــ ــتــ ــال واالبــ ــمــ ريــــــادة األعــ
المشاركين فرصًا لالطالع على التجارب 
ــكـــارات  ــتـ الــمــمــيــزة الــحــديــثــة وآخـــــر االبـ
أفضل  واستعراض  والعالمية  المحلية 
شكره  مــوجــهــًا  المتقدمة«،  الــمــمــارســات 
االستراتيجيين،  الشركاء  إلــى  وتقديره 
ــيــــن  ــيــــن والــــداعــــمــ ــاركــ وإلــــــــى كـــــل الــــمــــشــ

والمساهمين في إنجاح هذا الحدث.
فعاليات  تتضمن  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
نــــدوات وورش عــمــل وفــرصــا  ــذا الــعــام  هـ

ومستثمرين  أعــمــال  رواد  مــع  للتواصل 
مــحــلــيــيــن وعـــالـــمـــيـــيـــن، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جــهــات عــالــمــيــة ومــحــلــيــة مــخــتــصــة في 
المتحدة  األمـــم  كمكاتب  الــمــجــال  هــذا 
ومــجــمــوعــة مـــطـــوري جــوجــل وصــنــدوق 
ــبـــحـــريـــن لـــلـــدراســـات  األمـــــــل ومـــعـــهـــد الـ
البحرين  وجامعة  والمالية  المصرفية 
ومنظمة ويليام جالسر الدولية وجمعية 
الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  البحرين 

والمتوسطة وغيرها.
وســتــضــم فــعــالــيــات الـــحـــدث، الـــذي 
مــمــلــكــة  مــــن  مــــشــــارك   7000 يــســتــهــدف 
الــبــحــريــن وخـــارجـــهـــا، إقـــامـــة أكـــثـــر من 

ونـــدوة حــواريــة وجلسات  50 ورشــة عمل 
نــقــاشــيــة يــقــدمــهــا أكـــثـــر مـــن 70 خــبــيــرًا 
األعــمــال من  ريــادة  ومختصًا في مجال 
العالم،  دول  ومختلف  البحرين  مملكة 
ــدة مـــحـــاور،  حــيــث ســيــتــنــاول الـــحـــدث عــ
بعد  االقتصادات  بناء  إعــادة  أبرزها  من 
استدامة،  أكثر  وجعلها  كــورونــا  جائحة 
وتـــطـــويـــر قــــــدرات الـــشـــبـــاب وتــحــفــيــزهــم 
رواد  ــلــــق  والـــــــريـــــــادة، وخــ اإلبـــــــــداع  نـــحـــو 
ــي بــنــاء  ــال نـــاجـــحـــيـــن يـــســـهـــمـــون فــ ــمــ أعــ
الوطن ونمائه وازدهــاره، بدعم أكثر من 
عدة  فــي  متخصصة  وجــهــة  مؤسسة   30

مجاالت.

خالل حفل اإطالق اأ�شبوع المنامة لريادة الأعمال ال�شابع

محافظ العا�سمة: اأ�س���ب�ع المنامة يترجم جه�د »العا�سمة« في ا�ستدامة م�ساريعها

} محافظ العاصمة خالل حفل إطالق أسبوع المنامة لريادة األعمال السابع.

افــتــتــحــت الــوكــيــل الــمــســاعــد 
مريم  الــدكــتــورة  الــعــامــة  للصحة 
ــة عــمــل »تـــدريـــب  ــ الـــهـــاجـــري، ورشـ
النفسية  الحزمة  حــول  مدربين 
المدرسية«، عبر االتصال المرئي 
 25-20 تستهدف  والتي  ُبعد؛  عن 
ــا مــــن بـــرنـــامـــج الــصــحــة  ــ ــارًك ــشــ مــ
الصحة  لــوزارة  التابع  المدرسية 
بدعم  والتعليم،  التربية  ووزارة 
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــنـــظـ ــن مـــكـــتـــب مـ ــ مــ
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــعــالــمــيــة 
تسنيم  الــدكــتــورة  بحضور  وذلـــك 
عطاطرة، ممثل مكتب المنظمة. 
وافتتحت الدكتورة الهاجري 
ورشة العمل بكلمة، نقلت خاللها 
وزارة  فــي  الــعــلــيــا  اإلدارة  تــحــيــات 
الصحة، وعلى رأسها سعادة وزيرة 
ــاذة فـــائـــقـــة بــنــت  ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــة األسـ
سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة 
الــصــحــة الــدكــتــور ولــيــد الــمــانــع، 
هذه  أعمال  تتكلل  أن  وتمنياتهم 
الورشة بالنجاح، مقدرين الجهد 
بوزارتي  المعنيون  به  يقوم  الذي 
ــة والـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم،  الـــصـــحـ
التي  اإلنــجــازات  كــثــيــًرا  ويثمنون 
ــاءة واقــــتــــدار،  ــفــ تــحــقــقــت بـــكـــل كــ
اإلنــجــازات  تلك  مــواصــلــة  آملين 

والنجاحات.
وأوضــحــت الــهــاجــري أن هذه 
مدة خمسة  تستمر  التي  الورشة 
أيـــــام، جــــاءت بــالــتــنــســيــق وتــعــاون 
مـــشـــتـــرك بـــيـــن وزارتـــــــــي الــصــحــة 
ــيـــة والــتــعــلــيــم والــمــكــتــب  ــتـــربـ والـ
ــيــــمــــي لـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــلــ اإلقــ
العالمية لشرق المتوسط، وبناًء 
ــور مــاجــد  ــتـ ــدكـ عــلــى تـــوصـــيـــات الـ
التربية  وزيـــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
ــم، لــــتــــعــــزيــــز الـــصـــحـــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
موجهة  الـــمـــدارس،  فــي  النفسية 

إلـــــى الـــمـــرشـــديـــن االجــتــمــاعــيــن 
والنفسيين بهدف تعزيز الصحة 
الــمــدرســيــة،  البيئة  فــي  النفسية 
ــارات الــســلــوكــيــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــعــــزيــــز الـ وتــ
لــتــنــمــيــة الــطــفــل والـــتـــعـــرف على 
لألمراض  التحذيرية  العالمات 
النفسية وللكشف المبكر لتوفير 
إلى  الفتًة  المناسبة،  التدخالت 
مــســألــة  الـــمـــدرســـيـــة  الــصــحــة  أن 
مــهــمــة ومـــلـــحـــة تـــفـــرض نــفــســهــا 
الوطنية،  األولــويــات  قائمة  على 
أكثر  دراســـي يذهب  يــوم  كــل  ففي 
إلى  وطالبة  ألــف طالب   140 من 
ألــف  و89  الــحــكــومــيــة  الــــمــــدارس 
طالب وطالبة إلى المدارس غير 
الحكومية، ويواجه هؤالء الطلبة 
والطالبات العديد من التحديات 
والصحية  واالقتصادية  الثقافية 
والـــتـــربـــويـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلــى 
ــروف الــبــيــئــيــة الــتــي  ــظــ ــانـــب الــ جـ
تلعب دوًرا كبيًرا في ظهور الكثير 
ــات الـــنـــفـــســـيـــة،  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ مـــــن االضــ

والــســلــوكــيــة وصـــعـــوبـــات الــتــعــلــم، 
ولما كان لهذه االضطرابات األثر 
وأدائهم  تحصيلهم  على  السلبي 

ونموهم االجتماعي والنفسي.
وأشـــــــارت الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
ــة الــــمــــدرســــيــــة إلـــــــى أن  ــلـــصـــحـ لـ
الــصــحــة الــجــيــدة فـــي الـــمـــدارس 
هـــي اســتــثــمــار لــلــمــســتــقــبــل، وأن 
صــحــة األطــفــال والــيــافــعــيــن تعد 
االجتماعي  النسيج  فــي  عنصًرأ 
إن  كما  للمجتمع،  واالقــتــصــادي 
خدمات  على  والتركيز  االهتمام 
ــة الــــمــــدرســــيــــة ُيـــســـاعـــد  ــحــ الــــصــ
ــع عــلــى  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــــحــــكــــومــــة والــ
الصحية  الــتــنــمــيــة  فـــي  ــام  ــهـ اإلسـ
ــا ُيـــســـاعـــد عــلــى  ــول الـــعـــمـــر، مــ ــ طـ
التحديات،  مــن  الكثير  مــواجــهــة 
بالنسبة  بــاهــظــة  الــكــلــفــة  وتــكــون 
والمجتمع  واألســــر  ــراد  ــ األفـ إلـــى 
والوطن عندما يتم اإلخفاق في 
سن  من  لألبناء  الصحة  تحقيق 

الطفولة إلى سن الرشد.

اف����ت����ت����اح ور������س�����ة ت�����دري�����ب م���درب���ي���ن

ح������ل ال���ح���زم���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��م��در���س��ي��ة

} د. مريم الهاجري.

الدراسات  أن  الشورى  رئيس مجلس  الصالح  بن صالح  علي  أكــد 
والبحوث األكاديمية على التشريعات والقوانين الوطنية الحديثة في 
مملكة البحرين ُتعتبر عنصرًا مساندًا لجهود التطوير والتحديث التي 
القائمة  الــدراســات  أهمية  إلــى  مشيرًا  التشريعات،  منظومة  تشهدها 
إلى  نــظــرًا  الــنــافــذة،  للقوانين  العملية  والتطبيقات  الممارسات  على 
صياغة  في  منها  االستفادة  ُيمكن  موضوعية  نتائج  من  به  تتمتع  ما 
ندى  المحامية  استقباله  لــدى  ذلــك  جــاء  المستقبلية.  التشريعات 
الرياشي، التي أهدته نسخة من دراسة تحليلية مقارنة أعدتها ضمن 
رسالتها لنيل درجة الماجستير بعنوان »العقوبات البديلة وأثرها على 
أثر  ببحث ومقارنة  الدراسة  باهتمام  أشاد  الظاهرة اإلجرامية«، حيث 
تنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 18 لسنة 2017، وأثره في مساعي 
للدراسات  اإليجابي  بــالــدور  مشيدًا  للمحكومين،  والتأهيل  اإلصــالح 
والبحوث األكاديمية القانونية في مختلف المجاالت، والتي يمكن من 
المجتمع،  على  تطبيقها  وأثر  القوانين  فاعلية  على  التعرف  خاللها 
والتقدم  الــفــكــري،  الــعــطــاء  مــن  الــمــزيــد  الــريــاشــي  للمحامية  متمنيًا 
والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية. من جانبها، أعربت المحامية 
الذي  والدعم  لالهتمام  وتقديرها  شكرها  خالص  عن  الرياشي  نــدى 
يوليه رئيس مجلس الشورى بالباحثين والبحوث العلمية، وتشجيعه 

المستمر لإلصدارات الفكرية واألدبية.

} رئيس الشورى يستقبل المحامية ندى الرياشي.

الدرا�س���ات اأهمية  ي�ؤك���د  ال�س����رى  رئي����س 

الت�س���ريعات  القان�ني���ة التطبيقي���ة لتط�ير 

السنية  األوقـــاف  إدارة  تقيم 
أداء  ــر  ــويـ ــطـ ــتـ لـ ــيــــة  ــبــ تــــدريــ دورة 
ــدورة  ــ ــيـــن، وتـــســـتـــهـــدف الــ ــؤذنـ ــمـ الـ
التي تمتد على مدى شهر كامل 
عبر  بحرينيا  مــؤذنــا   28 تــدريــب 
الــمــرئــي، ضمن خطط  االتــصــال 
الكفاءة  إلى رفع  الساعية  اإلدارة 
الــوظــيــفــيــة واالعــتــنــاء بــأصــحــاب 

الوظائف الدينية.
ــنـــدس  ــهـ ــمـ ــــك الـ ــذلـ ــ  صـــــــرح بـ
إدارة  مـــديـــر  نــــور  أحـــمـــد  يـــوســـف 
األوقـــــــــاف الـــســـنـــيـــة، مــضــيــفــا أن 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي يــهــدف إلــى 
لـــدى  ــوتــــي  الــــصــ األداء  تـــطـــويـــر 
الـــمـــؤذنـــيـــن بــمــخــتــلــف مــســاجــد 
وجوامع مملكة البحرين، وحصر 
األحكام  وتبيين  الضعف  جوانب 
اإلدارة  أن  وأكد  لــألذان.  الشرعية 
تــســيــر وفــــق خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
وضعتها لتطوير المؤذنين بشكل 
خاص، سيما أن األذان هو النداء 
ُيسمع  أن  ينبغي  الـــذي  الــربــانــي 

بصوت وأداء حسن.
ــنــــدس نـــــور،  ــهــ ــمــ وأضــــــــــاف الــ
سيكون  الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج  أن 
اإللكتروني  االتــصــال  تقنية  عبر 
الــمــرئــي، عــبــر أربــعــة مــدربــيــن تم 
ــارهـــم بـــنـــاء عـــلـــى مــعــايــيــر  ــيـ ــتـ اخـ
ــال الــتــحــســيــن  ــجـ الــــجــــودة فــــي مـ
ــام الــشــرعــيــة،  ــ ــكـ ــ ــوتـــي واألحـ الـــصـ
لعام  الثانية  الـــدورة  هــذه  وتعتبر 
اختيار  خاللها  تــم  والـــذي   2021
ثانية  كدفعة  بحرينيا  مؤذنا   28
ــيــــن  ــر الــــمــــؤذنــ ــويــ ــطــ ــروع تــ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ لـ
واالعــــــتــــــنــــــاء بــــــــــذوي األصــــــــــوات 
بقية  إدراج  سيتم  فيما  الحسنة. 
المؤذنين ضمن الدورات القادمة 
ــج  ــامـ ــرنـ ــبـ ــاء مـــــن الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــــور االنـ

التدريبي الحالي.
التدريبي  البرنامج  ويشمل 
محورين أساسين، األول )عملي( 
الــصــوتــي  األداء  تــحــســيــن  وهـــــو 
والــمــحــور الــثــانــي )نـــظـــري( وهــو 
المؤذنين.  وأخطاء  األذان  أحكام 

ــيـــن مــن  ــدربـ ــمـ ــون لــجــنــة الـ ــكـ ــتـ وتـ
بعلم  المجازين  المشايخ  نخبة 
القراءات، وهم أصحاب الفضيلة 
والشيخ  عمر  علي صــالح  الشيخ 
ــيــــخ مــحــمــد  ــشــ عـــمـــر مـــظـــفـــر والــ
ســمــيــر والــشــيــخ عــيــســى ســنــاكــو. 
على  التدريبي  البرنامج  ويتركز 
مــــخــــارج الـــــحـــــروف الــصــحــيــحــة 
الصوت  وجمالية  األداء  وحــســن 
خــــالل 24 ســاعــة تــدريــبــيــة، وفــي 
الــتــدريــبــيــة سيتم  الــــــدورة  خــتــام 
طريق  عن  المتدربين  أداء  تقيم 
رابط إلكتروني خاص تم إعداده 
ــاس مـــســـتـــوى  ــيــ ــقــ ــيــــن لــ ــلــــمــــدربــ لــ
التطور ومدى االستفادة، وتكريم 

المجتازين بشهادة المشاركة.
وتـــعـــد هـــــذه الــــــــــدورات الــتــي 
السنية  ــاف  األوقــ إدارة  بها  تــقــوم 
أقسامها  بمختلف  كــوادرهــا  لكل 
أدائهم  من  تطويرا  وتخصصاتها 

المهني والوظيفي.

الم�ؤذنين اأداء  لتط�ير  ال�سنية تنظم دورة  الأوقاف 

الفريق الوطني الطبي:

 منذ 1 ي�لي� حتى 1 اأكت�بر من الذين تعر�س�ا لالإ�سابة 

المن�سطة الجرعة  ياأخذوا  لم  منهم   %52 بالفيرو�س 
أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كشفت  الوطنية  والمؤشرات  الدراسات  أن  كورونا 
المضاد  التطعيم  من  المنشطة  الجرعة  فاعلية 
لــفــيــروس كـــورونـــا، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه مــنــذ 1 يوليو 
وحتى 1 أكتوبر 2021 من الذين تعرضوا لإلصابة 
الــجــرعــة  يــــأخــــذوا  لــــم  بـــالـــفـــيـــروس 52% مــنــهــم 
كـــانـــوا من  فــقــط %3  أن  فـــي حــيــن  الــمــنــشــطــة، 
الــحــاصــلــيــن عــلــى الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، مــمــا يــدل 
على أهمية الجرعة المنشطة في رفع االستجابة 

المناعية للجسم.
بالفيروس فإن  أنه في حال اإلصابة  وأضاف 

األعــراض  تخفيف  في  تسهم  المنشطة  الجرعة 
والمضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحاالت 
القائمة التي قد تستدعي تلقي العالج أو دخول 

العناية المركزة أو الوفاة.
ــأن مملكة  بــ الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي  ــوه  ــ ونـ
الــمــنــشــطــة لجميع  الـــجـــرعـــة  أتـــاحـــت  الــبــحــريــن 
ــًا جــمــيــع الـــفـــئـــات الــمــؤهــلــة  ــيــ الــتــطــعــيــمــات، داعــ
المنشطة  الــجــرعــة  شـــروط  عليهم  تنطبق  ممن 
للمبادرة بأخذها عن طريق التسجيل عبر الموقع 
healthalert. اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

gov.bh أو عبر تطبيق »مجتمع واعي«.



الدكتورة ندى اليو�سف لـ»الخليج الطبي:

 اأعرا�ض جفاف العين ال ت�ستهينوا بها

شــهــر أكــتــوبــر هــو شــهــر الــتــوعــيــة بمخاطر ســرطــان 
الثدي الذي يشكل خطرا على المرأة, إذ إن واحدة من 
لإلصابة  معرضة  األربعين  فــوق  سيدات  ست  كل  أصــل 

بسرطان الثدي.
الــمــاضــيــة أصيبت  الــطــويــلــة  الــســنــوات  ــدار  مـ فعلى 
الــكــثــيــر مــن الــنــســاء بــهــذا الــمــرض الــخــبــيــث، بعضهن 
لذا  لــه،  استسلمن  اآلخــر  وبعضهن  محاربته  استطعن 
اللواتي  الــســيــدات  على  الــضــوء  نسلط  أن  علينا  وجــب 
والتحديات  ونستعرض قصصهن  المرض،  على  تغلبن 
الــتــي واجــهــتــهــن وســبــل الــتــغــلــب عــلــى الــمــرض وتــجــاوز 
وكــأّن شيئا لم يكن، بأن يكون  األزمــة لمتابعة حياتهن 
ومسموعة  ومطبوعة  مرئية  إعــامــيــة  مـــواد  عبر  ذلــك 
إليصال هذه القصص الملهمة إلى أكبر عدد ممكن من 

السيدات في منطقتنا العربية.
المرض  أن  األمـــل  على  والــبــاعــث  المطمئن  ولــعــل 
إذا  والنفسية  الجسدية  ــرار  األضــ بــأقــل  عــاجــه  يمكن 
تــم اكتشافه فــي مــراحــلــه الــمــبــكــرة، لــذا مــن الــضــروري 
والفحص  الشهري،  المنزلي  الفحص  على  المواظبة 
تخطين  الاتي  للسيدات  الماموجرام  بأشعة  الـــدوري 

سن األربعين، والفحوصات األخرى إذا استلزم األمر.
ــوال الــشــهــر مــقــاالت  ســتــعــرض الــخــلــيــج الــطــبــي طــ
المجال  هــذا  فــي  المتخصصين  األطــبــاء  مــع  مــخــتــارة 
المتطورة،  والعاجات  التشخيص  أحدث طرق  لتعرف 
وطــالــمــا نــؤكــد أهــمــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر فــأنــه الــضــربــة 

القاضية لهذا السرطان الخبيث.
في حوارات اليوم وقفت عاجزة مندهشة أمام براعة 

مع  يتسابقون  وهم  األطباء 
للنجاة  مــحــاولــة  فـــي  الـــزمـــن 
المرض  هــذا  مــن  بمرضاهم 
هناك  يوم  بعد  يوما  اللعين، 
تــطــور علمي طــبــي هــائــل في 
الشكر  جزيل  المجال..  هــذا 

ألطبائنا الكرام.
إلــــى نــصــف الــمــجــتــمــع.. 

حافظي على أربع أساسيات تجنبك اإلصابة بسرطان 
وزن  على  والمحافظة  نمط حياة صحي  وهــي:  الثدي 
مثالي وممارسة الرياضة بانتظام، مع الفحص الدوري 
يستمد  الجميع  أكــتــوبــر..  شهر  بــطــات  وإلـــى  المبكر. 

قوته منكن، كوني قوية، صامدة، كوني أنت البطلة. 
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على  العين  قــدرة  عــدم  هــي  العين  متازمة جفاف 
إفراز ما يكفي من الدموع، أو عدم قدرتها على الحفاظ 

على طبقة طبيعية من الدموع لحمايتها.
ويــعــتــبــر مـــن أكــثــر األمـــــراض شــيــوعــا بــيــن أمـــراض 
العيون، لذا حاور الخليج الطبي الدكتورة ندى اليوسف 
العيون  قسم  رئيس  العيون  وجراحة  أمــراض  استشاري 
يخص  مــا  كــل  على  لنتعرف  الجامعي  الطبي  بالمركز 

جفاف العين.
ما أسباب جفاف العيون؟

تتعدد األسباب فبعضها يكون مرتبطا بتقدم السن 
مثل  الذاتية  المناعة  بــأمــراض  مرتبطا  يكون  وبعضها 

أنــــواع مــن الــرومــاتــيــزم، تــكــون مرتبطة ارتــبــاطــا شــديــدا 
بجفاف العين. وأحيانا جفاف العين يكون بسبب تناول 
مثل  البيئية  العوامل  بسبب  يكون  وقــد  األدويـــة  بعض 
والــمــراوح  والمكيف  الشمس  لــحــرارة  بكثرة  الــتــعــرض 
ومكيف السيارة كل ذلك يسهم في جفاف العين، ومن 
األسباب المهمة أيضا عاقة جفاف العين باستخدام 
عند  معينة  تعليمات  اتــبــاع  فيجب  الــذكــيــة؛  األجــهــزة 
األمريكية  األكــاديــمــيــة  تــوصــيــات  بحسب  اســتــخــدامــهــا 
 )20  20 قانون اسمه )20  العيون يوجد  لطب وجراحة 
عشرين  كــل  الذكية  األجــهــزة  استخدم  عند  أن  بمعنى 
وتكون  ثــانــيــة،  عشرين  مــدة  راحـــة  العين  تــأخــذ  دقيقة 

بالنظر على شيء بعيد على األقل عشرون مترا.
الــمــضــطــريــن للجلوس  نــنــصــح األشـــخـــاص  دائـــمـــا 
لهم  يكون  بــأن  المضيئة  الشاشات  أمــام  طويلة  ساعات 
فرؤية  الــقــانــون،  يطبقوا  لكي  الــخــارج  على  يطل  منفذ 
األشـــيـــاء الــبــعــيــدة تــريــح الــعــيــن وتــعــمــل عــلــى اســتــرخــاء 
عضات العين. وكذلك نوجه نفس النصيحة إلى طلبة 
المدارس عندما يجلسون أمام شاشات الكمبيوتر عليهم 
يساعد  اإلرشـــادات  هــذه  فاتباع  القانون،  نفس  بتطبيق 
من  يقلل  وكذلك  اإلجــهــاد،  وتقليل  الــصــداع  تقليل  في 
كما  الشاشة،  من  راحــة  فترات  العين  ويعطي  الجفاف 

ننصح بالمواظبة على القطرات المرطبة.
ماذا عن األعراض؟

بالشكوى من احمرار  إلى األعراض تكون  بالنسبة 
في العين واإلحساس بجسم غريب مثل الرمال وأحيانا 
إفراز  الجفاف  أعراض  وأحد  العين،  بتعب في  يشعرون 

العين للدموع وذلك يكون كرد فعل.
إًذا كيف يكون التشخيص؟

التخصصية  العيون  عــيــادات  فــي  التشخيص  يتم 
وفيها يتم فحص العين باستخدام جهاز الشق الضوئي 
وأثناء الفحص نضع قطرة ملونة ويوجد إضاءة خاصة 
الدموع ألنها  أن نحدد  أزرق نستطيع  الجهاز لونها  في 
باإلضافة  مقدارها،  نحدد  فمنها  ملونة  أصبحت  تكون 
إلــــى ذلــــك يــتــم الــكــشــف عـــن جــفــاف الــقــرنــيــة عــــادة ما 
يــرتــبــط جــفــاف الــعــيــن وجــفــاف الــقــرنــيــة مــع بعضهما، 
اســمــه فحص  الــجــفــاف  أخـــرى لفحص  وهــنــاك طريقة 
تدريج مثل  )شرمر( وهو عبارة عن شريط معقم عليه 
المريض  عين  في  مخدرة  قطرة  وضــع  ويتم  المسطرة 
ليمتص  السفلي  الــجــفــن  عــلــى  يــوضــع  الــشــريــط  وهـــذا 

الدموع ومنه نعرف مقدار الدموع التي تفرزها العين.
ما أهم طرق الوقاية؟ 

بالنسبة إلى مرضى جفاف العين من الضروري أن 
المكمات  أو   3 باألوميجا  الغنية  التغذية  على  يركزوا 
المباشر  التعرض  وعـــدم  عليها،  تحتوي  الــتــي  غذائية 
السليم  السيارات، استخدام  المكيف مثل مكيف  لهواء 
المقنن لأجهزة الذكية، وبمعالجة العوامل التي تعزز 

من جفاف العين.
ما أحدث طرق العاج؟

هــنــاك طـــرق مــتــعــددة مــن الــعــاج مــنــهــا اســتــخــدام 
أنواعا  وتكون  الصناعية  الدموع  أو  المرطبة  القطرات 
في  ألن  الــحــالــة؛  بحسب  المختص  الطبيب  يــحــددهــا 
بــعــض األحـــيـــان ســبــب الــجــفــاف قــد يــكــون إفــــراز الــغــدد 
الدهنية ليس كافيا فنستخدم قطرات مرطبة لتعويض 
الطبقة الدهنية وليس فقط الطبقة الدمعية، وأوصي 
بالقطرات األحادية الجرعة فهذا النوع ال يحتوي على 

مواد حافظة على عكس عبوات القطرة العادية.
بوضع  نقوم  مثا  منها  أخــرى  توجد عاجات  كما 
سدادة من مادة السليكون في فتحة القناة الدمعية في 
الجفن السفلي أو يتم وضعها في السفلي والعلوي في 
من  الدموع  منع  على  لتعمل  الشديد؛  الجفاف  حاالت 
المرور من العين إلى األنف وبالتالي تظل الدموع التي 
تفرزها الغدة الدمعية قليلة في العين ونحافظ عليها 

ويستفيد الشخص من دموعه الطبيعية.
البازما  توجد قطرات  اآلن  العاجات  أحدث  وعن 
من  يعاني  الــذي  المريض  دم  من  تحضيرها  يتم  التي 
الجفاف الشديد، وذلك بفصل كرات الدم عن البازما 
لنمو  محفزة  مــواد  مــن  تحتويه  لما  استخدامها  ويتم 
والجفاف  القرنية  حــالــة جــفــاف  فــي  الــجــديــد  الــخــايــا 

الشديد. 

- في شهر التوعية بسرطان الثدي ما جديد 
لمريضات  الــجــراحــة  وقــســم  الــكــنــدي  مستشفى 

أورام الثدي؟
أكتوبر  إن شهر  الــريــس  أمــل  الــدكــتــورة  قالت 
ــثـــدي، وفــيــه يتم  هـــو شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـ
تم  كلما  إنه  نقول  ودائما  التطورات،  أحــدث  نشر 
خــيــارات  كــانــت  مبكرة  مرحلة  فــي  الـــورم  اكتشاف 
والشفاء  التحسن  ونتائج  أكثر،  المتاحة  العاج 
السيدات  مهم.  المبكر  الكشف  لذلك  أكبر  التام 
فوق األربعين الاتي ال يشكون من شيء عليهن 
بالفحص الدوري السريري من ثم يتبعه فحص 
الماموجرام وإن استدعى أشعة الموجات الصوتية 
إلى  باإلضافة  المغناطيسي  الرنين  يتبعها  ثــم 
يــحــدده  إذا اســتــدعــى األمـــر بحسب مــا  الــخــزعــة 

الطبيب المعالج.
والهتمامنا بصحة مرضانا تم إضافة جهاز 
السنتيماج الذي يعمل بتقنية الكشف عن الغدد 
الحارسة في منطقة اإلبــط، والــذي يعتبر جزءا 
ــورم ومـــن ثم  الــ ال يــتــجــزأ مــن تشخيص مــراحــل 

خطة العاج .
تـــم إدخـــــال تــقــنــيــة فــحــص الـــغـــدة الــحــارســة 
متبعة  كــانــت   1995-1994 فــي  التسعينيات  فــي 
الغدد  إلــى  الــورم  السابق للكشف عن وصــول  في 
حــاالت  فــي  المحيطة  المنطقة  فــي  الــلــمــفــاويــة 
الميانوما )أحد سرطانات الجلد( وتم استخدام 

نفس التقنية للكشف سواء عن الغدد اللمفاوية 
وعــاج  تشخيص  فــي  المصابة  غير  أو  المصابة 
أورام الثدي منذ ذلك الحين، وتم إجراء عدد من 
الدراسات.. وبالفعل أثبتت هذه الطريقة فعاليتها 
اللمفاوية  الغدد  إلى تنظيف  الحاجة  للحد من 
الـــمـــوجـــودة فـــي اإلبــــط والـــتـــي قـــد يــصــل عــددهــا 
أحــيــانــا إلــى مــا يــفــوق 40 غــدة لــمــفــاويــة، ويعتبر 
تكون  التي  الــغــدد  هــذه  وظيفة  فــي  كبيرا  تدخا 
اللمفاوية  والمادة  السوائل  تصفية  عن  مسؤولة 
مـــن الـــيـــد، وهـــو مـــا يــتــســبــب فــيــمــا يــصــل إلـــى 40 
بالوذمة  اليد وهو معروف  تورم  -50% من حدوث 
ألم  يصحبها  التي   )lymphoedema( اللمفاوية 
تغير  إلــى  باإلضافة  اليد  استخدام  في  وصعوبة 

في الشكل الجمالي للجلد والذراع.
إليها عندما  التي نضطر  األمــور  أحــد  وهــي 

تــكــون الــغــدد الــلــمــفــاويــة مــصــابــة، إنــمــا فــي حــال 
ال  الــتــي  األورام  وبــالــتــحــديــد  الــمــبــكــرة،  األورام 
يتجاوز حجمها اإلجمالي 5 سم، وفي حال عدم 
وجود اشتباه في غدد ليمفاوية مصابة في اإلبط 
فمعنى ذلك عدم وجود غدد لمفاوية في اإلبط 
عند الفحص السريري، أو باألشعة أو في إحدى 
مثا  منها  المعتمدة  األخــرى  التشخيص  طــرق 
المريضة  تكون  الــحــاالت  هــذه  فــي   ..)PET-CT(

مستحقة لفحص الغدة الحارسة.
وعــلــيــه يــتــم اســـتـــخـــدام أنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
الــصــبــغــات الــتــي تــســاعــد عــلــى الــكــشــف عـــن هــذه 
الرئيسية  الصبغات  إحدى  العملية،  أثناء  الغدد 
التي تستخدم في هذه الطريقة من الكشف هي 
 Isosulfan( الصبغة الزرقاء ويوجد منها عدة أنواع
أي  تــوافــر  عـــدم  حـــال  وفـــي   )Blue Lymphazurin

 )Methylene Blue( صبغة  اســتــخــدام  يــتــم  منها 
الصحيحة  الــغــدة  على  الحصول  فــرص  لتعزيز 
في اإلبط ويتم استخدام صبغتين كحد أدنى في 

هذه التقنية.
تطور التقنيات العالجية 

وأضــاف الدكتور رائــد الــمــرزوق أنــه منذ عام 
2008 قــمــنــا بـــإدخـــال تــقــنــيــة الــكــشــف عـــن الــغــدد 
الحارسة باستخدام مادة نووية تسمى )التكنشيم 
أورام  عــاج  في  نوعية  نقلة  أحدثت  ووقتها   ،)99
ــان ذلـــك فــي مستشفى  الــثــدي فــي الــبــحــريــن، وكـ
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي ومـــن بــعــدهــا بــحــوالــي عشر 

سنوات أدخلتها المستشفيات األخرى.
اآلن نقوم بإدخال صبغة جديدة وهي تقنية 
)النانو مجنت(.. نقوم باستخدام جزيئات صغيرة 
منطقة  فــي  حقنها  يــتــم  المغناطيس  مــن  جـــدا 
الجزيئات  هــذه  لتتمركز  العملية  أثــنــاء  الــثــدي 
الحارسة  الليمفاوية  الــغــدد  فــي  المغناطيسية 

ويتم الكشف عنها باستخدام جهاز السنتيماج.
إشعاع  وجــود  بعدم  الجديدة  التقنية  تتميز 
نــــووي وعــــدم الــحــاجــة إلـــى أخـــذ الــمــريــضــة إلــى 
وحدة األشعة كما هو معتاد مع تقنية التكنشيم 
كذلك  ســابــق،  يـــوم  فــي  أو  العملية  يـــوم  للحقن 
تــعــرضــنــا فـــي الــســابــق لــفــتــرات لـــم يــتــوافــر فيها 
المادة المشعة ألسباب جغرافية لها عاقة بعدم 
تــوافــر الــمــادة فــي الــمــفــاعــات الــنــوويــة وصعوبة 
نقلها، فمادة النانو مجنت تتميز بإعطائنا نتائج 
ممتازة، فهي في الدراسات األخيرة تتفوق نسبيا 
عــلــى مــــادة )الــتــكــنــشــيــم 99( فـــي تــحــديــد الــغــدة 
الحارسة، ومن مميزاتها إمكانية القيام بالحقن 
فـــي الــعــيــادة ويــســتــمــر الــحــقــن مـــدة أســـبـــوع قبل 
أكثر سهولة  األمــر  يجعل  ما  الجراحي،  التدخل 
القلق  حالة  مع  وخاصة  المريضة  إلــى  بالنسبة 

والتوتر التي تكون عليها المريضة يوم العملية، 
فالرحلة تكون مباشرة إلى غرفة العمليات وليس 

من وحدة األشعة إلى غرفة العمليات.
كما تتميز بأن سعرها أقل من المواد األخرى 
ــانـــت تــســتــخــدم فـــي الــكــشــف عـــن الــغــدد  ــتـــي كـ الـ
التقنية  اعتماد  ومع  السياق  هذا  وفي  الحارسة، 
نفسها نقوم باستخدام )ماجنت سيد(.. وكما هو 
واضح من اسمه فهو عبارة عن نواة مصنوعة من 
المغناطيس المصغر نقوم باستخدامها لتحديد 
أماكن األورام في عمق الثدي، في بعض الحاالت 
ــورم مــبــكــرا جـــدا وال يــمــكــن االســـتـــدالل  ــ يــكــون الـ
االعــتــيــادي فتستدل  الــفــحــص  عــن طــريــق  عليه 
)wire localization( وهو تحديد  عليه عن طريق 
أماكن الورم باستخدام سلك ضعيف يوضع تحت 
إشعاعات الماموجرام أو الموجات فوق الصوتية 

أو أحيانا أشعة الرنين المغناطيسي. 
وهذه التقنية يمكن أن تستخدم في تحديد 
أماكن األورام واالستدالل عليها كذلك عن طريق 
جهاز السنتيماج أثناء العملية حتى تكون تقنيا 
أكثر سهولة وأكثر راحة حتى ال تاحظ المريضة 
خروج أي شيء غريب خارج من الثدي وال تكون 
دائمة الحذر حتى ال يتحرك السلك ويسبب لها 

أي مضاعفات.
تعتبر هـــذه الــطــريــقــة هــي األحــــدث واألكــثــر 
إدخالها  تم  األوروبــيــة، كذلك  الــدول  اعتمادا في 
شمال  فــي  األورام  عــاج  مستشفيات  معظم  إلــى 
والماجسيد  السنتيماج  تقنية  وتعتبر  أمــريــكــا، 
ــــدث حــالــيــا فـــي جـــراحـــات أورام الــثــدي  هـــي األحـ

والمتعلقة بتحديد أماكن األورام.
- ماذا عن الجديد في جراحات أورام الثدي؟

األفضل  هــو  البحث عما  فــي  دائــمــا  نــواصــل 
واألحدث فيما يمكن أن نقدمه لمريضات سرطان 

الــثــدي.  إلـــى جــراحــات ســرطــان  بالنسبة  الــثــدي 
العملية  على  حــكــرا  يعد  لــم  األورام  واستئصال 
االستئصال  أو  الــكــلــي  كــاالســتــئــصــال  التقليدية 
الجزئي مع شكل مختلف تماما للثدي.. حاليا 
هناك تطور كبير حدث في مجال جراحة الثدي 
يتم  وتجميلية  ترميمية  هناك جراحات  فأصبح 
فيها استئصال الورم مع المحافظة على الشكل 
الجمالي سواء باستخدام أنسجة الثدي الذاتية 
السابق  الـــورم  مــكــان  لتجنب  أماكنها  تغيير  مــع 
والشكل  االمتاء  على  والمحافظة  الحرص  مع 
االستئصال  إلــى  الــحــاجــة  حــال  فــي  أو  الجمالي 
الــكــلــي. كــذلــك هــنــاك خــيــارات مــطــروحــة تعتمد 
على حالة المريضة ومرحلة الورم، ويتم مناقشة 
بالترميم  ســواء  المريضات  معظم  مع  الخيارات 
بــاســتــخــدام أجــهــزة الــســلــيــكــون أو األجـــهـــزة التي 
تخلق مكانا الستقبال كيس سيليكون فيما بعد 
أو إن لـــم يــتــســن ذلــــك يــتــم الـــتـــعـــاون مـــع أطــبــاء 
التجميل والترميم للترميم عن طريق األنسجة 
الــذاتــيــة لــلــمــريــضــة، وكـــذلـــك فـــي دور الــخــدمــات 
شكل  لخلق  الــوشــم  مثل  الــمــســانــدة  التجميلية 
حلمة الثدي. كما أكدت الدكتورة أمل الريس أن 
الجينات لها عاقة مع أورام الثدي إذا كان هناك 
وجود تاريخ عائلي في وجود ثاث نساء في درجة 
معروفة  كانت  التي  الجينات  كذلك  أولــى،  قرابة 
عرف  الجينات  عــدد  واآلن  محدودة  كانت  سابقا 
أكثر، وبناء على التوصيات الجديدة أي مريضة 
وحــتــى  عــامــا  الــخــمــســيــن  تــحــت  يــتــم تشخيصها 
عن  الفحص  يتم  عائلي  تاريخ  يوجد  ال  كــان  إن 
14 جينا من خال  إلــى  ما يصل  وهــو  الجينات، 
الــطــفــرات  مــن  ــواع  أنــ هــنــاك  األولــيــة  ماحظاتنا 
في  تسجيلها  تم  التي  االعتيادية  غير  الجينية 

مريضات سرطان الثدي.

كالم 
بطالت ال�سهر الوردي في الصحة

أكتوبر بسرطان الثديشهر التوعية

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي..

�لدكتورة �أمل �لري�س: �أمل جديد ملر�شى �شرطان �لثدي مع تقنية �ل�شنتيماج من دون �إ�شعاع نووي 

الدكتور رائد المرزوق: الماج�سيد وال�سنتيماج هما االأحدث حاليا في جراحات اأورام الثدي 

م�ست�سفى الكندي ي�ستحدث تقنية جديدة للك�سف 

عن الغدد الحار�سة لت�سخي�ض وعالج �سرطان الثدي
الطبي  الخليج  حــاور  الثدي  في عاجات سرطان  الجديد  عن  وشامل  حــوار خــاص  في 
الــدكــتــورة أمــل الــريــس اســتــشــاري الــجــراحــة العامة وجــراحــة الــثــدي واألورام والــدكــتــور رائــد 

المرزوق استشاري الجراحة العامة وجراحة األورام في مستشفى الكندي لتعرف كل جديد 
في التشخيص والعاج:



واحــدة من  المبايض  تكيس  متالزمة 
المشاكل الشهيرة عند كثير من السيدات 
وتسبب ألما شديدا، وقد تعيق الحمل في 

بعض األحيان. 
لـــذا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــورة 
أمــراض  استشاري  النجار  سلمان  فضيلة 
ــوالدة اخــتــصــاصــيــة الــجــراحــة  ــ الــنــســاء والــ
الشيدية في الحوض والمهبل بمستشفى 
الـــكـــنـــدي إللـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى مــتــالزمــة 

تكيس المبايض في هذا الحوار.
وما  الــمــبــايــض؟  تكيس  مــتــالزمــة  *ما 

أسبابها؟
- متالزمة تكيس المبايض هي واحدة 
النسائية  الصماء  الــغــدد  اضــطــرابــات  مــن 
األكــثــر شــيــوعــا فــي الــفــتــرة الــعــمــريــة بين 
من   %10 من  يقرب  ما  في  وتؤثر  و44.   18
النساء في سن اإلنجاب )من سن 12 - إلى 
الرئيسية  األســبــاب  من  واحــدة  وتعد   ،)45
وتختلف  اإلنـــاث،  لــدى  الخصوبة  لضعف 
ــذه الــمــتــالزمــة اخــتــالفــا  ــدة هـ ــــراض وشــ أعـ

ــيــــرا بــيــن  ــبــ النساء كــ

المتضررات.
متالزمة تكيس المبايض تنتج بسبب 
والبيئية،  الوراثية  العوامل  من  مجموعة 
وتمثل السمنة أحد عوامل خطر اإلصابة 
بـــهـــا، بــجــانــب نــقــص الـــحـــركـــة الــريــاضــيــة 

ووجود حاالت مماثلة في العائلة
الشبيهة  األخـــــرى  األمــــــراض  تــشــمــل 
المبايض كال من نقص  تكيس  بمتالزمة 
البروالكتين،  زيــادة  الدرقية،  الغدة  نشاط 

فرط تنسج الكظرية الخلقي.
*ما أعراضها؟

- األعراض الشائعة لمتالزمة تكيس 
المبايض تشمل: 

اضــطــرابــات فــي الــــدورة الــشــهــريــة في 
أو  الطمث،  انقطاع  أو  الطمث  نــدرة  شكل 

غيرها من اضطرابات الطمث.
الــعــقــم، الــنــاتــج عــمــومــا عـــن انــقــطــاع 

اإلباضة المزمن.
البشرة الدهنية وظهور َحب الشباب.

الجلد خاصة  داكنة وسماكة في  بقع 
في الرقبة واإلبطين.

نمو الشعر في أماكن غير معتادة مثل 
على الوجه والصدر أو الفخذين..

*ما عوامل الخطورة؟
تكيس  بمتالزمة  المصابة  النساء   -
المبايض معرضة للخطر بسبب ما يلي:

الــرحــم وســرطــان  تنسج بطانة  فـــرط 
الرحم. 

مــقــاومــة اإلنــســولــيــن / الــســكــري من 
النوع الثاني

ضغط الدم المرتفع
دســـلـــيـــبـــيـــدمـــيـــا )أي عـــســـر شــحــمــيــات 
الشحوم،  استقالب  في  الــدم واضــطــرابــات 

الكوليسترول والشحوم الثالثية(
األمراض القلبية الوعائية

ــادة الــــوزن،  ــ الــســكــتــة الــدمــاغــيــة، زيـ
اإلجهاض 

الشواك األسود )بقع من الجلد 
منطقة  فــي  ــذراع،  ــ الـ تــحــت  مظلمة 

الفخذ، وعلى الظهر والعنق(
الذاتية الغدة الدرقية

*إًذا كيف يكون التشخيص؟ 
والعالج؟

ــيــــص  ــخــ ــشــ -يــــــعــــــتــــــمــــــد تــ
مـــتـــالزمـــة تــكــيــس الــمــبــايــض 
أشياء  ثالثة  من  اثنين  على 
ــب تــــوصــــيــــات اشـــــــرى:  ــسـ ــحـ بـ
انــــقــــطــــاع اإلبـــــــاضـــــــة، زيـــــــادة 

المبايض  وتكيسات  األندروجين  منسوب 
والــتــي يــمــكــن اكــتــشــافــهــا بــالــمــوجــات فــوق 

الصوتية.
ــــالج الـــطـــبـــي لـــمـــتـــالزمـــة تــكــيــس  ــعـ ــ الـ
المريض  أهـــداف  على  مصمم  المبايض 
عموما، يمكن اعتبار هذا تحت أربع فئات 

خفض مستويات اإلنسولين
استعادة الخصوبة

الشعرانية أو عالج حب الشباب
والوقاية  المنتظم،  الطمث  استعادة 
من تضخم بطانة الرحم وسرطان الرحم.
فـــي كـــل مـــجـــال مـــن هــــذه الــمــجــاالت، 
ــع مــــن حـــيـــث الـــعـــالج  ــ ــ هــــنــــاك نــــقــــاش واسـ
األمـــثـــل. أحـــد األســـبـــاب الــرئــيــســيــة لذلك 
ــارب ســريــريــة واســعــة  ــود تـــجـ ــ ــدم وجـ ــو عــ هـ
المختلفة.  الــعــالجــات  بــمــقــارنــة  الــنــطــاق 
أصغر المحاكمات تميل إلى أن تكون أقل 
مــوثــوقــيــة، وبــالــتــالــي قــد يـــؤدي إلــى نتائج 

متضاربة.
على  تساعد  التي  العامة  الــتــدخــالت 
الــوزن، ومقاومة لإلنسولين يمكن  خفض 
األهــــداف،  هـــذه  مــفــيــدة لجميع  تــكــون  أن 
ألنـــهـــا تــتــنــاول مـــا هـــو يــعــتــقــد أن الــســبــب 
الكامن وراء هذا التناذر. ممارسة الرياضة 
وزن صحي  على  والحفاظ  منتظم  بشكل 
ــن عــدم  وســـــوف يــســاعــد عــلــى الــتــقــلــيــل مـ
التبويض  واســتــعــادة  الــهــرمــونــي،  الـــتـــوازن 
ــبـــاب  ــيـــن حـــــب الـــشـ ــسـ والــــخــــصــــوبــــة، وتـــحـ

والشعرانية.
*هل لها عالقة بتأخر الحمل؟

- ليست كل النساء مع متالزمة تكيس 
المبايض يجدون صعوبة في أن يصبحوا 
حوامل. بعض النساء يكون الحمل لديهن 
تــلــقــائــيــا وهـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الــنــســاء 
عــن طريق  اإلبــاضــة  تحفيز  إلــى  يحتجن 
المنشطات لإلباضة سواء الحبوب أو اإلبر 
األنابيب  حمل  إلــى  تحتاج  بسيطة  وفــئــة 

.IVF ،ICSI
*هل يمكن أن تسبب األورام؟

فـــرط تنسج بــطــانــة الــرحــم وســرطــان 
الـــرحـــم )ســـرطـــان بــطــانــة الـــرحـــم( وذلـــك 
بــســبــب الــتــجــمــع الـــزائـــد لــبــطــانــة الــرحــم 
فترات  البروجستيرون  وجود  عدم  وكذلك 
الرحم  خاليا  تحفيز  إلــى  أدى  مــا  طويلة 
ــن. ومـــن  ــيــ ــروجــ ــتــ بـــواســـطـــة هــــرمــــون االســ
كــان هــذا الخطر هو  إذا  مــا  الــواضــح  غير 
ــادة  وزيــ ال  أو  لــلــمــتــالزمــة  مــبــاشــرة  نتيجة 
إفراز اإلنسولين، وزيادة إفراز األندروجين. 

السرطانات  أنــواع  أكثر  الثدي هو  سرطان 
العالم،  أنــحــاء  فــي جميع  ــاث  اإلنـ بين  شــيــوًعــا 
حـــوالـــي 30% من  أن  إلــــى  الــتــقــديــرات  وتــشــيــر 
حاالت اإلصابة بالسرطان لدى النساء ستكون 
بسبب سرطان الثدي. أيضا تشير اإلحصائيات 
إلى أن 38% من السرطانات التي تم تشخيصها 
حديًثا لدى النساء في مملكة البحرين كانت 

سرطان الثدي. 
بــــدأت الــدكــتــورة ســهــيــر الــســعــد اســتــشــاري 
ــدي بــمــســتــشــفــى الــســالم  ــثــ جـــراحـــة عـــامـــة والــ
الــتــخــصــصــي، الــحــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة الــبــورد 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة  وزمـــالـــة  الــعــربــي 
األمريكية،  الجراحين  كلية  وزمــالــة  بإيرلندا 
حديثها عن عوامل الخطر التي يمكن التحكم 

فيها قائلة:
الحمية: هناك عالقة بين النظام الغذائي 
تكرار  وخطر  الثدي  بسرطان  اإلصابة  وخطر 
اإلصابة به وذلك بحسب الدراسات، واقترحت 
 Women’s Health( المرأة  مبادرة صحة  تجربة 
Initiative Trial( أن اتباع نظام غذائي منخفض 
للغاية في الدهون قد يقلل من خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي.
وإليكم ما يقترحه أخصائيو التغذية:

* حــافــظــي عــلــى وزن جــســمــك فـــي نــطــاق 
صحي يتناسب مع طولك وجسمك. 

* تــنــاولــي الــكــثــيــر مــن الــخــضــار والــفــاكــهــة 
)أكثر من 5 أكواب في اليوم(.

تـــنـــاول الــدهــون  * حـــاولـــي أن تــحــدي مـــن 
مــــن إجـــمـــالـــي  مــــن %10  أقـــــل  إلـــــى  الــمــشــبــعــة 
السعرات الحرارية في اليوم، وقللي من تناول 

الدهون إلى حوالي 30 جراًما في اليوم.
* تناولي األطعمة الغنية بأحماض أوميغا 
3 الــدهــنــيــة. تــوجــد أعــلــى تــركــيــزات أحــمــاض 
الــبــاردة،  المياه  أسماك  في  الدهنية   3 أوميغا 

مثل السردين والسلمون والتونة. 
* تــجــنــبــي الــــدهــــون الــمــتــحــولــة والــلــحــوم 

المصنعة واألطعمة المتفحمة أو المدخنة.
ممارسة الرياضة: إن التمرينات يمكن أن 
مدة  الثدي  بسرطان  اإلصابة  من خطر  تقلل 

45-60 دقيقة 5 أيام أو أكثر في األسبوع.
أن  الــدراســات  أظــهــرت  الكحول:  استهالك 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي يزداد مع زيادة 

كمية الكحول التي تشربها المرأة.
التدخين: يرتبط التدخين بزيادة طفيفة 

في خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
الــتــعــرض لــهــرمــون اإلســـتـــروجـــيـــن: نــظــًرا 
إلـــى أن هــرمــون اإلســتــروجــيــن األنــثــوي يحفز 
لألستروجين  التعرض  فإن  الثدي  خاليا  نمو 
بـــدون أي فــواصــل،  الــزمــن،  فــتــرات طويلة مــن 
يــمــكــن أن يــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــســرطــان 
الـــثـــدي. وهــنــاك بــعــض عــوامــل الــخــطــر تكون 

تحت سيطرتك، مثل:
الـــهـــرمـــونـــات  ــل  ــدائــ ــبــ بــ ــــالج  ــعـ ــ الـ ــاول  ــ ــنـ ــ تـ  *
المركبة )اإلستروجين والبروجسترون، العالج 
التعويضي بالهرمونات( عدة سنوات أو أكثر، أو 
تناول اإلستروجين وحده أكثر من 10 سنوات.

* زيادة الوزن
* شرب الكحول بانتظام

اآلونــة  فــي  الحمل:  منع  حبوب  استخدام 
األخيرة يبدو أن استخدام حبوب منع الحمل 
الــمــرأة  إصــابــة  مــن خطر  بشكل طفيف  يــزيــد 

بسرطان الثدي.
الــتــي ال  الخطر  عــوامــل  إلــى  بالنسبة  أمــا 

يمكنك السيطرة عليها فتتمثل في:
الجنس )ذكر أو أنثى(: كونك امرأة هو أهم 
عــامــل خــطــر لــإلصــابــة بــســرطــان الــثــدي. على 
الرغم من أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان 

الثدي أيًضا.
السن: ببساطة التقدم في السن هو ثاني 

أكبر عامل خطر لإلصابة بسرطان الثدي.
التاريخ العائلي لإلصابة بسرطان الثدي

ــاريـــخ الــشــخــصــي لـــإلصـــابـــة بــســرطــان  ــتـ الـ
تـــم بــالــفــعــل تــشــخــيــص إصــابــتــك  الـــثـــدي: إذا 
بــســرطــان الــثــدي فـــإن خــطــر إصــابــتــك بــه مــرة 
أخــــرى، ســـواء فــي الــثــدي نفسه أو فــي الــثــدي 
ــنـــت مــصــابــة  ــا لــــو كـ ــلــــى مـــمـ اآلخــــــــر، يــــكــــون أعــ

بالمرض من قبل.
ــر عــرضــة  ــثــ ــيـــض أكــ ــبـ ــنــــســــاء الـ الـــــعـــــرق: الــ

بشكل طفيف من  الــثــدي  بــســرطــان  لــإلصــابــة 
النساء السود.

العالج اإلشعاعي للصدر: إن تلقي العالج 
اإلشـــعـــاعـــي لــمــنــطــقــة الـــصـــدر كــطــفــل أو شــاب 
كــعــالج لــســرطــان آخــــر يــزيــد بــشــكــل كــبــيــر من 

خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
الحمل والرضاعة: يقلل الحمل والرضاعة 
الطبيعية من العدد اإلجمالي لدورات الحيض 

في حياة المرأة.
هل يقلل الوزن الصحي من خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي ألول مرة وتكرار اإلصابة به؟
في  صحي  وزن  على  الحفاظ  يساعد  قــد 
أخرى.  الثدي مرة  عــودة سرطان  تقليل خطر 
اكتسبن  الــالتــي  النساء  أن  الــدراســات  أظــهــرت 
الثدي  بسرطان  إصابتها  تشخيص  بعد  وزًنـــا 

لديهن خطر متزايد لتكرار اإلصابة به.
غــذائــيــة  مــكــمــالت  أو  أطــعــمــة  تـــوجـــد  وال 

مرتبطة بشكل خاص بسرطان الثدي.
ما العالقة بين الطفرات الجينية وسرطان 

الثدي؟
التي  المعروفة  الجينات  أكــثــر  مــن  اثــنــان 
يــمــكــن أن تــتــحــور وتـــزيـــد مـــن خــطــر اإلصــابــة 
ــان الـــمـــبـــيـــض هــمــا  ــ ــرطـ ــ ــدي وسـ ــثــ بـــســـرطـــان الــ
BRCA1 وBRCA2. النساء اللواتي يرثن طفرة 
في أي من هذه الجينات من أمهاتهن أو آبائهن 
المتوسط  مــن  بكثير  أعــلــى  مــخــاطــر  لــديــهــن 

لإلصابة بسرطان الثدي والمبيض.
لديك  يكون  أن  كبير  بشكل  المرجح  مــن 

طفرة جينية مرتبطة بسرطان الثدي إذا:
الــدم  أقـــارب  أو  * تــم تشخيص إصــابــة األم 
ــوات، الــعــمــات، والــخــاالت( من  )الــجــدات، األخــ

جانب والدتك أو والدك بسرطان الثدي قبل 
سن الـ50.

* إصابة كل من سرطان الثدي والمبيض 
على نفس الجانب من األسرة أو في فرد واحد 

من األسرة.
الثالثي  الــثــدي  بسرطان  مــصــاب  قــريــب   *

السلبي.
عائلتك  في  األخــرى  السرطانات  وجــود   *

ــات  ــتـ ــروسـ ــبـ ــل الـ ــثـ ــة إلــــــى الـــــثـــــدي، مـ ــافــ ــاإلضــ بــ
الــمــعــدة  أو  الــبــنــكــريــاس  أو  الــجــلــد  أو ســرطــان 
أو  الـــقـــولـــون  أو  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  أو  الـــرحـــم  أو 

الساركوما.
* امـــــرأة ســـــوداء تـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــا 

بسرطان الثدي في سن الـ35 أو أقل.
ــل فــــي عــائــلــتــك بــســرطــان  ــ ــابــــة رجـ * إصــ

الثدي.
اتخاذها  يمكنك  التي  الخطوات  هي  ما 
غــيــر طبيعي  جــيــًنــا  لــديــك  أن  تعلم  كــنــت  إذا 

مرتبطا بسرطان الثدي؟
ــارات تــتــعــلــق بــنــمــط الــحــيــاة  ــيــ ــنـــاك خــ هـ
إلــى  الــمــخــاطــر  لتقليل  بــهــا  الــقــيــام  يمكنك 

أدنى حد ممكن:
* الحفاظ على وزن صحي
* ممارسة الرياضة بانتظام

* الحد من الكحول
* تناول أطعمة مغذية

* عدم التدخين
يــمــكــن مــســاعــدة حــامــلــي جينات  * كــيــف 

اإلصابة للوقاية من المرض؟
للنساء  الــمــتــوافــرة  الطبية  الــخــيــارات   *
غــيــر الــمــصــابــات بــســرطــان الـــثـــدي مــحــدودة 

وتتلخص في اآلتي:
الهرموني:  الــعــالج  أدويـــة  إلــى  بالنسبة   *
لمرضى  العالجية  من  أقــل  وقائية  بجرعات 
السرطان ولفترات محدودة يحددها الطبيب. 

خطر  فــي  كنت  إذا  الــمــتــكــرر:  الفحص   *
كبير بسبب وجود جين غير طبيعي لسرطان 
الــثــدي، فــمــن الـــضـــروري وضـــع خــطــة فحص 
الــدوري  بالفحص  تبدأ  لحالتك.  مخصصة 

عندما يكون عمرك أقل من 40.
يمكن  للثدي  الصوتية  فوق  *  الموجات 
أن تــســاعــد فــي الــكــشــف عــن ســرطــان الــثــدي 
طبيعي  غير  بجين  المصابات  النساء  لــدى 
لسرطان الثدي، ال يحل هذا االختبار محل 
التصوير الشعاعي للثدي الرقمي والتصوير 

بالرنين المغناطيسي.
• الـــجـــراحـــة الـــوقـــائـــيـــة: إزالــــــة الــثــديــيــن 
والــمــبــيــضــيــن الــصــحــيــيــن وتــســمــى الــجــراحــة 
الوقائية وهي من الخيارات الضرورية للحد 
من المخاطر في حاالت النساء الالتي يعانين 

.BRCA2 أو BRCA1 من خلل في الجين
قــادرة  الوقائية  الــثــدي  تكون جــراحــة  قــد 
عــلــى تــقــلــيــل خــطــر إصـــابـــة الـــمـــرأة بــســرطــان 
الجراحة  تزيل  إلى %97،  بنسبة تصل  الثدي 
عدد  هناك  لذلك  الثدي،  أنسجة  كل  تقريًبا 

والتي  المتبقية  الثدي  قليل جًدا من خاليا 
يمكن أن تتطور إلى سرطان.

العمليات  فــائــدة  احــتــســاب  يتم  مــا  عـــادة 
واحــدة في كل مرة.  الوقائية سنة  الجراحية 
وقت  في  سًنا  أصغر  كنت  كلما  السبب،  لهذا 
وكلما  الــمــحــتــمــلــة،  الــفــائــدة  زادت  الــجــراحــة 
كــبــرت، قلت الــفــائــدة. أيــًضــا، مــع الــتــقــدم في 
ــزداد احــتــمــالــيــة إصــابــتــك بــحــاالت  ــ الــعــمــر، تـ
طــبــيــة أخــــرى تــؤثــر عــلــى طـــول الــعــمــر، مثل 

مرض السكري وأمراض القلب.
وخــيــر مــثــال لــهــذا الــمــمــثــلــة األمــريــكــيــة 
أنجلينا جولي التي أصيبت والدتها بسرطان 
ــثــــدي فـــقـــامـــت انــجــلــيــنــا بــفــحــص جــيــنــات  الــ
ســـرطـــان الـــثـــدي وعـــنـــدمـــا وجـــدتـــهـــا مــوجــبــة 
الثدي  باستئصال  الــجــراحــي  الخيار  طلبت 

والمبيضين.
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أكتوبر بسرطان الثديشهر التوعية
العالقة بين الطفرات الجينية وسرطان الثدي 

الـدكتـورة �سهيــر ال�سعــد: الخيـارات الطبيـة متـوافرة 

لم�صاعدة حاملي جينات الإ�صابة للوقاية من المـر�ض 

الدكتورة ف�صيلة النجار لـ»الخليج الطبي«: 

اأعرا�ض تكي�ض المباي�ض وم�صاعفات الإ�صابة به



جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

ال�صراع مع الدينا�صور

القديمة،  دفاتره  إلى  فيلجأ  يفلس  عندما  التاجر  يفعل  كما 
فــإنــنــي أقـــف لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي عــنــد أطــــال الصحافة 
جاء  ثم  صحفيا،  ثم  قارئا  حضنها  في  ترعرعت  التي  التقليدية 
عصر االنترنت فاختلط األمر على الناس ولم يعد كثيرون يميزون 
بنظام سلق  تخرج  التي  وتلك  العالية  المهنية  ذات  الصحف  بين 
البيض، ورغم أن العمل الصحفي حتى قبل نحو ثاثين سنا كان 
يكن  لم  فإنه  وعقلي،  جسماني  جهد  من  يتطلبه  ما  رغــم  ممتعا 

يخلو من منغصات.
كان معنا في مؤسسة االتحاد اإلماراتية )كانت تصدر جريدتي 
الخليج  زهــرة  ومجلتي  العربية  واالتحاد  اإلنجليزية  نيوز  إمــارات 
النسائية وماجد لألطفال(، كان معنا صحفيون ذوو خبرة طويلة 
كثيرة،  نواح  الشباب في  أفادونا نحن  العربية،  الدول  من مختلف 
الـــذي دخــل مجال  ديــنــاصــورات مــن الصنف  كــانــوا  ولــكــن بعضهم 
الصحافة في الخمسينيات، ويرفضون التجديد، وكل ما هو جديد 
من أجهزة أو حتى مفردات اللغة، فإذا كتبت عبارة مثل »النزاعات 
أو  المنجد  فــي  مــوجــودة  »جــهــويــة« غير  كلمة  إن  قــالــوا  الــجــهــويــة« 
مختار الصحاح ويستبدلونها بـ»اإلقليمية«، فتقول لهم إن الشرق 
األوسط على بعضه »إقليم«، وفي الوقت نفسه فإن منطقة الخليج 
الواقعة في الشرق األوسط »إقليم«، وفي بلد كالسودان فإن دارفور 
إقليم.. ولكنهم يردون عليك: مفيش فايدة.. هات القاموس، ولسان 

العرب الفيصل بيننا.
باسم  الــجــريــدة مساحة حــرة  مــن  األخــيــرة  بالصفحة  وكــانــت 
مني  وطــلــب  بــالــتــنــاوب،  الصحفيون  فيها  يكتب  االتـــحـــاد«،  »واحـــة 
رئيس التحرير والمدير العام أن أكتب فيها كل يوم أربعاء، وكانت 
أكتب كيفما  انتظرتها طويا كي  التي  الفرصة  إلي  بالنسبة  تلك 
أشاء، حول ما أشاء، ولكن أحد أولئك الديناصورات، وكان مصححا 
لغويا، كان لي بالمرصاد، ويعيد كتابة كل ما أكتب حتى ال يبقى 
بترا  فأشبعه  مــوضــوعــا  كتبت  مـــرة  وذات  كــثــيــر،  شـــيء  كتبته  مــمــا 
ووضعت  اسمي  فكتمت غيظي وشطبت  إلـــّي،  أعـــاده  ثــم  وتــحــويــرا، 
اليوم  في  الجريدة  وصــدرت  المطبعة،  إلــى  به  وبعثت  عليه  اسمه 
التالي وعلى صفحتها األخيرة مقال »لحم راس«، أي ال رابط بين 
هيئة  في  أعضاء  وقتها  الديناصور  وذلك  وكنت  روح،  وبا  فقراته، 
التحرير التي تعقد اجتماعا يوميا لتقويم عدد »اليوم« ثم بحث 
ما ينبغي التركيز عليه في عدد الغد، وكان معظم االهتمام في تلك 
االجتماعات ينصب بالضرورة على محتويات الصفحة األولى، غير 
قــائــا ما  بالصفحة األخــيــرة  بــدأ  بــأن  فــاجــأنــا  التحرير  رئــيــس  أن 
أكثر  فــان؟  يا  الفارغ  الكام  هــذا  ما  الديناصور:  مخاطبا  معناه، 
من ألف كلمة ما فيها جملة مفيدة؟ فاستنكر صاحبنا السؤال ورد 
بأنه ال يكتب مقاالت أصا، ثم ألقى نظرة على الصفحة األخيرة 
وقــــال: دا مــقــال جــعــفــر.. مــيــن الــلــي حــط اســمــي عــلــيــه، فأخرجت 
كتبها  التي  والتغييرات  التعديات  وعليه  المقال  نص  جيبي  من 
صاحبنا بخط يده وقلت لرئيس التحرير: انظر، فقد أعاد األستاذ 
كتابة 90% من المقال وبالتالي رأيت أن ينال هو »الفضل« ووضعت 
بحسب  يعمل  الديناصور  جعلت  معلم  ضربة  وكانت  اسمه.  عليه 
الجيعافور، وبعدها صار الرجل ال يعدل حرفا مما أكتب من دون 

استشارتي بكل تهذيب، وشيئا فشيئا رفع قلمه عن بقية الزماء.
وكان يسعدني كثيرا أن أكتب لألطفال في مجلة ماجد ولكن 
قدرتي على مخاطبة  في  الثقة  ذلك  أعطاني  وقد  باسم مستعار، 
ــذا الــمــجــال  األطـــفـــال بــلــغــة ســهــلــة خــفــيــفــة، وجــربــت حــظــي فــي هـ
المصابين  لألطفال  مستشفى  مركز/  يصدرها  طبية  مجلة  في 
أقامه  الرياض،  السعودية  العاصمة  في  والسرطان  الدم  بأمراض 
رجـــل أعــمــال ســعــودي عــلــى نفقته الــخــاصــة بــعــد شــفــاء ابــنــه من 
السرطان بعد جولة طويلة في الواليات المتحدة، فقرر أن يعفي 
الخارج  إلى  السفر  بالسرطان من مشقة  المصابين  باده  أطفال 
بإنشاء ذلك المستشفى، واخترعت في المجلة شخصية أسميتها 
األطــفــال  يناديني  صــار  عندما  كثيرا  وســعــدت  الــرهــيــب«،  »حبيب 
الرهيب«، ولكن  بـ»عمو حبيب  زياراتي للمستشفى  المرضى خال 
وربما  بها واختفى حبيب ذاك  انقطعت صلتي  أو  المجلة توقفت 

كبر في السن وصار ثقيل الظل.
ــول بــكــل صــراحــة إن كــتــابــة الــمــقــاالت اليومية  وأقـــف هــنــا ألقـ
أود  مهمة  »كتابة«  مشاريع  تحقيق  دون  حائا  وقــف  الصحف  في 
إنجازها، وبعضها مجمد منذ عشرين سنة بعد أن كتبت منه قرابة 
40 ألف كلمة، والعتب بالطبع ليس على الصحف بل علّي أنا ألن 
عائد كتابة المقال الصحفي »سريع ومضمون«، بينما عائد إصدار 

كتاب في كف عفريت اسمه »الناشر«.

ــون  ــسـ اســـتـــضـــاف فـــنـــدق »الـــدبـــلـــومـــات راديـ
بــلــو« أطــفــال مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« الــهــادفــة إلــى 
ــم األطـــفـــال مـــرضـــى الـــســـرطـــان وأهــالــيــهــم  دعــ
بهم  لاحتفاء  ترفيهي  يــوم  فــي  البحرين  فــي 
وذلك  نفوسهم،  إلى  والسرور  البهجة  وإدخــال 
ضمن برنامج حملة »أطفالنا كالذهب 8« التي 
أطلقتها المبادرة لتعزيز وعي مختلف شرائح 
األطفال  بمرض سرطان  البحريني  المجتمع 
وكسب المزيد من الدعم المجتمعي لألطفال 

األبطال الذين يكافحون هذا المرض.
25 طفا  نحو  الفعالية  هــذه  فــي  وشـــارك 
أهالي  برفقة  »ابتسامة«،  مــبــادرة  منتسبي  من 
بعضهم، وتضمنت أنشطة متنوعة نفذها عدد 
مــن كــــوادر الــفــنــدق ومــتــطــوعــي الـــمـــبـــادرة، بما 
فيها توزيع هدايا على األطفال، وألعاب فردية 
عمليا  األطفال  تدريب  إلى  إضافة  وجماعية، 
على كيفية إعداد الطعام الصحي، وذلك وسط 
اتــخــاذ جميع اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الــازمــة 

ذات الصلة بجائحة كورونا.
وأوضح صباح عبدالرحمن الزياني رئيس 
لها  تتبع  الــتــي  الشبابية  المستقبل  جمعية 
ــادرة »ابــتــســامــة« أن هــــذا الـــيـــوم الــتــرفــيــهــي  ــبـ مـ
ــروح الــمــعــنــويــة لــألطــفــال  ــ ــع الــ ــى رفــ يـــهـــدف إلــ
بشجاعة،  مرضهم  يــواجــهــون  الــذيــن  األبــطــال 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى اجــتــيــاز مـــراحـــل الــمــرض، 
وتعريفهم  أهاليهم،  التخفيف عن  إلى  إضافة 

بأفضل طرق التعامل مع طفلهم المريض.

لفندق  المبادرة  شكر  عن  الزياني  وأعــرب 
الــدبــلــومــات عــلــى هـــذه االســتــضــافــة، والــجــهــود 
فيه  والــعــامــلــون  الــفــنــدق  إدارة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
الفعالية،  لنجاح  يلزم  مــا  كــل  توفير  أجــل  مــن 
مؤكدا حرص المبادرة على تعزيز الشراكة مع 
توفير  أجــل  من  والداعمين  الشركاء  مختلف 
األطــفــال  لقضية  ممكن  مجتمعي  دعــم  أكــبــر 

األبطال مرضى السرطان.
»ابــتــســامــة« أطلقت  مـــبـــادرة  أن  إلـــى  يــشــار 

»أطفالنا  حملة  الماضي  سبتمبر  شهر  مطلع 
الفعاليات  من  العديد  وتضمنت   ،»8 كالذهب 
التي جرى تنفيذها على أرض الواقع بالفعل، 
من بينها معرضان توعويان في كل من مجمع 
السيتي سنتر واألفنيوز، ومحاضرة طبية حول 
مرض سرطان األطفال والوقاية منه والتعامل 
معه، إضافة إلى المشاركة في فعاليات رياضية 

ومجتمعية عديدة.

مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، وبــكــل حب 
وشغف للعلم والتعليم، توجد الطالبة 
الكفيفة فرح أحمد في صفها بمدرسة 
لــلــبــنــات، لتنهل  الــقــيــروان اإلعـــداديـــة 
ُتشكل  أن  دون  مــن  الــمــعــرفــة،  نهر  مــن 
تميزها  أمــام  عائقا  الصحية  ظروفها 
واجتهادها، بل أصبحت مصدر سعادة 
زمياتها وطاقم  لــدى  وتــفــاؤل  وإلــهــام 
المدرسة أجمع، فهي اسم على مسمى 

»فرح تنشر الفرح«.
لمعت فرح الطالبة بالصف األول 
اإلعـــــــدادي نــجــمــًة ســـاطـــعـــًة، فــأبــهــرت 
مــعــلــمــاتــهــا وزمــيــاتــهــا فـــي الــحــصــص 
الــدراســيــة مــنــذ بـــدء الــعــام الـــدراســـي، 
إذ أثــبــتــت وجـــودهـــا بــالــصــف مــنــذ أول 
يـــوم دراســـــي، مــتــحــديــًة كـــل الـــظـــروف، 
بــتــشــجــيــع مـــن والـــدتـــهـــا ومــعــلــمــاتــهــا، 
المتفوقات  الــطــالــبــات  ضــمــن  فــكــانــت 
قدرها  بنسبة  السابق  الــدراســي  للعام 
تشكل  لـــم  الــصــحــيــة  فــالــظــروف   ،%91
من  تمنعها  ولــم  إليها  بالنسبة  عجزا 
والمثابرة في سبيل تحقيق  االجتهاد 

رغباتها وأحامها.

ــا تـــســـتـــمـــر فـــــــرح فـــــي تـــطـــويـــر  كــــمــ
مهاراتها بشكل أكبر في اللغة العربية، 
وذلــك مــن خــال الــقــراءة واالســتــمــاع، 
ــال كــتــابــة  لــتــنــمــي مــوهــبــتــهــا فــــي مـــجـ
القصص  بــعــض  كــتــبــت  إذ  الــقــصــص، 
صغيرة(  )الدنيا  قصة  مثل  القصيرة 
تتدرب على  كما  الجميل(،  )رد  وقصة 
عــمــل مــونــتــاج لــلــفــيــديــوهــات وتــركــيــب 

تتعلم  أن  وتــطــمــح  عــلــيــهــا،  ــوات  ــ األصــ
مواكبة  فــي  رغــبــًة  الــرقــمــيــة،  البرمجة 

التطور التكنولوجي الحالي.
المحببة  الــدراســيــة  الــمــواد  ومـــن 
لدى فرح مادة الرياضيات، فهي معجبة 
األســتــاذة  معلمتها  تــدريــس  بــطــريــقــة 
إيــمــان الــصــفــار الــتــي تــســاعــدهــا دومــا 
بأسلوبها التحفيزي في الحصة، كما 

األستاذة  العربية  اللغة  أشادت معلمة 
فرح  الطالبة  باجتهاد  هلهول  تهاني 
ــقـــراءة وتــمــيــزهــا أثــنــاء حصص  فــي الـ
الجميل  أســلــوبــهــا  وكـــذلـــك  الــتــعــبــيــر، 
فــي اإللــقــاء. وعــّبــرت فــرح عــن شكرها 
الـــجـــزيـــل لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
سياسة  تطبيق  في  الرائدة  لتجربتها 
الــــمــــدارس  فــــي  الـــعـــزيـــمـــة  ذوي  دمـــــج 
التسهيات  كل  توفير  مع  الحكومية، 
والمحفزات على النجاح والتفوق، في 

سياق توفير التعليم للجميع.
وتوفر الوزارة لذوي العزيمة بيئة 
واإلمكانيات  الوسائل  بأفضل  الدمج 
التعليم  فــرص  فــي  التكافؤ  لتحقيق 
ــلــــف الـــــمـــــراحـــــل  ــتــ ــخــ ــمــ ــع بــ ــيــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
وتعليمي  تأهيلي  جــو  فــي  التعليمية، 
أفضل  توفيرها  إلــى  إضــافــة  مــنــاســب، 
وغيرها  المؤهلة،  التعليمية  الــكــوادر 
مـــن ســبــل رفــــع الــمــســتــوى األكــاديــمــي 
مثل  فئاتهم  بمختلف  األبناء  لهؤالء 
الذهنية  واإلعاقة  التوحد  اضطرابات 
ــة والــســمــعــيــة  ــريـ ــبـــصـ ــة والـ ــديـ والـــجـــسـ

وغيرها.

كتبت: زينب إسماعيل 
تصوير - محمود بابا

أطلقت مجموعة جواد التجارية برنامج جواد 
للتواصل المجتمعي لدعم الفئات المحتاجة وذوي 
بمجمع   )2021 أكــتــوبــر   4( االثــنــيــن  أمـــس  اإلعــاقــة 
السفارة  بأعمال  القائم  بحضور  وذلــك  دوم،  جــواد 
األمــريــكــيــة مــارغــريــت نــــردي ورئــيــس مــجــلــس إدارة 

مجموعة جواد فيصل جواد.
فعاليات  الجديد ضمن  البرنامج  إطــاق  يأتي 
الفائت  األحــد  دشــن  الــذي  أمريكا  اكتشاف  أســبــوع 

للترويج للواليات المتحدة األمريكية. 
وأقيمت الفعالية الثانية ضمن البرنامج أمس 
بالتعاون مع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
حيث احتضنت عــددا مــن األطــفــال األيــتــام. ومنح 

من  بهم  الخاصة  البيتزا  تصنيع  فرصة  األطــفــال 
مطعم بابا جونز في مجمع جواد دوم. 

تفاعلية  فعاليات  إقــامــة  إلــى  البرنامج  يهدف 
اإلعـــاقـــة في  وذوي  الــمــحــتــاجــة  لــلــفــئــات  تــرفــيــهــيــة 
ظــل بقائهم فــي الــمــنــزل خــال أزمـــة كــورونــا. وكــان 
البرنامج الذي يستمر على مدار 6 أشهر، استضاف 
الشهر الماضي األطفال المصابين بمتازمة داون، 
بــقــائــهــم في  فـــي ظـــل  تــســلــيــة  حــيــث يمنحهم وقـــت 

المنزل. 
وخال الحدث الذي نظم أمس، تفاعلت القائم 
بأعمال السفارة األمريكية ناردي مع األطفال وهم 
يضعون الطبقة العلوية على عجينهم وبدت جميع 
ولــذيــذة.  الــمــُعــدة مــن قبل األطــفــال جــيــدة  البيتزا 
كما قدمت ناردي الشكر لجميع المشاركين وقامت 

بتوزيع شهادات تقدير على األطفال.

ولفتت القائم بأعمال السفارة األمريكية إلى أن 
افتتاح متاجر وفنادق ومطاعم جديدة في البحرين 
الـــذي يستمر طــوال  أمــريــكــا  اكتشف  أســبــوع  خــال 
أســبــوع كــامــل يــعــزز مــن حــضــور الــتــجــارة األمريكية 
التجارية  الــعــامــات  عــدد  أن  مبينة  الــبــحــريــن،  فــي 
يصل  الباد  في  األطعمة  تقديم  في  المتخصصة 

إلى 100 عامة.
ــر الــمــديــر الــعــام لــلــمــجــمــوعــة، كــريــم جــواد  وذكــ
السنوية  كوين  ديــري  مسابقة  إطــاق  المزمع  »مــن 
إذ  جـــواد،  مجموعة  قبل  مــن  المقبل  الشهر  خــال 
العالمية  المسابقة  في  للمنافسة  الفائز  سينتقل 

في الواليات المتحدة األمريكية«.
افــتــتــاح فــرع جــديــد لعامة بابا  وأكـــد كــريــم أن 
جونز المتخصصة في إعداد البيتزا اإليطالية هذا 
األسبوع سيرفع عدد فروع العامة التجارية إلى 18 

في البحرين، وذلك في ظل خطة الفتتاح موقعين 
جديدين خال عام واحد، في الوقت الذي لفت إلى 
لديري  جديد  فرع  الفتتاح  تخطط  المجموعة  أن 
كوين في منطقة الحد ليرفع عدد المطاعم التابعة 

للعامة إلى 10.
جــديــر بــالــذكــر أن عــــدد فــــروع الــعــامــتــيــن في 
إذ   ،73 إلــى  يصل  الــعــربــي  الخليج  ودول  البحرين 

تنتشر في عدد من المدن والمناطق.
ويـــنـــدرج تــحــت الــمــجــمــوعــة الــعــامــة الــتــجــاريــة 
البحرينية كالدي المتخصصة في تصنيع القهوة، 
وتــتــوزع فروعها فــي كــل مــن مناطق بــاربــار والــزنــج- 
مــجــمــع الــحــيــاة والــدبــلــومــاســيــة والــــرفــــاع. ويــصــل 
إجمالي فروع مجموعة جواد المتخصصة في إعداد 
القهوة إلى ما يفوق 30 فرعا تتوزع في دول الخليج 

العربي.

م�صروع نقل المعارف يطلق اإ�صداره 

اأكـ�صـفـورد فـي الفـلـ�صفـة« »دلـيـل 
البحرين  هيئة  عليه  تقوم  الــذي  المعارف  نقل  مشروع  يواصل 
للثقافة واآلثار إغناء المكتبة بإصداراته الفريدة التي يترجمها من 
لغات مختلفة، فقد أصدر المشروع آخر منشوراته »دليل أكسفورد في 

الفلسفة« الذي يعّد مرجًعا نادًرا في هذا المجال اإلنساني.
والشمول  والعمق  بالدقة  جــزءيــن،  فــي  الــصــادر  الكتاب،  يتميز 
ع المساهمين فيه. نال شهرة واسعة منذ طبعته األولى الصادرة  وبتنُوّ
عام 1995 التي تّم تنقيحها وأضيفت إليها مداخل جديدة في طبعة 
ثــانــيــة هــي الــمــنــقــولــة هــنــا إلـــى الــعــربــّيــة. الــحــصــيــلــة: 2230 مــدخــًا 
أكسفورد.  جامعة  مــن  فيلسوًفا   34 منهم  متخّصًصا،   291 وضعها 
هذه المداخل مدّعمة بمقاالت مطّولة في فروع من المعرفة، وفي 
العاقة  الفلسفّي. ما  بالفكر  ذات صلة  مــدارس، ونظرّيات، ومناهج 
المعرفة؟  أســس  هــي  مــا  حـــّرة؟  إرادة  لنا  هــل  والجسد؟  هــن  الــِذّ بين 
ب  هل للطبيعة قوانين؟ ما الذي يجعل الجملة صادقة؟ كيف يسِبّ
شيٌء ما شيًئا آخر؟ ما قيمة الفّن؟ هل للحياة معنى؟ هل َثّمة سبب 
لإليمان باهلل؟ هل صحيح أنه ليس ثّمة ما هو صالح أو سّيئ، وإّنما 
كبرى  أسئلة  الدليل يجيب عن  كذلك؟ هذا  ما يجعله  التفكير هو 
كهذه، ويربط بين مداخله بإحاالٍت ُتغنيها، وتوجد متعًة في تتّبعها 
عــام 2014م،  انطلق  الـــذي  الــمــعــارف،  يــقــوم مــشــروع نقل  وقــراءتــهــا. 
العربية،  اللغة  إلــى  وينقلها  عــالــمــًيــا،  كــتــاًبــا  خمسين  ترجمة  على 
ــى خــمــســة مـــجـــاالت مـــن الــعــلــوم اإلنــســانــيــة  ــذه الــكــتــب إلـ وتــنــتــمــي هـ
وتحليل  واالتــصــال  والفنون  االجتماعية  والعلوم  العقانيات  هــي: 
الخطاب. ويدير المشروع المفّكر وعالم االجتماع التونسي الدكتور 
األفكار  ترجمة  إلــى  المعارف  نقل  مــشــروع  يسعى  وال  لبيب.  طاهر 
االطاع  فرصة  العربي  القارئ  منح  على  يرّكز  بل  فقط،  والمعارف 
والتفّكر في مسائل فكرية وظواهر تاريخية واجتماعية وفنية أغنت 
مسيرة الحضارة البشرية. وتشمل قائمة الكتب المترَجمة قواميس 
أّلفه غومبرتش، وهو  الذي  الفن«  معرفية عالمية مثل كتاب »قصة 

في طبعته السادسة عشرة، وصدر في سبعة مايين نسخة. 
الثالث  الفلسفة« اإلصــــدار  فــي  أكــســفــورد  »دلــيــل  قــامــوس  ويــعــّد 

واألربعين في مشروع نقل المعارف.

�ضمن فعاليات حملة »�أطفالنا كالذهب 8«

فندق الدبلومات ي�صت�صيف اأطفال »ابت�صامة« في يوم ترفيهي 

موؤلفة ق�ص�ص وطموحها البرمجة.. الكفيفة »فرح« تن�صر الفرح بقدرتها على التحدي والتفوق

�ضمن فعاليات »�كت�ضف �أمريكا«

مجموعـة جـواد تطلـق برنامجـا مجتمعيـا لدعـم الفئـات المحتاجـة

فـرقــة »حوا�ـص تريــو« العمانيـة 

اليـوم الـثــقافية  الـ�صـالــة  فــي 
من سلطنة عمان تحل على الصالة الثقافية اليوم الثاثاء فرقة 
حّواس تريو لتقّدم أجمل إبداعاتها ضمن مهرجان البحرين الدولي 
الحفل  إلــى  والــدعــوة  مــســاء،   8:00 الساعة  تــمــام  فــي  للموسيقى   30
الــذي يحمل عــنــوان »خــواطــر« بتعاون ما  ويــأتــي هــذا الحفل  عــامــة. 
بين هيئة البحرين للثقافة واآلثار وسفارة سلطنة عمان لدى مملكة 

البحرين.
و6   5( يومين  مــدى  على  تقديمه  سيتم  الـــذي  الــحــفــل،  وخـــال 
شرقية  موسيقية  أعمال  باستدراج  الفرقة  ستقوم  الــجــاري(  أكتوبر 
وعالمية ومؤلفات أصلية للفرقة تحمل الطابع الكاسيكي الشرقي 
وتأّسست  العمانية.  الموسيقى  وتنويعات من  المعاصرة  والموسيقى 
الفرقة عام 2014م بقيادة عازف العود يوسف اللويهي، وكّل من عازف 
اإليقاع إدريس البلوشي وعازف الكيبورد عيسى البوسعيدي، وشاركت 
منذ تأسيسها في العديد من الفعالّيات والمهرجانات بسلطنة عمان 

وخارجها.
لــلــمــوســيــقــى فـــي نسخته  الـــدولـــي  الــبــحــريــن  يــذكــر أن مــهــرجــان 
الصالة  على  تحل  حيث  الــجــاري،  أكتوبر   16 حتى  يستمر  الثاثين 
التي  أنجيليس  لــوس  دي  لــورا  الفنانة  أكتوبر  و8   7 يومي  الثقافية 
تقّدم حفا لموسيقى البيانو والفامينكو. وفي يومي 9 و10 أكتوبر 
زيــمــان.  الــراحــل ســلــمــان  بــالــفــنــان  الــصــالــة حــفــا يحتفي  تستضيف 
البحرين  بين  الدبلوماسّية  العاقات  على  عاًما   50 بمرور  واحتفاًء 
البحرين،  الهند لدى مملكة  وبالتعاون مع سفارة جمهورّية  والهند، 
يقّدم الفّنان الهندي جايوانت نايدو حفا يومي 12 و13 أكتوبر في 

الصالة الثقافية.
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ت�شّلم كتاب »تاريخ الق�شاء يف البحرين« من ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد

امللك يوّجه لعودة ال�شلوات اإىل ما كانت عليه يف امل�شاجد واجلوامع

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  وّجه  اللقاء  م�صتهل  ويف 

ال�صلوات  عودة  على  بالعمل  الإ�صراع  اإىل  املفدى،  امللك 

مع  واجلوامع  بامل�صاجد  ال�صابق  يف  عليه  كانت  ما  اإىل 

ال�صوابط  مع  يتفق  مبا  الالزمة  بالحرتازات  الأخذ 

اأداء  من  امل�صلني  متّكن  التي  ال�صحية  وال�صروط 

و�صهولة. بي�صر  و�صالتهم  عباداتهم 

وتقديره  �صكره  عن  املفدى  امللك  جاللة  واأعرب 

يف  بذل  الذي  باجلهد  منوًها  املتميز،  الإهداء  هذا  على 

مراحل  توثق  قيمة  معلومات  من  احتواه  وما  اإعداده 

تطور الق�صاء يف البحرين وما حققه من اإجنازات حتى 

حظيت،  البحرين  اأن  اهلل  رعاه  موؤكًدا  احلا�صر،  وقتنا 

من  ا�صتطاع  نظامي  بق�صاء  طويلة،  عقود  مدى  وعلى 

اململكة  تقدم  يف  امل�صاهمة  وا�صتقالليته  نزاهته  خالل 

امل�صتمر  والتطوير  بالتنظيم  م�صيًدا  املجالت،  كافة  يف 

وخمتلف  بنيته  يف  البحريني  الق�صاء  ي�صهده  الذي 

الناجحة  م�صريته  عرب  امتاز  اأنه  موؤكًدا  ت�صريعاته، 

واملقيمني،  املواطنني  حقوق  وتاأمني  العدالة  بتحقيق 

على  واحلفاظ  امل�صاواة  مبادئ  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة 

احلريات.

حممد  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  اأعرب  جهته  ومن 

امللك  جلاللة  وتقديره  �صكره  عن  خليفة  اآل  را�صد  بن 

لل�صئون  الأعلى  للمجل�س  املتوا�صل  دعمه  على  املفدى 

يف  الق�صاء  »تاريخ  كتاب  اأن  اإىل  م�صرًيا  الإ�صالمية، 

الق�صاء  حا�صر  ف�صول  خم�صة  يف  يعر�س  البحرين« 

روؤيًة  ويقّدم  التاريخي،  �صياقه  �صمن  البحريني 

ال�صيا�صية  ات  والتغرُيّ والتحولت  للتفاعالت  مهمًة 

يف  حدثت  التي  والدينية  والجتماعية  والقت�صادية 

والقانونية  الق�صائية  البنية  يف  وتاأثرياتها  اململكة 

املرجع  هذا  يكون  باأن  تطلّعه  موؤكًدا  والت�صريعية، 

من  مزيد  نحو  واملهتمني  للباحثني  دافًعا  التاريخي 

خمتلف  يف  املو�صوعي  التوثيقي  باجلهد  الهتمام 

املجالت.

الهاجري: توجيه امللك بثَّ روح

الفرح يف قلوب املواطنني واملقيمني

ثمن رئي�س جمل�س الأوقاف ال�صنية ال�صيخ را�صد بن حممد 

بن فطي�س الهاجري، التوجيه امللكي ال�صامي من لدن ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد، اإىل 

يف  عليه  كانت  ما  اإىل  ال�صلوات  عودة  على  بالعمل  الإ�صراع 

ال�صابق بامل�صاجد واجلوامع مع الأخذ بالحرتازات الالزمة مبا 

يتفق مع ال�صوابط وال�صروط ال�صحية التي متكن امل�صلني من 

اأداء عباداتهم و�صالتهم بي�صر و�صهولة.

الدين  �صعائر  اإقامة  على  جاللته  حر�س  مبدى  م�صيًدا 

ظل  يف  اجلميع  �صالمة  على  واحلفاظ  احلنيف  الإ�صالمي 

ودول  البحرين  مملكة  بها  متر  التي  ال�صتثنائية  الظروف 

�صتبث  املباركة  ال�صديدة  اأن هذه اخلطوة  موؤكًدا  كافة،  العامل 

املواطنني  جميع  قلوب  والطماأنينة يف  وال�صرور  الفرح  روح 

امل�صلون  �صيتمكن  التي  البحرين  اأر�س مملكة  على  واملقيمني 

من خاللها من اأداء عباداتهم و�صالتهم بي�صر و�صهولة، داعًيا 

اهلل اأن يحفظ بالدنا و�صائر بالد امل�صلمني والعامل اأجمعني من 

كل �صر ومكروه.

وزيرة اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة ليبيا ت�شل اإىل البالد
اإىل مملكة البحرين، ام�س  و�صلت 

املنقو�س،  جنالء  الدكتورة  االثنني، 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيرة 

والوفد  ال�صقيقة،  ليبيا  دولة  يف 

املرافق يف زيارة اإىل مملكة البحرين.

لدى  ا�صتقبالها  يف  وكان 

بن  عبداللطيف  الدكتور  و�صولها، 

اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�صد 

وال�صفري توفيق اأحمد املن�صور، وكيل 

القن�صلية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة 

امل�صوؤولني  من  وعدد  واالإدارية، 

مملكة  لدى  ليبيا  دولة  �صفارة  يف 

امل�صوؤولني  كبار  من  وعدد  البحرين، 

يف الوزارة.

ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف ق�صر ال�صخري اأم�س ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�صد اآل خليفة رئي�س 

املجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صالمية، الذي ت�صّرف باإهداء جاللته الن�صخة االأوىل من كتابه »تاريخ الق�صاء يف البحرين« الذي يوّثق م�صرية الق�صاء منذ عام 1783م 

مع قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد املوؤ�ص�س ال�صيخ اأحمد الفاحت، وحتى نهاية الثلث الثاين من العام اجلاري 2021م يف العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك املفدى.

دعا جميع املوؤهلني للمبادرة باأخذها.. الفريق الوطني:

52% من م�شابي كورونا منذ يوليو مل يح�شلوا على »املن�ّشطة«
لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

كورونا اأن الدرا�صات واملوؤ�صرات الوطنية ك�صفت فاعلية 

اجلرعة املن�صطة من التطعيم امل�صاد لفريو�س كورونا، 

 2021 اأكتوبر   1 وحتى  يوليو   1 منذ  اأنه  اإىل  م�صرياً 

من الذين تعر�صوا لال�صابة بالفريو�س 52٪ منهم مل 

ياأخذوا اجلرعة املن�صطة، يف حني اأن فقط 3٪ كانوا من 

اأهمية  على  يدل  مما  املن�صطة،  اجلرعة  على  احلا�صلني 

اجلرعة املن�صطة يف رفع ال�صتجابة املناعية للج�صم.

فاإن  بالفريو�س  الإ�صابة  حال  يف  اأنه  واأ�صاف 

الأعرا�س  تخفيف  يف  ت�صاهم  املن�صطة  اجلرعة 

القائمة  احلالت  عند  للفريو�س  امل�صاحبة  وامل�صاعفات 

التي قد ت�صتدعي تلقي العالج اأو دخول العناية املركزة 

اأو الوفاة.

البحرين  مملكة  باأن  الطبي  الوطني  الفريق  ونوه 

داعياً  التطعيمات،  جلميع  املن�صطة  اجلرعة  اأتاحت 

جميع الفئات املوؤهلة ممن تنطبق عليهم �صروط اجلرعة 

عرب  الت�صجيل  طريق  عن  باأخذها  للمبادرة  املن�صطة 

healthalert. املوقع الإلكرتوين التابع لوزارة ال�صحة

gov.bh اأو عرب تطبيق »جمتمع واعي«.

البحرين واالأردن تتفقان على االعرتاف املتبادل ب�شهادات التطعيم

الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  بني  امل�صتمر  والتعاون  التن�صيق  اإطار  يف 

املتبادل  العرتاف  ب�صاأن  اتفاق  اإىل  البلدين  حكومتا  تو�صلت  ال�صقيقة،  الها�صمية 

ر�صمية  مباحثات  بعد  )كوفيد-19(  كورونا  بفريو�س  املتعلقة  التطعيم  ب�صهادات 

جرت بينهما، ف�صالً عن ات�صالت بني وزارتي اخلارجية وال�صحة يف كال البلدين.

واعتباًرا من 5 اأكتوبر اجلاري وبناء على هذا التفاق �صيتمكن احلا�صلون على 

احلجر  متطلبات  تطبيق  اإىل  احلاجة  بدون  البلدين  بني  التنقل  من  التطعيم  �صهادة 

الوقائية والإجراءات الحرتازية  التدابري  الو�صول، مع مراعاة تطبيق  ال�صحي عند 

الأخرى املعتمدة يف جهة الو�صول والتي يتم حتديثها ل�صمان اأمن و�صالمة امل�صافرين 

يف ظل الظروف احلالية.

و�صوف يتم التعرف على ال�صهادات ال�صادرة رقمًيا، مما ي�صهل ب�صكل كبري عملية 

الدخول اإىل كال البلدين، و�صوف ت�صهم هذه التفاقية يف تعزيز العالقات القت�صادية 

والتجارية وال�صياحية بني البلدين.

ال حجر �شحي للحا�شلني

على تطعيم فايزر واأ�شرتازنيكا

متام اأبو�صايف:

مع حلول فجر 4 من اأكتوبر اجلاري، يكون قرار احلكومة 

الربيطانية بتخفيف قيود ال�صفر على القادمني اإىل بريطانيا من 

البحرين وعدم اإخ�صاعهم للحجر ال�صحي يف حال ح�صولهم على 

التطعيم الكامل من لقاحات حمددة، قد دخل اإىل حيز التنفيذ. 

�صبتمرب  يوم 17  اتخذت  قد  الربيطانية  ال�صلطات  وكانت 

عن  ا�صتغنت  حيث  الدويل،  ال�صفر  لتعزيز  قرارات  املا�صي 

متطلبات اإجراء فحو�س )كوفيد-19( املكلفة للم�صافرين الذين 

ح�صلوا على التطعيم ب�صكل كامل، كما تخلت عن نظامها اخلا�س 

للدول  قائمتها  اإىل  دول   8 واأ�صافت  ال�صفر،  وجهات  بت�صنيف 

الآمنة. 

وتعتمد بريطانيا باإجراءاتها اجلديدة اعتماد فقط اللقاحات 

فايزر- وهي  الربيطانية  التطعيم  برامج  وفق  لديها  املتعمدة 

بوتنيك، ومودرينا، وجون�صون اآند جون�صون، واأ�صرتازنيكا. كما 

احلا�صلني  قرارتها  يف  الربيطانية  ال�صحية  ال�صلطات  اعتمدت 

اأ�صرتازنيكا  لقاح  خلط  وهي  لقاحني  من  الكامل  التطعيم  على 

وفايزر. 

ا اأن امل�صافرين املوؤهلني الذين  ويعني نظام ال�صفر اجلديد اأي�صً

اأعمارهم عن 18 عاًما والذين  الذين تقل  بالكامل  مت تطعيمهم 

يعودون من اأكرث من 50 دولة ومنطقة لي�صت مدرجة يف القائمة 

احلمراء، ميكنهم دخول بريطانيا دون احلاجة اإىل اإكمال اختبار 

ما قبل املغادرة )PDT(، وهو اختبار لليوم الثامن اأو اخل�صوع 

امل�صافرين،  على  ي�صهل  اأيام، مما  ملدة 10  الذاتي  العزل  لفرتة 

�صواء كان ذلك لروؤية الأ�صدقاء والعائلة، اأو يف رحالت العمل.

ا اأنه اعتباًرا  كما اأُعلن ال�صهر املا�صي، اأن القواعد اجلديدة اأي�صً

من وقت لحق يف �صهر اأكتوبر، �صيتمكن الركاب املوؤهلون الذين 

مت تطعيمهم بالكامل بلقاح معتمد و�صهادة معرتف بها من بلد 

غري مدرج يف القائمة احلمراء، من ا�صتبدال اختبار اليوم الثاين 

باختبار اآخر ذي كلفة اأقل، وذلك لتقليل تكلفة الختبارات عند 

الو�صول اإىل اإجنلرتا.
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بعد جل�شة مباحثات مطولة متيزت بال�شر�حة و�ل�شمول.. �لزياين يف �إيجاز �شحفي م�شرتك:

دعم جهود حتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر و�لو�شول �إىل حل �شيا�شي يف ليبيا

متام اأبو�صايف:

اأكد وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين على 

واأمنها  وا�صتقاللها  ليبيا  لدولة  الداعم  البحرين  موقف 

�صتعقد  التي  ليبيا  ا�صتقرار  مبادرة  ودعم  وا�صتقرارها، 

�صيا�صي  حّل  اإىل  الو�صول  اأهمية  على  م�صدًدا  ال�صهر،  هذا 

للو�صع الليبي يحفظ وحدة اأرا�صي ليبيا، ويوقف التدخل 

يف �صوؤونها الداخلية. 

نظمته  الذي  ال�صحفي  الإيجاز  خالل  الزياين  وقال 

اخلارجية  وزيرة  بح�صور  اأم�س،  ع�صر  اخلارجية  وزارة 

تزور  التي  املنقو�س  جنالء  الليبي  ــدويل  ال والتعاون 

منطقة  اأمن  على  حري�صة  البحرين  مملكة  اأن  البحرين 

ال�صرق الأو�صط، وا�صتقرارها، معرًبا عن متنيات البحرين 

قيادًة و�صعًبا اأن يحقق ال�صعب الليبي تطلعاته نحو حياة 

كرمية ودولة اآمنة وم�صتقرة. 

واأ�صار الزياين اإىل اأنه قد مت عقد مباحثات مطولة مع 

وال�صفافية، حيث مت  بال�صراحة  املنقو�س متيزت  الوزيرة 

بحث �صبل تعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت 

احليوية التي من �صاأنها حتقيق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين. 

الر�صمية  الزيارات  تبادل  ا�صتمرار  �صرورة  على  موؤكدين 

ذات  الق�صايا  اجتاه  الدولية  املحافل  املواقف يف  وتن�صيق 

ملتابعة  فاعلة  اآليات  اعتماد  و�صرورة  امل�صرتك،  الهتمام 

تعزز  بّناءه  نتائج  لتحقيق  امل�صرتك  التعاون  جمالت 

العالقات بني البلدين. 

ولفت الزياين اإىل اأن املباحثات التي عقدها مع الوزيرة 

ال�صيا�صي  الو�صع  تطورات  ا  اأي�صً تناولت  قد  املنقو�س، 

الوطنية  الوحدة  حكومة  تبذلها  التي  واجلهود  والأمني، 

اأجل الو�صول  الليبية والأمم املتحدة، والقوى الداعمة من 

وا�صتقالل  �صيادة  يحفظ  الليبي،  للو�صع  �صيا�صي  اإىل حل 

يف  التدخل  ويوقف  اأرا�صيها،  ووحدة  وا�صتقرارها،  ليبيا 

�صوؤونها الداخلية، ويوؤدي اإىل اإجراء النتخابات الرئا�صية، 

والربملانية يف موعدها. 

حر�س  املنقو�س  للوزيرة  اأكدت  »لقد  الزياين:  وقال 

الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  باأمن  واهتمامها  البحرين  مملكة 

ل�صالح  والنماء  والزدهار  ال�صالم  يعم  واأن  وا�صتقرارها، 

قيادًة  البحرين  مملكة  ومتنيات  املنطقة،  �صعوب  جميع 

حرة  حلياة  تطلعاته  الليبي  ال�صعب  يحقق  اأن  و�صعًبا 

كرمية ودولة اآمنة وم�صتقرة. 

موقف  املنقو�س  الليبية  الوزيرة  ثّمنت  جانبها،  من 

البحرين احلري�س والداعم لدولة ليبيا، ل�صيما دعم اململكة 

ملبادرة ا�صتقرار ليبيا التي �صتعقد هذا ال�صهر. 

جلهود  الداعم  البحرين  موقف  اأن  املنقو�س  واعتربت 

�صاأنه  من  الرئا�صي،  واملجل�س  الوطنية،  الوحدة  حكومة 

الليبية يف  الدبلوما�صية  تعزيز ال�صتقرار يف ليبيا، ودعم 

هذا الوقت احلرج املليء بالتحديات من اأجل الو�صول اإىل 

ال�صتحقاق النتخابي. 

امللك حمد  بلقاء جاللة  ت�صرفت  »لقد  املنقو�س:  وقالت 

اآل خليفة، وقد ر�ّصخت يف ذهني عدة ن�صائح  بن عي�صى 

ذهبية من جاللته، تعك�س موقف البحرين احلري�س على 

اأن مفتاح ال�صتقرار لليبيا يعتمد  ليبيا و�صعبها، واأبرزها 

امل�صتفادة  الدرو�س  وهذه  وال�صرب،  واحلوار  احلكمة  على 

من جاللته تعد مفتاح ل�صتقرار ليبيا، وهذا ما اأكده جاللته 

ال�صهر،  هذا  �صتعقد  التي  ليبيا  ا�صتقرار  ملبادرة  دعمه  من 

الوطنية،  الوحدة  حكومة  جلهود  جاللته  مباركة  اأن  كما 

ليبيا،  ال�صتقراريف  تعزيز  �صاأنها  من  الرئا�صي،  واملجل�س 

املليء  احلرج  الوقت  هذا  يف  الليبية  الدبلوما�صية  ودعم 

بالتحديات، و�صولً اإىل ال�صتحقاق النتخابي.

وكان اجلانبان قد بحثا م�صار عالقات الأخوة الوطيدة 

التعاون  تعزيز  و�صبل  ال�صقيقني،  البلدين  بني  تربط  التي 

الثنائي يف خمتلف املجالت، وموا�صلة التن�صيق امل�صرتك 

للبلدين  امل�صرتكة  للم�صالح  خدمة  الدولية  املحافل  يف 

وال�صعبني ال�صقيقني. كما بحث اجلانبان تطورات الو�صع 

تبذلها  التي  واجلهود  ليبيا  دولة  يف  والأمني  ال�صيا�صي 

حكومة الوحدة الوطنية وبدعم من الأمم املتحدة، للتو�صل 

يف  وال�صتقرار  وال�صلم  الأمن  تعيد  �صيا�صية  ت�صوية  اإىل 

ذات  والدولية  الإقليمية  الق�صايا  اإىل  بالإ�صافة  ليبيا، 

الهتمام امل�صرتك.

وزارتي  امل�صوؤولني يف  كبار  املباحثات  وح�صر جل�صة 

اخلارجية يف البلدين.

اخلارجية  وزير  اأدىل  املباحثات،  جل�صة  اأعقاب  ويف 

اخلارجية  بوزيرة  ترحيبه  عن  فيه  اأعرب  اإعالمي،  ببيان 

والتعاون الدويل يف دولة ليبيا ال�صقيقة يف زيارتها الأوىل 

ململكة البحرين.

وقال اإن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة، عاهل البالد، ا�صتقبل الوزيرة، مرحًبا بزيارتها 

ململكة البحرين، وموؤكًدا جاللته على دعم مملكة البحرين 

الليبية  الدولة  تبذلها  التي  احلثيثة  واجلهود  للم�صاعي 

كل  يف  وال�صالم  وال�صتقرار  الأمن  دعائم  اإر�صاء  اأجل  من 

اأنحاء ليبيا ال�صقيقة، والتاأكيد على اأهمية اتخاذ اخلطوات 

الأجنبية،  القوات  وخروج  ليبيا  يف  لال�صتقرار  الداعمة 

اأرا�صيها،  ووحدة  وا�صتقاللها  �صيادتها  على  واحلفاظ 

لتحقيق  املقررة  والربملانية  الرئا�صية  النتخابات  واإجراء 

تطلعات �صعب ليبيا ال�صقيق يف التنمية والزدهار.

واأ�صاف اأن جاللة امللك اأعرب عن ثقته يف قدرة الأ�صقاء 

يف دولة ليبيا ال�صقيقة على جتاوز هذه املرحلة والتغلب 

على جميع التحديات الراهنة.

واأو�صح وزير اخلارجية اأنه عقد مع وزيرة اخلارجية 

متيزت  مطولة  مباحثات  جل�صة  الــدويل  والتعاون 

بال�صراحة وال�صفافية وال�صمول، مت خاللها تدار�س م�صار 

عالقات الأخوة الوطيدة التي تربط بني البلدين وال�صعبني 

يف  وتطويره  الثنائي  التعاون  تعزيز  و�صبل  ال�صقيقني، 

خمتلف املجالت احليوية التي من �صاأنها حتقيق امل�صالح 

امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

على  املباحثات  جل�صة  خالل  التاأكيد  مت  اإنه  وقال 

امل�صوؤولني  كبار  بني  الزيارات  تبادل  ا�صتمرار  �صرورة 

والوفود الر�صمية يف البلدين، واأهمية التن�صيق والتعاون 

امل�صرتك يف املحافل الدولية والإقليمية جتاه الق�صايا ذات 

ملتابعة  فاعلة  اآليات  اعتماد  و�صرورة  امل�صرتك،  الهتمام 

بناءة  نتائج  لتحقيق  امل�صرتك  الثنائي  التعاون  جمالت 

تعزز عالقات التعاون بني البلدين.

واأ�صار وزير اخلارجية اإىل اأن اجلانبني تدار�صا تطورات 

واجلهود  ال�صقيقة،  ليبيا  يف  والأمني  ال�صيا�صي  الو�صع 

التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية والأمم املتحدة 

والدول الداعمة من اأجل الو�صول اىل حل �صيا�صي للو�صع 

وا�صتقرارها،  ليبيا  وا�صتقالل  �صيادة  يحفظ  ليبيا  يف 

اإجراء  اإىل  ويوقف التدخل يف �صوؤونها الداخلية، ويوؤدي 

النتخابات الرئا�صية والربملانية يف موعدها املقرر.

وقال اإنه اأكد لنجالء املنقو�س حر�س مملكة البحرين 

واهتمامها باأمن منطقة ال�صرق الأو�صط وا�صتقرارها، واأن 

�صعوبها،  جميع  ل�صالح  والنماء  والزدهار  ال�صالم  يعم 

ومتنيات مملكة البحرين قيادة و�صعًبا باأن يحقق ال�صعب 

اآمنة  ودولة  كرمية  حرة  حلياة  تطلعاته  ال�صقيق  الليبي 

وم�صتقرة وازدهار م�صتدام.

والتعاون  اخلارجية  وزيــرة  اأعربت  جانبها،  من 

�صاحب  بلقاء  بت�صرفها  �صعادتها  عن  ليبيا  بدولة  الدويل 

مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�صيافة  كرم  �صكرها جلاللته على  البحرين، معربة عن 

امللك  بجاللة  لقائها  خالل  اأنه  اإىل  م�صرية  والرتحيب، 

اليها  ا�صتمعت  ذهبية  ن�صائح  لديها عدة  تر�صخت  املفدى 

من جاللة امللك، وهي اأن ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنف�صنا، 

احلوار واحلكمة  يعتمد على  ليبيا  املفتاح ل�صتقرار  واأن 

من  امل�صتفادة  الدرو�س  هذه  اأن  اإىل  م�صرية  وال�صرب، 

جاللته تعد مفتاًحا ل�صتقرار ليبيا، وهذا ما اأكده جاللته 

ووزير اخلارجية على دعمهم ملبادرة ا�صتقرار ليبيا التي 

�صتعقد يف هذا ال�صهر.

اخلارجية  ووزير  امللك  جاللة  مباركة  باأن  واأ�صافت 

من  الرئا�صي  واملجل�س  الوطنية  الوحدة  حكومة  جلهود 

الدبلوما�صية  ودعم  ليبيا  يف  ال�صتقرار  تعزيز  �صاأنها 

و�صولً  بالتحديات  املليء  الوقت  هذا  خالل  الليبية 

لال�صتحقاق النتخابي، معربة عن �صكرها ململكة البحرين 

بداية  هي  الزيارة  هذه  باأن  مو�صحة  لليبيا،  دعمها  على 

اأوا�صر التعاون امل�صرتك بني البلدين ال�صقيقني. لتعزيز 

وزي��������رة �خل����ارج����ي����ة �ل���ل���ي���ب���ي���ة: ح���ر����ص ل��ي��ب��ي ع���ل���ى ت���وط���ي���د �ل����ع����اق����ات م����ع �ل��ب��ح��ري��ن

�ل�����زي�����اين: دع�����م ب���ح���ري���ن���ي مل�����ب�����ادرة �����ش���ت���ق���ر�ر ل��ي��ب��ي��ا �ل���ت���ي ���ش��ت��ع��ق��د يف ه�����ذ� �ل�����ش��ه��ر

�مل��ن��ق��و���ص: �مل��ل��ك �أك���د �أه��م��ي��ة خ���روج �ل��ق��و�ت �الأج��ن��ب��ي��ة و�ت��خ��اذ خ��ط��و�ت د�ع��م��ة لا�شتقر�ر

ت�شوير - عبدعلي قربان 

مبوجب مذكرة �لتفاهم بني »�لدر��شات �مل�شرفية« و»�لتنظيم �لعقاري«

توفري بر�مج �لتطوير �ملهني �مل�شتمر ملز�ويل �ملهن �لعقارية

البحرين  معهد  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  جتديد  مت 

التنظيم  وموؤ�ص�صة   »BIBF« واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 

والتن�صيق  التعاون  ل�صتمرار  وذلك   ،»RERA« العقاري 

التدريبية  الربامج  خمتلف  لتوفري  الطرفني  بني  امل�صرتك 

املهن  ملزاويل  امل�صتمر  املهني  التطوير  برنامج  من  كجزء 

العقارية.

ويهدف برنامج التطوير املهني امل�صتمر لبناء وتو�صيع 

نطاق املعرفة واخلربة لدى جميع مزاويل املهن العقارية 

يف القطاع العقاري ب�صاأن املتطلبات التنظيمية وامل�صتجدات 

الدورات  توفري  خالل  من  وذلك  القطاع،  هذا  يف  الأخرى 

ووكالء  للو�صطاء  العمل  وور�س  والندوات  التدريبية 

احتادات  ومدراء  العقارات  مدراء  اإىل  بالإ�صافة  املبيعات، 

املالك واملثمنني العقاريني.

وخالل توقيع املذكرة، اأّكد ال�صيخ حممد بن خليفة اآل 

اإن  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة، 

اأولويات  اأحد  هي  العقاري  القطاع  يف  املهنية  ا�صتمرارية 

املهني  التطوير  برنامج  واأن  العقاري،  التنظيم  موؤ�ص�صة 

امل�صتمر الذي تقدمه املوؤ�ص�صة ما هو اإل عن�صر مهم لتحقيق 

هذه الأولويات. و�صكر معهد البحرين للدرا�صات امل�صرفية 

واملالية على دوره الفعال يف تقدمي هذه الربامج التدريبية 

ك�صريك ا�صرتاتيجي معتمد. 

من جانبه، قال الدكتور اأحمد ال�صيخ املدير العام ملعهد 

ا�صتمرار  »ي�صرنا  واملالية:  امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين 

العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  وبني  بيننا  املتوا�صل  التعاون 

لتحقيق الروؤية الوطنية باأن تكون مملكة البحرين الوجهة 

والعامل،  املنطقة  العقاري على م�صتوى  لال�صتثمار  الأوىل 

اأ�صا�صًيا  عن�صًرا  امل�صتمر  والتطوير  التدريب  يعد  حيث 

لتحقيق هذه الروؤية وتزويد العاملني يف هذا املجال باأهم 

قوي  عقاري  قطاع  لتحقيق  الالزمة  والأدوات  املمار�صات 

فوائد  �صتكون  الوقت،  مرور  مع  اأنه  موؤكًدا  اململكة«.  يف 

القطاع  على  فقط  لي�س  وا�صحة  التدريبي  الربنامج  هذا 

العقاري واإمنا يف القت�صاد الوطني ب�صكل عام.

يعر�ص 100 ورقة علمية وي�شارك فيه 3 �آالف طبيب و��شت�شاري

موؤمتر »�أمر��ص �لغدد �ل�شّماء و�ل�شكّري« �خلمي�ص �لقادم

خديجة العرادي:

املقبل  اخلمي�س  يوم  ينطلق 

ملوؤمتر  الأوىل  الن�صخة  اأعــمــال 

لأمــرا�ــس  اخلليجية  اجلمعية 

عرب  وال�صكري  ال�صماء  الغدد 

خالل  املــرئــي  التــ�ــصــال  تقنية 

اأكتوبر   9 اىل   7 بني  ما  الفرتة 

ـــر من  اجلـــاري مبــ�ــصــاركــة اأك

اخلليج  من  م�صارك  اآلف  ثالثة 

بها  ويحا�صر  الأو�صط  وال�صرق 

والأطباء  ال�صت�صاريني  من  نخبة 

دول  من  العديد  من  والكادميني 

العامل. 

ن�صرين  الــدكــتــوره  وقــالــت 

اخلليجية  اجلمعية  رئي�صة  ال�صيد 

وال�صكري  ال�صماء  الغدد  لأمرا�س 

ال�صماء  الــغــدد  وا�صت�صارية 

واختالل الدهون مبملكة البحرين 

يف  تكمن  املوؤمتر  هذا  اأهمية  ان 

امرا�س  انت�صار  معدل  ارتفاع 

ال�صكري وال�صمنة والغدد ال�صماء 

يف  الدرقية،  اآلــغــدة  كاأمرا�س 

الأو�صط  وال�صرق  اخلليج  منطقة 

اإىل  ت�صري  الح�صائيات  اإن  حيث 

اأفــراد   5 بني  من  واحــدا  فــردا  ان 

وهي  الأمــرا�ــس  بتلك  ي�صابون 

تتطلب  للغاية  مرتفعة  موؤ�صرات 

الوقاية  طرق  يف  امل�صتمر  البحث 

والعالج.  والت�صخي�س 

وذكرت باأن هذا املوؤمتر ُيعترب 

جمال  يف  املوؤمترات  اأ�صخم  من 

وال�صكري  ال�صماء  الغدد  امرا�س 

واإقليمي  عاملي  باهتمام  ويحظى 

وذلك مب�صاركة نخبة من اخلرباء 

من دول عاملية كالوليات املتحدة 

الأمريكية واململكة املتحدة وبع�س 

من الدول الأوربية وكندا وخرباء 

جونز  مثل  عاملية  م�صت�صفيات  من 

هوبكنز وهارفارد ومايو كلينك. 

ــورة اىل  ــت ــدك ال ـــارت  ـــص واأ�

تغطية  اإىل  يهدف  املــوؤمتــر  ان 

النا�صئة  الجتاهات  مو�صوعات 

جمال  يف  احلديثة  والتطورات 

وال�صكري،  ال�صماء  الغدد  اأمرا�س 

غنًيا  مزيًجا  �صيوفر  انه  لفتة 

واجلل�صات  العامة  اجلل�صات  من 

اإىل  بالإ�صافة  املتخ�ص�صة  املوازية 

مائة ورقة علمية  اكر من  عر�س 

للموؤمتر،  املرئي  العر�س  قاعة  يف 

و�ــصــريكــز عــلــى املــو�ــصــوعــات 

ال�صكري،  »مــر�ــس  الرئي�صية 

والغدة  وال�صمنة،  الدهون،  وعلم 

الدرقية، والغدة الكظرية، والغدة 

النخامية، و�صحة املراأة والعظام.

ــذا املــوؤمتــر  ــان ه ونــوهــت ب

اأول  لأنه  ا  خا�صً العام  هذا  يعترب 

للغدد  اخلليجية  للجمعية  موؤمتر 

اإن�صائها  منذ  وال�صكري  ال�صماء 

بالذكر  اجلدير  ــاري،  اجل العام 

طبية  جمعية  هي  اجلمعية  اأن 

 ،2021 يف  تاأ�ص�صت  ربحية  غري 

جمموعة  قبل  من  ت�صكيلها  مت 

الغدد  ــال  جم يف  ــاء  ــب الأط مــن 

يف  املمار�صني  وال�صكري  ال�صماء 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

طبي  جمتمع  ببناء  واملهتمني 

جــوانــب  جميع  ــع  م يــتــعــامــل 

ال�صماء  الغدد  اأمرا�س  تخ�ص�س 

الغذائي،  والتمثيل  وال�صكري 

ومن اهداف هذه اجلمعية املتميزة 

الأطباء  بني  للرعاية  معيار  و�صع 

من نف�س التخ�ص�س، اإثراء الأطباء 

امل�صتمرة  الطبية  بالتطورات 

عالية  طبية  معلومات  وتقدمي 

لن�صر  من�صة  توفري  اجلـــودة، 

الأ�صا�صية  العلوم  يف  الأبحاث 

املعرفة  حت�صني  وال�صريرية، 

الغدد  جهاز  باأمرا�س  العامة 

ال�صلة  ذات  وال�صكري  ال�صماء 

وتقاليدها  املنطقة  مبعتقدات 

بني  التعاون  على  وامل�صاعدة 

الطبية  اجلــمــعــيــات  خمتلف 

واملحلية.  الإقليمية 

الدكتورة  اأن  اىل  الإ�صارة  جتدر 

رئي�صة  اأول  تعد  ال�صيد  ن�صرين 

كانت  اأن  و�صبق  اجلمعية  لهذه 

الرئي�س املنتخب للجمعية الأمريكية 

لأمرا�س الغدد ال�صماء فرع اخلليج.

ن�سرين ال�سيد

 ت�قيع مذكرة التفاهم بني معهد الدرا�سات امل�سرفية وم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري 
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مثمنني التوجيهات امللكية بعودة ال�سلوات يف امل�ساجد واجلوامع.. نواب: 

توجيهات امللك اأثلجت ال�سدور ونوؤكد على اأهمية االلتزام باالإجراءات االحرتازية
فاطمة �صلمان:    

النواب  جمل�س  اأع�صاء  من  عدد  ثمن 

من  وال�صادرة  ال�صامية  امللكية  التوجيهات 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

الإ�صراع  اإىل  دعت  والتي  البالد  عاهل  خليفة 

يف  ال�صلوات  اإقامة  عودة  على  بالعمل 

الأخذ  ال�صابق مع  امل�صاجد واجلوامع كعهدها 

هذه  باأن  معتربين  الالزمة،  بالحرتازات 

جاللته  من  كرمية  لفتة  مبثابة  التوجيهات 

�صاهمت يف اأدخال الفرح وال�صعادة يف قلوب 

املواطنني وامل�صلني. 

مملكة  اأن  بوحمود  حممد  النائب  واأكد 

بن  حمد  امللك  جاللة  وبتوجيهات  البحرين 

جتاوز  نحو  تخطو  باتت  خليفة  اآل  عي�صى 

التطعيم  عمليات  تزايد  مع  بقوة  الأزمة 

الأمري  بدور  منوًها  واملقيمني،  للمواطنني 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

ملواجهة  الوطني  الفريق  قيادة  يف  الوزراء 

فريو�س كورونا. 

وتبع قائالً: »اإن اإح�صاءات ر�صد الإ�صابات 

ا  انخفا�صً �صهدت  بالأم�س،  كورونا  بفريو�س 

ملحوًظا ومب�صًرا باخلري، مل ير�صد منذ �صهر«، 

لفًتا اإىل اأن املواطنني اأ�صحوا على درجة وافية 

باأهمية  املعرفة  ومن  واحلذر،  احليطة  من 

ما  املٌختلفة،  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

من �صاأنه اأن يحد من الإ�صابات اأو تفاقمها.

واأ�صار بوحمود اإىل اأن عودة ال�صلوات اإىل 

ما كانت عليه يف ال�صابق بامل�صاجد واجلوامع 

توفري  يف  املفدى  امللك  جاللة  اهتمام  يوؤكد 

يف  عبادتهم  لأداء  للمواطنني  الآمنة  الأجواء 

املوىل  داعًيا  و�صالمة،   و�صحة  واأمان  اأمن 

قيادة  البحرين  اأن يحفظ مملكة  القدير  العلي 

الب�صرية  عن  يرفع  واأن  و�صعبا  وحكومة 

نعمة  عباده  على  وي�صبغ  الوباء  هذا  جمعاء 

ال�صحة. 

الدو�صري  بدر  النائب  اأ�صاد  كما 

وجه  والتي  ال�صامية  امللكية  بالتوجيهات 

امل�صاجد  اإىل  ال�صلوات  بعودة  جاللته  فيها 

واجلوامع كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، 

ال�صادرة  بالقرارات  اللتزام  ب�صرورة  منوًها 

الإجراءات  اتخاذ  حول  املخت�صة  اجلهات  من 

الجتماعي  التباعد  مثل  الالزمة  الحرتازية 

كورونا  عودة  دون  للحيلولة  وذلك  وغريه 

وحفاًظا على �صحة و�صالمة امل�صلني. 

املواطنني  وعي  على  الدو�صري  واأثنى 

واملقيمني يف ت�صطيح منحنى اإ�صابات كورونا 

تعد  حيث  املنخف�صة  املعدلت  على  واحلفاظ 

يف  جنحت  التي  الدول  اأف�صل  من  البحرين 

تخفي�س حالت كورونا وتقليل عدد الإ�صابات 

حيث  كورونا  ملجابهة  التن�صيقية  اللجنة  ثم 

الباهر  جنحت بكل كفاءه واقتدار هذا النجاح 

وذلك  الدويل،  املجتمع  اإعجاب  نال  الذي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  من  بتوجيهات 

ليل  �صهر  الذي  الطبي  الكادر  الوزراء وجهود 

نهار لكي ن�صل اإىل بر الأمان. 

وثمن النائب عبدالرزاق حطاب ال�صتجابة 

عودة  يف  املتمثل  ال�صعبي  للمطلب  امللكية 

واجلوامع  امل�صاجد  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة 

و�صالة  اخلم�صة  الفرو�س  يف  العبادة  ودور 

اجلمعة، تزامًنا مع عودة احلياة الطبيعية يف 

مرافق البالد كافة. 

امللكية  بالتوجيهات  حطاب  واأ�صاد 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�صاحب  ال�صامية 

امل�صاجد  بفتح  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

واجلوامع جلميع الفرو�س و�صالة اجلمعة ملا 

كان عليه قبل اأزمة كورونا، مبا يحقق مقا�صد 

وال�صحة  الأرواح  حلفظ  الإ�صالمية  ال�صريعة 

العامة للم�صلني، كباًرا و�صغاًرا. 

البحرين  فريق  جهود  اإىل  حطاب  واأ�صار 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  بقيادة 

للجميع  والتطعيمات  الفحو�صات  وتقدمي 

اأثبتت  العبادة  دور  باأن  موؤكًدا  ا�صتثناء،  بال 

بالفريو�س  الإ�صابة  عن  بعيدة  اأنها  للجميع 

وفًقا لالإجراءات الوقائية، واأن العديد من دول 

ال�صلوات  يف  ال�صفوف  ر�س  اأعادت  املنطقة 

ال�صعب  واأن  واجلوامع،  امل�صاجد  فتح  بعد 

البحريني قد �صعد وفرح مبا حتقق من نتائج 

وال�صراكة  البحرين  فريق  بجهود  واإجنازات 

املجتمعية للت�صدي جلائحة كورونا.

عبدالرزاق حطاب حممد بوحمود بدر الدو�سري

ال�سلوم: جناحات م�سيئة لكوادرنا

 التعليمية وق�س�ص جناح حتققت رغم اجلائحة

ال�صلوم  �صباح  اأحمد  النائب  اأ�صاد 

اجلاللة  �صاحب  لدن  من  املتوا�صل  بالدعم 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

مملكتنا  يف  التعليمية  للم�صرية  املفدى 

الغالية، وما ت�صهده على الدوام من اإجنازات 

متوا�صلة نفخر بها على الدوام والتي تاأتي 

الطلبة  تلقي  اأجل  من  اجلهود  كل  لتكر�س 

الأ�صا�صية  والكفايات  للمعارف  والطالبات 

مبا ي�صاهم يف خلق جيل مبدع وقادر على 

البذل والعطاء والبتكار وامل�صاركة يف بناء 

النه�صة التنموية ال�صاملة ململكتنا الغالية. 

املعلمني  جميع  ال�صلوم  النائب  وهناأ 

واملعلمات مبنا�صبة يوم املعلم العاملي والذي 

كل  من  اأكتوبر  �صهر  من  اخلام�س  ي�صادف 

عام، م�صتذكًرا اجلهود الكبرية التي مت بذلها 

وق�ص�س  لهم  م�صيئة  جناحات  و�صكلت 

عرب  اجلائحة  تداعيات  رغم  جناح حتققت 

الإ�صرار بتقدمي خمتلف الدرو�س والأن�صطة 

الطلبة  لأبنائنا  الأ�صا�صية  والكفايات 

والطالبات يف خمتلف املراحل الدرا�صية. 

بذلتها  التي  اجلهود  ان  ال�صلوم  وقال 

الدكتور  برئا�صة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ماجد بن علي النعيمي وتوجيهاته امل�صتمرة 

ل�صري العام الدرا�صي املا�صي والذي جنحت 

جناًحا كبرًيا عرب حتقيق الأهداف املرجوة 

املهارات  كل  والطالبات  الطلبة  بتلقي 

والتي  الدرا�صية  ال�صفوف  يف  والكفايات 

تراكمية  وخربة  قاعدة  تكوين  يف  ت�صاهم 

الدرا�صي  العام  خالل  الالحقة  للكفايات 

من  املتابعة  ا�صتمرار  نوؤكد  والذي  احلايل، 

بتقدمي  خطتها  حتقيق  يف  الوزارة  قبل 

الأن�صطة للطلبة والطالبات كافة. 

اأحمد ال�سلوم

»خدمات النواب« ت�ستعر�ص عدًدا من القوانني واالقرتاحات الربملانية
يو�صف  اأحمد  النائب  برئا�صة  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  عقدت 

الأن�صاري اجتماعها الرابع والثالثني اأم�س.

وقال الأن�صاري اإن اللجنة ناق�صت عدًدا من امل�صاريع بقانون والقرتاحات 

ب�صاأن  القانون  اأحكام  بتعديل بع�س  قانون  اأبرزها: م�صروع  بقوانني، ومن 

تنظيم معا�صات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، وم�صروع قانون بتعديل 

بع�س اأحكام قانون التاأمني الجتماعي، والقرتاح بقانون ب�صاأن تعديل قانون 

التاأمني �صد التعطل، والقرتاح بقانون بتعديل بع�س اأحكام قانون رعاية 

وتاأهيل وت�صغيل ذوي الإعاقة.

و�صرح الأن�صاري باأن اللجنة ا�صتعر�صت 22 مو�صوًعا والردود املحالة 

اإن�صاء  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  بقانون  املر�صوم  اأبرزها:  ومن  اإليها، 

وتنظيم جامعة البحرين، املر�صوم بقانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العمل 

تنظيم  قانون  من   )24( املادة  بتعديل  قانون  م�صروع  الأهلي،  القطاع  يف 

�صوق العمل، وم�صروع قانون ب�صاأن التفرغ للم�صاركة يف الأن�صطة الثقافية، 

القرتاح  اإىل  بالإ�صافة  ُبعد،  عن  والتدريب  التعليم  ب�صاأن  قانون  وم�صروع 

بقانون  الجتماعي، والقرتاح  التاأمني  قانون  اأحكام  بتعديل بع�س  بقانون 

بتعديل املادة )2( من قانون التاأمني �صد التعطل، والقرتاح بقانون ب�صاأن 

الزيادة ال�صنوية ملعا�صات ومكافاآت التقاعد.

اللجنة  ا�صتعر�صت  برغبة،  القرتاحات  بند  اأنه يف  الأن�صاري  واأو�صح 

اأبرزها: تخ�صي�س عدد كبري من البعثات يف جمال  ثمانية مو�صوعات من 

ال�صحي جتنًبا لأية اأزمة �صحية تواجهنا كاأزمة جائحة الكورونا، وقيام وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية بحث اجلمعيات املعنية بذوي الإعاقة بتخ�صي�س 

ميزانية لتنمية مواهب ذوي الإعاقة، والقرتاح ب�صاأن دعم �صندوق العمل 

متكني للمراكز ال�صبابية، بالإ�صافة اإىل القرتاح برغبة ب�صاأن اإيجاد احللول 

العاجلة لتوظيف خريجي علم الجتماع، والقرتاح ب�صاأن تطوير التعليم يف 

مملكة البحرين وفًقا لالجتاهات العاملية احلديثة.

خديجة العرادي:

ك�صف رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأ�صحاب 

ح�صني  الدكتور  اخلا�صة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

املري جميع باأن هناك تن�صيًقا تقوم به اجلمعية 

للعمل على توظيف الأطباء البحرينيني الذين 

اإكمال  بعد  ال�صحة  وزارة  مع  عقودهم  انتهت 

الزمالة العربية ومل يتم توظيفهم يف الوزارة، 

املراكز  لهم يف  اإيجاد فر�س عمل  بهدف  وذلك 

الطبيية بالقطاع اخلا�س.

وقال يف ت�صريح لالأيام باأن هناك جهوًدا 

تبذلها اجلمعية مل�صاعدة الأطباء يف التوظيف، 

وقال: �صيتم توظيفهم حتت اإ�صراف ا�صت�صاري 

معايري  ح�صب  التخ�ص�س  بنف�س  متخ�ص�س 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وا�صرتاطات 

تن�صيق  وهناك  »نهرا«،  ال�صحية  واخلدمات 

طلبهم  ح�صب  وذلك  »نهرا«،  مع  حالًيا  جاٍر 

وتو�صياتهم ليتم توظيف اأكرب عدد ممكن منهم.

ودعا املري جميع الأطباء اإىل التوا�صل مع 

لالأطباء  خم�ص�صة  الدعوة  وقال:  اجلمعية، 

الزمالة  متطلبات  اأنهوا  الذين  اخلريجني 

ال�صلمانية  تدريبهم يف جممع  واأنهوا  العربية 

امل�صت�صفيات  يف  توظيفهم  يتم  ومل  الطبي 

ندعوهم  حيث  ال�صحة،  وزارة  اأو  احلكومية 

عرب  بهم  اخلا�صة  الذاتية  ال�صرية  اإر�صال  اإىل 

اخلا�س  اآب  الوات�س  رقم  اأو  اجلمعية  اإمييل 

باجلمعية، موؤكًدا اأنهم يف اجلمعية �صيقومون 

ال�صحية  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  مع  بالتوا�صل 

الأطباء  الطبية اخلا�صة ليتم توظيف  باملراكز 

العاطلني ممن تنطبق عليهم ال�صروط املذكورة 

قدر امل�صتطاع وح�صب احلاجة.

الذين  الأطباء  »على  املري:  الدكتور  وقال 

�صريهم  اإر�صال  ال�صروط  عليهم  تنطبق 

اخلا�س  اآب  الوات�س  رقم  عرب  الذاتية 

الإمييل  على  اأو   ،38835222 باجلمعية 

.»sophibahrain@gmail.com
جتدر الإ�صارة اإىل اأن جمموعة من الأطباء 

�صكوى  رفعوا  الطبي  ال�صلمانية  جممع  يف 

ا�صتغلوا  اأنهم  مفادها  املعنية،  للجهات  موؤخًرا 

اأزمة  تخللتها  �صنوات   4 ملدة  متكني  من  بعقد 

وخدمة  الواجب  بتلبية  قاموا  واأنهم  كورونا، 

وا�صتقبال طائرات الإجالء من بدايه الزمة، اإل 

اأن عقودهم انتهت يف 30 �صبتمرب املا�صي ومل 

املعنية  اأن اجلهات  موؤكدين  لهم،  التجديد  يتم 

بحاجتهم،  تعد  مل  باأنها  اأخربتهم  ال�صحة  يف 

وذلك على الرغم من كونهم جميًعا من الأطباء 

البورد  لمتحانات  املجتازين  و  الناجحني 

العربي، عالوة على ذلك مل يتم احت�صاب الفرتة 

الزمنية لعملهم يف اأثناء اجلائحة ل كمتطوعني 

ول كموظفني ومل يتم تخ�صي�س اأي مكافاأة باأي 

�صكل من الأ�صكال، اإل اأنهم كانوا على اأمل باأن 

يتم توظيفهم بعد انتهاء عقودهم لكن لال�صف 

مت التخلي عنهم يف مثل هذا الوقت.

انتهت عقودهم مع الوزارة ال�سهر املا�سي بعد 4 �سنوات عمل.. املري لـ»االأيام«:

تن�سيق لتوظيف االأطباء املنتهية عقودهم مع »ال�سحة« يف »اخلا�ص«

جمعية تعاي�ص ت�ستنكر املقطع امل�سور املنت�سر الإحدى االأندية الهندية..

اجلالية الهندو�سية يف البحرين تعرب عن رف�سها للإ�ساءة اإىل النبي
اأ�صادت جمعية البحرين للت�صامح وتعاي�س الأديان )تعاي�س( بالدور 

الكبري الذي تقوم به وزارة الداخلية يف ا�صتتباب الأمن وال�صتقرار يف 

اململكة ومتابعتها الل�صيقة لكل ما يدور يف املجتمع البحريني، وبالتايل 

تاليف ما قد يت�صبب يف ارتكاب اأفعال ت�صر بالأمن الوطني، وتوؤدي اإىل 

اأحداث ي�صعب التكهن بنتائجها وتاأثريها على املواطنني واملقيمني.

اجلرائم  مكافحة  ن�صرته  الذي  التعقيب  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ�صارت 

املن�صوب  امل�صور  املقطع  اأم�س بخ�صو�س  الداخلية  بوزارة  الإلكرتونية 

للنادي الهندي باملنامة، ونفي عالقته مبملكة البحرين والتاأكيد على اأن 

اأ�صهم يف تهدئة املوقف  مكان احلدث يعود اإىل ناٍد يف جمهورية الهند، 

واأنه مي�س  وموؤثر خا�صة  كبري  ب�صكل  يتطور  اأن  املمكن  من  كان  الذي 

اأكرث من  اآيات تتلى يتلوها  الأر�س، نزلت فيه  اإن�صان م�صى على  اأعظم 

ملياري م�صلم يف الكرة الأر�صية.

ويف ال�صياق ذاته ا�صتنكرت جمعية )تعاي�س( الإ�صاءات البالغة يف 

حق ر�صولنا الكرمي �صيدنا حممد )�س(، التي وردت يف مقطع الفيديو 

الب�صر،  بني  الفتنة  يريدون  الذين  املتع�صبني  اجلهلة  اأحد  من  امل�صور 

الإ�صاءات  اأن  موؤكدة  والبغ�صاء،  الكراهية  وزرع  النار  اإ�صعال  بغر�س 

املقززة التي وجهت للر�صول الكرمي ما كان لها اأن توجه ل�صخ�س الر�صول 

)�س( خامت الأنبياء واملر�صلني وخري من م�صى على هذه الأر�س، وهو 

�صيد الأولني والآخرين، املبعوث رحمة للعاملني، وقد قال فيه رب العزة 

َك َلَعلى ُخلٍُق َعِظيٍم( �صدق اهلل العظيم. واجلاللة )َواإَِنّ

قد  بوزبون  يو�صف  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  اأن  اجلمعية  وذكرت 

توا�صل مع الطائفة الهندو�صية يف البحرين وقد عربوا له عن رف�صهم 

حق  ويف  )�س(  الر�صول  حق  يف  وجتريح  اإ�صاءات  من  ورد  ملا  البات 

امل�صلمني، موؤكدين رف�صهم لكل ما ورد من تطاول واإ�صاءات، معربين عن 

�صكرهم وتقديرهم ململكة البحرين التي وفرت جلميع املذاهب والأديان 

حالة الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي بني كل اأ�صحاب الديانات.

د. ح�سني املري



ح�سرت اللقاء املجتمعي للأطفال من امل�ؤ�س�سة امللكية الإن�سانية

القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية تزور مطعم بابا ج�نز 

لرتويـــــج املنتجـــــات الأمريكيـــــة يف البحـــــرين

القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية تزور اأ�س�اق التميمي

�أمريكا  �كت�شف  باأ�شبوع  �حتفاالً 

2021، و�لذكرى �ل�شنوية �خلام�شة 

بني  �حلرة  �لتجارة  التفاقية  ع�شرة 

�لبحرين،  ومملكة  �ملتحدة  �لواليات 

�شفارة  يف  باالأعمال  �لقائم  ز�رت 

ناردي  مارغريت  �ملتحدة  �لواليات 

يف  للبيتز�  جونز  بابا  مطعم  فرع 

حيث  باربار  مبنطقة  دوم  جو�د 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ��شتقبلها 

جمموعة جو�د، في�شل جو�د ونائب 

�لرئي�س كرمي في�شل جو�د. 

وبهذه �ملنا�شبة، نظمت جمموعة 

جونز  بابا  بيتز�  ومطعم  جو�د 

�مللكية  �ملوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

»��شنع  فعالية  �الإن�شانية  للأعمال 

��شتمتع  حيث  بك«  �خلا�شة  �لبيتز� 

�ملوؤ�ش�شة  من  �أطفال  ع�شرة  حو�يل 

باإعد�د  �الإن�شانية  للأعمال  �مللكية 

للم�شاركة  بهم  �خلا�شة  �لبيتز� 

�لقائم  تفاعلت  وقد  �لفعالية.  يف 

ناردي  �الأمريكية  �ل�شفارة  باأعمال 

�لطبقة  ي�شعون  وهم  �الأطفال  مع 

جميع  وبدت  عجينهم  على  �لعلوية 

�لبيتز� �ملُعدة من قبل �الأطفال جيدة 

�ل�شكر  ناردي  قدمت  كما  ولذيذة. 

بتوزيع  وقامت  �مل�شاركني  جلميع 

�شهاد�ت تقديرعلى �الأطفال.

�كت�شف  �أ�شبوع  فعاليات  �شمن 

باأعمال  �لقائم  ز�رت   ،2021 �أمريكا 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �شفارة 

يف  �لتميمي  �أ�شو�ق  ناردي  مارغريت 

جممع ديلمونيا �لبحرين باملحرق حيث 

�لعام  �ملدير  ر�جندر�ن  بوبي  ��شتقبلها 

��شطحبها  و�لذي  �لتميمي  الأ�شو�ق 

�الأمريكية  �ملنتجات  على  جولة  يف 

�ملعرو�شة يف �ملتجر.

وبهذِه �ملنا�شبة قالت �لقائم باأعمال 

�شفارة �لواليات �ملتحدة: »ُي�شعدين �أن 

�أمريكا لهذ�  �أ�شبوع �كت�شف  �أ�شارك يف 

�ل�شنوية  بالذكرى  و�الحتفال  �لعام 

�لتجارة  التفاقية  ع�شرة  �خلام�شة 

للعلقات  �لز�وية  حجر  وهي  �حلرة 

�لبحرين  مملكة  بني  �القت�شادية 

و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  و�أ�شاف 

�ملدير �لعام الأ�شو�ق �لتميمي ر�جندر�ن: 

»�أ�شو�ق �لتميمي هي موطن فخر للعديد 

مبا  �الأمريكية  �لتجارية  �لعلمات  من 

�حل�شرية  �لتجارية  �لعلمة  ذلك  يف 

 Safeway USA  (O Organic،

وجمموعة   (Signature، Lucerne
كو�شتكو كريكلند.
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م�ست�سفى الع�ايل يح�سل على العتماد املا�سي من هيئة املهن ال�سحية
�لتنفيذي  �لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  ن�شيف  د�وود  �لدكتور  قام 

�أكتوبر   3 �ملو�فق  �ملا�شي  �الأحد  �شباح  )بابكو)  �لبحرين  نفط  ل�شركة 

2021 بزيارة م�شت�شفى �لعو�يل لتهنئة �أع�شاء �لكادر �لطبي يف �مل�شت�شفى 

�خلدمات  يف  �ملا�شي  �العتماد  �شهادة  على  �مل�شت�شفى  ح�شول  مبنا�شبة 

�لهيئة  قبل  �العتماد من  ل�شهادة  �أعلى ت�شنيف  وهو ما ميثل   – �ل�شحية 

�لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�شحية. وخلل �لزيارة، �لتقى �لدكتور 

ن�شيف باأع�شاء �لفريق �لطبي، برئا�شة �لدكتور طارق حميد رئي�س �الأطباء 

�لطبي.  �ملجال  يف  �الإجناز  بهذ�  �لتهنئة  �إليهم  وقدم  �لعو�يل،  مب�شت�شفى 

و�أو�شح قائلً: »�إننا ن�شعر بكل �لفخر و�العتز�ز بهذ� �الإجناز �جلليل �لذي 

ياأتي �عرت�فاً وتقدير�ً لنجاحنا �مل�شرف يف حتقيق ما يربو على 95 يف �ملئة 

�أهلنا عن جد�رة و��شتحقاق للح�شول  من متطلبات �العتماد �ملقررة، مما 

على �شهادة �العتماد �ملا�شي«. 

و�ختتم �لدكتور د�وود ن�شيف حديثه قائلً: »يتم منح هذه �ل�شهادة 

كل ثلث �شنو�ت. ففي عام 2017، ح�شلنا على �العتماد �لبلتيني، ويف 

عام 2021 ح�شلنا بحمد �هلل على �العتماد �ملا�شي - وهو �أعلى ت�شنيف يف 

درجات �العتماد - �الأمر �لذي يعك�س بو�شوح �لتز�منا �جلاد و�ملتو��شل 

بتقدمي �أرقى و�أف�شل �خلدمات �ل�شحية �لتي تت�شم باالأمان و�جلودة �لعالية 

جلميع �أفر�د �ملجتمع يف مملكتنا �لغالية«.

»امللكية« وم�ساريع الأمل ي�قعان مذكرة لتعزيز مبادرات ريادة الأعمال
مذكرة  للبنات  �مللكية  �جلامعة  وقعت   

تفاهم مع م�شاريع �الأمل، �لذر�ع �ال�شتثمارية 

و�لرب�مج  �ملبادر�ت  لدعم  �الأمل  ل�شندوق 

جمال  يف  �لطالبات  مهار�ت  من  تطور  �لتي 

�لعمل  ور�س  توفري  عرب  �الأعمال  ريادة 

�ملبادر�ت  من  وغريها  �مل�شرتكة  و�لفعاليات 

�لتي تعزز من ثقافة ريادة �الأعمال و�البتكار 

�ملذكرة من جانب �جلامعة  فيها. وقد وقعت 

�مللكية للبنات رئي�شة �جلامعة �لربوفي�شورة 

ي�شرى �ملزوغي بح�شور عمد�ء �لكليات وعدد 

من �أع�شاء �الإد�رة فيما مت توقيعها من جانب 

فجر  �لعام  �ملدير  قبل  من  �الأمل  م�شاريع 

�لباجه جي.

�أن  �ملزوغي  �لربوفي�شورة  و�أو�شحت 

�جلامعة  من  �إدر�كاً  ياأتي  �ملذكرة  توقيع هذه 

لدى  و�البتكار  �لريادة  ثقافة  تعزيز  باأهمية 

طالبات �جلامعة حيث ت�شعى فيها من خلل 

�لطالبات  و�شول  �تاحة  �إىل  �ملذكرة  هذه 

متكنهن  �لتي  و�لفر�س  �ملبادر�ت  جلميع 

وتدفع بقدر�تهن الأجل �لتميز يف جمال ريادة 

�لبحرين  روؤية  الأهد�ف  وحتقيقاً  �الأعمال 

�القت�شادية 2030 عرب �ل�شر�كات �ملجتمعية 

�أ�شادت  كما  �جلامعة.  عليها  تعكف  �لتي 

�ملزوغي بالدور �لهام �لذي ميار�شه �شندوق 

�الأمل لدعم �مل�شاريع و�ملبادر�ت �ل�شبابية يف 

�ال�شتثمار  نحو  �لبحريني  �ل�شباب  توجيه 

�ملتاحة لهم ودفع  �الفكار و�ملو�رد  �المثل يف 

عجلة �لتنمية �القت�شادية ب�شو�عدهم، بقيادة 

ممثل  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو 

و�شئون  �الإن�شانية  للأعمال  �مللك  جللة 

على  للبنات  �مللكية  �جلامعة  و�ن  �ل�شباب، 

�الأمل  م�شاريع  مبادر�ت  لدعم  تام  ��شتعد�د 

�لبحريني  �ل�شباب  بقدر�ت  �مل�شرتك  للإميان 

�لطموح نحو �لريادة �لعاملية.

من جانبها، �شرحت �ملدير �لعام مل�شاريع 

يف  »روؤيتنا  �أن:  جي  �لباجه  فجر  �الأمل 

�لتطلعات  تعزيز  على  ترتكز  �الأمل  م�شاريع 

يف  �لوطني  �ل�شعيد  على  �لريادية  و�لروح 

مملكة �لبحرين، وطلبة �جلامعات يف �ملرحلة 

و�النطلق  �لتطلعات  هذه  لتبني  �ملثالية 

ولذلك  �لريادية.  �الأعمال  عامل  يف  برحلتهم 

هذه  خلل  من  �الأمل  م�شاريع  �شت�شعى 

�ل�شر�كة مع �جلامعة �مللكية للبنات �إىل تقدمي 

لطالبات  �لفر�س  وتي�شري  �للزمة  �ملعرفة 

باالإ�شافة  �الأعمال،  ريادة  �جلامعة يف جمال 

م�شاريع  وبر�مج  مبادر�ت  من  لل�شتفادة 

�الأمل �لريادية.« 
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@GhasanCharbel

الدور  يف  النيابي  املجل�س  تنتظر  هامة  قوانني 

احلرفية  من  واملزيد  العمل  تركيز  تتطلب  اجلديد 

القوانني  تلك  تعّطل  عدم  ل�ضمان  اجلاّدة  والدرا�ضة 

املتوقع اأن ت�ضاهم يف تطوير املنظومة الت�ضريعية مبا 

يواكب املرحلة والتحديات القادمة.

�ضاروًخا  �ضنع  ع��المِ  بني  رهيب   الفارق 

دواء  حبة  �ضنع  وع��المِ  اأخ��رى  دول��ة  لق�ضف 

لق�ضف وباء كورونا.
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1944 - فرن�شا متنح الن�شاء حق الت�ش�يت.

1947 - بث اأول خطاب متلفز للرئي�ص الأمريكي هاري 

ترومان من البيت الأبي�ص.

1948 - زلزال يقتل 110 اآلف �شخ�ص يف العا�شمة 

الرتكمانية ع�شق اآباد.

فيلم يف  اأول  فيلم »دكت�ر ن�«، وه�  1962 - عر�ص 

�شل�شلة اأفالم جيم�ص ب�ند.

مدينة  يف  الثاين  العربي  القمة  م�ؤمتر  عقد   -  1964

الإ�شكندرية مب�شر.

النار  يطلق  خاطر  �شليمان  امل�شري  اجلندي   -  1985

بالعلم  اإلقائهم  بعد  الإ�شرائيليني  من  جمم�عة  على 

امل�شري على الأر�ص.

الأمة  ملجل�ص  برملانية  انتخابات  اأول  اإجراء   -  1992

الك�يتي بعد جالء الق�ات العراقية.

2000 - مظاهرات عارمة يف مدينة بلغراد اأدت ل�شتقالة 

الرئي�ص �شل�ب�دان ميل��شيفيت�ص يف الي�م التايل.

2003 - اأحمد قديروف يت�ىل رئا�شة ال�شي�شان.

2015 - اثنتا ع�شرة دولة من الُدول املُطلَّة على املُحيط 

 %40 الإجمايل  املحلّي  ناجتها  ُي�شّكل  والتي  الهادئ، 

ال�شراكة  ب�شاأن  اتفاقَيّة  اإىل  ت�شُل  العاملي،  الناجت  من 

القت�شادية الإ�شرتاتيجية عرب املحيط الهادئ.

�إيطايل يخطف لقب �صاحب �أكرب ثمرة يقطني

ت�ج املزارع �شتيفان� كرتوبي، باجلائزة الأوىل يف 

امل�شابقة الإيطالية لأكرب ثمرة يقطني، بح�شاد يقطينة 

بلده  اآخر بني  اأ�شعلت �شرارة معركة من ن�ع  �شخمة 

يف  القرع  ثمار  اأ�شخم  بلقب  حتتفظ  التي  وبلجيكا 

العامل منذ �شن�ات.

لكن مع اقرتاب م�عد اختيار حامل اللقب القيا�شى 

يف بط�لة العامل لأكرب ثمار اليقطني التي ت�شت�شيفها 

املزارع  يعتزم  اجلاري،  اأكت�بر  من  العا�شر  اأملانيا يف 

التي  لبالده  العتبار  رد  فاجنيل،  ماري�  البلجيكي 

ا�شتهرت بزراعة اخل�شراوات والف�اكه العمالقة.

الإيطالية،  »ل�تزوك�ين«  م�شابقة  جلنة  واأعلنت 

تت�يج �شتيفان�، وه� �شاحب مزرعة باإقليم ت��شكانا، 

بلقب امل�شابقة، بح�شاده ثمرة بلغ وزنها 1226 كيل� 

املزارع  يحمله  الذي  القيا�شي  الرقم  لتتجاوز  جرام، 

كيل�   1020 وزنها  بلغ  بثمرة  فاجنيل،  البلجيكي 

جرام.

ومن جهته، قال األي�شي� ريبيت�شيني، رئي�ص جلنة 

امل�شابقة الإيطالية، ل�شحيفة »التاميز«، اإن البع�ص قد 

اأ�شار  لكنه  التت�يج،  من  فقط  املرح  اجلانب  اإىل  ينظر 

اإىل اأن مثل هذه النتائج الهائلة ل تتحقق اإل عرب اإجراء 

خالل  ومن  والتهجني  ال�راثة  علم  ودرا�شة  البح�ث 

ا�شتخدام التقنيات الزراعية اخلا�شة.

قدم امل�ضمم اإيلي �ضعب جمموعته من الأزياء اجلاهزة لربيع و�ضيف 2022 �ضمن عر�س افرتا�ضي 

اتخذ �ضكل فيلم فيديو مدته حوايل 12 دقيقة، تزامن اإطالقه مع فعاليات اأ�ضبوع باري�س للمو�ضة.

�أول �صعودية حت�صل على 

رخ�صة داللة ب�صوق �خل�صار و�لفاكهة

عن  الكريثي،  �شاحلة  ال�شع�دية،  امل�اطنة  اأعلنت 

ح�ش�لها على رخ�شة دللة يف احللقة ب�ش�ق اخل�شار 

بهذه  اململكة  يف  امراأة  كاأول  بجدة،  املركزي  والفاكهة 

املهنة.

ونقلت �شحيفة »مكة« عن �شاحلة الكريثي ق�لها: 

»ابني وزوجي كانا يعمالن باحللقة حيث ياأخذان طبلية 

وي�شعان عليها الب�شاعة لبيعها، وبعد فرتة راأى زوجي 

اأن فيها رزقا وفريا، وكنت م�ظفة، لكن زوجي عر�ص 

فكرة  وكانت  ابني  مع  اخل�شار  حلقة  يف  العمل  علي 

جديدة«.

العمل،  وبداأت  �شجال جتاريا  »ا�شتخرجت  واأكملت: 

وبداأ ولدي يبحث عن مب�شط، ووجدناه، وبالت�ا�شل مع 

يف  بالن�شمام  رحب�ا  جميعهم  حيث  املعنية،  اجلهات 

املجال،  هذا  تدخل  �شع�دية  امراأة  كاأول  اخل�شار  حلقة 

ثم جه�د زوجي  اهلل  تاأجري مب�شط وهذا من ف�شل  ومت 

العمل  من  فرتة  وبعد  اأعمل  اأن  يل  وت�شجيعهما  وابني، 

طلبت رخ�شة دللة، وح�شلت عليها«.

عملها،  طريقة  عن  ال�شع�دية  ال�شيدة  وك�شفت 

م��شحة اأنها تبداأ العمل بجلب اخل�شراوات من امل�ردين 

بال�ش�ق املركزية يف ال�شاعات الأوىل من فجر كل ي�م، 

ثم تفرزها وتبداأ يف ترتيبها قبل ح�ش�ر الزبائن ملبا�شرة 

البيع.

القاعدة،  ك�شرت  وقد  بعملها،  فخ�رة  اأنها  واأكدت 

واأثبتت للجميع اأن امل�اطنة ال�شع�دية ت�شتطيع اأن تعمل 

ال�شريف  العمل  يف  اجتماعية  ع�ائق  اأي  هناك  ولي�ص 

حتى يف اأ�ش�اق اخل�شار والفاكهة.

رحيل �أبرز بطالت م�صل�صل »جود� 

�أكرب« �لهندي عن �صن ناهز 29 عاًما

الول  اأم�ص  ياداف،  ماني�شا  الهندية  النجمة  ت�فيت 

بنزيف يف  اإ�شابتها  بعد  عاما  يناهز 29  عمر  عن  الأحد، 

املخ.

وا�شتهرت ماني�شا ياداف بدور »�شليمة بيغ�م« اإحدى 

ال�شهري  التاريخي  الهندي  امل�شل�شل  يف  »اأكرب«  زوجات 

�شارما  باريدهي  املمثلة  زميلتها  واأكدت  اأكرب«.  »ج�دا 

خرب وفاتها، وك�شفت تفا�شيل م�ؤثرة عنها للجمه�ر خالل 

.»Times of India« حديثها مع

وقالت �شارما:»هذا اخلرب مفجع للغاية«، واأكدت اأنها 

الهاتف،  على  زمالئها  ر�شائل  من  ال�شادم  اخلرب  عرفت 

ت�قف عر�ص  بعد  بها  دائم  ات�شال  على  اأكن  مل  وتابعت: 

ت�شمى  وات�شاب  جمم�عة  لدينا  لكن  اأكرب،  ج�دا  م�شل�شل 

العر�ص،  يف  امل�شاركات  املمثالت  كل  جتمع   ،Mughals
هذه هي الطريقة التي كنا على ات�شال بها، واإذا كان هناك 

فنحن  منا،  اأي  م�شاركته ح�ل حياة  يجب  مهم  �شيء  اأي 

نفعل ذلك يف املجم�عة، ومن خالل هذه املجم�عة علمت 

باخلرب الذي �شدمني.

عامل �أمريكي من �أ�صل لبناين 

يفوز بجائزة نوبل بال�صر�كة

فاز العامل الأمريكي ديفيد ج�لي��ص وم�اطنه املتحدر 

بجائزة  الإثنني  باتاب�تيان  اأرديرم  اأرمني  لبناين  اأ�شل  من 

ن�بل للطب للعام 2021 تقديرا لكت�شافاتهما ب�شاأن طريقة 

نقل اجلهاز الع�شبي لالإ�شارات املرتبطة باحلرارة واللم�ص.

»الكت�شافات  اإن  �شت�كه�مل  يف  ن�بل  جلنة  وقالت 

الرائدة« للفائزين بجائزة ن�بل هذا العام »�شمحت لنا بفهم 

كيف ميكن للحرارة والربودة والق�ة امليكانيكية اأن حتفز 

النب�شات الع�شبية التي ت�شمح لنا باإدراك العامل والتكيف 

معه«. وُت�شتخدم اكت�شافاتهما يف بح�ث لتط�ير عالجات 

ا لالآلم املزمنة. كثرية، خ�ش��شً

اأ�شتاذ  وقد ا�شتخدم ديفيد ج�لي��ص )65 عاًما( وه� 

يف  الن�شط  كاب�شايي�شني  مكّ�ن  كاليف�رنيا،  جامعة  يف 

وج�د  لر�شد  حّراًقا،  اإح�شا�ًشا  ي�شبب  الذي  احلار  الفلفل 

اأحد امل�شتقبالت يف النهايات الع�شبية اجللدية يتفاعل مع 

احلرارة. اأما م�اطنه اأرديرم باتاب�تيان امل�ل�د يف بريوت 

�شنة 1967، وه� اأ�شتاذ يف معهد »�شكريب�ص ري�شريت�ص« 

ال�شغط  ا�شتخدم خاليا ح�شا�شة على  فقد  كاليف�رنيا،  يف 

املحفزات  تتفاعل مع  امل�شتقبالت  لكت�شاف فئة جديدة من 

امليكانيكية يف اجللد والأع�شاء الداخلية.

�ل�صحة ت�صجل 42 �إ�صابة

جديدة بكورونا وتعايف 63 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   4 ي�م  يف   14876

وافدة،  لعمالة  حالة   19 منها  جديدة  قائمة  حالة   42

و 18 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 5 حالت قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 63 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 273301.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 3 حالت، 

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

حالت، يف حني اأن 586 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 589 حالة قائمة.



استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه في قص��ر الصخير أمس 
معالي الش��يخ عبدالرحمن ب��ن محمد بن 
راش��د آل خليف��ة رئي��س المجل��س األعلى 
للش��ؤون اإلس��المية، الذي تش��رف بإهداء 
جاللته النس��خة األولى م��ن كتابه »تاريخ 
القضاء ف��ي البحرين« الذي يوثق مس��يرة 
القضاء من��ذ عام 1783م م��ع قيام الدولة 
البحريني��ة الحديث��ة ف��ي عهد المؤس��س 
الش��يخ أحم��د الفات��ح، حتى نهاي��ة الثلث 
الثان��ي م��ن الع��ام الج��اري 2021 م ف��ي 
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك 

المفدى.
وفي مس��تهل اللق��اء وجه حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى إلى اإلس��راع في 
العمل على ع��ودة الصلوات إل��ى ما كانت 

عليه في السابق بالمس��اجد والجوامع، مع 
األخ��ذ باالحت��رازات الالزمة بم��ا يتفق مع 
الضوابط والش��روط الصحي��ة التي تمكن 
المصلين من أداء عباداتهم وصالتهم في 

يسر وسهولة.
وأع��رب جاللة المل��ك المفدى عن ش��كره 
المتمي��ز،  اإله��داء  ه��ذا  عل��ى  وتقدي��ره 
منوه��ًا بالجه��د الذي بذل في إع��داده وما 
احتواه م��ن معلومات قيم��ة توثق مراحل 
تطور القضاء في البحري��ن، وما حققه من 
إنجازات حت��ى وقتنا الحاض��ر، مؤكدًا رعاه 
اهلل أن البحري��ن حظي��ت على م��دى عقود 
طويل��ة بقضاء نظامي اس��تطاع من خالل 
نزاهته واس��تقالليته المساهمة في تقدم 
المملكة في كافة المجاالت، مشيدًا حفظه 
اهلل ورع��اه بالتنظي��م والتطوير المس��تمر 
الذي يش��هده القضاء البحرين��ي في بنيته 

ومختلف تش��ريعاته، مؤكدًا أنه امتاز عبر 
مس��يرته الناجحة بتحقيق العدالة وتأمين 
حق��وق المواطنين والمقيمي��ن، باإلضافة 
إلى تعزيز مبادئ المس��اواة والحفاظ على 

الحريات.
من جهته أعرب معالي الشيخ عبدالرحمن 
ب��ن محمد بن راش��د آل خليفة عن ش��كره 
وتقدي��ره لجالل��ة المل��ك المف��دى عل��ى 
دعمه المتواصل للمجلس األعلى للشؤون 
اإلس��المية، مش��يرًا إل��ى أن كت��اب »تاريخ 
القضاء ف��ي البحرين« يعرض في خمس��ة 
فص��ول حاض��ر القض��اء البحرين��ي ضمن 
س��ياقه التاريخ��ي، ويق��دم رؤي��ًة مهم��ًة 
للتفاعالت والتحوالت والتغيُّرات السياسية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والدينية التي 
حدثت في المملك��ة وتأثيراتها في البنية 
القضائية والقانونية والتش��ريعية، مؤكدًا 

معالي��ه تطلعه إلى أن يك��ون هذا المرجع 
التاريخ��ي دافع��ًا للباحثي��ن والمهتمي��ن 

نحو مزيد من االهتم��ام بالجهد التوثيقي 
الموضوعي في مختلف المجاالت.
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تمكين المصلين من أداء عباداتهم وصالتهم في يسر وسهولة

األخذ باالحترازات الالزمة بما يتفق مع الضوابط والشروط الصحية

القضاء البحريني عزز مبادئ المساواة والحفاظ على الحريات

اإلهداء احتوى معلومات قيمة توثق مراحل تطور القضاء في البحرين
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان رئيس وزراء اليابان بمناسبة انتخابه

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى فوميو كيش��يدا، بمناس��بة 
انتخابه رئيس��ًا لوزراء اليابان، ضمنها جاللت��ه خالص تهانيه وتمنياته له 

بالنجاح والتوفيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فوميو كيش��يدا، بمناس��بة انتخابه 
رئيس��ًا لوزراء اليابان. ضمنها س��موه خالص تهاني��ه وتمنياته له بالنجاح 

والتوفيق.

العاهل يتسّلم كتاب »تاريخ القضاء في البحرين«

 الملك يوجه باإلسراع في عودة الصلوات
بالمساجد والجوامع إلى ما كانت عليه

رئيس ديوان ولي العهد 
 يستقبل الفنان 

التشكيلي محمود غريب

اس��تقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ سلمان بن أحمد 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة في مكتب��ه صباح أم��س، الفنان 
التش��كيلي البحريني محمود غريب، حيث تس��ّلم عددًا من 
األعمال الفنية تعّبر عن مناس��بات وطنية مختلفة مهداة 
إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
 وأكد خالل اللقاء على المستوى المتميز للتجربة الفنية في 
البحرين، وما تتضمنه الحركة التشكيلية فيها من عراقة 
وأصالة وإب��داع، مثنيًا على الحرص ال��ذي يوليه الفنانون 
من أبن��اء الوطن وس��عيهم للتأكيد على م��ا وصلت إليه 
البحرين من تقدٍم في الفنون التش��كيلية عبر المش��اركة 
في مختل��ف المحافل اإلقليمية والدولي��ة، إذ يعكس هذا 
النش��اط زخم النتاج التش��كيلي البحريني المليء باإلبداع 

والتفرد.
 من جهته، عبر الفنان التشكيلي محمود غريب عن تقديره 
المس��تمر ل��كل ما تولي��ه البحري��ن من دعم ومس��اندة 
للفنانين وأنش��طتهم بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري 

للمملكة في مختلف المجاالت.

ترأس اجتماع نواب العموم والمدعين العامين بـ»التعاون«.. النائب العام:

 »العدالة اإلصالحية لألطفال«
جاء لرعاية الطفل ومراعاة حقوقه

رأس النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين 
االجتماع الثالث عش��ر للن��واب العموم والمدعين 
العامين بدول مجلس التعاون الخليجي، أمس عبر 
تقنية االتصال المرئي، وذلك بحضور األمين العام 

لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فالح الحجرف.
ونوه النائب العام في كلمة افتتاحية إلى الجهود 
التي بذل��ت خالل الفترة الماضي��ة لتنفيذ قرارات 
النواب العم��وم والمدعين العامين، واس��تعرض 
فيها م��ا اس��تحدثته المملك��ة من التش��ريعات 
اإلجرائي��ة والعقابي��ة، وباألخ��ص فيم��ا يتعل��ق 
بالعقوب��ات والتدابي��ر البديلة ونظ��ام المحاكمة 
العاجل��ة والصلح والتصالح، وكذلك الوس��اطة في 
المس��ائل الجنائية، مش��يرًا إلى أن قانون العدالة 
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 
ق��د ج��اء تتويج��ًا لجه��ود المملك��ة التش��ريعية 
والمؤسسية في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه.     

وأجرى الن��واب العموم والمدع��ون العامون خالل 
االجتم��اع مباحث��ات في العديد م��ن الموضوعات 
وبمتطلب��ات  القضائ��ي  بالتع��اون  الصل��ة  ذات 
تحديث قواعد التعاون المش��ترك، وقواعد حماية 
الطف��ل خ��الل مرحل��ة التحقيق، وتطوير وس��ائل 

إدارات التفتي��ش القضائي بأجهزة النيابة العامة 
واالدع��اء العام في مجال تقيي��م األداء، فضاًل على 
النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة 
النياب��ات العامة واالدع��اء العام. كم��ا تم عرض 
التج��ارب الناجحة للنيابات وأجه��زة االدعاء العام، 
حي��ث عرضت النيابة العام��ة تجربتها في تطبيق 

قان��ون العدال��ة اإلصالحية لألطف��ال وحمايتهم 
من س��وء المعاملة والتنس��يق القائم بينها وبين 
مؤسسات المملكة المعنية بتطبيق القانون. وقد 
أصدر النواب العموم والمدعون العامون في ختام 
اجتماعهم مجموعة من القرارات من ش��أنها دعم 

أجهزة النيابة العامة واالدعاء العام.



 »الشورى« يزّكي نائبي الرئيس 
ورؤساء اللجان باستثناء »المرأة«

حسن الستري «

أك��د عدد من أعضاء مجلس الش��ورى 
توجه المجلس للتجديد لجمال فخرو 
وجميل��ة س��لمان نائب��ًا أول وثاني��ًا 
لرئي��س المجلس خالل ال��دور القادم 
بالتزكي��ة لع��دم وجود ني��ة لدى أي 
عضو آخ��ر لمنافس��تهما، مبينين أن 
لجان المجلس جميعها تتجه لحس��م 
رئاس��تها بالتزكي��ة أيضًا باس��تثناء 
لجن��ة الم��رأة التي يتوقع أن تش��هد 
منافسة بين الرئيسة الحالية ابتسام 
ال��دالل ورئيس��تها الس��ابقة فاطمة 

الكوهجي.
العض��و  احتف��اظ  األعض��اء  وأك��د 
المخضرم خالد المس��قطي برئاس��ة 
لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
للعام الس��ادس عش��ر على التوالي، 

واحتفاظ العضو دالل الزايد برئاسة 
والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة 
بالمجلس، وذلك للعام الحادي عش��ر 
عل��ى التوال��ي، واحتف��اظ العضوين 
الدكت��ور جهاد الفاضل وأحمد الحداد 
برئاس��ة لجنت��ي الخدم��ات وحق��وق 

اإلنسان للعام الثامن على التوالي.
وأكد العض��و فؤاد الحاج��ي أن لجنة 

المرافق العامة والبيئة تتجه لتجديد 
الثقة برئيسها الحالي الدكتور محمد 
حسن، مبينًا عدم رغبته في منافسته 
على رئاس��تها. كما ذكر رئيس لجنة 
الش��ؤون الخارجي��ة والدف��اع واألمن 
ي��ود  أن��ه  الغت��م  يوس��ف  الوطن��ي 
االحتف��اظ برئاس��ة اللجن��ة، إال أن��ه 
الدكتور  بالقول: »العض��و  اس��تدرك 

نيت��ه  أعل��ن  العجم��ان  عبدالعزي��ز 
الترشح لرئاسة اللجنة، وفي حال أصر 
على رغبته س��أتنازل له، وبالتالي لن 
تشهد اللجنة الخارجية انتخابات على 

منصب الرئيس«.
من جهتها، قالت رئيس لجنة الشباب 
س��بيكة الفضال��ة إن العض��و رض��ا 
منفردي أبدى رغبته في رئاسة اللجنة، 
وإنها ال تود الترشح لمنافسته، نظرًا 
إلى وجود اتفاق مس��بق بأن يتس��لم 
رئاس��تها هذا الدور. أم��ا على صعيد 
لجنة المرأة فقد أك��دت نائب رئيس 
اللجنة فاطمة الكوهج��ي رغبتها في 
منافس��ة رئيس��ة اللجن��ة الدكت��ورة 
ابتس��ام الدالل على منصب الرئيس، 
وبالتال��ي تصبح لجنة الم��رأة اللجنة 
الوحي��دة في مجل��س الش��ورى التي 
تحسم منصب الرئيس عبر التصويت.
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سفيرا المملكة في السودان وبلجيكا    يؤديان القسم أمام جاللته

 الملك: دور مهم لسفراء البحرين 
في دعم العالقات الثنائية وتعزيزها مع مختلف الدول

اس��تقبل حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه أمس في قصر الصخير الس��يد عبداهلل ربيعة 
س��فير مملكة البحرين ل��دى جمهورية الس��ودان، 
والسفير عبداهلل فيصل جبر الدوسري سفير مملكة 
البحري��ن لدى مملك��ة بلجي��كا، حيث أديا القس��م 
القانون��ي أمام جاللته بمناس��بة صدور المرس��وم 
الملكي بتعيينهما سفيرين فوق العادة مفوضين.

وهن��أ جالل��ة الملك المفدى الس��فيرين بمناس��بة 
تعيينهما في منصبيهما، معربًا عن تمنياته لهما 
التوفيق والس��داد في أداء مهامهما الدبلوماس��ية 
الجدي��دة، وكلفهم��ا جاللت��ه بنق��ل تحيات��ه إلى 
فخامة رئيس مجلس السيادة االنتقالي بجمهورية 
السودان الشقيقة وإلى صاحب الجاللة ملك مملكة 
بلجي��كا الصديق��ة وتمنياته الخالصة لش��عبيهما 
مزي��دًا من التقدم واالزده��ار، كما وجههما جاللته 

إل��ى االهتم��ام بمصالح أبناء البحري��ن في البلدين 
كاف��ة  تلبي��ة  عل��ى  والعم��ل  ورعاي��ة ش��ؤونهم 

احتياجاتهم.
ونوه جاللته إلى أهمية الدور الذي يضطلع به سفراء 
المملكة في دعم العالق��ات الثنائية وتعزيزها مع 
مختل��ف ال��دول وتوثيق مج��االت التع��اون المثمر 
والتنس��يق المش��ترك، مؤكدًا رع��اه اهلل أن مملكة 
البحرين تحرص على بناء عالقات طيبة ومد جس��ور 

التع��اون م��ع مختلف ال��دول الش��قيقة والصديقة 
انطالقًا م��ن مبادئ الثقة واالحت��رام المتبادل بما 
يعود بالخير والمنفعة على شعب البحرين وشعوب 

هذه الدول.
م��ن جانبهما، رفع الس��فيران أس��مى آيات الش��كر 
وبالغ التقدير واالمتنان إلى المقام السامي لصاحب 
الجالل��ة، معربين عن عظيم اعتزازهما بهذه الثقة 

الملكية السامية.

اعتراف متبادل بشهادات 
التطعيم بين البحرين واألردن

توصل��ت حكومتا مملك��ة البحرين والمملكة األردنية الش��قيقة، 
إلى اتفاق بشأن االعتراف المتبادل بشهادات التطعيم المتعلقة 
بفيروس كورونا )كوفيد19( بعد مباحثات رس��مية جرت بينهما، 
فضاًل عن اتصاالت بين وزارتي الخارجية والصحة في كال البلدين، 
في إطار التنس��يق والتعاون المس��تمر بين البلدين. وس��يتمكن 
الحاصلون على ش��هادة التطعيم من التنقل بين البلدين اعتبارًا 
من اليوم، ب��دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند 
الوصول، مع مراعاة تطبيق التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية 
األخرى المعتمدة ف��ي جهة الوصول والتي يتم تحديثها لضمان 
أمن وسالمة المسافرين في ظل الظروف الحالية. وسيتم التعرف 
على الش��هادات الصادرة رقميًا، مما يس��هل بش��كل كبير عملية 
الدخول إلى البلدين، وستسهم هذه االتفاقية في تعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وزير التربية: مجهودات 
استثنائية للمعلمين في 

استمرارية الخدمة التعليمية
أش��اد وزير التربية والتعليم 
النعيم��ي  ماج��د  الدكت��ور 
االس��تثنائية  بالمجه��ودات 
المعلم��ون  بذله��ا  الت��ي 
والمعلم��ات ف��ي المملك��ة 
خالل جائح��ة كورونا، والتي 
ف��ي  إس��هامها  له��ا  كان 
الخدم��ة  تقدي��م  اس��تمرار 
رغ��م  للطلب��ة  التعليمي��ة 
كّل التحّدي��ات، مش��يرًا إل��ى 
أّن مناس��بة الي��وم العالمي 
يص��ادف  ال��ذي  للمعّل��م، 
الخام��س من ش��هر أكتوبر 

م��ن كّل عام، هي فرص��ة للتنويه بقصص النجاح التي س��ّطرها 
المعّلم��ون ف��ي م��دارس المملكة خالل فت��رة الجائح��ة، والتي 
عكس��ت ما يتحّلون ب��ه من تف��اٍن وإخالص ومثاب��رة ورغبة في 
اإلنجاز، مبّينًا أّن إس��هام المعلمي��ن كان واضحًا وجليًا في تصوير 
ال��دروس التعليمي��ة وبّثها في تلفزيون البحري��ن، باإلضافة إلى 
ال��دروس التي نّفذها المعّلمون وتّم نش��رها م��ن خالل 14 قناة 
ف��ي اليوتيوب، لكي تكون متاحة للطلبة ف��ي بيوتهم أثناء فترة 
الجائحة، ومن ضمنها قناة لدروس التعليم الفّني والمهني، وقناة 

للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
وثمن النعيمي الدور الكبير الذي قام به المعلمون لتنفيذ الخيارات 
المقّدم��ة للطلبة لمواصلة تعليمهم، وم��ن بينها الدروس التي 
نّفذها المعلمون للطلبة الذي اختاروا الحضور الفعلي للمدارس، 
والدروس المنفّذة عن طريق Microsoft Teams والمساهمة في 
إنش��اء الدروس المرفوعة على البوابة التعليمية، مما مّكن جميع 
الطلبة من مواصلة تعليمهم، كلٌّ حسب ظروفه ومقدرته، مؤكدًا 
أّن المعّلم س��يظّل ش��ريكًا أساس��يًا في تطوير المناهج والبرامج 
التدريبية وطرائق التدريس واألنش��طة، أثن��اء مراحل التخطيط 
والتنفي��ذ والتقييم، مش��يرًا إلى أّن المعّلم هو ال��ذي ترتكز عليه 
عملي��ة التطوي��ر، ألّنه المنّفذ األساس��ي لها في المي��دان. ونّوه 
بال��دور الجليل الذي تقوم ب��ه كلية البحري��ن للمعلمين في رفد 
الم��دارس بالعناصر المميزة في مج��ال التدريس، وفي تأهيلهم 
وتدريبهم وتزويدهم بالمه��ارات المطلوبة إلنجاز مهاّمهم على 

أكمل وجه.

 حميدان يطلع »األمم المتحدة اإلنمائي« 
على مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بح��ث وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حمي��دان، خ��الل لقائه ف��ي مكتبه بمبن��ى الوزارة 
منس��ق األمم المتح��دة والممثل المقي��م لبرنامج 
األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي باإلنابة ل��دى المملكة 
محمد الزرقاني، بحضور عدد من مسؤولي البرنامج، 
س��بل تعزي��ز التعاون بي��ن الجانبين واس��تعراض 
أوجه المشاريع اإلنمائية التي تنفذها وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة في إط��ار ح��رص الحكومة 
لتحقيق متطلبات التنمية الش��املة، باإلضافة إلى 
استعراض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتقدم 
المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
المنص��وص عليها ف��ي خطة التنمية المس��تدامة 
2030، والتي خطت المملكة فيها خطوات متقدمة 
بتنفيذ المش��روعات التنموية لجميع أفراد وشرائح 

المجتمع.
وأكد حميدان اس��تمرار دعم وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لجهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ف��ي المج��االت التنموية، مش��يرًا في هذا الس��ياق 

إلى جهود الحكوم��ة لمواجهة آث��ار جائحة كورونا 
صحيًا واقتصاديًا واجتماعي��ًا، الفتًا إلى التوجيهات 
الملكية الس��امية لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بتخصيص حزم��ة مالية لدعم 
جميع القطاع��ات االقتصادية، فض��اًل عن الحماية 
االجتماعية، حيث ساهمت هذه الحزمة المالية على 

استقرار سوق العمل المحلي واستدامته.
من جانب��ه، أش��اد الزرقان��ي بالتعاون والش��راكة 

الفاعل��ة م��ع وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة 
ومس��اندتها لعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في المجاالت المتعلقة ذات الصلة، منوهًا باهتمام 
المملك��ة واألجه��زة الحكومي��ة المعني��ة بتحقيق 
أه��داف التنمية المس��تدامة 2030 خ��الل المرحلة 
القادمة، الفتًا ف��ي هذا اإلطار إلى ما نفذته الوزارة 
م��ن مب��ادرات وإنج��ازات ضم��ن أه��داف التنمي��ة 
المس��تدامة في مجاالت التعليم الجيد والمس��اواة 

بين الجنسين والعمل الالئق ونمو االقتصاد.

 »الفريق الوطني«: 52٪ من مصابي 
»كورونا« لم يتلقوا »المنشطة« خالل 3 أشهر

أك��د الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا، أن الدراسات والمؤش��رات الوطنية كشفت 
فاعلي��ة الجرعة المنش��طة من التطعي��م المضاد 
لفيروس كورونا، مش��يرًا إلى أنه منذ 1 يوليو وحتى 
1 أكتوب��ر فإن الذين تعرض��وا لإلصابة بالفيروس 
52%منه��م لم يأخذوا الجرعة المنش��طة، في حين 
أن فق��ط 3% كان��وا م��ن الحاصلي��ن عل��ى الجرعة 

المنش��طة، مما يدل على أهمية الجرعة المنشطة 
في رفع االستجابة المناعية للجسم.

وأض��اف أنه ف��ي ح��ال اإلصاب��ة بالفي��روس، فإن 
الجرع��ة المنش��طة تس��اهم في تخفي��ف األعراض 
والمضاعف��ات المصاحب��ة للفيروس عن��د الحاالت 
القائمة التي قد تس��تدعي تلق��ي العالج أو دخول 

العناية المركزة أو الوفاة. 

ون��وه الفريق الوطن��ي الطبي ب��أن البحرين أتاحت 
الجرعة المنش��طة لجميع التطعيمات، داعيًا جميع 
الفئ��ات المؤهل��ة مم��ن تنطب��ق عليهم ش��روط 
الجرع��ة المنش��طة للمب��ادرة بأخذها ع��ن طريق 
التس��جيل عبر الموق��ع اإللكترون��ي التاب��ع لوزارة 
تطبي��ق  عب��ر  أو   healthalert.gov.bh الصح��ة 

»مجتمع واعي«.

وزير التربية والتعليم
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 »األوقاف السنية«: التوجيهات بـسرعة عودة الصلوات 
لما كانت عليه تعكس حرص الملك على الشعائر

ثمن رئيس مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ الدكتور راشد الهاجري 
التوجيه الملكي الس��امي م��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، إلى 
اإلس��راع ف��ي العمل على ع��ودة الصل��وات إلى ما كان��ت عليه في 
السابق بالمساجد والجوامع مع األخذ باالحترازات الالزمة بما يتفق 
م��ع الضوابط والش��روط الصحي��ة التي تمكن المصلي��ن من أداء 
عباداتهم وصالتهم في يس��ر وسهولة. وأشاد بمدى حرص جاللته 
على إقامة ش��عائر الدين اإلس��المي الحنيف والحفاظ على س��المة 
الجميع في ظل الظروف االس��تثنائية التي تمر بها المملكة وكافة 
دول العالم، مؤكدًا أن هذه الخطوة الس��ديدة المباركة ستبث روح 
الفرح والس��رور والطمأنينة في قلوب كافة المواطنين والمقيمين 
عل��ى أرض المملكة التي س��يتمكن المصلون م��ن خاللها من أداء 
عباداتهم وصالتهم في يسر وسهولة، داعيًا اهلل عز وجل أن يحفظ 
بالدنا وسائر بالد المسلمين والعالم أجمعين من كل شر ومكروه. د. راشد الهاجري

»األوقاف الجعفرية«: توجيهات اإلسراع بعودة 
الصالة تعكس االهتمام الملكي بدور العبادة

رفع رئيس األوقاف الجعفرية يوس��ف 
الصال��ح ونياب��ة ع��ن كاف��ة أعض��اء 
مجلس األوقاف الجعفرية ومنتس��بي 
اإلدارة أس��مى آيات الش��كر والتقدير 
واالعت��زاز إل��ى مقام حض��رة صاحب 
عيس��ى  ب��ن  المل��ك حم��د   الجالل��ة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه بمناس��بة ص��دور التوجيه 
الملكي السامي والمتمثل في اإلسراع 
بالعم��ل على عودة الصل��وات إلى ما 
كان��ت عليه في الس��ابق بالمس��اجد 
والجوامع مع األخذ باالحترازات الالزمة 
بم��ا يتفق م��ع الضوابط والش��روط 
الصحي��ة الت��ي تمك��ن المصلين من 
أداء عباداته��م وصالته��م بس��كينة 
واطمئن��ان. كم��ا رف��ع فائق الش��كر 
والتقدي��ر إلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء على 
جهود س��موه الكبي��رة والموفقة في 
قيادة فريق البحرين، والجهود الكبيرة 
والمعط��اءة للطواقم الصحية بتوفير 

البيئ��ة المؤاتي��ة الس��تتباب الصحة 
واألخذ باألسباب حتى مّن اهلل سبحانه 

وتعالى علينا بلطفه وكرمه. 
وأكد الصالح أّن هذه القرارات تعكس 
م��ا يولي��ه جاللة المل��ك م��ن رعايٍة 
وعناي��ة دائم��ٍة ل��دور العب��ادة ف��ي 
المملكة، منوهًا بأن هذه التوجيهات 
الكريمة أش��اعت البهجة والسرور في 
نفوس المواطني��ن وعموم المصلين 
وتحم��ل مزي��دًا م��ن الخير والبش��رى 
في ع��ودة الحي��اة العامة إلى س��ابق 
عهده��ا، س��ائاًل المولى ع��ز وجل أن 
يديم على جاللة الملك المفدى موفور 
الصحة وطول العمر، وأن يمده بعونه 
وتس��ديده لكل م��ا فيه خي��ر وصالح 
ه��ذا الوطن المعط��اء وأبنائه الكرام 
وأن يديم على وطنن��ا نعمَتْي الصحة 

واألمان، إنه سميع مجيب الدعاء.

يوسف الصالح

 نواب: التوجيه الملكي بعودة الصلوات 
في المساجد لسابق عهدها بث الفرح والسرور والطمأنينة 

أك��د ن��واب، أن التوجيه الملكي الس��امي لحض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى بع��ودة الصل��وات في 
المس��اجد إلى اإلس��راع في ع��ودة الصلوات إل��ى ما كانت 
عليه في الس��ابق بالمس��اجد والجوامع، بث الفرح والسرور 

والطمأنينة في قلوب كافة المصلين.
وأش��اروا إلى أن دور العب��ادة أثبتت للجميع أنها بعيدة عن 
اإلصابات بفي��روس كورونا بفضل ما تحل��ى به المصلون 

من تطبيق اإلجراءات االحترازية بحذافيرها.
وأش��اد رئي��س لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدف��اع واألمن 
الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين بالتوجيه 
الملكي السامي مع األخذ باالحترازات الالزمة بما يتفق مع 
الضوابط والشروط الصحية التي تمكن المصلين من أداء 

عباداتهم وصالتهم في يسر وسهولة.
وأش��ار إلى أن التوجيه الملكي الس��امي بث الفرح والسرور 
والطمأنين��ة في قل��وب كافة المواطني��ن والمقيمين على 
أرض المملك��ة، بع��ودة الصلوات في المس��اجد بالش��كل 

الطبيعي مع األخذ باالعتبار االحت��رازات الصحية، الفتًا في 
الوقت نفسه إلى أن دور العبادة أثبتت للجميع أنها بعيدة 
اإلصابات بفي��روس كورونا بفضل ما تحل��ى به المصلون 

من تطبيق اإلجراءات االحترازية بحذافيرها«.
كما أش��اد بمدى ح��رص جاللة الملك المف��دى على إقامة 
ش��عائر الدي��ن اإلس��المي الحني��ف والحفاظ على س��المة 
الجميع في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها المملكة 
وكاف��ة دول العال��م، مثمنًا جه��ود فريق البحري��ن بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء التي س��اهمت في عودة الحياة 

إلى طبيعتها.
وأك��د على ضرورة االلتزام بالق��رارات الصادرة من الجهات 
المختص��ة، والمتمثل��ة ف��ي اتخ��اذ اإلج��راءات االحترازية 
الالزمة مثل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات للحيلولة 
دون ع��ودة »كورونا« من أجل الحفاظ على صحة وس��المة 

كافة المصلين.
م��ن جانبه، ثم��ن النائ��ب عبدال��رزاق حطاب االس��تجابة 

الملكي��ة الس��امية للمطلب الش��عبي المتمث��ل في عودة 
الحياة إل��ى طبيعتها في المس��اجد والجوامع ودور العبادة 
ف��ي الفروض الخمس��ة وص��الة الجمعة، تزامن��ًا مع عودة 
الحياة الطبيعية في كافة مرافق البالد. وأشاد بالتوجيهات 
المس��اجد والجوام��ع لجمي��ع  الس��امية، بفت��ح  الملكي��ة 
الفروض وصالة الجمع��ة لما كان عليه قبل جائحة كورونا 
)كوفيد19(، بما يحقق مقاصد الش��ريعة اإلسالمية لحفظ 
األرواح والصح��ة العام��ة للمصلين، كبارًا وصغ��ارًا. وثمن 
جهود فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

وتقديم الفحوصات والتطعيمات للجميع بال استثناء.
وأك��د حط��اب، أن العديد م��ن دول المنطق��ة أعادت رص 
الصف��وف في الصل��وات بعد فتح المس��اجد والجوامع، وأن 
الشعب البحريني سعد وفرح بما تحقق من نتائج وإنجازات 
بجه��ود فريق البحري��ن والش��راكة المجتمعي��ة للتصدي 

لجائحة كورونا )كوفيد19(.
م��ن جانبه، أش��اد عضو لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع 

واألم��ن الوطن��ي ب��در الدوس��ري، بالتوجيه��ات الملكي��ة 
الس��امية والتي وج��ه فيها جاللت��ه بعودة الصل��وات إلى 

المساجد والجوامع كما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأكد الدوس��ري ض��رورة االلت��زام بالقرارات الص��ادرة عن 
الجهات المختصة ح��ول اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 
مثل التباعد االجتماعي وغي��ره، وذلك للحيلولة دون عودة 

»كورونا« وحفاظًا على صحة وسالمة المصلين.
وأثنى على وعي المواطنين والمقيمين في تسطيح منحنى 
إصاب��ات »كورون��ا« والحفاظ على المع��دالت المنخفضة، 
حي��ث تع��د البحري��ن م��ن أفضل ال��دول الت��ي نجحت في 
تخفي��ض حاالت »كورون��ا« وتقليل ع��دد اإلصابات، وذلك 
بفض��ل اهلل ثم اللجنة التنس��يقية لمجابه��ة كورونا، حيث 
نجحت ب��كل كف��اءة واقتدار ه��ذا النجاح الباه��ر الذي نال 
إعج��اب المجتمع الدول��ي، بتوجيهات من صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ثم جهود الكادر الطبي الذي سهر ليل نهار 

لكي نصل إلى بر األمان.

 مشايخ: التوجيه الملكي بعودة 
الصلوات لما كانت عليه بشارة خير للجميع

حسن الستري «

أكد مش��ايخ، أن توجيه حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الب��الد المفدى، 
باإلس��راع بالعمل على عودة الصل��وات إلى ما كانت 
عليه ف��ي الس��ابق بالمس��اجد والجوامع، م��ع األخذ 
باالحترازات الالزمة بما يتفق مع الضوابط والشروط 
الصحي��ة التي تمك��ن المصلين م��ن أداء عباداتهم 
وصالتهم في يس��ر وس��هولة، يعتبر بشارة خير إلى 

عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأش��اروا ل��� »الوطن« إل��ى أن التوجيه الس��امي نزل 
بلس��مًا على قلوب جميع المصلين، موضحين أن هذا 
التوجيه جاء بعد ما لمسه الجميع من التزام مرتادي 
هذه الجوامع والمس��اجد بالتوجيه��ات الصادرة عن 

الفريق الوطني الطبي.
وق��ال الش��يخ الدكت��ور عبداللطي��ف آل محم��ود: إن 
»توجيه��ات صاح��ب الجالل��ة الملك المف��دى جاءت 
اس��تجابة إلى دعوات المس��لمين ف��ي البحرين بأن 
تعود إلى المساجد إلى حركتها الطبيعية، خاصة في 
ه��ذه المرحلة، إذ إن البحرين اس��تطاعت باإلجراءات 
الت��ي اتخذتها أن تقل��ل اإلصابات بجائح��ة كورونا، 
على الرغم أنها في بالد أخرى تزداد بشكل ملحوظ«.

وق��دم ش��كره إلى جالل��ة الملك المف��دى، على هذه 
االس��تجابة لدعوات المؤمنين بأن تعود المس��اجد 
إلى س��ابق عهدها، حي��ث تحمل بش��ارة خير لعودة 
الحركة إلى طبيعتها والعودة إلى مرحلة الطمأنينة، 
خصوص��ًا أن معدل اإلصابات في انخفاض مس��تمر، 
بس��بب وعي الناس واإلج��راءات المتخذة من الفريق 
الوطني، داعيًا إلى أخذ االحتياطات من أجل االستمرار 

في االنخفاض وعدم العودة إلى االرتفاع.
من جانبه، قال الش��يخ محس��ن العصفور: إن »جاللة 
الملك المفدى هو الحامي األمين للدين والوطن كما 
ينص الدس��تور، ولذلك فإننا ال نستغرب من جاللته 
حرصه على أن تعود الحركة في المس��اجد والجوامع 

إلى سابق عهدها مع مراعاة االشتراطات الصحية«.

وأوض��ح أن البحرين ش��هدت بفضل جه��ود الفريق 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  ووع��ي  الطب��ي  الوطن��ي 
ومبادرتهم إلى أخ��ذ اللقاحات، انخفاضًا ملحوظًا في 
اإلصابات، أدى إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا 
في كثير من القطاع��ات، الفتًا إلى أن توجيه جاللته 
بش��ائر خير بأن تعود األمور إل��ى نصابها كما كانت 
قبل الجائحة، داعيًا الجميع إلى االلتزام باالشتراطات 

الصحية المقررة من الفريق الوطني.
بينم��ا أكد الش��يخ عادل المع��اودة، أن توجيه جاللة 
الملك المفدى نزل بلس��مًا على قلوب أهل المساجد، 
وما جاء هذا التوجيه إال لما لمس��ه الجميع من التزام 
مرت��ادي هذه الجوامع والمس��اجد بالتوجيهات، ولذا 
الب��د م��ن أن تعود األم��ور لطبيعتها في المس��اجد 

والجوام��ع كما عادت في أغل��ب القطاعات وفق خطة 
مدروس��ة. ولفت إل��ى أن انخفاض نس��بة اإلصابات، 
كان بسبب وعي المواطنين والمقيمين الذين بادروا 
بأخذ التطعيم، لذلك ج��اء التوجيه الملكي في وقت 
كان الناس في أش��د الش��وق لرجوع حركة المساجد 
والجوام��ع إلى طبيعته��ا، مجددًا ش��كره إلى صاحب 
جالل��ة الملك المف��دى، على هذا التوجي��ه الذي جاء 
تلبي��ة ألهل المس��اجد، وجاللت��ه كان س��باقا للخير 
خاصة فيما يخص الدين وهذا ليس غريب عليه، فهو 

الحامي األمين للدين والوطن.
م��ن جانب آخ��ر، ثمن الش��يخ فاضل فتي��ل التوجيه 
الملك��ي، خصوص��ًا أننا ش��هدنا في اآلون��ة األخيرة 
انخفاض��ًا ملحوظ��ًا ف��ي اإلصاب��ات بس��بب جه��ود 
الفريق الوطن��ي ووعي المواطنين الذين بادروا بأخذ 
التطعيم��ات، وبالتال��ي الب��د أن تع��ود الحركة إلى 
المساجد والجوامع كما عادت إلى كثير من القطاعات.

وأض��اف، أن تأكي��د جاللة المل��ك المف��دى على أن 
تك��ون ع��ودة الحرك��ة ف��ي المس��اجد والجوامع إلى 
س��ابق عهدها مقرونة بمراعاة الشروط والضوابط 
الصحية المقررة، إيمان من جاللته بوعي المواطنين 
والمقيمي��ن الذي��ن كان له��م ال��دور األس��اس في 

انخفاض عدد اإلصابات.

الخبر بعث رسالة مطمئنة.. مواطنون:

التوجيه الملكي أفرحنا وسر قلوبنا فشكرًا جاللتك
عباس المغني «

أكد مواطنون، أن توجي��ه حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، باإلسراع 
بالعم��ل على ع��ودة الصل��وات إلى ما كان��ت عليه في 
السابق بالمساجد والجوامع، بشارة خير ورسالة واضحة 
تعبر ع��ن النجاح الكبير لفريق البحري��ن الطبي بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س الوزراء في تحجي��م الجائحة وقيادة 
س��فينة الوطن إل��ى بر األم��ان. وعبروا ع��ن امتنانهم 
العميق لجاللة الملك المفدى على توجيهاته السامية، 
حيث ارتس��مت البس��مة وتعابير الفرح على المواطنين 
والمقيمي��ن بس��ماع التوجي��ه الملك��ي، مؤكدي��ن أن 
التوجي��ه الملك��ي يبع��ث رس��الة مطمئن��ة إل��ى كل 

المواطنين والمقيمين بأن الحياة عادت إلى طبيعتها.
وقال المواطن خالد القعود: »منذ أن س��معت التوجيه 
الملكي الس��امي بإع��ادة الصلوات على م��ا كانت عليه 
في المساجد، شعرت بس��عادة غامرة، وكأنه يوم عيد، 

الصالة في المسجد أمنية كل مسلم«.
وأض��اف، أن التوجي��ه الملكي الس��امي، أثل��ج صدورنا، 
خصوص��ًا وأن التوجي��ه نابع م��ن ح��رص جاللته على 
تس��هيل كل م��ا يف��رح المواطني��ن والمقيمي��ن على 
ه��ذه األرض الطيبة، مؤكدًا أن ه��ذه التوجيه المبارك 

كان ال��كل ينتظ��ره بف��ارغ الصبر ليمارس��وا عباداتهم 
وش��عارئرهم التعبدية كما كانوا في السابق.الفتًا إلى 
أن اللجوء إلى اهلل من أسباب كشف البالء داعيًا أن يحفظ 

اهلل البحرين وأن توفق لمافيه الخير.
 وأش��ار إلى أن حكمة وتوجيهات جاللة الملك المفدى، 
وإرادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئي��س الوزراء، أب��رزت دور البحرين 
عالمي��ًا ف��ي إدارة أزم��ة كورون��ا بطريق��ة احترافي��ة، 
وتوفير العالج واللق��اح للجميع مجانًا، ما مكن البحرين 
من العبور إلى ش��اطئ الس��الم وتج��اوز طوفان كورونا 

العالمي.
وأش��اد القع��ود، بالتوجي��ه الملك��ي الس��امي بعودة 
الصل��وات إل��ى طبيعته��ا كم��ا كان��ت في المس��اجد، 
ليتمكن كل إنسان على هذه األرض من إقامة الفروض 
والصل��وات بكل حرية واطمئنان. ب��دوره، قال المواطن 
أحمد منصور: »أنا سعيد جدًا بالتوجيه الملكي السامي، 
فقد اشتقنا كثيرًا وانتظرنا كثيرًا لسماع هذه التوجيهات 
بعودة الصلوات إلى طبيعتها في المساجد والجوامع«. 
وأضاف قائاًل »اش��تقنا للصالة في المساجد وفق الحياة 
الطبيعية ولقاء األحبة والناس في المساجد، فالمسجد 
عب��ادة وروحانية وكذلك له بع��د اجتماعي عميق حيث 

يتعارف الناس ويتعاونون على البر والتقوى«.

وأك��د منص��ور أن الصالة في المس��جد أكث��ر روحانية، 
مؤكدًا أن التوجيه الملكي يجسد نجاح الجهود الوطنية 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في مواجهة الجائحة وما يق��وم به الفريق الوطني من 

دور وطني.
بينما قدم المواطن أحمد الحداد، الش��كر لجاللة الملك 
المفدى، والفريق الطبي بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء، على ع��ودة الصل��وات على ما كان��ت عليه في 
المس��جد والجوام��ع. وأك��د أن التوجي��ه الملكي يبعث 
رس��الة طمأنة إلى كل مواطن ومقيم بأن الحياة عادت 
إل��ى طبيعته��ا، وأن البحرين نجحت في تج��اوز األزمة، 
مبين��ًا أن البحرين س��باقة حيث كانت من أس��رع الدول 
ف��ي التعافي من آث��ار جائح��ة كورونا. وقال: »نش��عر 
بفرحة شديدة بعودة الصلوات إلى طبيعتها كما كانت 
في المس��اجد والجوام��ع، وإقامة الفرائ��ض والصلوات 
الخمس. إلى ذلك، قال المواطن جعفر علي: »أنا سعيد 
لتوجيه جالل��ة الملك المفدى بع��ودة الصلوات إلى ما 
كان��ت عليه، وه��ذه التوجيه��ات تعكس ثق��ة صاحب 
الجالل��ة بالت��زام المواطني��ن والمقيمي��ن بالتعالي��م 
واالحترازات الصحية«. وعبر عن شكره للحكومة على ما 
بذلته من جهود للحفاظ عل��ى الصحة العامة وحماية 

االقتص��اد، وتقدي��م الفحوص��ات المجاني��ة وتقدي��م 
التطعيم للمواطنين والمقيمين دون اس��تثناء، بهدف 
تحصي��ن المجتمع من خالل تلق��ي التطعيمات الالزمة 
للقض��اء عل��ى الفيروس وع��ودة الحي��اة الطبيعية إلى 
س��ابق عهدها، مؤكدًا أن جاللة المل��ك أصدر توجيهه 
لوج��ود مؤش��رات إيجابي��ة. وأش��ار إل��ى أن ص��الة في 
المساجد تعتبر من أهم الشعائر لدى المسلمين، فقبل 
كورونا كانت المساجد تزدحم للصالة ويمتلئ المسجد 
بالكامل وبعض المصلين خارج المسجد، ولكن في ظل 
كورونا وض��ع الصالة اختلف، حي��ث أفرحنا جاللة الملك 

المفدى بعودة الصالة إلى ما كانت عليها.
وق��ال: إن »الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لجائحة 
في��روس كورون��ا برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئي��س الوزراء كرس نفس��ه ووقته لجعل صحة 
المواطني��ن والمقيمي��ن أولوية قص��وى، خصوصًا وأن 
الفريق الوطني يس��ير بخطوات ثابت��ة ومنهجية عالية 

للتعامل مع هذه الظروف الصحية الطارئة«.
فيما أكد الحاج علي رضي، أن التوجيه الملكي الس��امي 
بش��ارة خير للجميع، موضحًا في الوقت نفسه أن إقامة 
العب��د الصالة في المس��اجد والجوام��ع توفيق من اهلل 
ومحب��ة منه، مؤكدًا أن مش��اعر الش��كر واالمتنان تمأل 

القلوب.

آل محمود: التوجيه الملكي استجابة لدعوات المسلمين بتفريج الكرب 

العصفور: الملك الحامي األمين للدين والوطن 

المعاودة: الملك سباق دائمًا فيما يخص الدين 

فتيل: التوجيه الملكي جاء إيمانًا بوعي المواطن والمقيم 



(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
أهــم الخـــدمات اإللكترونيــة 

في تطبيق مجتمع واعي.
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52 % من المصابين منذ يوليو لم يأخذوا “المنشطة”
المنامة - بنا

للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
لفيروس كورونا أن الدراسات والمؤشرات 
الوطنية كشـــفت فاعلية الجرعة المنشطة 
مـــن التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه منـــذ 1 يوليـــو وحتـــى 1 

أكتوبر 2021 مـــن الذين تعرضوا لالصابة 
بالفيروس 52 %  منهم لم يأخذوا الجرعة 
المنشـــطة، في حيـــن أن فقـــط 3 % كانوا 
مـــن الحاصلين على الجرعة المنشـــطة، ما 
يـــدل علـــى أهميـــة الجرعة المنشـــطة في 

رفع االستجابة المناعية للجسم.

وأضـــاف أنه في حـــال اإلصابة بالفيروس 
فإن الجرعة المنشطة تساهم في تخفيف 
المصاحبـــة  والمضاعفـــات  األعـــراض 
للفيـــروس عند الحـــاالت القائمـــة التي قد 
تســـتدعي تلقـــي العالج أو دخـــول العناية 

المركزة أو الوفاة.

جاللة الملك يوجه لعودة الصلوات 
بالمسـاجد والجـوامـع كما السـابق

المنامة - بنا

وّجـــه عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، إلى اإلسراع بالعمل على 

عـــودة الصلوات إلى ما كانت عليه في الســـابق 
بالمســـاجد والجوامـــع مـــع األخـــذ باالحتـــرازات 
مـــع الضوابـــط والشـــروط  بمـــا يتفـــق  الالزمـــة 
الصحية التي تمكن المصلين من أداء عباداتهم 

وصالتهـــم فـــي يســـر وســـهولة. وكان جاللتـــه 
قد اســـتقبل، فـــي قصـــر الصخير أمـــس، رئيس 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبد 

)02(الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
SAFAR 1443 2828 صفر 
OCT 2021 55 أكتوبر

Year: 13السنة
No: 4739العدد
TUEالثالثاء

ترأس ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس بقصر القضيبية. 
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، وبمناســـبة األمر 
الملكـــي الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
رقـــم )35( لســـنة 2021 بدعـــوة مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب لالنعقـــاد، هّنأ مجلس 

والشـــورى  النـــواب  مجلســـي  الـــوزراء 
بهذه المناســـبة، معرًبا عـــن تطلعه لتعزيز 
التعاون الثنائي بين السلطتين ومواصلة 
التنسيق والشراكة بما يعود بالنماء على 
وتحقيـــق  للمواطنيـــن،  والخيـــر  الوطـــن 

األهداف المرجوة.

وأعـــرب المجلـــس عـــن تضامـــن مملكـــة 
البحرين مع سلطنة ُعمان الشقيقة جراء 
اآلثـــار التـــي تعرضـــت لها بســـبب إعصار 
جّلـــت  هللا  المجلـــس  داعًيـــا  “شـــاهين”، 
قدرته أن يحفظ ســـلطنة ُعمان وشـــعبها 

من كل سوء.

تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين السلطتين 
مجلس الوزراء: تضامن مع سلطنة عمان جراء آثار إعصار “شاهين”

المنامة - بنا
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 األخذ باالحترازات الالزمة بما يتفق مع الضوابط والشروط الصحية 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــال 
ســـلطنة عمـــان جمعة الكعبـــي إنه مع 
اقتـــراب الحالـــة المداريـــة “شـــاهين” 
إلـــى الســـواحل العمانيـــة، المصحوبة 
تـــم  الشـــديدة،  والريـــاح  باألمطـــار 
التواصل مع البحرينيين عبر وســـائل 
والرســـائل  االجتماعـــي  التواصـــل 
“الواتســـاب”؛  وتطبيـــق  النصيـــة 
لتحذيرهـــم بأخـــذ الحيطـــة والحـــذر 
وتوجيهـــات  بإرشـــادات  والتقيـــد 
كمـــا  بالســـلطنة،  المختصـــة  الجهـــات 
دعتهـــم للتواصـــل مع الســـفارة لطلب 

المساعدة.
وصـــرح الســـفير لــــ “البالد“ بـــأن هناك 
من المواطنين من يســـكنون الشريط 
الســـاحلي، فضـــال عـــن مجموعـــة من 
الطلبـــة التي تبعـــد مبانيهم نحو 500 

متـــر مـــن الســـاحل، مؤكـــدا أنـــه تـــم 
االطمئنـــان على جميع المواطنين من 
أســـر وطلبـــة بالتواصل معهـــم، فضال 
وزارة  مـــع  المســـتمر  التواصـــل  عـــن 
الخارجيـــة العمانيـــة ومركـــز األرصاد 
والحـــاالت الطارئـــة لإلبـــالغ عـــن أي 

شكاوى أو بالغات.
وذكـــر أنـــه تـــم نقـــل 11 مـــن الطـــالب 
البحرينييـــن من منطقـــة الموالح في 
محافظـــة مســـقط إلـــى فنـــادق آمنـــة 
في العاصمة، كما تم توفير ســـكن لـ 5 
من الطلبة تواصلوا مع الســـفارة وتم 
نقلهـــم إلـــى فنـــادق بعيـــدة عـــن مركز 

الحالة المدارية.
وأكـــد الكعبي أن أوضـــاع البحرينيين 
فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن اإلعصـــار 

بخير.

الكعبي لـ “^”: البحرينيون 
بخير ونقل الطلبة إلى فنادق آمنة

ليلى مال اهلل



تـــرأس النائب العـــام علـــي البوعينين 
االجتماع الثالث عشـــر للنواب العموم 
مجلـــس  بـــدول  العاميـــن  والمدعيـــن 
انعقـــد  والـــذي  الخليجـــي،  التعـــاون 
أمـــس عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
وذلك بحضـــور األمين العـــام لمجلس 
التعـــاون نايـــف بـــن فـــاح الحجـــرف، 
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية 
نـــّوه فيهـــا إلـــى الجهـــود التـــي بذلـــت 
خال الفتـــرة الماضية لتنفيذ قرارات 

النـــواب العمـــوم والمدعيـــن العاميـــن، 
اســـتحدثته  مـــا  فيهـــا  واســـتعرض 
المملكـــة مـــن التشـــريعات اإلجرائيـــة 
يتعلـــق  فيمـــا  وباألخـــص  والعقابيـــة 
بالعقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة ونظام 
المحاكمـــة العاجلة والصلح والتصالح 
المســـائل  فـــي  الوســـاطة  وكذلـــك 
الجنائية، مشيًرا إلى أن قانون العدالة 
اإلصاحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم من 
سوء المعاملة قد جاء تتويًجا لجهود 
المملكة التشـــريعية والمؤسســـية في 

رعاية الطفل ومراعاة حقوقه.
العمـــوم  النـــواب  أجـــرى  وقـــد  هـــذا،   
والمدعـــون العامون خـــال االجتماع 
مباحثات في العديد من الموضوعات 
القضائـــي  بالتعـــاون  الصلـــة  ذات 
وبمتطلبـــات تحديث قواعـــد التعاون 
الطفـــل  حمايـــة  وقواعـــد  المشـــترك، 
وتطويـــر  التحقيـــق،  مرحلـــة  خـــال 
القضائـــي  التفتيـــش  إدارات  وســـائل 
بأجهزة النيابـــة العامة واالدعاء العام 
فـــي مجـــال تقييـــم األداء، فضـــًا عن 

النظر في مشـــروع قانون استرشادي 
العامـــة  النيابـــات  أجهـــزة  لتنظيـــم 

واالدعاء العام.
 كمـــا تـــم عـــرض التجـــارب الناجحـــة 
للنيابات وأجهزة االدعاء العام، حيث 

عرضـــت النيابـــة العامـــة تجربتها في 
اإلصاحيـــة  العدالـــة  قانـــون  تطبيـــق 
ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
بينهـــا  القائـــم  والتنســـيق  المعاملـــة 
المعنيـــة  المملكـــة  مؤسســـات  وبيـــن 

بتطبيـــق القانون. وقد أصـــدر النواب 
العمـــوم والمدعيـــن العامين في ختام 
القـــرارات  اجتماعهـــم مجموعـــة مـــن 
من شـــأنها دعم أجهـــزة النيابة العامة 

واالدعاء العام.

local@albiladpress.com
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قال ســـفير مملكـــة البحرين 
فـــي ســـلطنة عمـــان جمعـــة 
اقتـــراب  مـــع  إنـــه  الكعبـــي 
الحالـــة المداريـــة “شـــاهين” 
العمانيـــة  الســـواحل  إلـــى 
المصحوب باألمطار والرياح 
الشـــديدة تـــم التواصـــل مع 
المواطنيـــن البحرينيين عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
وتطبيق  النصية  والرســـائل 
لتحذيرهـــم  “الواتســـاب”؛ 
والحـــذر  الحيطـــة  بأخـــذ 
بإرشـــادات  والتقيـــد 
الجهـــات  وتوجيهـــات 
كمـــا  بالســـلطنة،  المختصـــة 
دعتهم للتواصل مع السفارة 

لطلب المساعدة.
“البـــاد  لــــ  الســـفير  وصـــرح 
“بـــأن هنـــاك مـــن المواطنين 
الشـــريط  يســـكنون  مـــن 
عـــن  فضـــا  الســـاحلي، 
مجموعة مـــن الطلبـــة التي 
 500 نحـــو  مبانيهـــم  تبعـــد 
متر من الساحل، مؤكدا أنه 
تـــم االطمئنـــان علـــى جميع 
المواطنين من أســـر وطلبة 
بالتواصـــل معهم، فضا عن 
التواصل المستمر مع وزارة 
الخارجيـــة العمانيـــة ومركز 
األرصاد والحـــاالت الطارئة 
لإلبـــاغ عـــن أي شـــكاوى أو 

باغات.

مـــن   11 نقـــل  تـــم  أن  وذكـــر 
مـــن  البحرينييـــن  الطـــاب 
منطقة الموالح في محافظة 
مســـقط  إلى فنادق آمنة في 
العاصمة، كما تم توفير سكن 
لخمســـة من الطلبة تواصلوا 
مع الســـفارة وتـــم نقلهم إلى 
مركـــز  عـــن  بعيـــدة  فنـــادق 

الحالة المدارية.
أوضـــاع  أن  الكعبـــي  وأكـــد 
المناطـــق  فـــي  البحرينييـــن 
القريبـــة من اإلعصـــار بخير، 
مفيدا بأن التواصل مســـتمر 
مع وزارة الخارجية العمانية 
لاطـــاع  األرصـــاد  ومركـــز 
والتعامل  المستجدات  على 
أن  مؤكـــدا  الباغـــات،  مـــع 
تواصـــل  فـــي  الســـفارة 
مســـتمر مـــع الطلبة واألســـر 
البحرينيـــة؛ لاطمئنان على 

أوضاعهم.

سفير المنامة بمسقط لـ “^”: 
البحرينيون بخير ونقل الطلبة إلى فنادق آمنة

رئيس “السنية”: الخطوة السديدة ستبث روح الفرح بقلوب المؤمنين
ثمـــن رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
فضيلـــة الشـــيخ راشـــد بـــن محمد بن 
فطيـــس الهاجـــري، التوجيـــه الملكي 
السامي من لدن عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إلـــى اإلســـراع بالعمـــل علـــى 
عـــودة الصلـــوات إلـــى ما كانـــت عليه 
والجوامـــع  بالمســـاجد  الســـابق  فـــي 
الازمـــة  باالحتـــرازات  األخـــذ  مـــع 

بمـــا يتفـــق مـــع الضوابـــط والشـــروط 
الصحيـــة التـــي تمكـــن المصليـــن من 
أداء عباداتهـــم وصاتهـــم فـــي يســـر 
وسهولة، مشيدا بمدى حرص جالته 
علـــى إقامة شـــعائر الدين اإلســـامي 
ســـامة  علـــى  والحفـــاظ  الحنيـــف 
الجميع في ظل الظروف االستثنائية 
التي تمـــر بها مملكـــة البحرين وكافة 
دول العالـــم، مؤكـــدا أن هذه الخطوة 

روح  ســـتبث  المباركـــة  الســـديدة 
فـــي  والطمأنينـــة  والســـرور  الفـــرح 
قلـــوب كافـــة المواطنيـــن والمقيمين 
التـــي  البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى 
ســـيتمكن المصلـــون مـــن خالهـــا من 
أداء عباداتهـــم وصاتهـــم فـــي يســـر 
يحفـــظ  أن  هللا  داعيـــًا  وســـهولة، 
بادنا وســـائر باد المســـلمين والعالم 

أجمعين من كل شر ومكروه.

المنامة - مجلس األوقاف السنية

راشد الهاجري

مدير “ميماك” لـ “^”: لوقف عمليات شحن البترول تفادًيا ألي تلوث
حـــذر مـــن إمـــكان انجـــراف الســـفن علـــى الســـواحل العمانيـــة واإلماراتيـــة

المتبادلـــة  المســـاعدة  مركـــز  مديـــر  أكـــد 
القبطـــان  )ميمـــاك(  البحريـــة  للطـــوارئ 
عبدالمنعـــم الجناحـــي أن المركز عّمم على 
الـــدول األعضاء صورة األقمـــار الصناعية 
مـــع تحذير الســـفن المتواجدة في مناطق 
والســـواحل  الســـلطنة  عنـــد  االنتظـــار 
اإلماراتيـــة، حيـــث تتواجـــد أعـــداد كبيرة 
مـــن الســـفن فـــي منطقـــة الفجيـــرة. حيث 
عليها االستعداد للتحرك ويحتمل إمكانية 
انجرافهـــا لناحيـــة الســـواحل أو إمكانيـــة 

حـــدوث تصـــادم، لـــذا يجـــب عليهـــا وضع 
آلياتهـــا في حالة اســـتعداد للتحـــرك بعيًدا 
عـــن الســـواحل.  وقـــال إن ســـرعة الريـــاح 
المصاحبة لإلعصار بلغت 83 عقدة تقريًبا 
ويبعـــد مركـــز اإلعصـــار 53 كيلومتـــًرا عن 
مدينة مسقط، ويتوقع أن يستمر اإلعصار 
فـــي حركته في خط متواز مع الســـواحل 
العمانية واإلماراتية متجًها إلى السواحل 

اإليرانية.
 وأضـــاف أنه توجد فـــي المنطقة عوامات 
شـــحن خام البترول في اإلمارات وإيران، 

والحـــذر  الحيطـــة  أخـــذ  يتوّجـــب  حيـــث 
وتوقيف عمليات الشحن لتفادي أي تلوث 
نفطـــي. موضًحـــا أن اإلعصار لـــن يكون له 
أي تأثير فـــي المناطق داخل الخليج فيما 
عـــدا ريـــاح قويـــة قـــد تهـــب علـــى جنوب 

منطقة الخليج.
المتبادلـــة  المســـاعدة  مركـــز  أن  وذكـــر   
للطـــوارئ البحريـــة )ميمـــاك( كعادته يكون 
للتنســـيق ودعـــم  أهّبـــة االســـتعداد  علـــى 
الـــدول األعضاء على مدار الســـاعة بحالة 

حدوث أي حادث تلوث.

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديـــوان ولي 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العهـــد 
أحمـــد بن ســـلمان آل خليفة 
أمـــس،  مكتبـــه صبـــاح  فـــي 
الفنان التشـــكيلي البحريني 
محمود غريب، حيث تســـّلم 
عـــدًدا مـــن األعمـــال الفنيـــة 
تعّبر عـــن مناســـبات وطنية 
إلـــى ولـــي  مختلفـــة مهـــداة 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
 وأكد الشـــيخ ســـلمان خال 
المتميـــز  المســـتوى  اللقـــاء 
للتجربـــة الفنيـــة فـــي مملكة 
تتضمنـــه  ومـــا  البحريـــن، 
الحركة التشـــكيلية فيها من 
عراقة وأصالة وإبداع، مثنًيا 

علـــى الحـــرص الـــذي يوليـــه 
الفنانـــون مـــن أبنـــاء الوطن 
وســـعيهم للتأكيـــد علـــى مـــا 
وصلـــت إليـــه البحريـــن مـــن 
تقدٍم في الفنون التشـــكيلية 
عبر المشـــاركة فـــي مختلف 
المحافل اإلقليمية والدولية، 
إذ يعكس هذا النشـــاط زخم 
النتاج التشـــكيلي البحريني 

المليء باإلبداع والتفرد.
الفنـــان  عّبـــر  جهتـــه،  مـــن    
التشـــكيلي محمـــود غريـــب 
عـــن تقديـــره المســـتمر لـــكل 
مـــا توليـــه مملكـــة البحريـــن 
من دعم ومســـاندة للفنانين 
وأنشـــطتهم بمـــا يســـهم في 
الحضـــاري  الوجـــه  إبـــراز 
مختلـــف  فـــي  للمملكـــة 

المجاالت.

سلمان بن أحمد: الحركة التشكيلية 
في البحرين تمتاز باألصالة

نصيف: تبني األطر الكفيلة بمواجهة تحديات المناخ في المستقبل
ـــتدامة” ـــل االس ـــن أج ـــددة م ـــة المتج ـــوع “الطاق ـــتعرض موض ـــو” تس “بابك

الرئيـــس  اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  عقـــد 
التنفيذي لشـــركة نفـــط البحرين )بابكو( 
داوود نصيف، االجتماع الثالث لمجلس 
التخطيط المؤسســـي لهذا العام بتاريخ 
3 أكتوبر الجـــاري بحضور فريق اإلدارة 

التنفيذية. 
ويأتـــي انعقـــاده فـــي إطار جهـــود بابكو 
الدءوبـــة لتعزيـــز المنظـــور المســـتقبلي 
موضـــوع  اســـتعرض  حيـــث  للشـــركة، 
“الطاقة المتجددة من أجل االستدامة”، 
الركائـــز  إحـــدى  بمثابـــة  يعـــد  والـــذي 
الجوهرية واإلستراتيجية في تطلعات 
بابكـــو إلدارة وتشـــغيل نظـــام متكامـــل 

وفعال للطاقة المستدامة. 
وتم توجيه الدعوة للمؤســـس والرئيس 
 Transport Energy“ التنفيـــذي لشـــركة
لحضـــور  كايـــن،  تامـــي   ”Strategies

الجلسات بصفة “الضيف المتحدث”. 
وفـــي معـــرض حديثها، تطرقـــت كاين 
إلـــى التوجهـــات العالميـــة المختلفة في 
والوقـــود  المتجـــددة  الطاقـــة  مجـــال 
البديـــل؛ بهـــدف تســـليط الضـــوء علـــى 
البدائـــل العديـــدة التـــي تســـتطيع بابكو 
النظـــر فيها في إطار التزامها المتواصل 
بدعم جهود االستدامة في ربوع مملكة 
االجتمـــاع  اســـتعرض  كمـــا  البحريـــن.  
عددًا من الموضوعات األخرى، الســـيما 

الطاقـــة  وإمـــداد  العالميـــة،  السياســـات 
الكهربائيـــة، والوقـــود البديـــل المتطور، 

والهيدروجين، والوقود الكهربائي. 
وبهذه المناســـبة، أوضـــح داوود نصيف 
سياســـة  أيـــة  بمقـــدور  “ليـــس  قائـــاً: 
بعينهـــا أو وقـــود معين تحقيـــق أهداف 
االســـتدامة العالميـــة طويلـــة المدى في 
إطـــار منفـــرد، بـــل يتعيـــن علـــى بلـــدان 
التـــي  المشـــتركة  األطـــر  تبنـــي  العالـــم 
تحـــث علـــى تضافر الجهود، والتنســـيق 

الشـــاملة  والحلـــول  السياســـات  بيـــن 
والمتكاملـــة، لمواجهة تحديـــات المناخ 

في المستقبل”. 
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أصـــدر نصيـــف 
توجيهاتـــه ألعضـــاء الفريـــق التنفيـــذي 
لتطوير إستراتيجية طموحة ومتكاملة 
المنظـــور  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن  للطاقـــة 
ومـــؤازرة  بابكـــو،  لشـــركة  المســـتقبلي 
برامـــج ومبـــادرات الرؤيـــة االقتصادية 

لمملكة البحرين للعام 2030.

 عوالي - بابكو

ليلى مال اهلل

عبدالمنعم الجناحي

رئيس “الجعفرية”: التوجيهات الملكية أشاعت البهجة لدى عموم المصلين
رفـــع رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
يوســـف بن صالح الصالـــح ونيابة 
عن كافـــة أعضاء مجلس األوقاف 
الجعفرية ومنتسبي اإلدارة أسمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر واالعتزاز 
إلـــى مقـــام عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بمناســـبة صـــدور التوجيه 
فـــي  والمتمثـــل  الســـامي  الملكـــي 
عـــودة  علـــى  بالعمـــل  اإلســـراع 
الصلـــوات إلـــى ما كانـــت عليه في 
الســـابق بالمســـاجد والجوامـــع مع 
األخـــذ باالحتـــرازات الازمـــة بمـــا 
والشـــروط  الضوابـــط  مـــع  يتفـــق 

الصحية التي تمكـــن المصلين من 
أداء عباداتهـــم وصاتهم بســـكينة 

واطمئنان.
كما رفع رئيس األوقاف الجعفرية 
فائـــق الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
جهود سموه الكبيرة والموفقة في 
قيـــادة فريـــق البحريـــن، والجهود 
الكبيرة للطواقـــم الصحية بتوفير 
البيئة المؤاتية الســـتتباب الصحة 
واألخـــذ باألســـباب حتـــى مـــنَّ هللا 
بلطفـــه  علينـــا  وتعالـــى  ســـبحانه 

وكرمه.

وأكـــد الصالـــح أّن هـــذه القـــرارات 
تعكـــس ما يوليه جالـــة الملك من 
رعايٍة وعناية دائمـــٍة لدور العبادة 

فـــي مملكتنـــا الغاليـــة، منوهـــًا بأن 
هذه التوجيهات الكريمة أشـــاعت 
نفـــوس  فـــي  والســـرور  البهجـــة 
المصليـــن  وعمـــوم  المواطنيـــن 
وتحمل مزيدًا من الخير والبشرى 
إلـــى  العامـــة  الحيـــاة  عـــودة  فـــي 
ســـابق عهدهـــا، ســـائاً المولـــى عز 
وجـــل أن يديم على جالـــة الملك 
موفور الصحة وطـــول العمر، وأن 
يمده بعونه وتســـديده لكل ما فيه 
خير وصالح هـــذا الوطن المعطاء 
وأبنائـــه الكـــرام، وأن يديـــم علـــى 
وطننا نعمتي الصحة واألمان، إنه 

سميع مجيب الدعاء.

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

جمعة الكعبي

البوعينين: “العدالة اإلصالحية” تتويج لجهود البحرين في صون حقوق الطفل
استعرض ما استحدثته من التشريعات اإلجرائية والعقابية

المنامة - النيابة العامة
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