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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الدولي  التعاون  مواصلة  أهمية 
مــــع مــنــظــمــة األمـــــــم الــمــتــحــدة 
ــو آفــــــــاٍق أوســــع  ــحـ والـــــدفـــــع بــــه نـ
بــمــا يــعــود عــلــى مـــســـارات العمل 
جميع  على  التطوير  من  بمزيٍد 
أن مملكة  إلــى  األصــعــدة، مشيًرا 
البحرين تسير بخطى ثابتة من 
خالل تسخير كل إمكانياتها نحو 
التنموية  مسيرتها  أهــداف  بلوغ 
وتــطــلــعــات  رؤى  وفـــــق  الـــشـــامـــلـــة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
عبداهلل  السيد  أمــس  القضيبية 
شـــاهـــد رئـــيـــس الــــــدورة الــســادســة 
والـــســـبـــعـــيـــن لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

زيارته  بمناسبة  المتحدة  لألمم 
ــن، بــحــضــور  ــريــ ــحــ ــبــ لـــمـــمـــلـــكـــة الــ
ســمــو الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 
عبداللطيف  والــدكــتــور  الـــــوزراء، 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 

والــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
الــــوطــــنــــي، حـــيـــث رّحــــــــب ســـمـــوه 
طيب  لــه  متمنًيا  الــبــالد  بضيف 
اإلقــــامــــة والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـــه، 
ــا بــــدور الــجــمــعــيــة الــعــامــة  مــنــوًه

لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــعــالــجــة 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــعــالــمــيــة 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى أفــضــل  وســعــيــهــا لـ
أفضل  فرًصا  توفر  التي  الحلول 
سموه  الفًتا  الجميع،  لمستقبل 
ــة الــجــهــود  ــلـ ــواصـ إلـــــى أهـــمـــيـــة مـ

والسالم  األمــن  لتعزيز  الساعية 
ــمـــي  ــيـ ــلـ ــى الــــصــــعــــيــــديــــن اإلقـ ــلــ عــ
تحقيق  فــي  يسهم  بما  والــدولــي 

األهداف المنشودة.
وخالل اللقاء، جرى مناقشة 
االهتمام  ذات  الموضوعات  أبــرز 

الــمــشــتــرك، وبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الدولي  المستوى  على  الــتــعــاون 
ــتــــصــــدي لــجــائــحــة  ــن أجــــــل الــ ــ مـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا، إضـ ــيـ ــ فـ
في  المستجدات  آخر  استعراض 

مختلف المجاالت.

ــبــــه، أعـــــــرب رئــيــس  ــانــ مــــن جــ
الــــــــــدورة الــــســــادســــة والــســبــعــيــن 
للجمعية العامة لألمم المتحدة 
ــره لــصــاحــب  ــقــــديــ عــــن شــــكــــره وتــ
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الــــــوزراء عــلــى مــا يوليه  مــجــلــس 

التعاون  تعزيز  على  حـــرٍص  مــن 
بين مملكة  المشترك  والتنسيق 
الــبــحــريــن والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــافــــة، مــتــمــنــًيــا  عـــلـــى األصــــعــــدة كــ
التقدم  دوام  الــبــحــريــن  لمملكة 

واالزدهار. 

ولي العهد رئي�س ال�زراء يلتقي رئي�س الجمعية العامة للأمم المتحدة وي�ؤكد:

�أهمي���ة �لتع���اون �لدول���ي م���ع �لمنظمة و�لدف���ع به نح���و �آفاق �أو�س���ع

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء خالل ا�ستقباله رئي�س الجمعية العامة لالأمم المتحدة.

} �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة مع النقابات العمالية.

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
رئيس  شاهد  عــبــداهلل  الصافرية  قصر  فــي  أمــس  المفدى  الــبــالد  عاهل 
ــدورة الــســادســة والــســبــعــيــن للجمعية الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة وزيــر  ــ الـ

خارجية جمهورية المالديف بمناسبة زيارته للمملكة.
ورحــــب جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى بــرئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم 
الحالية،  الــــدورة  رئــاســة  توليه  على  وهــنــأه  الــمــرافــق،  والــوفــد  المتحدة 
واالســتــقــرار  الــســالم  قضايا  لخدمة  والــنــجــاح  التوفيق  دوام  لــه  متمنًيا 

العالمي.
بين  المشترك  التعاون  عــالقــات  أوجــه  معه  جاللته  استعرض  كما 
ــم الــمــتــحــدة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت  مــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــنــظــمــة األمــ

وبناء  تعاونها  توثيق  على  المملكة  حــرص  جاللته  مــؤكــًدا  التنموية، 
المتخصصة  وأجهزتها  ووكاالتها  الدولية  المنظمة  مع  فاعلة  شراكات 
ودعم برامجها التنموية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
والحرص على استمرار تعزيز العالقات الوثيقة مع جمهورية المالديف 

الصديقة.
وما  المملكة  التي حققتها  النوعية  اإلنــجــازات  إلــى  وأشــار جاللته 
رفعة  أجل  من  والقطاعات  الميادين  كل  في  وتنمية  تطوير  من  تشهده 
وتطور شعبها العزيز، وبعطاءات المرأة البحرينية في المسيرة الوطنية 
في  ســواء  الرفيعة  المناصب  وتبوئها  السياسية  الحياة  في  ومشاركتها 
المملكة أو على المستوى اإلقليمي والدولي، مؤكًدا في الوقت ذاته دور 

مملكة البحرين الحضاري والتاريخي ومبادراتها الرائدة في مد جسور 
التواصل والتعاون بين مختلف الحضارات والثقافات وتعزيز قيم الخير 
والسالم والتعايش اإلنساني بين الشعوب وإسهاماتها الفاعلة في تقديم 

الدعم والمساعدة والرعاية لالجئين والمنكوبين.
الــبــحــريــن مــن مختلف  يــعــيــش عــلــى أرض  وأضــــاف أن جــمــيــع مــن 
الطيبة  أرضها  على  واالحــتــرام  المحبة  كل  يلقون  واألديـــان  الجنسيات 

وذلك نابع من محبة أهل البحرين للجميع.
ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  الــتــطــورات  بحث  اللقاء  خــالل  جــرى  كما 
البحرين  المفدى دعم مملكة  العاهل  وأكد جاللة  المشترك،  االهتمام 
إرســاء  فــي  المتحدة  بــه األمــم  الــذي تضطلع  والمهم  الــمــحــوري  لــلــدور 

دعائم األمن واالستقرار وتعزيز جهود السالم في مختلف مناطق العالم 
البشرية  خير  فيه  لما  الــدولــيــة  والقضايا  للتحديات  الحلول  وإيــجــاد 
مملكة  بــزيــارة  سعادته  عــن  شاهد  عــبــداهلل  أعــرب  جانبه،  مــن  وتقدمها. 
البحرين وامتنانه لحضرة صاحب الجاللة على ما حظي به من حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة، مشيًدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة 
األمــم  ومقاصد  أهـــداف  لتحقيق  جهود  مــن  تبذله  ومــا  شاملة  تنموية 
المتحدة، منوًها بالتعاون الوثيق القائم بين المملكة ووكاالت وأجهزة 
والعالقات  لها  مقًرا  البحرين  مملكة  من  تتخذ  التي  المتحدة  األمــم 
البحرين،  المالديف مع مملكة  التي تربط جمهورية  الوثيقة  األخوية 

متمنًيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

خلل ا�ستقبال جللته رئي�س الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 

الملك يوؤكد دعم البحرين لالأمم المتحدة في اإر�ساء دعائم االأمن واال�ستقرار وتعزيز جهود ال�سالم

ع����ب����داهلل ����س���اه���د ي�����س��ي��د ب���م���ا ت�������س���ه���ده ال��م��م��ل��ك��ة م����ن ن��ه�����س��ة ت���ن���م����ي���ة ���س��ام��ل��ة

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
تحقيق  على  يعمل  الجميع  أن  ش.م.ب.  والــغــاز  للنفط  القابضة 
رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى في قطاع النفط والغاز الذي يمتلك 
كافة  أن  إلــى  الــبــحــريــن، مشيرا ســمــوه  فــي مملكة  عــريــقــًا  تــاريــخــًا 
منتسبي الشركات التابعة للشركة الوطنية للنفط والغاز ماضون 
في تحقيق رؤى جاللته الداعم األكبر للقطاعين من أجل مواصلة 
االرتقاء بهذا القطاع الحيوي بشكل احترافي ومهني في المملكة 

التي تعتبر نموذجًا يحتذى به خارجيًا.
جاء ذلك لدى لقاء سموه النقابات العمالية التابعة للشركة 

القابضة للنفط والغاز.
دور  أهمية  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وأوضـــح 
النقابات في دعم حقوق العمال وحمايتهم ودفع تطورهم المهني 
وهو  االجتماعي،  الــحــوار  وتعزيز  النقابي  الــوعــي  نشر  عــن  فضاًل 
ــًا حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى،  ــمـ مـــا يــوجــه بـــه دائـ
في  الجمعيات  رؤســاء  دعــم  على  الشركة حريصة  أن  مبينًا سموه 
اللقاء  هذا  أن  إلى  سموه  مشيرًا  العمالية،  الجوانب  كافة  تسوية 

موثوقة  عالقة  وبناء  النقابات  كافة  دعــم  في  الشركة  دور  يجسد 
الثقة  تعزيز  أجــل  مــن  اإلدارة  ومجلس  الموظفين  بين  ومتينة 
ــًا عــلــى تعزيز  ــمـ بــيــن كــافــة األطــــــراف. وقــــال ســـمـــوه: »نـــحـــرص دائـ
التابعة لها وإعطائهم  القابضة والشركات  الشركة  أنظمة حوكمة 
الحرية واالستقاللية في قراراتها، وهو ما كان واضحًا في الفترة 
الماضية من خالل إعادة هيكلة الشركة وفصلها عن هيئة النفط 
والغاز إلى جانب تبني استراتيجيات من شأنها تحسين انسيابية 
التجارية واإلدارية بين الشركات وتمكينها  السياسات واإلجراءات 
مـــن الــتــنــافــس عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي والــعــالــمــي عــلــى مختلف 
ــاف ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل  الــمــعــايــيــر واألصـــعـــدة«. وأضــ
للتواصل  ومستمرة  مــبــاشــرة  قــنــاة  فتح  على  »ســنــحــرص  خليفة: 
والشفاف، وهذا األمر يؤكد سيرنا جميعًا نحو مواصلة  المفتوح 
إدارة الشركات في االجتماع بهدف  االرتقاء وعدم مشاركة أي من 
المخاوف  ولمشاركة  مفتوح  لحوار  ومريحة  آمنة  مساحة  إنشاء 
والتأكيد  الشركات  وإدارات  مــديــري  بجهود  ونشيد  والطموحات، 
على أهمية الحوار والتشاور والتعاون الدائم بين الطرفين وحثهم 
على التطلع إلى التحسين المستمر وتحقيق المعايير العالمية«.
التحول  هذا  لقيادة  للنقابات  المهم  الــدور  إلى  وأشــار سموه 

لدينا  العاملة  القوى  تعزيز  أن  والتأكيد  بنجاح  للقطاع  الحيوي 
ودعمها يمثل أولوية، مبينًا سموه الحرص على دعمهم لتحقيق 

التميز الدائم.
سياسة  إنشاء  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأعلن 
الشركة  شــركــات  مجموعة  عبر  المخالفات  عــن  لــإبــالغ  متكاملة 
دعمهم  يتم  العمال  أن  من  التأكد  بهدف  والغاز  للنفط  القابضة 
حقيقي  بشكل  معالجتها  يتم  مخاوفهم  وأن  دائــمــًا،  وسماعهم 
وبطريقة مهنية وفي الوقت المناسب لضمان أن تكون الممارسات 
في جميع المجاالت سليمة وأخالقية، إضافة إلى ضمان أن تكون 
اإلدارة  رئيس مجلس  مكتب  مباشرة  وتتبع  واضحة،  التبليغ  آلية 
وتخضع ألعلى معايير الشفافية واالستقاللية، وسيكون المكتب 
مسؤوال عن تلقي البالغات والتحقق منها والعمل عليها وسيقوم 
المكتب بالتواصل مع النقابات إلطالعهم على السياسة الكاملة 

واإلجراءات المتبعة من خاللها.
التدابير  مــن  منظومة  وتقنين  آلــيــة  بــإيــجــاد  ســمــوه  وأوصــــى 
والضمانات التي تحمي الجميع لضمان حقوق العمال وحمايتهم, 
دعم  في  تصب  التي  المهمة  الممارسة  هذه  تعزيز  إلى  باإلضافة 

جهود المملكة.

خلل لقاء �سم�ه النقابات العمالية التابعة لل�سركة..

نا�سر بن حمد: دور مهم للنقابات في قيادة التحول الحيوي لقطاعي النفط والغاز 

حري�س�ن على تعزيز اأنظمة ح�كمة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز وال�سركات التابعة لها 

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل 
مملكة  أن  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
تــدعــم جــهــود الــســالم واالســتــقــرار 
والــعــالــم  المنطقة  فــي  واالزدهــــــار 

أجمع.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى الـــــمـــــبـــــادرات 
الـــحـــضـــاريـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
التسامح  ومــبــادئ  قيم  تعزيز  فــي 
والـــتـــعـــايـــش واحــــتــــرام الــتــعــدديــة، 
الدولية  المواقف  تكامل  وأهمية 
ــنــــف  ــعــ لـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــــاب والــ
والتطرف، في ظل جهود الحكومة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء،  العهد رئيس مجلس  ولي 
ــيـــق والــــتــــعــــاون  ــنـــسـ ــتـ فـــــي دعـــــــم الـ
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب ودعــــم جــهــود 

التنمية البشرية والمستدامة.
الــذي  النهج  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
تــتــبــعــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي كل 
مــســارات الــعــمــل الــوطــنــي، وضمن 
ــل الـــمـــمـــارســـات الـــتـــي تـــقـــوم بها  كـ
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، تـــجـــعـــل مــن 
األســاس،  المعيار  اإلنــســان  حقوق 
اتـــخـــذتـــه مملكة  مـــا  إلــــى  مــنــوهــة 
ــريـــن مــــن خــــطــــوات نــوعــيــة  ــبـــحـ الـ
فـــي تــطــبــيــق نــهــجــهــا الــقــائــم على 
لقائها  اإلصــالح، جاء ذلك خالل 
بــمــكــتــبــهــا أمـــــس عــــبــــداهلل شــاهــد 
والسبعين  السادسة  الــدورة  رئيس 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
الــمــرافــق، وذلـــك بحضور  والــوفــد 
الــنــائــب أحــمــد يــوســف األنــصــاري 
والــنــائــب  الــخــدمــات،  رئــيــس لجنة 
اللجنة  رئيس  البناي  أحمد  عمار 

النوعية لحقوق اإلنسان بمجلس 
النواب.

ــلـــقـــاء أشـــــــارت إلـــى  وخــــــالل الـ
أهمية المضامين التي تفضل بها 
جاللة الملك المفدى، خالل دورة 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الــتــي انــعــقــدت فــي نــيــويــورك قبل 
عــامــيــن، ومـــا حــمــلــتــه مـــن دعـــوات 
الجماعي  الــعــمــل  أهــمــيــة  وتــأكــيــد 
التحديات  كــل  لــمــواجــهــة  الــفــّعــال 
يمر  مــا  فــي مقدمتها  واألخـــطـــار، 
بـــــه الــــعــــالــــم أجــــمــــع مـــــن ظـــــروف 
اإلنسانية  الحياة  على  وتداعيات 
وإنــجــازاتــهــا جـــراء انــتــشــار جائحة 
)كوفيد-19(، مشيرة إلى أن مملكة 
في  جــهــودهــا  استثمرت  البحرين 
أجل  استباقية من  مــبــادرات  طــرح 
اإلنسانية، مستدلة بالدعوات التي 
البرلمانية  الجهود  مــن  انطلقت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة خــــــالل اجـــتـــمـــاعـــات 
االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي في 
األشـــهـــر األولـــــى لــلــجــائــحــة، الــتــي 
صبت في الحث على جعل العالج 
بناء  للجميع،  متاحة  واللقاحات 
بين  تعاون وتضامن وتنسيق  على 
دول الــعــالــم، مــنــوهــة إلـــى ضـــرورة 

الدولية  الدبلوماسية  دور  تكامل 
مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــرلــمــانــيــة 
ــاء واالســــتــــقــــرار  ــمــ ــنــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
وتعزيز  العالم،  وشــعــوب  دول  لكل 
ــي مــخــتــلــف  ــتــــعــــاون فــ ــارات الــ ــ ــسـ ــ مـ

المجاالت التنموية والحيوية.
ــن الـــســـيـــد  ــمــ ــن جــــانــــبــــه، ثــ ــ مــ
الجمعية  رئـــيـــس  شـــاهـــد  عـــبـــداهلل 
تقوم  مــا  المتحدة  لــألمــم  الــعــامــة 
ــن جــهــوٍد  ــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـ بـ
حـــثـــيـــثـــة وعــــــــطــــــــاءات ثـــــريـــــة فــي 
من  تقدمه  ومــا  الدولية،  الساحة 
األهـــداف  لتحقيق  مــواتــيــة  فـــرٍص 
الــتــنــمــويــة الــمــســتــدامــة، عــبــر دعــم 
الملفات  فــي  األمــمــيــة  الــتــوجــهــات 
اإلنسان  حقوق  كحماية  الحيوية 
المناخ،  وتغير  اإلرهـــاب  ومكافحة 
ــن الــغــذائــي والــمــائــي، ودعــم  واألمــ
واالستقرار  واألمــن  السالم  جهود 

في المنطقة والعالم.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  وأكــــــد 
ــي  تـــــــركـــــــت بـــــصـــــمـــــة واضــــــــحــــــــة فـ
االستدالل على المسارات المثلى 
»كوفيد- كورونا  جائحة  لمواجهة 
التدابير  بأفضل  وتــجــاوزهــا،   »19

واآلليات الفعالة. 

رئ��ي�����س��ة م��ج��ل�����س ال���ن���واب: ال��ب��ح��ري��ن ب��ق��ي��ادة 

ال���م���ل���ك ال���م���ف���دى ت���دع���م ج���ه���ود ال�����س��الم 

} فوزية زينل خالل ا�ستقبالها عبدالله �ساهد.
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} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء يتراأ�س االجتماع اال�سبوعي.

الــمــلــكــي األمــيــر  الــســمــو  رأس صـــاحـــب 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
االعتيادي  االجتماع  الــوزراء  مجلس  رئيس 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
هنأ  للتعليم،  الــدولــي  اليوم  وبمناسبة 
المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية، 
شاكرًا لهم ما يبذلونه من جهود في استمرار 
مــســيــرة الــتــعــلــيــم فـــي ظـــل جــائــحــة فــيــروس 
في  بدورهم  االستمرار  على  وحثهم  كورونا، 
الحكومة نحو تطوير مسارات  برنامج  دعم 
ــاء بــمــخــرجــاتــه لــتــواصــل  ــ ــقـ ــ الــتــعــلــيــم واالرتـ
إسهامها في رفد المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ــوزراء  إلـــى جــانــب ذلـــك، قـــرر مجلس الــ
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء تــفــعــيــل مــنــظــومــة 
ــدة لـــلـــتـــدقـــيـــق الــــداخــــلــــي بـــالـــجـــهـــات  ــ ــوحـ ــ مـ
الداخلية  الرقابة  تشديد  تكفل  الحكومية 

بالحكومة وتستند إلى أطر رقابية محددة، 
كما اعتمد المجلس دليال موحدا للتدقيق 
موحد  تشغيلي  إطــار  توفير  يكفل  الداخلي 
على  الــداخــلــي  التدقيق  وعمليات  ألنشطة 
كما  الحكومية،  والجهات  الـــوزارات  مستوى 
الداخلي  للتدقيق  الموحد  الدليل  سيسهم 
ــأتـــي ضــمــن  ــذي يـ ــ بـــالـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــ
مشاريع اإلطار الموحد للمشاريع الحكومية 
الــمــدقــقــيــن  مـــســـاعـــدة  فــــي  األولـــــويـــــة  ذات 
عملهم  أداء  عــلــى  بــالــحــكــومــة  الــداخــلــيــيــن 
للتدقيق  أساسيات  من  يوفره  ما  من خالل 
بما  المهنية،  المعايير  أفضل  على  تعتمد 
الداخلية..  الــرقــابــة  إطـــار  تعزيز  فــي  يسهم 
ووجـــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
المنظومة  بتفعيل  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الموحدة للتدقيق الداخلي وتعميم الدليل 

على الوزارات والجهات الحكومية.
الـــوزراء عــن استنكار  ثــم أعــرب مجلس 
مليشيا  الســتــمــرار  البحرين  مملكة  وإدانـــة 
الــحــوثــي اإلرهــابــيــة فــي اســتــهــداف األعــيــان 

الـــمـــدنـــيـــة بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الشقيقة بشكل متعمد وممنهج، ما يعرض 
والمنشآت  اآلمنين  األبــريــاء  حياة  للخطر 
العمل  أدان واستنكر  المدنية الحيوية، كما 
مناطق  عــلــى  الــحــوثــي  لمليشيا  ــي  ــابـ اإلرهـ
ومــنــشــآت مــدنــيــة عــلــى األراضــــي اإلمــاراتــيــة 
واســتــهــداف أرواح األبــريــاء اآلمــنــيــن والــذي 
يــتــنــافــى مــــع جــمــيــع األعــــــــراف والـــقـــوانـــيـــن 
انتهاكا  ويــعــّد  والــقــيــم اإلنــســانــيــة،  الــدولــيــة 
وفيما  اإلنــســانــي.  الــدولــي  للقانون  صــارخــا 
الضحايا  ألســر  تعازيه  عن  المجلس  أعــرب 
موقف  جــدد  للمصابين،  الشفاء  وتمنياته 
العربية  للمملكة  الــداعــم  البحرين  مملكة 
العربية  اإلمــارات  ودولة  الشقيقة  السعودية 
ــي تــصــديــهــمــا لــهــذه  الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة فـ
اتخذانه  الخطرة وما  االعتداءات اإلرهابية 
واستقرارهما،  أمنهما  لحفظ  إجــراءات  من 
بالبيان  الــصــدد  هـــذا  فــي  المجلس  مــرحــبــا 
الذي أصدره مجلس األمن الدولي وجامعة 
اعتداء  باإلجماع  فيه  وأدان  العربية،  الدول 

مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــيــــة عـــلـــى دولــــة 
اإلمارات.

الموضوعات  في  المجلس  نظر  بعدها 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  1. مـــذكـــرة وزيـــــر 
تستهدف  التي  اإلجـــراءات  بشأن  والسياحة 

تعزيز النشاط االستثماري والتجاري.
2. مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون 
الحكومة  رد  بــشــأن  والتشريعية  القانونية 
على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس 

النواب.
ثــم اســتــعــرض الــمــجــلــس الــمــوضــوعــات 

التالية:
1. مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون 
ــوازن الــمــالــي  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــاديـ ــتـــصـ الــمــالــيــة واالقـ
بــشــأن الــتــحــول اإللــكــتــرونــي الــكــامــل فيما 
الحكومية  والمدفوعات  بــاإليــرادات  يتعلق 
الخدمات على  تقديم بعض  بما يسهم في 
مدار الساعة من دون الحاجة إلى الحضور 

الشخصي.
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  2. مـــذكـــرة وزيـــــر 
والــســيــاحــة بــشــأن الــتــحــول االلــكــتــرونــي في 
الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر استكمال 
تحويل 22 خدمة بقطاع التنمية الصناعية 

إلى خدمات إلكترونية.
والماء  الكهرباء  شــؤون  وزيــر  مذكرة   .3
الذكية،  الــعــدادات  تركيب  مستجدات  بشأن 
تــركــيــبــهــا  مــــن   %100 بــنــســبــة  واالنــــتــــهــــاء 
للحسابات  األول  مسكنهم  في  للمواطنين 
الــمــفــتــوحــة، بــمــا يكفل مــزيــدا مــن الــكــفــاءة 

والدقة في احتساب االستهالك.
ــي بـــنـــد الـــتـــقـــاريـــر الــــــوزاريــــــة، اطــلــع  ــ وفـ
المرفوعة  الــوزاريــة  التقارير  على  المجلس 
من الوزراء، بشأن المواضيع التي تم بحثها 
خالل اجتماع الوفد الحكومي برئاسة وزير 
المسؤولين  مع  الوطني  واالقتصاد  المالية 
تنفيذ  مــســار  ومتابعة  الــيــونــان،  بجمهورية 
قرارات مجلس الوزراء من يناير 2021 حتى 

يناير 2022. 

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

تهنئ���ة اأبن���اء الوطن م���ن الك���وادر التعليمية بالي���وم الدول���ي للتعليم
حثه���م على اال�س���تمرار ف���ي دورهم ف���ي دعم برام���ج الحكوم���ة نحو تطوي���ر م�س���ارات التعليم

تاأكيد ت�ش���ديد الرقابة الداخلية بالحكومة واعتماد منظومة للتدقيق الداخلي

ال���م���ج���ل�������س ي�����س��ت��ن��ك��ر ا�����س����ت����م����رار ال���م���ل���ي�������س���ي���ات ال���ح���وث���ي���ة ف��ي 
ا����س���ت���ه���داف ال���م���ن�������س���اآت ال���م���دن���ي���ة ف����ي ال�������س���ع���ودي���ة واالإم�����������ارات

أشـــاد الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
الــنــعــيــمــي وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــذي تــلــقــاه  ــ بـــالـــدعـــم الـــالمـــحـــدود الـ
المسيرة التعليمية من لدن حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الـــبـــالد  عـــاهـــل  آل خــلــيــفــة  عــيــســى 
ــي تــحــقــيــق  ــا أســـهـــم فــ الــــمــــفــــدى، مــ
التعليمية  اإلنـــجـــازات  مــن  الــعــديــد 
واإلقليمي  المحلي  الصعيد  على 
والــعــالــمــي، مــنــوهــًا بــمــا تــفــضــل به 
ــيـــر  ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ صــــاحــــب الـــســـمـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، خالل 
ــوزراء، من  الــ تــرؤســه جلسة مجلس 
وإسهاماتهم  المعلمين  بــدور  إشــادٍة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة لــضــمــان 
كورونا  جائحة  ظــل  فــي  استمرارها 
الــيــوم  بمناسبة  وذلـــك  كــوفــيــد-19، 
به  تحتفل  الـــذي  للتعليم  الــدولــي 
دول العالم في الرابع والعشرين من 
الكبير  الجهد  الوزير  مثمنا  يناير، 
ــه الــمــجــلــس األعــلــى  ــذي يـــقـــوم بـ ــ الـ
برئاسة  والتدريب  التعليم  لتطوير 
آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو 

الــوزراء  رئيس مجلس  نائب  خليفة 
في العمل على تطوير التعليم ورفع 
والمبادرات  التربوي،  النظام  كفاءة 
اتخذها  التي  التطويرية  والخطط 
المجلس لكل المراحل التعليمية.

الكبرى  الــوزيــر األهــمــيــة  وأكـــد 
األســاســي  الــمــحــرك  كــونــه  للتعليم، 
لــلــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة، مـــشـــيـــرًا إلــى 
استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريعها 
الــتــطــويــريــة الــهــادفــة إلـــى االرتــقــاء 
في  التعليمية  الــمــخــرجــات  بــجــودة 

جميع المراحل الدراسية.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح 
االحتياطية  بالقوة  لاللتحاق  للمدنيين  التطوع  باب 
ــى، وذلــك  الــثــالــثــة( اســتــمــرارًا للمرحلة األولــ )الــدفــعــة 
ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، 
على  لذا  والمدنيين(،  )العسكريين  الوطني  والحرس 
بالتسجيل في  القيام  التطوع  التقدم بطلب  الراغبين 
على  البحرين  دفــاع  بقوة  الخاص  اإللكتروني  الموقع 

.https://www.bdf.bh :الرابط اآلتي
على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
يزيد على  وال  عامًا،   )18( يقل عمره عن  أال     .2
)55( عامًا، ويستثنى من الحد األعلى للعمر، الفنيون، 

واالختصاصيون، أو بحسب متطلبات الواجب.
3.   أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم 

عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.
4.   أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة العسكرية في 
الــقــوة االحــتــيــاطــيــة، ويــجــتــاز بــنــجــاح الــفــحــص الطبي 
المقرر بحسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة 

دفاع البحرين.
5.   أن يقدم طلبًا للتطوع على النموذج الخاص 

بالموقع اإللكتروني.
إن الــمــســاهــمــة فــي حــمــايــة الـــوطـــن، والــمــحــافــظــة 
أراضيه هو واجب وطني  على أمنه واستقراره وسالمة 
مــقــدس وشــــرف لــلــمــواطــنــيــن، وقـــد نــّظــم قــانــون الــقــوة 
لسنة   )5( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  االحتياطية 
بمقتضاه  الــــصــــادرة  والــتــعــلــيــمــات  واألنـــظـــمـــة  1987م، 
جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة االحتياطية 
باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، كما تضمن 

المزايا واالستحقاقات المترتبة على ذلك.
وســيــتــم فـــي )الــمــرحــلــة األولــــــى( االقـــتـــصـــار على 
ــاب الــتــطــوع لــلــمــواطــنــيــن )الــــذكــــور( فــقــط من  فــتــح بــ
الوطني  والحرس  البحرين،  دفــاع  قــوة  منتسبي  أقــارب 
العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتم 
التطوع  بــاب  فتح  عن  اإلعــالن  الثانية(  )المرحلة  في 
بعد  وذلـــك  ــاث(،  وإنــ ــور  )ذكـ مــن  المجتمع  فــئــات  لباقي 

استكمال المرحلة األولى.

فتح باب التطوع بالقوة االحتياطية في قوة الدفاع

وزي�ر التربي�ة ي�ش�يد بدع�م القي�ادة لقط�اع التعليم

خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  ناصر  الشيخ  استقبل 
المانع  وليد خليفة  الدكتور  أمس  الداخلية  وزارة  وكيل 
وكيل وزارة الصحة. وفي مستهل اللقاء رحب وكيل وزارة 
الداخلية بوكيل وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود الكبيرة 
الرعاية  توفير  سبيل  فــي  الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي 
الصحية الشاملة، وسعيها الدائم لتطوير كل خدماتها 

الوطنية  إلى جهودهم  ذاته  الوقت  الصحية، مشيرًا في 
في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بما يسهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ــاء بـــحـــث مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون  ــقـ ــلـ ــــالل الـ ــد تــــم خـ ــ وقـ
والتنسيق، باإلضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

وكيل الداخلية ي�شيد بجهود »ال�شحة« في مواجهة »كورونا«

} الشيخ ناصر بن عبدالرحمن مستقبال وكيل الصحة.

قامت وزارة اإلسكان بمواصلة 
ــح وشــــــهــــــادات  ــيــ ــاتــ ــفــ ــمــ تـــســـلـــيـــم الــ
في  السكنية  الــوحــدات  تخصيص 
الطلبات  ألصحاب  سلمان  مدينة 
ضمن القوائم التي قامت بإعدادها 
ــورة مـــســـبـــقـــة، مــتــبــعــيــن كــافــة  ــصــ بــ
والوقائية  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
والتي  التوزيع،  في عملية  الالزمة 
تأتي في إطار التوجيهات الملكية 
الــســامــيــة بــتــوفــيــر 40 ألــــف وحـــدة 
ــر صــاحــب  ــ ســكــنــيــة، وتـــنـــفـــيـــًذا ألمـ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد رئيس  آل خليفة ولي  حمد 
مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة 

سكنية إضافية على المواطنين.
اإلســـــــكـــــــان  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
يتعلق  فيما  الــعــمــل  خــطــة  تــكــامــل 
ــــدن جــــديــــدة ومـــشـــاريـــع  بـــإنـــشـــاء مـ
تــنــمــويــة تــســهــم فـــي خــلــق الــمــزيــد 
مـــن الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة الــتــي 

يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن االســـتـــفـــادة 
ــداف  ــ مـــنـــهـــا، وذلــــــك تــحــقــيــًقــا ألهـ
خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي االقـــــتـــــصـــــادي، 
الفـــتـــًة إلـــى حــرصــهــا الـــدائـــم على 
ــر الـــمـــتـــطـــلـــبـــات اإلســـكـــانـــيـــة  ــيـ تـــوفـ
أفضل  تقديم  أجــل  من  والتنموية 

تلبي  التي  للمواطنين  الخدمات 
كـــافـــة الـــتـــطـــلـــعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة. 
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى مـــواصـــلـــة 
ــات اإلســـكـــانـــيـــة  ــعــ ــوزيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة الــ
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــســتــحــقــيــن 
مــحــافــظــات مملكة  مــخــتــلــف  مـــن 

الــــبــــحــــريــــن بـــــوتـــــيـــــرة مـــتـــســـارعـــة 
الزمني،  الجدول  ضمن  ومستمرة 
الــمــشــاريــع  ــذه  ــ ــى أن هـ ــ إلـ ــًة  مـــنـــوهـ
المطلة  بمواقعها  بعضها  يتميز 
ــات بــحــريــة، كــمــا تــوفــر  ــهـ عــلــى واجـ
المشي  ريــاضــة  لممارسة  مــســارات 

ــات الــهــوائــيــة، فــضــاًل عن  والــــدراجــ
ــر الــــمــــســــاحــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة  ــ ــوفـ ــ تـ
والمساحات  بالتشجير  واالهتمام 
إطــار حرص  في  وذلــك  الخضراء، 
الحكومة على توفير مقومات جودة 

الحياة بالمشاريع اإلسكانية.

االإ�شكان توا�شل ت�شليم المفاتيح و�شهادات تخ�شي�ص الوحدات ال�شكنية في مدينة �شلمان

} جانب من ت�شليم المفاتيح وال�شهادات.

} جانب من االجتماع.

بمجلس  واالقتصادية  المالية  الــشــؤون  لجنة  أشــادت 
حسين  خالد  برئاسة  المنعقد  اجتماعها  خــالل  الــشــورى 
التي  االقتصادي  التعافي  خطة  تضمنته  بما  المسقطي، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  أعلنتها 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وما شملته من مبادرات من شأنها تحقيق نقلة نوعية على 
مستوى المشاريع التنموية، فضاًل عما ستوفره من تطوير 
للقطاعات االقتصادية في المملكة. وبينت اللجنة دعمها 
ومساندتها لما تضمنته خطة التعافي االقتصادي، مشيرة 
التشريعية  السلطتين  بــيــن  الــجــهــود  تــضــافــر  أهــمــيــة  إلـــى 
التي  التنموية  المزيد من اإلنجازات  والتنفيذية لتحقيق 
يستفيد منها االقتصاد الوطني، وتخلق المزيد من فرص 
قــادرة على جذب  العمل، فضاًل عما توفره من بنى تحتية 
الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات وتــعــزيــز الــصــنــاعــة والــســيــاحــة. 

المادة )465( من  وبحثت اللجنة االقتراح بقانون بتعديل 
لسنة   )7( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  الــتــجــارة  قــانــون 
آل رحمة، خالد  والمقدم من األعضاء: صادق عيد   ،1987
حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دالل 
جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول القواعد 
الشيك  صــرف  عملية  تنظيم  على  تساعد  التي  القانونية 
إصــداره،  تاريخ  في  الوفاء  تجارية مستحقة  ورقة  باعتباره 
بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدال من 
الكامل  الرصيد  توافر  بكامله في حال عدم  الشيك  رفض 
في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في 
المبلغ المتبقي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات 
بــهــا خـــالل االجــتــمــاعــات  تــقــدمــت  أن  والــتــي ســبــق  المعنية 
بقانون  لــالقــتــراح  النظر  مــواصــلــة  تــقــرر  أن  قبل  الــســابــقــة، 

خالل االجتماع القادم.

»مالي���ة ال�ش���ورى«: مب���ادرات خط���ة التعاف���ي االقت�شادي 

تحق���ق نقل���ة نوعي���ة للم�ش���اريع التنموي���ة والتطويري���ة

الهجمات  بشدة  وتستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
البالستية  التي شنتها مليشيا الحوثي اإلرهابية بالصواريخ  الغادرة 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  المسيرة على  والطائرات 
األبــريــاء  حــيــاة  يستهدف  آثــم  إرهــابــي  عـــدوان  فــي  المتحدة  العربية 
مع  ويتنافى  الشقيقين،  البلدين  فــي  المدنية  واألعــيــان  واآلمــنــيــن 
الخارجية  وزارة  وتؤكد  الدولية.  والقوانين  الدولي  اإلنساني  القانون 
ودولة  السعودية  العربية  المملكة  إلى جانب  البحرين  وقوف مملكة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في كافة اإلجراءات 
المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسالمة 

المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

ال��خ��ارج��ي��ة ت��دي��ن ال��ه��ج��م��ات االإره��اب��ي��ة 

ال��ح��وث��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ودي��ة واالإم�����ارات

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16013/pdf/1-Supplime/16013.pdf?fixed5893
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282650
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/BNEW
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أجرى قسم جراحة المسالك البولية وقسم أمراض 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي ثالث عمليات جراحية 
الــزائــر  الطبيب  برنامج  إطـــار  فــي  وذلـــك  الكلى،  لــزراعــة 
األعلى  للمجلس  التابعة  بالخارج  للعالج  العليا  للجنة 

للصحة. 
األولــى  كانت  بنجاح  أجريت  التي  الثالث  العمليات 
لسيدة بحرينية متبرعة لشقيقتها في الثالثينيات من 
الخامس،  العقد  في  لزوجين  الثانية  والعملية  العمر، 
وصحتهم  لشقيقته  مــتــبــرع  بــحــريــنــي  لــشــاب  والــثــالــثــة 
جــمــيــعــا جـــيـــدة ويــتــمــاثــلــون لــلــشــفــاء وتـــحـــت مــالحــظــة 

ومتابعة األطباء بمجمع السلمانية الطبي.
المسالك  جــراحــة  قسم  داخـــل  مــن  الطبي  الخليج 
الطبي  السلمانية  الكلى بمجمع  أمراض  البولية وقسم 

لنعرف المزيد من التفاصيل:
أفـــــاد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الــرئــيــس 
زراعــة  برنامج  بــأن  الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي يأتي ترجمًة لالهتمام 
لمرضى  الحكومية  المستشفيات  توليه  الـــذي  الــبــالــغ 
شاملة  صحية  خدمات  لتوفير  مساعيها  ضمن  الكلى، 
هذا  فــي  مثّمنًا  للجميع،  عالية  نوعيٍة  وذات  ومتكاملة 
الفريق  الــبــرنــامــج مــن  بــه  الـــذي يحظى  الــدعــم  الــشــأن 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة، باإلضافة إلى متابعة مجلس 
الشيخ هشام بن  برئاسة  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
مع  والــمــحــوري  البّناء  والــتــعــاون  خليفة،  آل  عبدالعزيز 
بالخارج  الــعــالج  للجنة  التابع  الــزائــر  الطبيب  برنامج 

برئاسة الشيخ الدكتور فهد بن خليفة آل خليفة.
الكلى  زراعــة  أن عمليات  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
التي تم إجراؤها مؤخرًا تأتي كأولى عمليات هذا العام، 
العام  طــوال  دوري  بشكٍل  إجــراؤهــا  يتم  أن  المقرر  ومــن 
حالتهم  تتطلب  الذين  المرضى  من  قــدٍر  أكبر  لتغطية 
الصحية زراعًة للكلى وفق المعايير والضوابط المحددة، 
معربًا عن فخره واعتزازه بالطواقم الطبية والتمريضية 

والفنية القائمة على البرنامج، والتي أثبتت ما تتمتع به 
الكوادر البحرينية من كفاءة عالية وقدراٍت متميزة، وعزٍم 
العالجية  التجارب  أفضل  لتقديم  العطاء  على  صــادق 
للمرضى، مؤكدًا على أن المستشفيات الحكومية تؤمن 
بـــالـــدور الــمــحــوري لـــكـــوادرهـــا الــصــحــيــة، وتـــحـــرص على 
بالرعاية  االرتقاء  مساعي  في  الفّعالة  مشاركتها  تعزيز 

الصحية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذا البرنامج يأتي 
الكلى  لمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  جانب  إلى 
والـــتـــي مـــن أهــمــهــا خـــدمـــات غــســل الــكــلــى الــتــي تــوفــرهــا 
المستشفيات الحكومية لمرضى الكلى عبر مركز يوسف 
خليل المؤيد ألمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية 
الــطــبــي، ومـــركـــز عــبــدالــرحــمــن كــانــو لــغــســيــل الــكــلــى في 
الشيخ  مركز  الفتتاح  التوسعية  الخطة  مع  البسيتين، 
عبداهلل بن خالد آل خليفة لغسيل الكلى في الحنينية 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، بــمــا يــزيــد مــن عـــدد مــراكــز تقديم 

الخدمات ويرفع من الطاقة االستيعابية الحالية.
أمراض  استشاري  العرادي  حسن  علي  الدكتور  أكد 
الطبي  السلمانية  مجمع  أن  الكلى  قسم  ورئيس  الكلى 
يعمل ويــواصــل جــهــوده مــن أجـــل خــدمــة الــنــاس وإنــهــاء 
معاناة مرضى الكلى من خالل توفير أفضل سبل الرعاية 

المتكاملة.
وأشاد الدكتور العرادي بدور الفريق الطبي في نجاح 
والمساعدين،  الثالثة من األطباء  الكلى  زراعة  عمليات 
العمليات جاء بتضافر الجهود من  إن نجاح تلك  قائال 

جميع األطراف والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
الــمــزروع  للحاالت  كبير  تحسن  لوحظ  هلل  والحمد 
الصحية حتى  متابعة حاالتهم  في  ونستمر  الكلى،  لها 
يستردوا تماما عافيتهم و يتماثلون جميعا للشفاء التام 
معلنين بذلك نهاية معاناتهم مع الغسيل الكلوي وبداية 

حياة جديدة طبيعية. 
ــة الـــكـــلـــى فــــي مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة الــطــبــي  ــ ــ زراعـ

ومراحلها 

وأشـــــار الـــدكـــتـــور عــبــدالــســالم األحـــمـــدي اســتــشــاري 
نجاح  أن  الــى  الكلى  وزراعـــة  البولية  المسالك  جــراحــة 
لقسم  نــوعــيــة  نقلة  تعتبر  الــكــلــى  وزراعــــة  نــقــل  عمليات 
برنامج  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء  البولية،  المسالك  جــراحــة 
الــزائــر  الطبي  الفريق  بمساعدة  األعــضــاء  ونــقــل  ــة  زراعـ

المتخصص بالتعاون مع الجراحين البحرينيين.
وأجريت عمليات نقل الكلى من المتبرع عن طريق 
المنظار الجراحي الدقيق، بحيث يضمن تعافي المتبرع 

بفترة وجيزة من بعد العملية.
وكل الشكر لجميع أعضاء الطاقم الطبي المتمثل 
في قسم أمراض الكلي والتخدير وطاقم التمريض في 

قسم العمليات واألجنحة.
ومـــن جــانــبــه أوضــــح الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب الــعــمــري 
السلمانية  بمجمع  الــكــلــى  وزراعـــــة  أمــــراض  اســتــشــاري 
الــطــبــي أن مـــرض الــفــشــل الــكــلــوى يــحــدث فــي المرحلة 
النهائية عندما تفقد الُكلى حوالي 90% من ُقدرتها على 

العمل بشكٍل طبيعي.
وتشمل األسباب الشائعة لمرض الُكلى في المرحلة 

النهائية ما يلي:
ري غير المنتظم. كَّ • داء السُّ

• ارتفاع ضغط الدم الُمزمن خارج السيطرة.
ب في  • التهاب كبيبات الُكلى الُمزمن - التهاب وتندُّ
نهاية المطاف من المرّشحات الصغيرة داخل الُكليتين 

)الكبيبات(.
دة الكيسات. • داء الُكلية ُمتعدِّ

• األمراض المناعية.
• االستخدام غير الصحيح لبعض األدوية.

ويــحــتــاج األشــخــاص الــذيــن لــديــهــم مـــرض القصور 
الناتج  السموم  إزالـــة  إلــى  النهائية  مراحله  فــي  الكلوي 
عن عمليات التمثيل الغذائي من مجرى الدم عن طريق 
الُكلى  زرع  أو  الــبــريــتــونــي  االســتــصــفــاء  أو  الــُكــلــى  غسيل 
للبقاء على قيد الحياة وتعتبر زراعة الكلى الحل األمثل 
ا  لعالج الفشل الكلوي المزمن، وزرع الُكلى إجراًء جراحّيً

ُكًلى سليمة مأخوذة من شخٍص حي،  توضع من خالله 
ى دماغيا داخل جسم شخص لم َتُعد  ع ُمَتوفَّ أو من ُمتبرِّ

ُكليتاه تعمالن بطريقٍة صحيحة.
ــاف الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب أن خـــبـــراء الــرعــايــة  ــ وأضـ
الــصــحــيــة فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي مـــدربـــون في 
ويعملون  المختلفة،  الطبية  التخصصات  مــن  العديد 
مــًعــا كــفــريــق واحـــد لــضــمــان تحقيق أفــضــل الــنــتــائــج في 
ــة الــكــلــى ومــتــابــعــة الـــحـــاالت بــعــد الــزراعــة  عــمــلــيــات زراعــ
وكإجراء روتيني وخالل تقييم المرضى، كما ُيطلب منهم 
إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية. وبعد االنتهاء 
من التقييم، ُتقدم الحاالت الصحية والتاريخ الطبي إلى 

لجنة الزراعة للبت فيها.
تشتمل الفحوصات الطبية على ما يلي:

علم  والــبــول،  الــدم  فيه  بما  المخبرية،  الفحوصات 
المناعة )نوع األنسجة ووجود أجسام مناعية من عدمه(.

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة،  تشخيص األشـــعـــة، مــثــل 
واألشعة المقطعية وغيرها.

فحص القلب لتحديد صحة نظام القلب واألوعية 
الــمــزيــد من  أو  الــقــلــب  الــدمــويــة، مــثــل تخطيط صـــدى 

الفحوصات التدخلية للمرضى المعنيين.
وفحص الصحة العامة، بما فيه الفحص الروتيني 
لــلــســرطــان وغــيــرهــا مــثــل الــتــنــظــيــر، لــتــقــيــيــم الــفــحــص 
من  وغيرها  الصحية  النساء  بأمراض  الخاص  الشامل 

الفحوصات.
ــراء فــــي شــتــى  ــبــ ــخــ ــذا الـــتـــجـــمـــع مــــن الــ ــ وتـــــواجـــــد هــ
الطبي  السلمانية  مجمع  فــي  الفرعية  االخــتــصــاصــات 
للعناية بالمرضى يعني أن المتابعة لن تقتصر على رأي 
بين  والمتابعة  المناقشة  إلى  بل سيؤدي  واحــد فحسب 
أعضاء الفريق، وتتوّفر نتائج الفحوصات الخاصة بشكل 

سريع، وُتحدد المواعيد بالتنسيق بين أعضاء الفريق.
وبعد عملية الزراعة يتم إخضاع المريض إلى رعاية 
لمنع  مثبطة  أدويــــة  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل  يتلقى  مكثفة 

حدوث رفض الكلى المزروعة.

وكذلك يتم عمل األشعة والتحاليل الالزمة للتأكد 
مـــن قــبــول الــكــلــى الـــمـــزروعـــة فـــي جــســم مــريــض الفشل 
الكلى  وعمل  المريض  سالمة  من  التأكد  وبعد  الكلوي 
المستشفى  مــن  الــمــريــض  تسريح  يتم  مقبولة  بــصــورة 
وعمل متابعة أسبوعية لفترة ال تقل عن 3 أشهر، حيث 
هذه  في  األدويــة  ومستوى  الصحية  الحالة  متابعة  يتم 

الفترة.
أكثر من 30 عملية زراعة كلى

 بأيدي جراحني بحرينيني
الكلوي  الفشل  ان  العرادي  الدكتور حسين  وكشف   
المؤدي إلى الغسيل الكلوي المستمر من أكثر األمراض 
تــأثــيــرا عــلــى نــفــســيــة الــمــريــض وأدائـــــه كــفــرد مــنــتــج في 
المجتمع، إذ إن جلسات الغسيل المستمرة كل يومين أو 

ثالثة تستهلك القدر األكبر من طاقة المريض ووقته.
ــزراع الــكــلــى لــمــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي  ــتـ ــاء اسـ جـ
ــة  ــل لـــهـــؤالء الـــمـــرضـــى، حــيــث إن زراعــ كــبــصــيــص أمــ
وحيويته  بنشاطه  للمجتمع  المريض  ترجع  الكلى 
الغسيل  جلسات  الطبي  الجسم  وعلى  عليه  وتوفر 

المستمرة.
ــاء حـــرص الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة في  مــن هــنــا جـ
متمثلة  الحكومية  المستشفيات  ومنها  البحرين 
بمجمع السلمانية الطبي لتوفير كوادر وبنية طبية 

قادرة على عمل عمليات زراعة الكلى.
وتم عمل 31 عملية زراعة كلى من قبل على أيدي 
عــبــدالــســالم  الــدكــتــور  بــرئــاســة  بحرينيين  جــراحــيــن 
وزراعة  البولية  المسالك  استشاري جراحة  أحمدي 
المسالك  جراحة  قسم  من  الطبي  والطاقم  الكلى 
المتخصصين  الكلى  وزراعــة  أمــراض  البولية وقسم 

والقادرين على عمل هذا النوع من العمليات. 
ونحن نسعى لعمل حالتين إلى ثالث حاالت في 
عمليات  عمل  نحو  للتطور  ونسعى  الــواحــد  الشهر 
زراعة الكلى لألطفال وأيضا لنشر الوعي للمجتمع 

بثقافة التبرع باألعضاء. 

يشعر كل منا في بعض األحيان بالتعب غالبا قبل النوم، 
أو عندما  وبعد يوم مرهق طويل، بعد تمرين رياضي عنيف، 

يركز على أمر صعب عقليا فترة طويلة.
وقد يشكو البعض من استمرار شعورهم باإلجهاد طوال 
الــوقــت، ولــكــن بــعــد أخـــذ قــســط مــن الــراحــة يــجــب أن ينتهي 
خطورة..  أكثر  شــيء  على  عالمة  أصبح  وإال  التعب  إحساس 
بالفعل على عدد ساعات نوم  إذا كنت قد حصلت  وخصوصا 

تتراوح بين 6 و8 ساعات كل ليلة.
نتيجة  يحدث  وهــو  البدني،  اإلجــهــاد  لديك  أنــت  فغالبا 
تعرض اإلنسان للضغوط الحياتية أو اإلصابة بأحد األمراض 

في  بــاإلرهــاق  والــشــعــور  الــبــدنــي  اإلجــهــاد  ويتسبب  العضوية، 
وقد  عالية،  بكفاءة  اليومية  أعماله  أداء  عن  اإلنــســان  إعاقة 
يـــؤثـــر عــلــى صــحــتــه بــالــســلــب مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــكــثــيــر من 
األمراض. وله أسباب متعددة، منها النظام الغذائي الخاطئ، 
اضــطــرابــات الـــنـــوم، اإلصـــابـــة بــفــقــر الــــدم، اعــتــالل فــي الــغــدة 

الدرقية، أمراض القلب وأيضا جانب نفسي كاالكتئاب.
زيــارة طبيب متخصص وعمل  إلــى  وكــل ما سبق يحتاج 
الموصى  العالجات  على  والمواظبة  المطلوبة  الفحوصات 
بها. وعلينا أن نفرق بين اإلجهاد الطبيعي واإلجهاد المرضي 
إجهادا  كــان  فــإذا  الطبيب،  استشارة  إلــى سرعة  يحتاج  الــذي 

طبيعيا )شوية تعب( نستطيع التغلب عليه بأخذ قسط كاف 
من النوم والحرص على شرب الكثير من السوائل وخصوصا 
في فصل الشتاء إذ قد ننسى ونعتقد بعدم حاجتنا إلى شرب 
السوائل وهذا غير صحيح، ممارسة تمرينات رياضية بسيطة 
تساعد على االسترخاء مثل اليوجا، عدم إرهاق الذهن وشغله 

بالتفكير الزائد، الخروج في نزهة بسيطة.
وتمنعنا من  اليومية  الحياة  األيــام ومشاغل  تأخذنا  قد 
بسيطة  صحية  وعــكــة  توقفنا  أن  إلـــى  صحتنا  فــي  التفكير 
تجعلنا نعيد حساباتنا ونهتم بأهم ما لدينا صحتنا التي ال 

تعوض.. كن حذرا. 

الإرهاق الم�ستمر كن حذرا 
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أثــبــت الــعــلــم الــحــديــث وجـــود اخــتــالفــات بــيــن قلب 
وزنــًا  الــمــرأة أصغر وأخــف  الــرجــل، فقلب  الــمــرأة وقلب 
وكمية الدم التي يضّخها في كل نبضة أقل بحوالي %10 
من قلب الرجل. كما أن الشرايين التاجية لدى المرأة 
واالنسداد  بالتصلب  إصابتها  إمكانية  يعني  ما  أصغر 
ــورة شــيــمــاء  ــتــ ــدكــ ــوم الــ ــيــ ــن ســــــؤال الــ ــل. تــجــيــب عــ ــهــ أســ
األوروبـــي  والــبــورد  القلب  أمـــراض  دكــتــوراه  عبدالمعبود 

للموجات الصوتية بمركز شفاء الجزيرة.
لعل ذلك ما يبرر أن مرض القلب التاجي هو السبب 
الخمسين وغياب  بعد عمر  النساء  بين  انتشارا  األكثر 
هــرمــون االســتــروجــيــن الـــذي كــان يحميها مــن أمــراض 
القلب، حيث تتأخر إصابة المرأة عادة بأمراض القلب 
في  النساء  القلبية  النوبات  ُتصيب  إذ  بالرجل،  مقارنة 
سّن الـ 70، أما الرجال فُيصابون بها في سّن الـ 66 سنة.
ورغم وجود الكثير من العوامل المشتركة فإن هناك 
وال  تماما  واضحة  ليست  أنها  أي  نمطية  غير  أعراضا 
تدل على وجود مشاكل صحية في القلب ولكنها تؤثر 
على عمل القلب الطبيعي. ثم أن هناك بعض الحاالت 
المرضية مثل بطانة الرحم المهاجرة، ومتالزمة تكيس 
الصلة  ذات  المضاعفات  أو  الحمل  وسكري  المبايض 
مــثــل تــســّمــم الــحــمــل والــتــهــاب عضلة الــقــلــب فــي فترة 
بــــأوردة الساقين  مــا قــبــل أو بــعــد الــــوالدة وتــخــثــر الـــدم 
زيــــادة خطر  فــي  تسهم  الــحــمــل  بــعــد  أو  قــبــل  وتجلطها 

اإلصابة بمرض القلب.

الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن تــشــخــيــص مــــرض الــقــلــب 
الرجال ألنه  أكثر صعوبة منه لدى  النساء يعتبر  لدى 
من  الرغم  وعلى  الصغيرة.  الشرايين  ُيصيب  ما  عــادة 
االنسدادات  ُيظهر  الدموية  األوعية  تصوير  اختبار  أن 
والتضيق في شرايين القلب إال أنه قد ال ُيظهر األوعية 
الدموية األصغر بوضوح في كل الحاالت. قياس تركيز 
الكشف  فحوصات  من  يعتبر  الشرايين  في  الكالسيوم 
المترسب  الكالسيوم  غياب  الشرايين.  لتصلب  المبكر 
على شرايين القلب يؤكد على سلبية االختبار، في حين 
لوجود  اإلشـــارة  بمثابة  هو  يعطي  الكالسيوم  وجــود  أن 
لإلصابة  معرضة  المريضة  وأن  الشرايين  في  انــســداد 
بأمراض القلب في المستقبل. وعليه، فإن وجود صور 
من  سليمة  أنها  يعني  ال  المرأة  قلب  لشرايين  سليمة 
أمراض شرايين القلب بالمطلق، خاصة تلك الشرايين 
الصغيرة التي ال تبدو عادة واضحة ما يتطلب ضرورة 
لتجنب  فيها  التكلس  مستوى  لقياس  فحص  إجـــراء 

اإلصابة بأمراض القلب في المستقبل.
قـــد يــتــســاءل الــبــعــض هـــل جــمــيــع الــنــســاء عــرضــة 

لخطر اإلصابة بأمراض القلب؟
انقطاع  بالنساء يزداد بمجرد  المحدق  إن الخطر 
الدورة الشهرية وغياب هرمون اإلستروجين ولكنه ليس 
هو السبب الوحيد، بحيث يمكن للمرأة أن تعيش بمنأى 
عن األزمات والنوبات القلبية فيما لو كانت تتبع نمط 

حياة صحي من حيث الغذاء والنشاط البدني. 

يزداد الخطر عند تعرض المرأة لضغط نفسي كبير 
لتصاب بحالة تسمى »متالزمة القلب المكسور« والتي 
الــدورة  انقطاع  ومــع  القلب؛  عضلة  فــي  بفشل  ُتترجم 
ــول الــمــرأة فــي مــرحــلــة ســن الــيــأس فــإن  الــشــهــريــة ودخــ
الخطر المحدق بها جراء تعرضها لنوبة من العصبية 
الخطر. كما  النفسي يضاعف هذا  الضغط  أو  الزائدة 

ضغط  وارتفاع  السكري  بداء  المصابات  النساء  تعاني 
الدم من خطر اإلصابة بأمراض القلب بشكل أكبر من 
الحمل  مضاعفات  السكري.  بــداء  المصابين  الــرجــال 
فترة  خــالل  السكري  داء  أو  المرتفع  الــدم  مثل ضغط 
دائـــرة خطر اإلصــابــة على  فــي  الــمــرأة  الحمل يجعالن 
المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم وداء السكري وزيادة 

خطر اإلصابة بأمراض القلب لدى األمهات. 
أبرز األسباب

في  يجعلها  سليما  غذائيا  نمطا  اتباعها  عــدم  إن 
البدني وخصوصا  النشاط  قلة  مع  أكبر السيما  خطر 
في فترة انقطاع الحيض؛ فقد تصاب بأمراض القلب 

واألوعية الدموية وانسداد الشرايين. 
مـــن األســـبـــاب أيــضــا تــعــرضــهــا لــنــوبــات مـــن الــتــوتــر 
واالكــتــئــاب والــقــلــق الــحــاد وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى شرايين 
الــزائــد يزيد من  الـــوزن  الــرجــال،  الــمــرأة أكثر مــن  قلب 
خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وكذلك 
ــي كــلــهــا مــن الــعــوامــل واألســبــاب  الـــدهـــون الــثــالثــيــة وهـ

الرئيسية ألمراض القلب. 
أكثر نشاطا  يعتبر  البطن  فــي  الــدهــون  تــراكــم  فــإن 
من غيرها، حيث تفرز مواد تسهم في تكلس الشرايين، 
بينما ال تؤثر الدهون المتراكمة في األرداف على القلب 

والشرايين. 
اختالف األعراض

والرجل  المرأة  بين جسم  البيولوجية  االختالفات 

تــجــعــل األعــــــراض مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء، الـــمـــرأة 
منها  ُيعاني  التي  ذاتها  األعــراض  من  تعاني  عموما 
بألم  الشعور  مثل  قلبية  بنوبة  اإلصابة  عند  الرجل 
في الصدر، لكن قد تظهر على المرأة أعراض أخرى 
مختلفة أقل وضوحا. تشعر المرأة باأللم في الكتف 
والــذراعــيــن وخــاصــة الــــذراع األيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
اإللتهاب الذي يصيب عضالت الكتف والذراع بسبب 
عـــدم تــدفــق الــــدم إلــيــهــمــا نتيجة انـــســـداد صــمــامــات 
التنفس  في  التاجي. ضيق  الشريان  وتصلب  القلب 
من أهم األعراض الشائعة التي تنذر بخطر اإلصابة 
بــأمــراض الــقــلــب الــخــطــيــرة مــثــل الــذبــحــة الــصــدريــة 
ذلك  يحدث  الشرايين؛  انسداد  أو  القلبية  النوبة  أو 
بسبب ضعف عضلة القلب والتي تتسبب في انسداد 
الشريان التاجي الذي يقوم بتوصيل الدم إلى باقي 
ــاد في  أجــــزاء الــجــســم. تــشــعــر الـــمـــرأة أيــضــا بــألــم حـ
في  السكين  أو  اإلبــرة  مثل  الثدي  في  ووخــز  الصدر 

الصدر.
أو  القلبية  بالنوبة  المصابة  الــمــرأة  تشعر  كما 
ــدوار بــشــكــل كــبــيــر مع  ــ مــشــاكــل فـــي صـــمـــام الــقــلــب بــ
إلى  األمـــر  وقــد يصل  والــقــيء،  بالغثيان  اإلحــســاس 
ــقــــدان لــلــوعــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــشــعــور  ــاء وفــ ــمــ اإلغــ
الخلل  نتيجة  المعدة  وامتالء  البطن  في  باالنتفاخ 
الـــذي يــحــدث فــي ضــخ الـــدم مــن القلب إلــى المعدة 

والجهاز الهضمي واألمعاء.

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب
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استقبل الشيخ خالد بن علي 
بن عبداهلل آل خليفة وزير العدل 
ــاف  ــ ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
فــرع  فـــي  الـــفـــائـــزيـــن  األول  أمــــس 
ــة،  ــيــ ــال اإلبــــداعــ ــ ــمـ ــ مـــســـابـــقـــة األعـ
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــن الـــنـــســـخـــة الــ ــمــ ضــ
مسابقة مجلس التعاون للبحوث 
والتطوعية  اإلبــداعــيــة  واألعــمــال 
فـــي مــجــال الـــزكـــاة، تــحــت عــنــوان 
»اســتــخــدام الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــة الــــــزكــــــاة«،  ــريــــضــ ــة فــ ــ ــدمـ ــ فـــــي خـ
ــيــــل الـــعـــدل  بـــحـــضـــور كــــل مــــن وكــ
ــؤون اإلســـالمـــيـــة الــقــاضــي  ــ ــشـ ــ والـ
والوكيل  المناعي،  سامي  عيسى 
ــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة  الـــمـــســـاعـــد لـ

الدكتور محمد طاهر القطان.
ــور  ــتـ ــأ الـــــوزيـــــر الـــدكـ ــنـ ــد هـ ــ وقــ
المناعي،  ورافــد  الــفــردان،  محمد 
مـــثـــمـــنـــًا فــــوزهــــمــــا الــــمــــشــــرف فــي 
المسابقة باسم مملكة البحرين، 
مقدرًا جهودهما في تعزيز جهود 
ــمـــي عـــبـــر تــطــويــع  ــرقـ ــول الـ ــتـــحـ الـ
مختلف  في  االصطناعي  الذكاء 

ــاة  ــزكـ ــنــــدوق الـ مــــســــارات عـــمـــل صــ
والصدقات وفق رؤية استراتيجية 
ــة لـــعـــام  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الـــحـــكـــومـــة االلــ
قــول  ذلـــك  فــي  مــســتــذكــرا  2022م، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الــوزراء: »إن 
البحرين تزخر بالكوادر الوطنية 
فــي كــل الــمــجــاالت، وهــذه الــكــوادر 
واحد  كفريق  الحكومة  مع  تعمل 
لــتــحــويــل الــتــحــديــات إلــــى فــرص 
واعدة بما تملكه من ابتكار وإبداع 
أن  متمنيًا  واثــبــة«،  وطنية  ورؤى 
من  الفريد  اإلنــجــاز  هــذا  يترجم 
نوعه إلى تطبيق عملي ليتحقق 
ــا تــصــبــو إلـــيـــه األمـــانـــة  بـــذلـــك مــ
الراعي  التعاون  لمجلس  العامة 

الرسمي للمسابقة. 
الــفــائــزان  شــكــر  مــن جهتهما 
بالمسابقة الخليجية الوزير على 
به  الــذي حظي  المعنوي  الــدعــم 
الفريق طوال مدة صياغة العمل 
ــاء  ــذكــ اإلبــــــداعــــــي )اســــتــــخــــدام الــ

االصــطــنــاعــي فــي خــدمــة فريضة 
النهائية  بصيغته  ليخرج  الزكاة( 
ــتــــي تـــلـــيـــق بــمــكــانــة  ــة الــ الـــمـــشـــرفـ
مملكة البحرين التي تبوأتها في 

جميع مجاالت اإلبداع.
المسابقة  أن  بالذكر  الجدير 
فــريــضــة  دور  تــعــزيــز  إلــــى  تـــهـــدف 
ــيــــق الـــتـــنـــمـــيـــة  ــقــ ــتــــحــ الـــــــــزكـــــــــاة لــ

وحث  واالقتصادية،  االجتماعية 
والمعنيين  الــعــامــلــيــن  وتــشــجــيــع 
األداء  ــر  ــويــ تــــطــ ــلــــى  عــ ــاة  بـــــالـــــزكـــ
فـــــي مـــــجـــــاالت الــــعــــمــــل الــــزكــــوي 
ــتـــطـــوعـــي، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل  والـ
ــاة  ــزكــ ــيـــن أجــــهــــزة الــ والــــتــــعــــاون بـ
الجهود  وتوجيه  بها،  والعاملين 
مستجدات  كل  لمواكبة  البحثية 

إضافة  الــزكــاة،  مجال  فــي  العمل 
ــوادر الــوطــنــيــة  ــ ــكـ ــ ــى تــحــفــيــز الـ ــ إلـ
الــمــبــدعــة لــتــقــديــم أعــمــال تسهم 
فــي تطوير كــفــاءة أجــهــزة الــزكــاة، 
فــضــاًل عـــن تــشــجــيــع الــشــبــاب في 
التطوعي  العمل  فــي  االنــخــراط 
وخلق روح التنافس واإلبداع بين 

موظفي أجهزة الزكاة.

سعت إدارة األوقاف السنية 
من خالل مشروع كفالة الطلبة 
تغذية  إلى  الرائد  الجامعيين 
ســــوق الــعــمــل فـــي الــمــؤســســات 
بمختلف  واألهــلــيــة  الــرســمــيــة 
الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــا دعــــــــم تـــوجـــهـــات  ـــهــ ــأنـ مــــــن شــ
وخــــطــــط مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لالرتقاء بالخدمات الحكومية 
والـــمـــشـــاريـــع االقـــتـــصـــاديـــة من 
البحرين  أبناء  تشجيع  خــالل 
الدرجات  أعلى  للحصول على 
األكــاديــمــيــة الــتــي تــخــدم هــذا 

الهدف االستراتيجي.
بــن محمد  راشـــد  د.  وأكـــد 
بـــن فــطــيــس الـــهـــاجـــري رئــيــس 
مجلس األوقاف السنية أن بند 
المصارف الوقفية المخصصة 
للتعليم يلقى اهتماما ورعاية 
من مجلس األوقــاف، وهو من 
كانت  التي  الــرائــدة  المصارف 
ســابــقــا مــقــتــصــرة عــلــى الــعــلــم 
ــادة  ــه بــعــد إعــ أنــ الـــشـــرعـــي، إال 
العمل  احتياجات سوق  تقييم 
ــي دعــــــم الــمــجــتــمــع  ــ ــة فـ ــ ــبـ ــ ورغـ

ــيــــا تــم  ــتــــمــــاعــ ــا واجــ ــاديــ ــصــ ــتــ اقــ
عصرية  تخصصات  استحداث 
التخصصات  بــجــانــب  جــديــدة 

الشرعية.
الــــهــــاجــــري  د.  وأضــــــــــــاف 
أنـــه تــم الــبــدء فــي تنفيذ هــذه 
تم  حيث  1998م،  عــام  الخطة 
كــفــالــة 20 طــالــبــا فـــي جــامــعــة 
الــبــحــريــن حــتــى الـــتـــخـــرج في 
واستمر  لــلــمــشــروع،  دفــعــة  أول 
انـــقـــطـــاع  دون  مــــن  ــروع  ــشــ ــمــ الــ
وهلل الــحــمــد حــتــى هـــذا الــعــام 
مختلفة  تــخــصــصــات  بــإضــافــة 
سوق  متطلبات  وفق  مستجدة 
عدد  مجمل  بلغ  العمل، حيث 
الــطــلــبــة الـــذيـــن تـــم كــفــالــتــهــم 
الـــدراســـي 2021- الـــعـــام  حــتــى 
وطــالــبــة  طــالــبــا   1120 2022م 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات 
كــــــــاآلداب والـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم 
األعــمــال  وإدارة  والــمــعــلــومــات 
والطب  والهندسة  والمحاسبة 
واللوجستيك  والميكاترونكس 
والــتــربــيــة واإلعــــالم والــعــالقــات 
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـــــــــــدراســـــــــــات 

اإلســــــــالمــــــــيــــــــة فـــــــــي جــــامــــعــــة 
الخاصة  والجامعات  البحرين 

بالمملكة.
أن  الـــهـــاجـــري  د.  وأوضــــــح 
خــطــط تــطــويــر االســتــثــمــارات 
اعتبارها  فــي  وضعت  الوقفية 
الوقفية  المصارف  بند  تقوية 
الــمــخــصــصــة لــلــتــعــلــيــم نــظــرا 
إلــــــى أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار دعـــم 
أبــنــاء الــبــحــريــن لــلــوصــول إلــى 
األكاديمية،  المستويات  أعلى 
ــر الـــكـــبـــيـــر لــدعــم  ــ ــ مــثــمــنــا األثـ
حــــــضــــــرة صــــــاحــــــب الــــجــــاللــــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
الــمــفــدى  الــبــالد  مــلــك  خليفة 
لــلــتــعــلــيــم الــجــامــعــي وتــســهــيــل 
البحرين  أبناء  على  تكاليفها 
والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  مــن 
ومتابعة توجيه صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
مجلس الوزراء لما يحتاج إليه 
التخصصات  مــن  العمل  ســوق 
العالمية  الـــتـــطـــورات  ظـــل  فـــي 

المستمرة.

صـــــّرح مـــديـــر عــــام بــلــديــة الــمــنــطــقــة 
المهندس عاصم عبداللطيف  الجنوبية 
عبداهلل، بأن عدد مستخدمي جهاز صرف 
إلى  )سهل( وصل  اآللــي  القمامة  أكياس 
نحو 153632 مستخدما منذ بدء تدشين 

الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2021.
جهاز  مستخدمي  عــدد  سجل  حيث 
أكــيــاس القمامة فــي أســـواق رامــز  صــرف 
الرفاع أكبر عدد يبلغ 86296 مستخدما، 
فــيــمــا ســجــل جــهــاز صــــرف األكـــيـــاس في 
 31443 بالرفاع  التجاري  االنماء  مجمع 
مــســتــخــدمــا، وبــلــغــت حــصــيــلــة األكـــيـــاس 
ــواق الــمــنــتــزه بــمــديــنــة  ــ ــادرة مـــن أســ ــصــ الــ
األكــيــاس  عــدد  بلغ  فيما   ،20615 عيسى 
ــاس  ــيــ ــاز صــــــرف األكــ ــهــ ــــن جــ الــــــصــــــادرة مـ

ــز بــقــريــة عــســكــر 13933  ــ فـــي أســـــواق رامـ
الرفاع  فــرع  المنتزه  وأســواق  مستخدما، 
الــنــور  وبــــــرادات  عـــدد 1182 مــســتــخــدمــا، 

بغرافيتي الزالق 163.
ــذه  ــام بــــــأن هـ ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــح الــــمــــديــــر الـ
للمستخدمين  تسمح  النوعية  المبادرة 
باستالم أكياس القمامة أواًل بأول وبصورة 
شهرية في أي وقت وطوال أيام األسبوع، 
الــمــحــالت التجارية  مــن خــالل مــراجــعــة 

الرئيسية في المنطقة الجنوبية.
 وتم مؤخرًا تركيب جهازين اضافيين 
لصرف األكياس في كل من برادات النور 
ــواق الــمــنــتــزه  ــأســ )غــرافــيــتــي الــــــزالق( وبــ
ــاع لــتــســهــيــل عــمــلــيــة االســـتـــالم  ــرفــ فـــي الــ
المواطنين  أكبر عدد ممكن من  وخدمة 

والمقيمين ليصبح العدد الكلي ألجهزة 
صــــــرف األكـــــيـــــاس 6 أجــــهــــزة فــــي أغــلــب 

المواقع الحيوية بالمنطقة الجنوبية.
نجاحًا  القــت  التجربة  أن  الــى  الفتًا 
واسع النطاق خاصة بعد توسيع عمليات 
ــزة فـــي كـــافـــة مــحــافــظــات  ــهــ تــركــيــب االجــ
البحرين، حيث إن اإلقبال على استخدام 
جهاز )سهل( لصرف أكياس القمامة في 
ازدياد، مما ُيعبر عن نجاح التجربة التي 
تطبق للمرة األولى في مملكة البحرين 

انطالقًا من المنطقة الجنوبية.
وأضــــــاف »يــســعــدنــا تــقــديــم خــدمــات 
مــتــمــيــزة لــلــجــمــهــور الـــــذي تــلــقــيــنــا منه 
واســتــحــســانــًا يتجاوز  إيــجــابــيــًا  انــطــبــاعــًا 

حدود المحافظة الجنوبية«.

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
الرابع عشر، في دور  النواب اجتماعها  بمجلس 
االنــعــقــاد الــســنــوي الـــعـــادي الـــرابـــع مــن الفصل 
الــتــشــريــعــي الــخــامــس، بــرئــاســة الــنــائــب محمد 
عــيــســى الــعــبــاســي نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة، أمــس 

االثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
ــــالل االجـــتـــمـــاع اطـــلـــعـــت الــلــجــنــة عــلــى  وخــ
قانون  من   )231( المادة  بتعديل  قانون  مشروع 
 )15( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  العقوبات 
بقانون  االقــتــراح  على  بناًء  )المعد   1976 لسنة 
ــنــــواب(، وارتــــأت اللجنة  الــ الــمــقــدم مــن مــجــلــس 

سالمته من الناحية الدستورية.
ــرار مــجــلــس  ــ كـــمـــا اطـــلـــعـــت الــلــجــنــة عـــلـــى قــ
الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 
)35( من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر 
في  )الــمــعــد  2012م  لسنة   )36( رقـــم  بــالــقــانــون 
ضوء االقتراحين بقانون -بصيغتهما المعدلة- 
اللجنة  النواب(، وقررت  مجلس  من  المقدمين 

سالمته من الناحية الدستورية.
بقانون  االقـــتـــراح  عــلــى  اللجنة  اطــلــعــت  ثــم 
لــلــمــادة )4( من  بــنــد جــديــد بــرقــم )د(  بــإضــافــة 
صندوق  بإنشاء   2006 لسنة   )57( رقــم  القانون 
الـــعـــمـــل، وارتـــأت الــلــجــنــة ســالمــتــه مـــن الــنــاحــيــة 

الدستورية.
واطــلــعــت الــلــجــنــة عــلــى االقـــتـــراح بــقــانــون 
بتعديل مرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006م 
اللجنة  الــتــعــّطــل، وقــررت  ضــد  التأمين  بــشــأن 

سالمته من الناحية الدستورية.

ــا انـــتـــقـــلـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــى مــنــاقــشــة  بـــعـــدهـ
المرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2021 بتعديل 
بعض أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )14( 
لــســنــة 1996، وقـــــــررت الــلــجــنــة الــمــوافــقــة عليه 

ورفعه إلى هيئة المكتب.
رقم  بقانون  المرسوم  اللجنة  ناقشت  كما 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة   )27(
بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية  السلطة 
رقم )42( لسنة 2002، وقررت اللجنة الموافقة 

عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم )22( 
المواد  في  التنفيذ  قانون  بإصدار   2021 لسنة 
الموافقة  اللجنة  والــتــجــاريــة، وقــررت  المدنية 

عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
ــم نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة الــــمــــرســــوم بــقــانــون  ثــ
أحــكــام  بــعــض  بتعديل   2021 لسنة   )26( رقـــم 
بشأن   2009 لسنة   )30( رقــم  بقانون  المرسوم 
غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية 
والـــمـــالـــيـــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة، وقــــررت الــلــجــنــة 

الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
ــتــــمــــاع  ــة فـــــي االجــ ــنـ ــجـ ــلـ  كــــمــــا نــــاقــــشــــت الـ
ــراح بــرغــبــة بـــشـــأن قـــيـــام الــحــكــومــة  ــتــ ــه االقــ ذاتــ
ــامـــالت  ــعـ ــات والـ ــفـ ــمـــوظـ ــات الـ ــ ــهـ ــ بــــمــــراعــــاة األمـ
االبــتــدائــيــة  المرحلتين  طلبة  يــرعــيــن  الــالتــي 
»التعليم  نظام  أيــام تطبيق  واإلعــداديــة خــالل 
عن بعد«، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه 

إلى هيئة المكتب.

البحرين  جمعية  اخــتــتــمــت 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
مــؤتــمــرهــا الــدولــي الــثــالــث الــذي 
يــومــي األربــعــاء والخميس  أقــيــم 
19 - 20 يناير 2022، تحت رعاية 
حميدان  علي  محمد  بن  جميل 
وزير العمل والتنمية االجتماعية 
أكــثــر مــن 200 مشارك  وبــحــضــور 
من داخل وخارج مملكة البحرين 
ــى 14 ورقــــــة عــمــل  ــ إلـ بـــاإلضـــافـــة 
متنوعة تطرقت إلى أبرز وأفضل 
والتجارب في مجال  الممارسات 
الصحة النفسية في بيئة العمل 
بــهــدف تــعــزيــز الــتــوعــيــة واألخـــذ 
ــبـــحـــوث  بـــنـــتـــائـــج الــــــدراســــــات والـ
ــد ضــــــرورة  ــؤكــ ــي تــ ــتــ الـــعـــلـــمـــيـــة الــ
تدعم  مهنية صحية  بيئة  وجــود 
ــيــــن فــي  احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــوظــــفــ
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات مـــن خــالل 
وتـــقـــنـــيـــات  أدوات  إدارة  حـــســـن 
والـــتـــي تتضمن  الـــالزمـــة  الـــدعـــم 
برامج الرعاية النفسية واإلرشاد 

مهارات  وتنمية  التدريب  وبرامج 
الموظفين بما يسهم في تطوير 

األداء ورفع اإلنتاجية.
وقــــــــــد اخـــــتـــــتـــــم الــــمــــؤتــــمــــر 
بــعــدد مـــن الــتــوصــيــات، جـــاء في 
التدريب  توفير  أهمية  مقدمتها 
الموظفين  المتخصص إلكساب 
جــديــدة  نفسية  صحية  مـــهـــارات 
ووضع سياسات  العمل،  بيئة  في 
وقــوانــيــن داخــلــيــة واضــحــة تمنع 
ــه ضــد  ــواعــ الـــعـــنـــف بــمــخــتــلــف أنــ
ــات،  ــســ ــؤســ ــمــ ــي الــ ــ ــيــــن فــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــة الـــــى أهـــمـــيـــة إنـــشـــاء  ــافــ بــــاإلضــ
بــــرامــــج مــتــخــصــصــة لــمــســاعــدة 
واضحة  آلية  ووضــع  الموظفين 
واألدوات  الـــمـــوارد  إلـــى  لــلــوصــول 
ــــن الـــمـــؤســـســـة فــي  الـــمـــقـــدمـــة مـ
الصحة  يحقق  بــمــا  الــشــأن  هـــذا 
النفسية والدعم النفسي الالزم. 
وأكــــــدت الـــتـــوصـــيـــات ضــــرورة 
وجود سياسات لضمان االحترام 
والـــتـــقـــديـــر داخـــــل مـــكـــان الــعــمــل 

ــة،  ــ ــادلـ ــ ــة وعـ ــ ــمـ ــ لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة داعـ
عملية  دور  أهمية  الى  باإلضافة 
تــــدريــــب الــــقــــادة بــــصــــورة خــاصــة 
لــيــكــونــوا مــدركــيــن وقـــادريـــن على 
ــات الــنــفــســيــة  ــعــــالمــ اكـــتـــشـــاف الــ
ــان الـــعـــمـــل  ــ ــكـ ــ لـــلـــضـــغـــوط فـــــي مـ
موظفيهم  مــع  التعامل  وكيفية 
ــرة  ــكـ ــبـ ــمـ ــرف الـــــعـــــالمـــــات الـ ــ ــعــ ــ ــ وت
لالحتراق الوظيفي، كما أن خلق 
لتعزيز  اســتــراتــيــجــيــة  ســيــاســات 
ــوازن بـــيـــن الـــعـــمـــل والـــحـــيـــاة  ــ ــتـ ــ الـ

أصبح ضرورة حتمية.
أيضا  الــتــوصــيــات  ركـــزت  كما 
العار  وصــمــة  على  الــقــضــاء  على 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــضـــايـــا الـــصـــحـــة 
بين  مــشــتــركــة  كنقطة  الــنــفــســيــة 
باإلضافة  المؤتمر،  أوراق  أغلب 
ــل بـــشـــكـــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــــى ضـــــــــــــرورة الـ
األسباب  على  للقضاء  استباقي 
العمل  مكان  لضغوط  المعروفة 
بيئات عمل متوازنة  بهدف خلق 
ما يؤدي إلى رفع مستوى ارتباط 

مع  إيجابية  بــصــورة  الموظفين 
مقر العمل. 

ــات  ــارسـ ــمـ مـ ــز  ــزيـ ــعـ تـ أن  ــا  ــمـ كـ
الــعــمــل الــبــســيــط الــداعــمــة مثل 
العمل  أو  المرنة  العمل  ســاعــات 
مــن الــمــنــزل عــنــدمــا يــكــون ذلــك 
مــنــاســبــًا وتــشــجــيــع الــمــوظــفــيــن 
بين  الــتــوازن  على  الحفاظ  على 
الـــرفـــاهـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة والــنــفــســيــة 

ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـ
الــمــالحــظــات  ثــقــافــة  تـــرويـــج  أن 
ــتـــي تــشــمــل  الـــخـــاصـــة بــــــــاألداء الـ
المديرين  بين  فــرديــة  مناقشات 
والــــمــــوظــــفــــيــــن يـــــعـــــزز الـــصـــحـــة 
الــنــفــســيــة فـــي بــيــئــة الــعــمــل، كما 
يجب على الشركات التعامل مع 
أولوية  بنفس  النفسية  الصحة 

الصحة البدنية. 

ــيـــة لــحــقــوق  ــنـ نـــظـــمـــت الـــمـــؤســـســـة الـــوطـ
المحاضرات للمشاركين  اإلنسان سلسلة من 
في برنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق 
اإلنـــســـان، قــدمــهــا عـــدد مـــن الــمــخــتــصــيــن في 
باألمانة  اإلنسان  وحقوق  القانونية  الشؤون 
الى  خاللها  مــن  تــطــرقــوا  للمؤسسة،  الــعــامــة 
الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي لــنــشــأة حـــقـــوق اإلنـــســـان 

وحــريــاتــه فــي الــمــنــظــومــة األمــمــيــة، ومــفــهــوم 
إضافة  الــدســتــور،  فــي  الـــواردة  والحرية  الحق 
ــى الــتــعــريــف بـــاآللـــيـــات الــمــعــنــيــة بــحــمــايــة  الــ
الدولية  والصكوك  وأنواعها،  اإلنسان  حقوق 
لــحــقــوق اإلنـــســـان الــتــي صــدقــت أو انــضــمــت 
إليها مملكة البحرين. وتم تدريب المشاركين 
ذات  والمقترحات  التقارير  إعداد  كيفية  على 

العالقة بحقوق اإلنسان، وآلية إعداد البحوث 
المختلفة،  الحقوقية  المجاالت  في  العلمية 
بــاإلضــافــة الـــى تــعــريــفــهــم بــآلــيــة عــمــل مــركــز 
االتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان.
تأتي هذه المحاضرات -التي شارك فيها 
والباحثين  المحلية،  الجامعات  طلبة  عــدد 

»فــرص«  برنامج  ضمن  المسجلين  عمل  عــن 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  ــوزارة  لـ التابع 
الشأن  فــي  المهتمين  الخريجين  مــن  وعـــدد 
عمل  وخــطــة  استراتيجية  ضمن  الحقوقي- 
الــمــؤســســة فـــي نــشــر ثــقــافــة حــقــوق اإلنــســان 
المعايير  وفــق  المجتمع  فئات  مختلف  بين 

الوطنية والدولية.

وزارة  ــــرص  حــ إطـــــــار  فــــي 
ــم  ــديـ ــقـ ــــى تـ ــلـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـ
ــيـــالت الــُمــمــكــنــة  ــهـ ــتـــسـ ــل الـ ــ كـ
فــــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الــقــنــصــلــيــة لـــرجـــال األعــمــال 
والمواطنين  والمستثمرين 
الــوزارة  افتتحت  والمقيمين، 
مكتب التصديقات والخدمات 
بمقر  لــهــا  الــتــابــع  القنصلية 
غرفة تجارة وصناعة البحرين 
يــوم أمــس األحــد الموافق 24 
السفير  وأعـــرب   .2022 يناير 
ــاط  ــيــ ــخــ ــوب الــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل يـ ــيــ ــلــ خــ
وزارة  بــأعــمــال وكــيــل  الــقــائــم 
الخارجية للشؤون القنصلية 
ــالـــــص  ــ واإلداريـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــن خـ
ــتــــقــــديــــر لــرئــيــس  الـــشـــكـــر والــ
وأعضاء غرفة تجارة وصناعة 
ــبــــحــــريــــن، مـــثـــمـــنـــًا تـــجـــاوب  الــ
الــغــرفــة الــســريــع مـــع الـــــوزارة 

التصديقات  مكتب  الفــتــتــاح 
الـــجـــديـــد وهــــو مـــا مـــن شــأنــه 
الــتــيــســيــر عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
األعــمــال  ورجـــال  والمقيمين 
ــع  ــريـ ــسـ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتـ
من  االســتــفــادة  مــن  تمكينهم 
بمقر  الــقــنــصــلــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــحــاجــة  دون  ــن  مــ الــــغــــرفــــة، 

إلــــــــى الـــــــرجـــــــوع إلــــــــى مــكــتــب 
التصديقات بالوزارة، موضًحا 
سيقدمها  التي  الخدمات  أن 
المكتب تشمل جميع خدمات 
الــــتــــصــــديــــقــــات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
بــمــا فــيــهــا الــتــصــديــق الــوافــي 
ــتــــصــــديــــق  )االبـــــوســـــتـــــيـــــل والــ

التقليدي(.

تـــنـــفـــيـــذًا لــتــوجــيــهــات ســمــو 
الشيخ ناصر بن حمد أل خليفة 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــالعــمــال 
االنسانية وشئون الشباب برعاية 
مختلف  فــي  الشباب  واحتضان 
مواهبهم والعمل على توجيههم 
بــــادرت جمعية  واالخــــذ بــيــدهــم، 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي 
من  السديدة  التوجيهات  بتلك 
متطوع  ملتقى  تــنــظــيــم   خـــالل 
شعار  تحت  للشباب  المستقبل 
)ربيع التطوع( تحت رعاية علي 
بن صالح الصالح رئيس مجلس 
الشورى خالل الفترة 3-5 مارس 

.2022
راشــد  بــن  عبدالعزيز  وقـــال 

مــتــطــوع  مــلــتــقــى  ان  الـــســـنـــدي 
برنامج  وهو  للشباب  المستقبل 
تـــربـــوي لفئة  وطــنــي اجــتــمــاعــي 
روح  ــــرس  ــغـ ــ لـ ــــدف  ــهـ ــ يـ الــــشــــبــــاب 
الـــمـــواطـــنـــة الـــصـــالـــحـــة وتــعــزيــز 
وتنمية  والتسامح  التطوع  قيم 
الــمــجــتــمــع وتـــنـــمـــيـــة الـــمـــواهـــب 
المختلفة لدى الشباب وتسخير 
ــم لـــــخـــــدمـــــة الـــــوطـــــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ طـ
والــمــجــتــمــع وتــحــقــيــق الــشــراكــة 
ابنائنا  نــفــوس  فــي  المجتمعية 
رئـــيـــس جمعية  وبـــيـــن  الـــشـــبـــاب. 
ان  الــتــطــوعــي  للعمل  الــبــحــريــن 
اختيار  على  تــحــرص  الجمعية 
ــن الـــبـــرامـــج  نـــوعـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة مــ
المتطورة  الشبابية  واالنــشــطــة 

والعولمة  الحداثة  تواكب  والتى 
ــار اخــالقــيــاتــنــا وعــاداتــنــا  فـــي إطــ
ــتــــمــــدة مــن  ــا الــــمــــســ ــدنــ ــيــ ــالــ ــقــ وتــ

عقيدتنا االسالمية الحنيفة.

الأوق�������اف ال�����س��ن��ي��ة ت�����س��ع��ى اإل�����ى اإث�����راء 

����س���وق ال��ع��م��ل ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ج��ام��ع��ي��ة

} خالل اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

ت�����س��ري��ع��ي��ة ال����ن����واب ت����واف����ق ع���ل���ى اق���ت���راح 

مراعاة الأمهات الموظفات خالل تطبيق »التعليم عن ُبعد«

افتتاح مكتب الت�سديقات والخدمات القن�سلية التابع

ل�وزارة الخارجي�ة بغرف�ة تج�ارة و�سناع�ة البحري�ن

} جانب من االفتتاح.

البحرين للعمل التطوعي تقيم ملتقى ال�سباب )ربيع التطوع(

} عبدالعزيز السندي.

وزير العدل ي�ستقبل الفائزين في الم�سابقة الخليجية للبحوث والأعمال الإبداعية

} جانب من استقبال الفائزين.

»�س���هل« بالجنوبي���ة 153632 م�س���تخدما لجه���از �س���رف الأكيا����س الآل���ي 

} عاصم عبداللطيف.

موؤتمر ال�صحة النف�صية في بيئة العمل يو�صي بـ:

و�س���ع �سيا�س���ة داخلي���ة وا�سحة تمن���ع العنف �س���د العاملين بالموؤ�س�س���ات

} نوف السويدي.

»ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان« ت���ق���دم ���س��ل�����س��ل��ة م����ن ال��م��ح��ا���س��رات

ل��ل��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ف���ي م��ج��ال ح��ق��وق الإن�����س��ان

} د. أكبر جعفري.

رئيس  عــبــداهلل شاهد  قــدم 
ــة لــلــجــمــعــيــة  ــيـ ــالـ الـــــــــدورة الـــحـ
الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة وزيــر 
المالديف  جمهورية  خارجية 
ــرة بــــعــــنــــوان: »بــــــــوارق  ــاضــ ــحــ مــ
ــاء زيـــارتـــه  ــنــ األمـــــــل« أمــــــس، أثــ
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــرســمــيــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الــمــشــاركــيــن 
ــي الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــأســـيـــســـي  ــ فــ
الدبلوماسي بنسخته الرابعة.

ــــس خــــالل  ــيـ ــ ــرئـ ــ وأثــــــنــــــى الـ
الدبلوماسية  على  المحاضرة 
الــبــحــريــنــيــة، الــمــنــعــكــســة فــي 
مــبــادراتــهــا مــتــعــددة األطــــراف 
وواســعــة الــنــطــاق، الــتــي تهدف 
إلــــى تــعــزيــز الـــســـالم والـــحـــوار 
العالميين، وتسهم في تحقيق 
المستدامة.  التنمية  أهــــداف 

ـــوارق لــأمــل،  وتـــطـــرق إلـــى 5 بــ
ــة رســالــتــه  ــ الــمــنــبــثــقــة مــــن رؤيــ
الــرئــاســيــة لــهــذه الــــدورة، وهــي: 
الــتــعــافــي مــن جــائــحــة كوفيد-

بــنــاء االســتــدامــة،  وإعـــــادة   ،19
وتلبية متطلبات كوكب األرض، 
واحترام حقوق الجميع، وإعادة 
تـــنـــشـــيـــط األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة. 

وفـــي خــتــام الــمــحــاضــرة شجع 
الرئيس المشاركين في الدورة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة االنـــــخـــــراط مــع 
أطــيــافــه،  بمختلف  المجتمع 

وضـــــرورة الــتــعــاون والــتــضــامــن 
ــعــتــبــران  الـــدولـــيـــيـــن الـــلـــذيـــن ُي
ــرز الـــوســـائـــل لــمــعــالــجــة  ــ مـــن أبـ

مختلف القضايا الدولية.

رئ��ي�����س ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���الأم���م ال��م��ت��ح��دة ي��ق��دم 

م��ح��ا���س��رة ���س��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ال��دب��ل��وم��ا���س��ي

} المشاركون في البرنامج التأسيسي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16013/pdf/1-Supplime/16013.pdf?fixed5893
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282735
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282691


24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
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أجرى قسم جراحة المسالك البولية وقسم أمراض 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي ثالث عمليات جراحية 
الــزائــر  الطبيب  برنامج  إطـــار  فــي  وذلـــك  الكلى،  لــزراعــة 
األعلى  للمجلس  التابعة  بالخارج  للعالج  العليا  للجنة 

للصحة. 
األولــى  كانت  بنجاح  أجريت  التي  الثالث  العمليات 
لسيدة بحرينية متبرعة لشقيقتها في الثالثينيات من 
الخامس،  العقد  في  لزوجين  الثانية  والعملية  العمر، 
وصحتهم  لشقيقته  مــتــبــرع  بــحــريــنــي  لــشــاب  والــثــالــثــة 
جــمــيــعــا جـــيـــدة ويــتــمــاثــلــون لــلــشــفــاء وتـــحـــت مــالحــظــة 

ومتابعة األطباء بمجمع السلمانية الطبي.
المسالك  جــراحــة  قسم  داخـــل  مــن  الطبي  الخليج 
الطبي  السلمانية  الكلى بمجمع  أمراض  البولية وقسم 

لنعرف المزيد من التفاصيل:
أفـــــاد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الــرئــيــس 
زراعــة  برنامج  بــأن  الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي يأتي ترجمًة لالهتمام 
لمرضى  الحكومية  المستشفيات  توليه  الـــذي  الــبــالــغ 
شاملة  صحية  خدمات  لتوفير  مساعيها  ضمن  الكلى، 
هذا  فــي  مثّمنًا  للجميع،  عالية  نوعيٍة  وذات  ومتكاملة 
الفريق  الــبــرنــامــج مــن  بــه  الـــذي يحظى  الــدعــم  الــشــأن 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة، باإلضافة إلى متابعة مجلس 
الشيخ هشام بن  برئاسة  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
مع  والــمــحــوري  البّناء  والــتــعــاون  خليفة،  آل  عبدالعزيز 
بالخارج  الــعــالج  للجنة  التابع  الــزائــر  الطبيب  برنامج 

برئاسة الشيخ الدكتور فهد بن خليفة آل خليفة.
الكلى  زراعــة  أن عمليات  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
التي تم إجراؤها مؤخرًا تأتي كأولى عمليات هذا العام، 
العام  طــوال  دوري  بشكٍل  إجــراؤهــا  يتم  أن  المقرر  ومــن 
حالتهم  تتطلب  الذين  المرضى  من  قــدٍر  أكبر  لتغطية 
الصحية زراعًة للكلى وفق المعايير والضوابط المحددة، 
معربًا عن فخره واعتزازه بالطواقم الطبية والتمريضية 

والفنية القائمة على البرنامج، والتي أثبتت ما تتمتع به 
الكوادر البحرينية من كفاءة عالية وقدراٍت متميزة، وعزٍم 
العالجية  التجارب  أفضل  لتقديم  العطاء  على  صــادق 
للمرضى، مؤكدًا على أن المستشفيات الحكومية تؤمن 
بـــالـــدور الــمــحــوري لـــكـــوادرهـــا الــصــحــيــة، وتـــحـــرص على 
بالرعاية  االرتقاء  مساعي  في  الفّعالة  مشاركتها  تعزيز 

الصحية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذا البرنامج يأتي 
الكلى  لمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  جانب  إلى 
والـــتـــي مـــن أهــمــهــا خـــدمـــات غــســل الــكــلــى الــتــي تــوفــرهــا 
المستشفيات الحكومية لمرضى الكلى عبر مركز يوسف 
خليل المؤيد ألمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية 
الــطــبــي، ومـــركـــز عــبــدالــرحــمــن كــانــو لــغــســيــل الــكــلــى في 
الشيخ  مركز  الفتتاح  التوسعية  الخطة  مع  البسيتين، 
عبداهلل بن خالد آل خليفة لغسيل الكلى في الحنينية 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، بــمــا يــزيــد مــن عـــدد مــراكــز تقديم 

الخدمات ويرفع من الطاقة االستيعابية الحالية.
أمراض  استشاري  العرادي  حسن  علي  الدكتور  أكد 
الطبي  السلمانية  مجمع  أن  الكلى  قسم  ورئيس  الكلى 
يعمل ويــواصــل جــهــوده مــن أجـــل خــدمــة الــنــاس وإنــهــاء 
معاناة مرضى الكلى من خالل توفير أفضل سبل الرعاية 

المتكاملة.
وأشاد الدكتور العرادي بدور الفريق الطبي في نجاح 
والمساعدين،  الثالثة من األطباء  الكلى  زراعة  عمليات 
العمليات جاء بتضافر الجهود من  إن نجاح تلك  قائال 

جميع األطراف والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
الــمــزروع  للحاالت  كبير  تحسن  لوحظ  هلل  والحمد 
الصحية حتى  متابعة حاالتهم  في  ونستمر  الكلى،  لها 
يستردوا تماما عافيتهم و يتماثلون جميعا للشفاء التام 
معلنين بذلك نهاية معاناتهم مع الغسيل الكلوي وبداية 

حياة جديدة طبيعية. 
ــة الـــكـــلـــى فــــي مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة الــطــبــي  ــ ــ زراعـ

ومراحلها 

وأشـــــار الـــدكـــتـــور عــبــدالــســالم األحـــمـــدي اســتــشــاري 
نجاح  أن  الــى  الكلى  وزراعـــة  البولية  المسالك  جــراحــة 
لقسم  نــوعــيــة  نقلة  تعتبر  الــكــلــى  وزراعــــة  نــقــل  عمليات 
برنامج  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء  البولية،  المسالك  جــراحــة 
الــزائــر  الطبي  الفريق  بمساعدة  األعــضــاء  ونــقــل  ــة  زراعـ

المتخصص بالتعاون مع الجراحين البحرينيين.
وأجريت عمليات نقل الكلى من المتبرع عن طريق 
المنظار الجراحي الدقيق، بحيث يضمن تعافي المتبرع 

بفترة وجيزة من بعد العملية.
وكل الشكر لجميع أعضاء الطاقم الطبي المتمثل 
في قسم أمراض الكلي والتخدير وطاقم التمريض في 

قسم العمليات واألجنحة.
ومـــن جــانــبــه أوضــــح الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب الــعــمــري 
السلمانية  بمجمع  الــكــلــى  وزراعـــــة  أمــــراض  اســتــشــاري 
الــطــبــي أن مـــرض الــفــشــل الــكــلــوى يــحــدث فــي المرحلة 
النهائية عندما تفقد الُكلى حوالي 90% من ُقدرتها على 

العمل بشكٍل طبيعي.
وتشمل األسباب الشائعة لمرض الُكلى في المرحلة 

النهائية ما يلي:
ري غير المنتظم. كَّ • داء السُّ

• ارتفاع ضغط الدم الُمزمن خارج السيطرة.
ب في  • التهاب كبيبات الُكلى الُمزمن - التهاب وتندُّ
نهاية المطاف من المرّشحات الصغيرة داخل الُكليتين 

)الكبيبات(.
دة الكيسات. • داء الُكلية ُمتعدِّ

• األمراض المناعية.
• االستخدام غير الصحيح لبعض األدوية.

ويــحــتــاج األشــخــاص الــذيــن لــديــهــم مـــرض القصور 
الناتج  السموم  إزالـــة  إلــى  النهائية  مراحله  فــي  الكلوي 
عن عمليات التمثيل الغذائي من مجرى الدم عن طريق 
الُكلى  زرع  أو  الــبــريــتــونــي  االســتــصــفــاء  أو  الــُكــلــى  غسيل 
للبقاء على قيد الحياة وتعتبر زراعة الكلى الحل األمثل 
ا  لعالج الفشل الكلوي المزمن، وزرع الُكلى إجراًء جراحّيً

ُكًلى سليمة مأخوذة من شخٍص حي،  توضع من خالله 
ى دماغيا داخل جسم شخص لم َتُعد  ع ُمَتوفَّ أو من ُمتبرِّ

ُكليتاه تعمالن بطريقٍة صحيحة.
ــاف الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب أن خـــبـــراء الــرعــايــة  ــ وأضـ
الــصــحــيــة فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي مـــدربـــون في 
ويعملون  المختلفة،  الطبية  التخصصات  مــن  العديد 
مــًعــا كــفــريــق واحـــد لــضــمــان تحقيق أفــضــل الــنــتــائــج في 
ــة الــكــلــى ومــتــابــعــة الـــحـــاالت بــعــد الــزراعــة  عــمــلــيــات زراعــ
وكإجراء روتيني وخالل تقييم المرضى، كما ُيطلب منهم 
إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية. وبعد االنتهاء 
من التقييم، ُتقدم الحاالت الصحية والتاريخ الطبي إلى 

لجنة الزراعة للبت فيها.
تشتمل الفحوصات الطبية على ما يلي:

علم  والــبــول،  الــدم  فيه  بما  المخبرية،  الفحوصات 
المناعة )نوع األنسجة ووجود أجسام مناعية من عدمه(.

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة،  تشخيص األشـــعـــة، مــثــل 
واألشعة المقطعية وغيرها.

فحص القلب لتحديد صحة نظام القلب واألوعية 
الــمــزيــد من  أو  الــقــلــب  الــدمــويــة، مــثــل تخطيط صـــدى 

الفحوصات التدخلية للمرضى المعنيين.
وفحص الصحة العامة، بما فيه الفحص الروتيني 
لــلــســرطــان وغــيــرهــا مــثــل الــتــنــظــيــر، لــتــقــيــيــم الــفــحــص 
من  وغيرها  الصحية  النساء  بأمراض  الخاص  الشامل 

الفحوصات.
ــراء فــــي شــتــى  ــبــ ــخــ ــذا الـــتـــجـــمـــع مــــن الــ ــ وتـــــواجـــــد هــ
الطبي  السلمانية  مجمع  فــي  الفرعية  االخــتــصــاصــات 
للعناية بالمرضى يعني أن المتابعة لن تقتصر على رأي 
بين  والمتابعة  المناقشة  إلى  بل سيؤدي  واحــد فحسب 
أعضاء الفريق، وتتوّفر نتائج الفحوصات الخاصة بشكل 

سريع، وُتحدد المواعيد بالتنسيق بين أعضاء الفريق.
وبعد عملية الزراعة يتم إخضاع المريض إلى رعاية 
لمنع  مثبطة  أدويــــة  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل  يتلقى  مكثفة 

حدوث رفض الكلى المزروعة.

وكذلك يتم عمل األشعة والتحاليل الالزمة للتأكد 
مـــن قــبــول الــكــلــى الـــمـــزروعـــة فـــي جــســم مــريــض الفشل 
الكلى  وعمل  المريض  سالمة  من  التأكد  وبعد  الكلوي 
المستشفى  مــن  الــمــريــض  تسريح  يتم  مقبولة  بــصــورة 
وعمل متابعة أسبوعية لفترة ال تقل عن 3 أشهر، حيث 
هذه  في  األدويــة  ومستوى  الصحية  الحالة  متابعة  يتم 

الفترة.
أكثر من 30 عملية زراعة كلى

 بأيدي جراحني بحرينيني
الكلوي  الفشل  ان  العرادي  الدكتور حسين  وكشف   
المؤدي إلى الغسيل الكلوي المستمر من أكثر األمراض 
تــأثــيــرا عــلــى نــفــســيــة الــمــريــض وأدائـــــه كــفــرد مــنــتــج في 
المجتمع، إذ إن جلسات الغسيل المستمرة كل يومين أو 

ثالثة تستهلك القدر األكبر من طاقة المريض ووقته.
ــزراع الــكــلــى لــمــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي  ــتـ ــاء اسـ جـ
ــة  ــل لـــهـــؤالء الـــمـــرضـــى، حــيــث إن زراعــ كــبــصــيــص أمــ
وحيويته  بنشاطه  للمجتمع  المريض  ترجع  الكلى 
الغسيل  جلسات  الطبي  الجسم  وعلى  عليه  وتوفر 

المستمرة.
ــاء حـــرص الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة في  مــن هــنــا جـ
متمثلة  الحكومية  المستشفيات  ومنها  البحرين 
بمجمع السلمانية الطبي لتوفير كوادر وبنية طبية 

قادرة على عمل عمليات زراعة الكلى.
وتم عمل 31 عملية زراعة كلى من قبل على أيدي 
عــبــدالــســالم  الــدكــتــور  بــرئــاســة  بحرينيين  جــراحــيــن 
وزراعة  البولية  المسالك  استشاري جراحة  أحمدي 
المسالك  جراحة  قسم  من  الطبي  والطاقم  الكلى 
المتخصصين  الكلى  وزراعــة  أمــراض  البولية وقسم 

والقادرين على عمل هذا النوع من العمليات. 
ونحن نسعى لعمل حالتين إلى ثالث حاالت في 
عمليات  عمل  نحو  للتطور  ونسعى  الــواحــد  الشهر 
زراعة الكلى لألطفال وأيضا لنشر الوعي للمجتمع 

بثقافة التبرع باألعضاء. 

يشعر كل منا في بعض األحيان بالتعب غالبا قبل النوم، 
أو عندما  وبعد يوم مرهق طويل، بعد تمرين رياضي عنيف، 

يركز على أمر صعب عقليا فترة طويلة.
وقد يشكو البعض من استمرار شعورهم باإلجهاد طوال 
الــوقــت، ولــكــن بــعــد أخـــذ قــســط مــن الــراحــة يــجــب أن ينتهي 
خطورة..  أكثر  شــيء  على  عالمة  أصبح  وإال  التعب  إحساس 
بالفعل على عدد ساعات نوم  إذا كنت قد حصلت  وخصوصا 

تتراوح بين 6 و8 ساعات كل ليلة.
نتيجة  يحدث  وهــو  البدني،  اإلجــهــاد  لديك  أنــت  فغالبا 
تعرض اإلنسان للضغوط الحياتية أو اإلصابة بأحد األمراض 

في  بــاإلرهــاق  والــشــعــور  الــبــدنــي  اإلجــهــاد  ويتسبب  العضوية، 
وقد  عالية،  بكفاءة  اليومية  أعماله  أداء  عن  اإلنــســان  إعاقة 
يـــؤثـــر عــلــى صــحــتــه بــالــســلــب مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــكــثــيــر من 
األمراض. وله أسباب متعددة، منها النظام الغذائي الخاطئ، 
اضــطــرابــات الـــنـــوم، اإلصـــابـــة بــفــقــر الــــدم، اعــتــالل فــي الــغــدة 

الدرقية، أمراض القلب وأيضا جانب نفسي كاالكتئاب.
زيــارة طبيب متخصص وعمل  إلــى  وكــل ما سبق يحتاج 
الموصى  العالجات  على  والمواظبة  المطلوبة  الفحوصات 
بها. وعلينا أن نفرق بين اإلجهاد الطبيعي واإلجهاد المرضي 
إجهادا  كــان  فــإذا  الطبيب،  استشارة  إلــى سرعة  يحتاج  الــذي 

طبيعيا )شوية تعب( نستطيع التغلب عليه بأخذ قسط كاف 
من النوم والحرص على شرب الكثير من السوائل وخصوصا 
في فصل الشتاء إذ قد ننسى ونعتقد بعدم حاجتنا إلى شرب 
السوائل وهذا غير صحيح، ممارسة تمرينات رياضية بسيطة 
تساعد على االسترخاء مثل اليوجا، عدم إرهاق الذهن وشغله 

بالتفكير الزائد، الخروج في نزهة بسيطة.
وتمنعنا من  اليومية  الحياة  األيــام ومشاغل  تأخذنا  قد 
بسيطة  صحية  وعــكــة  توقفنا  أن  إلـــى  صحتنا  فــي  التفكير 
تجعلنا نعيد حساباتنا ونهتم بأهم ما لدينا صحتنا التي ال 

تعوض.. كن حذرا. 

الإرهاق الم�ستمر كن حذرا 
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أثــبــت الــعــلــم الــحــديــث وجـــود اخــتــالفــات بــيــن قلب 
وزنــًا  الــمــرأة أصغر وأخــف  الــرجــل، فقلب  الــمــرأة وقلب 
وكمية الدم التي يضّخها في كل نبضة أقل بحوالي %10 
من قلب الرجل. كما أن الشرايين التاجية لدى المرأة 
واالنسداد  بالتصلب  إصابتها  إمكانية  يعني  ما  أصغر 
ــورة شــيــمــاء  ــتــ ــدكــ ــوم الــ ــيــ ــن ســــــؤال الــ ــل. تــجــيــب عــ ــهــ أســ
األوروبـــي  والــبــورد  القلب  أمـــراض  دكــتــوراه  عبدالمعبود 

للموجات الصوتية بمركز شفاء الجزيرة.
لعل ذلك ما يبرر أن مرض القلب التاجي هو السبب 
الخمسين وغياب  بعد عمر  النساء  بين  انتشارا  األكثر 
هــرمــون االســتــروجــيــن الـــذي كــان يحميها مــن أمــراض 
القلب، حيث تتأخر إصابة المرأة عادة بأمراض القلب 
في  النساء  القلبية  النوبات  ُتصيب  إذ  بالرجل،  مقارنة 
سّن الـ 70، أما الرجال فُيصابون بها في سّن الـ 66 سنة.
ورغم وجود الكثير من العوامل المشتركة فإن هناك 
وال  تماما  واضحة  ليست  أنها  أي  نمطية  غير  أعراضا 
تدل على وجود مشاكل صحية في القلب ولكنها تؤثر 
على عمل القلب الطبيعي. ثم أن هناك بعض الحاالت 
المرضية مثل بطانة الرحم المهاجرة، ومتالزمة تكيس 
الصلة  ذات  المضاعفات  أو  الحمل  وسكري  المبايض 
مــثــل تــســّمــم الــحــمــل والــتــهــاب عضلة الــقــلــب فــي فترة 
بــــأوردة الساقين  مــا قــبــل أو بــعــد الــــوالدة وتــخــثــر الـــدم 
زيــــادة خطر  فــي  تسهم  الــحــمــل  بــعــد  أو  قــبــل  وتجلطها 

اإلصابة بمرض القلب.

الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن تــشــخــيــص مــــرض الــقــلــب 
الرجال ألنه  أكثر صعوبة منه لدى  النساء يعتبر  لدى 
من  الرغم  وعلى  الصغيرة.  الشرايين  ُيصيب  ما  عــادة 
االنسدادات  ُيظهر  الدموية  األوعية  تصوير  اختبار  أن 
والتضيق في شرايين القلب إال أنه قد ال ُيظهر األوعية 
الدموية األصغر بوضوح في كل الحاالت. قياس تركيز 
الكشف  فحوصات  من  يعتبر  الشرايين  في  الكالسيوم 
المترسب  الكالسيوم  غياب  الشرايين.  لتصلب  المبكر 
على شرايين القلب يؤكد على سلبية االختبار، في حين 
لوجود  اإلشـــارة  بمثابة  هو  يعطي  الكالسيوم  وجــود  أن 
لإلصابة  معرضة  المريضة  وأن  الشرايين  في  انــســداد 
بأمراض القلب في المستقبل. وعليه، فإن وجود صور 
من  سليمة  أنها  يعني  ال  المرأة  قلب  لشرايين  سليمة 
أمراض شرايين القلب بالمطلق، خاصة تلك الشرايين 
الصغيرة التي ال تبدو عادة واضحة ما يتطلب ضرورة 
لتجنب  فيها  التكلس  مستوى  لقياس  فحص  إجـــراء 

اإلصابة بأمراض القلب في المستقبل.
قـــد يــتــســاءل الــبــعــض هـــل جــمــيــع الــنــســاء عــرضــة 

لخطر اإلصابة بأمراض القلب؟
انقطاع  بالنساء يزداد بمجرد  المحدق  إن الخطر 
الدورة الشهرية وغياب هرمون اإلستروجين ولكنه ليس 
هو السبب الوحيد، بحيث يمكن للمرأة أن تعيش بمنأى 
عن األزمات والنوبات القلبية فيما لو كانت تتبع نمط 

حياة صحي من حيث الغذاء والنشاط البدني. 

يزداد الخطر عند تعرض المرأة لضغط نفسي كبير 
لتصاب بحالة تسمى »متالزمة القلب المكسور« والتي 
الــدورة  انقطاع  ومــع  القلب؛  عضلة  فــي  بفشل  ُتترجم 
ــول الــمــرأة فــي مــرحــلــة ســن الــيــأس فــإن  الــشــهــريــة ودخــ
الخطر المحدق بها جراء تعرضها لنوبة من العصبية 
الخطر. كما  النفسي يضاعف هذا  الضغط  أو  الزائدة 

ضغط  وارتفاع  السكري  بداء  المصابات  النساء  تعاني 
الدم من خطر اإلصابة بأمراض القلب بشكل أكبر من 
الحمل  مضاعفات  السكري.  بــداء  المصابين  الــرجــال 
فترة  خــالل  السكري  داء  أو  المرتفع  الــدم  مثل ضغط 
دائـــرة خطر اإلصــابــة على  فــي  الــمــرأة  الحمل يجعالن 
المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم وداء السكري وزيادة 

خطر اإلصابة بأمراض القلب لدى األمهات. 
أبرز األسباب

في  يجعلها  سليما  غذائيا  نمطا  اتباعها  عــدم  إن 
البدني وخصوصا  النشاط  قلة  مع  أكبر السيما  خطر 
في فترة انقطاع الحيض؛ فقد تصاب بأمراض القلب 

واألوعية الدموية وانسداد الشرايين. 
مـــن األســـبـــاب أيــضــا تــعــرضــهــا لــنــوبــات مـــن الــتــوتــر 
واالكــتــئــاب والــقــلــق الــحــاد وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى شرايين 
الــزائــد يزيد من  الـــوزن  الــرجــال،  الــمــرأة أكثر مــن  قلب 
خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وكذلك 
ــي كــلــهــا مــن الــعــوامــل واألســبــاب  الـــدهـــون الــثــالثــيــة وهـ

الرئيسية ألمراض القلب. 
أكثر نشاطا  يعتبر  البطن  فــي  الــدهــون  تــراكــم  فــإن 
من غيرها، حيث تفرز مواد تسهم في تكلس الشرايين، 
بينما ال تؤثر الدهون المتراكمة في األرداف على القلب 

والشرايين. 
اختالف األعراض

والرجل  المرأة  بين جسم  البيولوجية  االختالفات 

تــجــعــل األعــــــراض مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء، الـــمـــرأة 
منها  ُيعاني  التي  ذاتها  األعــراض  من  تعاني  عموما 
بألم  الشعور  مثل  قلبية  بنوبة  اإلصابة  عند  الرجل 
في الصدر، لكن قد تظهر على المرأة أعراض أخرى 
مختلفة أقل وضوحا. تشعر المرأة باأللم في الكتف 
والــذراعــيــن وخــاصــة الــــذراع األيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
اإللتهاب الذي يصيب عضالت الكتف والذراع بسبب 
عـــدم تــدفــق الــــدم إلــيــهــمــا نتيجة انـــســـداد صــمــامــات 
التنفس  في  التاجي. ضيق  الشريان  وتصلب  القلب 
من أهم األعراض الشائعة التي تنذر بخطر اإلصابة 
بــأمــراض الــقــلــب الــخــطــيــرة مــثــل الــذبــحــة الــصــدريــة 
ذلك  يحدث  الشرايين؛  انسداد  أو  القلبية  النوبة  أو 
بسبب ضعف عضلة القلب والتي تتسبب في انسداد 
الشريان التاجي الذي يقوم بتوصيل الدم إلى باقي 
ــاد في  أجــــزاء الــجــســم. تــشــعــر الـــمـــرأة أيــضــا بــألــم حـ
في  السكين  أو  اإلبــرة  مثل  الثدي  في  ووخــز  الصدر 

الصدر.
أو  القلبية  بالنوبة  المصابة  الــمــرأة  تشعر  كما 
ــدوار بــشــكــل كــبــيــر مع  ــ مــشــاكــل فـــي صـــمـــام الــقــلــب بــ
إلى  األمـــر  وقــد يصل  والــقــيء،  بالغثيان  اإلحــســاس 
ــقــــدان لــلــوعــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــشــعــور  ــاء وفــ ــمــ اإلغــ
الخلل  نتيجة  المعدة  وامتالء  البطن  في  باالنتفاخ 
الـــذي يــحــدث فــي ضــخ الـــدم مــن القلب إلــى المعدة 

والجهاز الهضمي واألمعاء.

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

الدكتورة �سيماء عبدالمعبود تجيب..
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مجمع �ل�سلمانية �لطبي يعلن �إنجاز ثالث عمليات ناجحة لزر�عة �لكلى 

د. اأحمد الأن�ضاري لـ»اخلليج الطبي«: عمليات زراعة الكلى �ضت�ضتمر طوال العام لتغطية اأكرب قدر من املر�ضى 

خطة تو�سعية الفتتاح مركز غ�سل �لكلى بالحنينية لرفع �لطاقة �ال�ستيعابية �لحالية

أجرى قسم جراحة المسالك البولية وقسم أمراض 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي ثالث عمليات جراحية 
الــزائــر  الطبيب  برنامج  إطـــار  فــي  وذلـــك  الكلى،  لــزراعــة 
األعلى  للمجلس  التابعة  بالخارج  للعالج  العليا  للجنة 

للصحة. 
األولــى  كانت  بنجاح  أجريت  التي  الثالث  العمليات 
لسيدة بحرينية متبرعة لشقيقتها في الثالثينيات من 
الخامس،  العقد  في  لزوجين  الثانية  والعملية  العمر، 
وصحتهم  لشقيقته  مــتــبــرع  بــحــريــنــي  لــشــاب  والــثــالــثــة 
جــمــيــعــا جـــيـــدة ويــتــمــاثــلــون لــلــشــفــاء وتـــحـــت مــالحــظــة 

ومتابعة األطباء بمجمع السلمانية الطبي.
المسالك  جــراحــة  قسم  داخـــل  مــن  الطبي  الخليج 
الطبي  السلمانية  الكلى بمجمع  أمراض  البولية وقسم 

لنعرف المزيد من التفاصيل:
أفـــــاد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الــرئــيــس 
زراعــة  برنامج  بــأن  الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
الكلى بمجمع السلمانية الطبي يأتي ترجمًة لالهتمام 
لمرضى  الحكومية  المستشفيات  توليه  الـــذي  الــبــالــغ 
شاملة  صحية  خدمات  لتوفير  مساعيها  ضمن  الكلى، 
هذا  فــي  مثّمنًا  للجميع،  عالية  نوعيٍة  وذات  ومتكاملة 
الفريق  الــبــرنــامــج مــن  بــه  الـــذي يحظى  الــدعــم  الــشــأن 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة، باإلضافة إلى متابعة مجلس 
الشيخ هشام بن  برئاسة  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
مع  والــمــحــوري  البّناء  والــتــعــاون  خليفة،  آل  عبدالعزيز 
بالخارج  الــعــالج  للجنة  التابع  الــزائــر  الطبيب  برنامج 

برئاسة الشيخ الدكتور فهد بن خليفة آل خليفة.
الكلى  زراعــة  أن عمليات  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
التي تم إجراؤها مؤخرًا تأتي كأولى عمليات هذا العام، 
العام  طــوال  دوري  بشكٍل  إجــراؤهــا  يتم  أن  المقرر  ومــن 
حالتهم  تتطلب  الذين  المرضى  من  قــدٍر  أكبر  لتغطية 
الصحية زراعًة للكلى وفق المعايير والضوابط المحددة، 
معربًا عن فخره واعتزازه بالطواقم الطبية والتمريضية 

والفنية القائمة على البرنامج، والتي أثبتت ما تتمتع به 
الكوادر البحرينية من كفاءة عالية وقدراٍت متميزة، وعزٍم 
العالجية  التجارب  أفضل  لتقديم  العطاء  على  صــادق 
للمرضى، مؤكدًا على أن المستشفيات الحكومية تؤمن 
بـــالـــدور الــمــحــوري لـــكـــوادرهـــا الــصــحــيــة، وتـــحـــرص على 
بالرعاية  االرتقاء  مساعي  في  الفّعالة  مشاركتها  تعزيز 

الصحية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذا البرنامج يأتي 
الكلى  لمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  جانب  إلى 
والـــتـــي مـــن أهــمــهــا خـــدمـــات غــســل الــكــلــى الــتــي تــوفــرهــا 
المستشفيات الحكومية لمرضى الكلى عبر مركز يوسف 
خليل المؤيد ألمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية 
الــطــبــي، ومـــركـــز عــبــدالــرحــمــن كــانــو لــغــســيــل الــكــلــى في 
الشيخ  مركز  الفتتاح  التوسعية  الخطة  مع  البسيتين، 
عبداهلل بن خالد آل خليفة لغسيل الكلى في الحنينية 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، بــمــا يــزيــد مــن عـــدد مــراكــز تقديم 

الخدمات ويرفع من الطاقة االستيعابية الحالية.
أمراض  استشاري  العرادي  حسن  علي  الدكتور  أكد 
الطبي  السلمانية  مجمع  أن  الكلى  قسم  ورئيس  الكلى 
يعمل ويــواصــل جــهــوده مــن أجـــل خــدمــة الــنــاس وإنــهــاء 
معاناة مرضى الكلى من خالل توفير أفضل سبل الرعاية 

المتكاملة.
وأشاد الدكتور العرادي بدور الفريق الطبي في نجاح 
والمساعدين،  الثالثة من األطباء  الكلى  زراعة  عمليات 
العمليات جاء بتضافر الجهود من  إن نجاح تلك  قائال 

جميع األطراف والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
الــمــزروع  للحاالت  كبير  تحسن  لوحظ  هلل  والحمد 
الصحية حتى  متابعة حاالتهم  في  ونستمر  الكلى،  لها 
يستردوا تماما عافيتهم و يتماثلون جميعا للشفاء التام 
معلنين بذلك نهاية معاناتهم مع الغسيل الكلوي وبداية 

حياة جديدة طبيعية. 
ــة الـــكـــلـــى فــــي مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة الــطــبــي  ــ ــ زراعـ

ومراحلها 

وأشـــــار الـــدكـــتـــور عــبــدالــســالم األحـــمـــدي اســتــشــاري 
نجاح  أن  الــى  الكلى  وزراعـــة  البولية  المسالك  جــراحــة 
لقسم  نــوعــيــة  نقلة  تعتبر  الــكــلــى  وزراعــــة  نــقــل  عمليات 
برنامج  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء  البولية،  المسالك  جــراحــة 
الــزائــر  الطبي  الفريق  بمساعدة  األعــضــاء  ونــقــل  ــة  زراعـ

المتخصص بالتعاون مع الجراحين البحرينيين.
وأجريت عمليات نقل الكلى من المتبرع عن طريق 
المنظار الجراحي الدقيق، بحيث يضمن تعافي المتبرع 

بفترة وجيزة من بعد العملية.
وكل الشكر لجميع أعضاء الطاقم الطبي المتمثل 
في قسم أمراض الكلي والتخدير وطاقم التمريض في 

قسم العمليات واألجنحة.
ومـــن جــانــبــه أوضــــح الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب الــعــمــري 
السلمانية  بمجمع  الــكــلــى  وزراعـــــة  أمــــراض  اســتــشــاري 
الــطــبــي أن مـــرض الــفــشــل الــكــلــوى يــحــدث فــي المرحلة 
النهائية عندما تفقد الُكلى حوالي 90% من ُقدرتها على 

العمل بشكٍل طبيعي.
وتشمل األسباب الشائعة لمرض الُكلى في المرحلة 

النهائية ما يلي:
ري غير المنتظم. كَّ • داء السُّ

• ارتفاع ضغط الدم الُمزمن خارج السيطرة.
ب في  • التهاب كبيبات الُكلى الُمزمن - التهاب وتندُّ
نهاية المطاف من المرّشحات الصغيرة داخل الُكليتين 

)الكبيبات(.
دة الكيسات. • داء الُكلية ُمتعدِّ

• األمراض المناعية.
• االستخدام غير الصحيح لبعض األدوية.

ويــحــتــاج األشــخــاص الــذيــن لــديــهــم مـــرض القصور 
الناتج  السموم  إزالـــة  إلــى  النهائية  مراحله  فــي  الكلوي 
عن عمليات التمثيل الغذائي من مجرى الدم عن طريق 
الُكلى  زرع  أو  الــبــريــتــونــي  االســتــصــفــاء  أو  الــُكــلــى  غسيل 
للبقاء على قيد الحياة وتعتبر زراعة الكلى الحل األمثل 
ا  لعالج الفشل الكلوي المزمن، وزرع الُكلى إجراًء جراحّيً

ُكًلى سليمة مأخوذة من شخٍص حي،  توضع من خالله 
ى دماغيا داخل جسم شخص لم َتُعد  ع ُمَتوفَّ أو من ُمتبرِّ

ُكليتاه تعمالن بطريقٍة صحيحة.
ــاف الــدكــتــور عــبــدالــرقــيــب أن خـــبـــراء الــرعــايــة  ــ وأضـ
الــصــحــيــة فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي مـــدربـــون في 
ويعملون  المختلفة،  الطبية  التخصصات  مــن  العديد 
مــًعــا كــفــريــق واحـــد لــضــمــان تحقيق أفــضــل الــنــتــائــج في 
ــة الــكــلــى ومــتــابــعــة الـــحـــاالت بــعــد الــزراعــة  عــمــلــيــات زراعــ
وكإجراء روتيني وخالل تقييم المرضى، كما ُيطلب منهم 
إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية. وبعد االنتهاء 
من التقييم، ُتقدم الحاالت الصحية والتاريخ الطبي إلى 

لجنة الزراعة للبت فيها.
تشتمل الفحوصات الطبية على ما يلي:

علم  والــبــول،  الــدم  فيه  بما  المخبرية،  الفحوصات 
المناعة )نوع األنسجة ووجود أجسام مناعية من عدمه(.
الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة،  تشخيص األشـــعـــة، مــثــل 

واألشعة المقطعية وغيرها.
فحص القلب لتحديد صحة نظام القلب واألوعية 
الــمــزيــد من  أو  الــقــلــب  الــدمــويــة، مــثــل تخطيط صـــدى 

الفحوصات التدخلية للمرضى المعنيين.
وفحص الصحة العامة، بما فيه الفحص الروتيني 
لــلــســرطــان وغــيــرهــا مــثــل الــتــنــظــيــر، لــتــقــيــيــم الــفــحــص 
من  وغيرها  الصحية  النساء  بأمراض  الخاص  الشامل 

الفحوصات.
ــراء فــــي شــتــى  ــبــ ــخــ ــذا الـــتـــجـــمـــع مــــن الــ ــ وتـــــواجـــــد هــ
الطبي  السلمانية  مجمع  فــي  الفرعية  االخــتــصــاصــات 
للعناية بالمرضى يعني أن المتابعة لن تقتصر على رأي 
بين  والمتابعة  المناقشة  إلى  بل سيؤدي  واحــد فحسب 
أعضاء الفريق، وتتوّفر نتائج الفحوصات الخاصة بشكل 

سريع، وُتحدد المواعيد بالتنسيق بين أعضاء الفريق.
وبعد عملية الزراعة يتم إخضاع المريض إلى رعاية 
لمنع  مثبطة  أدويــــة  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل  يتلقى  مكثفة 

حدوث رفض الكلى المزروعة.

وكذلك يتم عمل األشعة والتحاليل الالزمة للتأكد 
مـــن قــبــول الــكــلــى الـــمـــزروعـــة فـــي جــســم مــريــض الفشل 
الكلى  وعمل  المريض  سالمة  من  التأكد  وبعد  الكلوي 
المستشفى  مــن  الــمــريــض  تسريح  يتم  مقبولة  بــصــورة 
وعمل متابعة أسبوعية لفترة ال تقل عن 3 أشهر، حيث 
هذه  في  األدويــة  ومستوى  الصحية  الحالة  متابعة  يتم 

الفترة.
أكثر من 30 عملية زراعة كلى

 بأيدي جراحني بحرينيني
الكلوي  الفشل  ان  العرادي  الدكتور حسين  وكشف   
المؤدي إلى الغسيل الكلوي المستمر من أكثر األمراض 
تــأثــيــرا عــلــى نــفــســيــة الــمــريــض وأدائـــــه كــفــرد مــنــتــج في 
المجتمع، إذ إن جلسات الغسيل المستمرة كل يومين أو 

ثالثة تستهلك القدر األكبر من طاقة المريض ووقته.
ــزراع الــكــلــى لــمــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي  ــتـ ــاء اسـ جـ
ــة  ــل لـــهـــؤالء الـــمـــرضـــى، حــيــث إن زراعــ كــبــصــيــص أمــ
وحيويته  بنشاطه  للمجتمع  المريض  ترجع  الكلى 
الغسيل  جلسات  الطبي  الجسم  وعلى  عليه  وتوفر 

المستمرة.
ــاء حـــرص الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة في  مــن هــنــا جـ
متمثلة  الحكومية  المستشفيات  ومنها  البحرين 
بمجمع السلمانية الطبي لتوفير كوادر وبنية طبية 

قادرة على عمل عمليات زراعة الكلى.
وتم عمل 31 عملية زراعة كلى من قبل على أيدي 
عــبــدالــســالم  الــدكــتــور  بــرئــاســة  بحرينيين  جــراحــيــن 
وزراعة  البولية  المسالك  استشاري جراحة  أحمدي 
المسالك  جراحة  قسم  من  الطبي  والطاقم  الكلى 
المتخصصين  الكلى  وزراعــة  أمــراض  البولية وقسم 

والقادرين على عمل هذا النوع من العمليات. 
ونحن نسعى لعمل حالتين إلى ثالث حاالت في 
عمليات  عمل  نحو  للتطور  ونسعى  الــواحــد  الشهر 
زراعة الكلى لألطفال وأيضا لنشر الوعي للمجتمع 

بثقافة التبرع باألعضاء. 

يشعر كل منا في بعض األحيان بالتعب غالبا قبل النوم، 
أو عندما  وبعد يوم مرهق طويل، بعد تمرين رياضي عنيف، 

يركز على أمر صعب عقليا فترة طويلة.
وقد يشكو البعض من استمرار شعورهم باإلجهاد طوال 
الــوقــت، ولــكــن بــعــد أخـــذ قــســط مــن الــراحــة يــجــب أن ينتهي 
خطورة..  أكثر  شــيء  على  عالمة  أصبح  وإال  التعب  إحساس 
بالفعل على عدد ساعات نوم  إذا كنت قد حصلت  وخصوصا 

تتراوح بين 6 و8 ساعات كل ليلة.
نتيجة  يحدث  وهــو  البدني،  اإلجــهــاد  لديك  أنــت  فغالبا 
تعرض اإلنسان للضغوط الحياتية أو اإلصابة بأحد األمراض 

في  بــاإلرهــاق  والــشــعــور  الــبــدنــي  اإلجــهــاد  ويتسبب  العضوية، 
وقد  عالية،  بكفاءة  اليومية  أعماله  أداء  عن  اإلنــســان  إعاقة 
يـــؤثـــر عــلــى صــحــتــه بــالــســلــب مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــكــثــيــر من 
األمراض. وله أسباب متعددة، منها النظام الغذائي الخاطئ، 
اضــطــرابــات الـــنـــوم، اإلصـــابـــة بــفــقــر الــــدم، اعــتــالل فــي الــغــدة 

الدرقية، أمراض القلب وأيضا جانب نفسي كاالكتئاب.
زيــارة طبيب متخصص وعمل  إلــى  وكــل ما سبق يحتاج 
الموصى  العالجات  على  والمواظبة  المطلوبة  الفحوصات 
بها. وعلينا أن نفرق بين اإلجهاد الطبيعي واإلجهاد المرضي 
إجهادا  كــان  فــإذا  الطبيب،  استشارة  إلــى سرعة  يحتاج  الــذي 

طبيعيا )شوية تعب( نستطيع التغلب عليه بأخذ قسط كاف 
من النوم والحرص على شرب الكثير من السوائل وخصوصا 
في فصل الشتاء إذ قد ننسى ونعتقد بعدم حاجتنا إلى شرب 
السوائل وهذا غير صحيح، ممارسة تمرينات رياضية بسيطة 
تساعد على االسترخاء مثل اليوجا، عدم إرهاق الذهن وشغله 

بالتفكير الزائد، الخروج في نزهة بسيطة.
وتمنعنا من  اليومية  الحياة  األيــام ومشاغل  تأخذنا  قد 
بسيطة  صحية  وعــكــة  توقفنا  أن  إلـــى  صحتنا  فــي  التفكير 
تجعلنا نعيد حساباتنا ونهتم بأهم ما لدينا صحتنا التي ال 

تعوض.. كن حذرا. 

الإرهاق الم�ستمر كن حذرا 
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أثــبــت الــعــلــم الــحــديــث وجـــود اخــتــالفــات بــيــن قلب 
وزنــًا  الــمــرأة أصغر وأخــف  الــرجــل، فقلب  الــمــرأة وقلب 
وكمية الدم التي يضّخها في كل نبضة أقل بحوالي %10 
من قلب الرجل. كما أن الشرايين التاجية لدى المرأة 
واالنسداد  بالتصلب  إصابتها  إمكانية  يعني  ما  أصغر 
ــورة شــيــمــاء  ــتــ ــدكــ ــوم الــ ــيــ ــن ســــــؤال الــ ــل. تــجــيــب عــ ــهــ أســ
األوروبـــي  والــبــورد  القلب  أمـــراض  دكــتــوراه  عبدالمعبود 

للموجات الصوتية بمركز شفاء الجزيرة.
لعل ذلك ما يبرر أن مرض القلب التاجي هو السبب 
الخمسين وغياب  بعد عمر  النساء  بين  انتشارا  األكثر 
هــرمــون االســتــروجــيــن الـــذي كــان يحميها مــن أمــراض 
القلب، حيث تتأخر إصابة المرأة عادة بأمراض القلب 
في  النساء  القلبية  النوبات  ُتصيب  إذ  بالرجل،  مقارنة 
سّن الـ 70، أما الرجال فُيصابون بها في سّن الـ 66 سنة.

ورغم وجود الكثير من العوامل المشتركة فإن هناك 
وال  تماما  واضحة  ليست  أنها  أي  نمطية  غير  أعراضا 
تدل على وجود مشاكل صحية في القلب ولكنها تؤثر 
على عمل القلب الطبيعي. ثم أن هناك بعض الحاالت 
المرضية مثل بطانة الرحم المهاجرة، ومتالزمة تكيس 
الصلة  ذات  المضاعفات  أو  الحمل  وسكري  المبايض 
مــثــل تــســّمــم الــحــمــل والــتــهــاب عضلة الــقــلــب فــي فترة 
بــــأوردة الساقين  مــا قــبــل أو بــعــد الــــوالدة وتــخــثــر الـــدم 
زيــــادة خطر  فــي  تسهم  الــحــمــل  بــعــد  أو  قــبــل  وتجلطها 

اإلصابة بمرض القلب.

الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن تــشــخــيــص مــــرض الــقــلــب 
الرجال ألنه  أكثر صعوبة منه لدى  النساء يعتبر  لدى 
من  الرغم  وعلى  الصغيرة.  الشرايين  ُيصيب  ما  عــادة 
االنسدادات  ُيظهر  الدموية  األوعية  تصوير  اختبار  أن 
والتضيق في شرايين القلب إال أنه قد ال ُيظهر األوعية 
الدموية األصغر بوضوح في كل الحاالت. قياس تركيز 
الكشف  فحوصات  من  يعتبر  الشرايين  في  الكالسيوم 
المترسب  الكالسيوم  غياب  الشرايين.  لتصلب  المبكر 
على شرايين القلب يؤكد على سلبية االختبار، في حين 
لوجود  اإلشـــارة  بمثابة  هو  يعطي  الكالسيوم  وجــود  أن 
لإلصابة  معرضة  المريضة  وأن  الشرايين  في  انــســداد 
بأمراض القلب في المستقبل. وعليه، فإن وجود صور 
من  سليمة  أنها  يعني  ال  المرأة  قلب  لشرايين  سليمة 
أمراض شرايين القلب بالمطلق، خاصة تلك الشرايين 
الصغيرة التي ال تبدو عادة واضحة ما يتطلب ضرورة 
لتجنب  فيها  التكلس  مستوى  لقياس  فحص  إجـــراء 

اإلصابة بأمراض القلب في المستقبل.
قـــد يــتــســاءل الــبــعــض هـــل جــمــيــع الــنــســاء عــرضــة 

لخطر اإلصابة بأمراض القلب؟
انقطاع  بالنساء يزداد بمجرد  المحدق  إن الخطر 
الدورة الشهرية وغياب هرمون اإلستروجين ولكنه ليس 
هو السبب الوحيد، بحيث يمكن للمرأة أن تعيش بمنأى 
عن األزمات والنوبات القلبية فيما لو كانت تتبع نمط 

حياة صحي من حيث الغذاء والنشاط البدني. 

يزداد الخطر عند تعرض المرأة لضغط نفسي كبير 
لتصاب بحالة تسمى »متالزمة القلب المكسور« والتي 
الــدورة  انقطاع  ومــع  القلب؛  عضلة  فــي  بفشل  ُتترجم 
ــول الــمــرأة فــي مــرحــلــة ســن الــيــأس فــإن  الــشــهــريــة ودخــ
الخطر المحدق بها جراء تعرضها لنوبة من العصبية 
الخطر. كما  النفسي يضاعف هذا  الضغط  أو  الزائدة 

ضغط  وارتفاع  السكري  بداء  المصابات  النساء  تعاني 
الدم من خطر اإلصابة بأمراض القلب بشكل أكبر من 
الحمل  مضاعفات  السكري.  بــداء  المصابين  الــرجــال 
فترة  خــالل  السكري  داء  أو  المرتفع  الــدم  مثل ضغط 
دائـــرة خطر اإلصــابــة على  فــي  الــمــرأة  الحمل يجعالن 
المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم وداء السكري وزيادة 

خطر اإلصابة بأمراض القلب لدى األمهات. 
أبرز األسباب

في  يجعلها  سليما  غذائيا  نمطا  اتباعها  عــدم  إن 
البدني وخصوصا  النشاط  قلة  مع  أكبر السيما  خطر 
في فترة انقطاع الحيض؛ فقد تصاب بأمراض القلب 

واألوعية الدموية وانسداد الشرايين. 
مـــن األســـبـــاب أيــضــا تــعــرضــهــا لــنــوبــات مـــن الــتــوتــر 
واالكــتــئــاب والــقــلــق الــحــاد وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى شرايين 
الــزائــد يزيد من  الـــوزن  الــرجــال،  الــمــرأة أكثر مــن  قلب 
خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وكذلك 
ــي كــلــهــا مــن الــعــوامــل واألســبــاب  الـــدهـــون الــثــالثــيــة وهـ

الرئيسية ألمراض القلب. 
أكثر نشاطا  يعتبر  البطن  فــي  الــدهــون  تــراكــم  فــإن 
من غيرها، حيث تفرز مواد تسهم في تكلس الشرايين، 
بينما ال تؤثر الدهون المتراكمة في األرداف على القلب 

والشرايين. 
اختالف األعراض

والرجل  المرأة  بين جسم  البيولوجية  االختالفات 

تــجــعــل األعــــــراض مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء، الـــمـــرأة 
منها  ُيعاني  التي  ذاتها  األعــراض  من  تعاني  عموما 
بألم  الشعور  مثل  قلبية  بنوبة  اإلصابة  عند  الرجل 
في الصدر، لكن قد تظهر على المرأة أعراض أخرى 
مختلفة أقل وضوحا. تشعر المرأة باأللم في الكتف 
والــذراعــيــن وخــاصــة الــــذراع األيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
اإللتهاب الذي يصيب عضالت الكتف والذراع بسبب 
عـــدم تــدفــق الــــدم إلــيــهــمــا نتيجة انـــســـداد صــمــامــات 
التنفس  في  التاجي. ضيق  الشريان  وتصلب  القلب 
من أهم األعراض الشائعة التي تنذر بخطر اإلصابة 
بــأمــراض الــقــلــب الــخــطــيــرة مــثــل الــذبــحــة الــصــدريــة 
ذلك  يحدث  الشرايين؛  انسداد  أو  القلبية  النوبة  أو 
بسبب ضعف عضلة القلب والتي تتسبب في انسداد 
الشريان التاجي الذي يقوم بتوصيل الدم إلى باقي 
ــاد في  أجــــزاء الــجــســم. تــشــعــر الـــمـــرأة أيــضــا بــألــم حـ
في  السكين  أو  اإلبــرة  مثل  الثدي  في  ووخــز  الصدر 

الصدر.
أو  القلبية  بالنوبة  المصابة  الــمــرأة  تشعر  كما 
ــدوار بــشــكــل كــبــيــر مع  ــ مــشــاكــل فـــي صـــمـــام الــقــلــب بــ
إلى  األمـــر  وقــد يصل  والــقــيء،  بالغثيان  اإلحــســاس 
ــقــــدان لــلــوعــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــشــعــور  ــاء وفــ ــمــ اإلغــ
الخلل  نتيجة  المعدة  وامتالء  البطن  في  باالنتفاخ 
الـــذي يــحــدث فــي ضــخ الـــدم مــن القلب إلــى المعدة 

والجهاز الهضمي واألمعاء.

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

الدكتورة �سيماء عبدالمعبود تجيب..

 »هل يختلف قلب �لرجل عن قلب �لمر�أة؟«

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

} شيماء عبدالمعبود.

} د. عبدالسالم األحمدي.} د. حسين العرادي.} د. عبدالرقيب العمري.} د. علي العرادي.} د. أحمد األنصاري.

مجمع �ل�سلمانية �لطبي يعلن �إنجاز ثالث عمليات ناجحة لزر�عة �لكلى 

د. اأحمد الأن�ضاري لـ»اخلليج الطبي«: عمليات زراعة الكلى �ضت�ضتمر طوال العام لتغطية اأكرب قدر من املر�ضى 

خطة تو�سعية الفتتاح مركز غ�سل �لكلى بالحنينية لرفع �لطاقة �ال�ستيعابية �لحالية
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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موؤكًدا موا�صلة التعاون مع الأمم املتحدة.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

البحرين ت�صخر كافة اإمكانياتها لبلوغ اأهداف م�صريتها التنموية ال�صاملة
اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

موا�سلة  اأهمية  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

به  والدفع  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  الدويل  التعاون 

مبزيٍد  العمل  م�سارات  على  يعود  مبا  اأو�سع  اآفاٍق  نحو 

مملكة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأ�سعدة،  جميع  على  التطوير  من 

كافة  ت�سخري  خالل  من  ثابتة  بخطى  ت�سري  البحرين 

ال�ساملة  التنموية  م�سريتها  اأهداف  بلوغ  نحو  اإمكانياتها 

وفق روؤى وتطلعات ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

اأم�س،  الق�سيبية  بق�سر  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

عبداهلل �ساهد رئي�س الدورة ال�ساد�سة وال�سبعني للجمعية 

البحرين،  ململكة  زيارته  مبنا�سبة  املتحدة  لالأمم  العامة 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 

را�سد  بن  عبداللطيف  والدكتور  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اآل  خليفة  بن  �سلمان  وال�سيخ  اخلارجية،  وزير  الزياين 

خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني، حيث رّحب �سموه 

له،  املرافق  والوفد  الإقامة  له طيب  البالد متمنًيا  ب�سيف 

معاجلة  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  بدور  منوًها 

اأف�سل  على  للوقوف  و�سعيها  العاملية  التحديات  خمتلف 

لفًتا  اجلميع،  مل�ستقبل  اأف�سل  ا  فر�سً توفر  التي  احللول 

اأهمية موا�سلة اجلهود ال�ساعية لتعزيز الأمن  اإىل  �سموه 

وال�سالم على ال�سعيدين الإقليمي والدويل مبا ي�سهم يف 

حتقيق الأهداف املن�سودة.

ذات  املو�سوعات  اأبرز  مناق�سة  اللقاء، جرى   وخالل 

على  التعاون  تعزيز  �سبل  وبحث  امل�سرتك،  الهتمام 

فريو�س  جلائحة  الت�سدي  اأجل  من  الدويل  امل�ستوى 

كورونا، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س اآخر امل�ستجدات يف خمتلف 

املجالت.

ومن جانبه، اأعرب رئي�س الدورة ال�ساد�سة وال�سبعني 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة عن �سكره وتقديره ل�ساحب 

ما  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

يوليه من حر�ٍس على تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك 

بني مملكة البحرين واملنظمات الدولية على كافة الأ�سعدة، 

متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.

مبنا�صبة اليوم الدويل للتعليم

وزير الرتبية ي�صيد بدعم امللك للم�صرية التعليمية

والتعليم  الرتبية  وزير  اأ�ساد 

بالدعم  النعيمي،  علي  بن  ماجد  الدكتور 

التعليمية  امل�سرية  تلقاه  الذي  الالحمدود 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

يف  �ساهم  مما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

التعليمية  الإجنازات  من  العديد  حتقيق 

والعاملي،  والإقليمي  املحلي  ال�سعيد  على 

ال�سمو  �ساحب  به  تف�سل  مبا  منوًها 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

جمل�س  جل�سة  تروؤ�سه  خالل  ورعاه،  اهلل 

املعلمني  بدور  اإ�سادٍة  من  الوزراء، 

التعليمية  العملية  يف  واإ�سهاماتهم 

جائحة  ظل  يف  ا�ستمرارها  ل�سمان 

مبنا�سبة  وذلك  »كوفيد-19«،  كورونا 

به  حتتفل  الذي  للتعليم  الدويل  اليوم 

من  والع�سرين  الرابع  يف  العامل  دول 

الذي  الكبري  اجلهد  الوزير  مثمًنا  يناير، 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  به  يقوم 

حممد  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  والتدريب 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

التعليم  تطوير  على  العمل  يف  الوزراء 

واملبادرات  الرتبوي،  النظام  كفاءة  ورفع 

واخلطط التطويرية التي اتخذها املجل�س 

التعليمية. املراحل  لكافة 

الكربى  الأهمية  الوزير  واأكد 

للعملية  الأ�سا�سي  املحرك  كونه  للتعليم، 

التنموية، م�سرًيا اإىل ا�ستمرار الوزارة يف 

اإىل  الهادفة  التطويرية  م�ساريعها  تنفيذ 

يف  التعليمية  املخرجات  بجودة  الرتقاء 

الدرا�سية. املراحل  جميع 

وكيل وزارة الداخلية يبحث مع وكيل

وزارة ال�صحة جمالت التعاون امل�صرتك

الإثنني،  اأم�س  الداخلية  اآل خليفة وكيل وزارة  ال�سيخ نا�سر بن عبدالرحمن  ا�ستقبل 

الدكتور وليد خليفة املانع وكيل وزارة ال�سحة.

وزارة  بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  اللقاء  خالل  الداخلية  وزارة  وكيل  واأ�ساد   

ال�سحة يف �سبيل توفري الرعاية ال�سحية ال�ساملة، و�سعيها الدائم لتطوير كافة اخلدمات 

ال�سحية، مقدًرا كذلك جهودهم الوطنية يف مواجهة فريو�س كورونا واحلد من انت�ساره 

مبا ي�سهم يف احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

 وتناول اللقاء بحث جمالت التعاون والتن�سيق، بالإ�سافة ملناق�سة عدد من املو�سوعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

قطاع ال�صيا�صات ينظم ور�صة وتطوير الروؤية ال�صرتاتيجية لـ»الرتبية«

مناق�صة ق�صايا التعليم يف �صوء توجهات الهيكلة التنظيمية اجلديدة

مع  تزامناً  والتعليم،  الرتبية  وزارة  نظمت 

اأ�س�س  للتعليم، ور�سة عمل حول  الدويل  اليوم 

�سياغة وتطوير الروؤية ال�سرتاتيجية للوزارة، 

الق�سايا  ملناق�سة  اأ�سا�سية  حمــاور  ت�سمنت 

والطموحات  التعليم  تواجه  التي  والتحديات 

الرتبية  وزارة  اإليها  تتطلع  التي  امل�ستقبلية 

والتعليم يف �سوء التوجهات العاملية. 

اأع�ساء جلنة  الور�سة  فعاليات  و�سارك يف 

وكالء التعليم برئا�سة الدكتور حممد مبارك بن 

وبح�سور  املدار�س،  ل�سوؤون  العام  املدير  اأحمد 

الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال  الأ�ستاذة 

والوكالء  والأداء،  وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات 

مديري  من  وعدد  وامل�ست�سارين،  امل�ساعدين 

الإدارات.

التي  للجهود  امتداًدا  الور�سة  هذه  وتاأتي 

يبذلها قطاع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات والأداء، 

لتنفيذ  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  اإدارة  ممثالً يف 

خارطة الطريق ال�سرتاتيجية، والتي تقوم على 

وال�سورة  ال�ساملة  الروؤية  لر�سم  علمية  اأ�س�س 

ال�سرتاتيجية  والإجــراءات  لالأن�سطة  املبكرة 

اخلطة  ل�سياغة  العمل  م�ستقبل  متثل  التي 

ال�سرتاتيجية وتنفيذها.

امل�ساركون  الور�سة ناق�س  وخالل فعاليات 

الروؤية  تطوير  ومنهجيات  التعليم  ق�سايا 

الهيكلة  توجهات  �سوء  يف  ال�سرتاتيجية 

التنظيمية اجلديدة والأهداف احلكومية اخلا�سة 

بالتعليم، وا�ستثمار الفر�س ال�سرتاتيجية التي 

القت�سادية  البحرين  مملكة  روؤية  ت�سمنتها 

2030، للخروج بنقاط م�سرتكة ت�ساعد يف بناء 

التوجهات ال�سرتاتيجية مل�ستقبل التعليم مبملكة 

البحرين.

موؤكًدا اأن امل�صروع �صين�صف جتار ال�صوق.. ال�َصهلي: 

78 موقًفا لل�صاحنات و200 موقف خا�س يف »املنامة املركزي«
املهند�س  العا�سمة  اأمانة  عام  مدير  اجتمع 

حممد �سعد ال�َسهلي مبجموعة من جتار �سوق 

تفا�سيل  ومناق�سة  لبحث  املركزي  املنامة 

م�سروع تطوير مواقف ال�ساحنات املزمع تنفيذه 

خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 2022، 

و�سركة  العا�سمة  اأمانة  بني  بال�سراكة  وذلك 

ال�سعيد  »اإدامة« كاأول م�سروع من نوعه على 

البلدي  املجل�س  رئي�س  بح�سور  وذلك  املحلي، 

املهند�س �سالح طرادة. 

اإدارة  م�سروع  باأن  ال�َسهلي  املهند�س  واأكد 

�سي�سهم  ال�ساحنات  مواقف  وت�سغيل  و�سيانة 

�سوق  يف  اخلدماتي  باجلانب  الرتقاء  يف 

اأحد  تقدمي  يف  دوره  و�سيعزز  املركزي  املنامة 

املقومات الرئي�سية التي من �ساأنها دعم احلركة 

التجارية يف املنطقة مبا مبا يواكب التطلعات 

الزدهار  مع  ويتما�سى  اخلدمية  والإحتياجات 

الذي  بال�سكل  للمنطقة  والتنموي  احل�ساري 

يخدم التو�سع العمراين يف خمتلف املناطق يف 

املحافظة.

وافًيا  �سرًحا  ال�َسهلي  املهند�س  وقّدم 

مواقف  م�سروع  تنفيذ  ومراحل  تفا�سيل  عن 

عقار  من  ال�سمالية  باجلهة  الواقع  ال�ساحنات 

ال�سوق املركزي باملنامة على م�ساحة تبلغ 19 

لـ78  تبلغ  ا�ستيعابية  وبطاقة  مربع  مرت  األف 

 200 توفري  اإىل  بالإ�سافة  لل�ساحنات،  موقًفا 

موقف لل�سيارات اخلا�سة. 

دخول  عملية  يف  التحكم  �سيتم  وذكرانه   

من  حمددة  ر�سوم  مقابل  ال�ساحنات  وخروج 

»اإدامة«،  ل�سركة  التابعة  )اأماكن(  �سركة  قبل 

حيث �ستقوم بتجهيز وت�سغيل و�سيانة منطقة 

املواقف امل�ستغلة من قبل ال�سركات املتخ�س�سة 

واخل�سروات  الفواكه  وت�سدير  ا�سترياد  يف 

منظم،  ب�سكل  والتفريغ  ال�سحن  بعملية  للقيام 

الناجت  الزدحام  تقليل  اىل  �سيوؤدي  الذي  الأمر 

جانب  اىل  املوقع  يف  ال�ساحنات  تكّد�س  عن 

من  واملخالف  الع�سوائي  الوقوف  على  الق�ساء 

ل�سبط  حديثة  اإلكرتونية  اأنظمة  و�سع  خالل 

ال�ساحنات  والتحكم يف عملية دخول وخروج 

عرب  اأمنًيا  املوقع  و�سبط  الر�سوم،  وحت�سيل 

الإ�ساءة  وتوفري   ،CCTV التحكم  اأنظمة 

جانب  اىل  ال�سوارع  �سفلتة  واعادة  املنا�سبة 

تواجد احلرا�سة باملوقع على مدار ال�ساعة.

بالفكرة  ال�سوق  جتار  اأ�ساد  جانبهم  ومن 

مع  بال�سراكة  ورحبوا  للم�سروع  الرائدة 

فر�س  �ساأنه حتقيق  من  الذي  اخلا�س  القطاع 

ونظام  املواقف  م�ستخدمي  جلميع  مت�ساوية 

عدد  قدموا  كما  اخلدمة،  من  لال�ستفادة  وا�سح 

يف  �ست�سهم  التي  واملرئيات  املقرتحات  من 

بع�س  وبحثوا  التجارية  احتياجاتهم  تلبية 

احلايل  الوقت  يف  تواجههم  التي  ال�سعوبات 

من  منهم  البع�س  ا�ستفادة  دون  حتول  والتي 

وبقاء  املواقف  حجز  ب�سبب  املتاحة  املواقف 

اأحياًنا،  ال�سهور  اإىل  ت�سل  ملدة  ال�ساحنات 

البقية  قبل  من  ا�ستخدامها  يعرقل  الذي  الأمر 

من  التجار  قبل  من  ا�ستخدامها  اإىل  بالإ�سافة 

مبدين  املركزي،  املنامة  يف  العاملني  خارج 

امل�سروع من خدمات  �سيقدمه  ما  اإىل  ارتياحهم 

تلبي طموحاتهم. 

العا�سمة  اأمانة  عام  مدير  ا�ستمع  وقد 

املالحظات،  كافة  اإىل  البلدي  املجل�س  ورئي�س 

خالل  من  �ستعمل  العا�سمة  اأمانة  ان  موؤكدين 

حتقيق  نحو  العقبات  تذليل  على  امل�سروع 

جلميع  للمواقف  واملتكافئ  الأمثل  ال�ستخدام 

خالل  امل�سروع  تقييم  �سيتم  حيث  التجار، 

ال�سهر الأوىل من مرحلة تنفيذه و�سيتم تعديل 

وتغري اآلية العمل اإن لزم الأمر مبا يتنا�سب مع 

احتياجات التجار ومبا ي�سهم يف تي�سر اأعمالهم 

والرقي بامل�ستوى اخلدماتي العام.

ال�صكران يبحث املو�صوعات امل�صرتكة مع حمافظ النجف 

ا�ستقبل الدكتور املهند�س ماجد الوائلي، 

حمافظ النجف الأ�سرف، يف مكتبِه، القن�سل 

العام ململكة البحرين يف النجف عبداللطيف 

بن جا�سم ال�سكران.

وقد اأعرب القن�سل العام ململكة البحرين 

عن خال�س تهنئته ملحافظ النجف الأ�سرف 

مبنا�سبة ت�سلمه من�سبه اجلديد، موؤكًدا حر�س 

بالعالقات  الرتقاء  على  البحرين  مملكة 

اآفاق  نحو  العراق  جمهورية  مع  الثنائية 

اأو�سع مبا يلبي تطلعات البلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني. وجرى خالل اللقاء بحث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

الهالل الأحمر ي�سارك بور�سة يف القاهرة حول ال�سحة النف�سية

البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  �شاركت 

الدويل  الحتاد  نظمها  اإقليمية  عمل  ور�شة  يف 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات 

ال�شحة  القيادة يف  القدرات حول  »بناء  حول 

وذلك  الجتماعي«،  النف�شي  والدعم  النف�شية 

امل�شرية  العا�شمة  يف  اأيام  خم�شة  مدى  على 

القاهرة.

الدكتورة  الور�شة  ومّثل اجلمعية يف هذه 

وفاء اأجور والآن�شة رهف معن، وذلك اإىل جوار 

العديد من متطوعي واأع�شاء هيئات وجمعيات 

خمتلف  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب 

بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

وتطوير  حت�شني  اإىل  الور�شة  وهدفت 

باملنطقة  الوطنية  اجلمعيات  متطوعي  قدرات 

يف جمال تعزيز اأن�شطة برامج ال�شحة النف�شية 

حتقيق  اأجل  من  الجتماعي  النف�شي  والدعم 

الطوارئ  حالت  يف  جدوى  ذات  ا�شتجابة 

وخمتلف حالت العمل الإغاثي والإن�شاين.

الأحمر  الهالل  جلمعية  العام  الأمني 

اأن  اأكد  احلادي  مبارك  الأ�شتاذ  البحريني 

امل�شاركة يف هذه الور�شة تاأتي يف اإطار حر�ص 

كوادرها  قدرات  وتعزيز  بناء  على  اجلمعية 

يف جمال ال�شحة النف�شية التي اأ�شبحت جزًءا 

الذي  والإن�شاين  الإغاثي  العون  من  يتجزاأ  ل 

الكوارث  يف  للمنكوبني  املتطوعون  يقدمه 

واحلروب وغريها، معرًبا عن حر�ص اجلمعية 

الحتاد  مع  والفاعل  الدائم  التوا�شل  على 

والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات  الدويل 

العمل  جوانب  خمتلف  تطوير  بهدف  الأحمر 

وال�شتفادة من اخلربات والتجارب امل�شرتكة.

»املر�سد حلقوق الإن�سان« يد�سن 

العدد الثاين من جملة »احلقوقية«

د�شنت جمعية املر�شد حلقوق الإن�شان 

التي  »احلقوقية«  جملة  من  الثاين  العدد 

والق�شايا  واملقالت  الدرا�شات  بن�شر  تعنى 

تنمية  بهدف  وذلك  والقانونية،  احلقوقية 

مملكة  يف  الإن�شان  حقوق  ثقافة  وتعزيز 

البحرين والوطن العربي.

هيئة  رئي�ص  ال�شديقي  علي  د.  واأكد 

من  ُتعد  »احلقوقية«  جملة  اأن  التحرير 

اأوائل املجالت العلمية املتخ�ش�شة ال�شادرة 

جمال  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  عن 

حقوق الإن�شان، اإذ جاءت ا�شتكمالً للجهود 

املبذولة لت�شجيع البحث العلمي يف املجال 

مبادئ  وتر�شيخ  والقانوين،  احلقوقي 

وثقافة احلقوق والواجبات من خالل فتح 

لن�شر  واملفكرين  للباحثني  الوا�شع  الف�شاء 

امل�شتجدات  باآخر  ترتبط  التي  اأفكارهم 

واإ�شدارات  ومقالت  اأبحاث  من  العلمية 

وكتب وترجمة يف جمال املعرفة احلقوقية.

العدد  حمتوى  اأن  ال�شديقي  واأ�شاف 

بن  غامن  مع  ا  خا�شً حواًرا  ت�شمن  الثاين 

جمل�شي  �شوؤون  وزير  البوعينني  ف�شل 

ال�شورى والنواب، تناول خالله ا�شتعرا�ص 

م�شرية مملكة البحرين الربملانية وانطالقها 

�شمن  ثابتة  بخطى  الدميقراطية  نحو 

املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع 

بالعمل  يخ�ص  ما  كل  مناق�شة  عن  ف�شالً 

الربملاين والعالقة بني ال�شلطتني الت�شريعية 

والتنفيذية يف هذا اخل�شو�ص.

الباحثني واملوؤلفني من  ال�شديقي  ودعا 

داخل مملكة البحرين وخارجها للم�شاهمة 

�شيتم  الذي  املجلة  من  الثالث  العدد  يف 

بالنظام  املرتبطة  للموا�شيع  تخ�شي�شه 

القانوين لالنتخابات مبا فيها من �شمانات 

مع  بالتزامن  وذلك  ومراحل،  واإجراءات 

التي  والبلدية  النيابية  النتخابات  موعد 

العام،  هذا  البحرين  مملكة  يف  �شتجرى 

موجًها العناية اإىل الباحثني بالتعرف على 

من  فيها  امل�شاركة  و�شروط  املجلة  اأبواب 

الإلكرتوين  املوقع  على  ن�شره  مت  ما  خالل 

.www.marsdbh.org للجمعية

د. علي ال�صديقي

خلود فرحان حت�سل على لقب ال�سفرية 

للمنظمة الدولية للعمل التطوعي

الأعمال  يف  الجتماعية  النا�شطة  نالت 

فرحان  عبداهلل  خلود  واخلريية  التطوعية 

للعمل  الدولية  للمنظمة  ال�شفرية  لقب 

لعام  التوايل  الثانية على  لل�شنة  التطوعي 

2022، ممثلة ململكة البحرين.

»ي�شعدين  خلود:  قالت  املنا�شبة،  بهذه 

الدولية  للمنظمة  بال�شكر اجلزيل  اأتقدم  اأن 

الكبرية  الثقة  على  التطوعي  للعمل 

الدولية  للمنظمة  �شفرية  يل  لرت�شيحهم 

للعمل التطوعي لل�شنة الثانية على التوايل، 

دائًما،  بها  اأعتز  التي  املهمة احليوية  وهذه 

الطريق  يل  ينري  نربا�ًشا  يل  كانت  وطاملا 

ملوا�شلة هذا العمل اجلليل«.

اأقدم  باأن  جًدا  فخورة  »اأنا  واأ�شافت: 

متمثلة يف  الجتماعية  اخلدمة  هذه  لبلدي 

ننه�ص  خاللها  من  التي  التطوعي،  العمل 

ما  كل  ونحقق  الواعي،  جمتمعنا  ونبني 

ن�شبو اإليه من خري للوطن واملواطن«.

 خلود فرحان

اأ�سرف بودبو�س يتخرج من جامعة البحرين

بودبو�ص  عائلة  تتقدم 

اأ�شرف  ابنها  اإىل  بالتهاين 

مبنا�شبة  بودبو�ص  �شليم 

جامعة  من  تخرجه 

هند�شة  ب�شعبة  البحرين 

هذا  نهاية  يف  برجميات 

يناير  الدرا�شي  الف�شل 

عز  املوىل  داعية   ،2022

وي�شدد  يحفظه  اأن  وجل 

لأخيه  والعاقبة  خطاه، 

كرمي وجميع اأ�شدقائهما.

م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية الداعم

 ال�سحي لفريق متالزمة داون الوطني لكرة القدم

الأول  القدم  كرة  فريق  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  يدعم 

فحو�شات  توفري  خالل  من  البحرين،  مملكة  يف  داون  ملتالزمة 

طبية جمانية وتقييمات لل�شحة العامة جلميع لعبي كرة القدم. 

الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  يف  اجلديد  بالفريق  الرتحيب  مت 

باملنامة، اإذ مت تقييمهم ب�شكل فردي من قبل فريق من املتخ�ش�شني 

لتحديد م�شتوى لياقتهم البدنية ليكونوا جزًءا من الفريق. وبهذه 

املنا�شبة، �شرحت جوليا تويف الرئي�ص التنفيذي للمجموعات التي 

الإر�شالية  م�شت�شفى  قائلة: »يف  املنا�شبة،  كانت حا�شرة يف هذه 

الأمريكية نعتقد اأنه يجب علينا اأن ن�شعى جاهدين لدعم املجتمع 

فر�شة  مع  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  جمتمع  وخا�شة  عموما، 

لتح�شني نوعية حياتهم واأن ي�شبحوا اأع�شاء فاعلني يف املجتمع. 

ملتالزمة  فريق  اأول  دعم  فر�شة  فاإن  العتبار،  يف  ذلك  اأخذ  مع 

اإىل  ونتطلع  لنا.  بالن�شبة  و�شعادة  �شرف  لهو  القدم  لكرة  داون 

اأف�شل ما لديه، و�شيظل م�شت�شفى الإر�شالية  روؤية الفريق يحقق 

الأمريكية دائًما بالقرب لتقدمي الدعم الطبي عند احلاجة«.

»بن فقيه« ت�سلم املرحلة الأوىل من م�سروع ال�سدرة

فقيه  بن  �شركة  اأعلنت 

اإحدى   - العقاري  لال�شتثمار 

مملكة  يف  التطوير  �شركات  اأكرب 

املرحلة  ت�شليم  عن   - البحرين 

يف  ال�شدرة  فلل  م�شروع  الأوىل 

ديار املحرق. 

في�شل  قال  املنا�شبة  وبهذه 

�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فقيه 

العقاري:  لال�شتثمار  فقيه  بن 

التي  وال�شعاب  التحديات  »رغم 

والعامل  البحرين  مملكة  واجهت 

كورونا متكنا وهلل  ب�شبب جائحة 

الأوىل  املرحلة  ت�شليم  من  احلمد 

ُيعترب  الذي  ال�شدرة  م�شروع  من 

واملوجودة  املميزة  امل�شاريع  من 

يف ديار املحرق، ونحن يف �شركة 

نقدم  اأن  دائًما  نحر�ص  فقيه  بن 

بجودة  امل�شاريع  الكرام  لعمالئنا 

ما  وهذا  وت�شاميم خمتلفة  عالية 

مييز امل�شروع«. 

والتنوع  التحديات  كل  ورغم 

من  ال�شدرة  م�شروع  ان  اإل 

فقد  نوعها،  من  الفريدة  امل�شاريع 

ثامر  امل�شروع  مهند�ص  حر�ص 

�شالح الدين على ر�شم املخططات 

ال�شلبيات  كل  لتجنب  عالية  بدقة 

ال�شكنية  امل�شاريع  يف  املوجودة 

املطروحة يف الأ�شواق حالًيا.

من  ال�شدرة  م�شروع  يتكون 

يحتوي  م�شور  �شكني  جممع 

»غرفتني،  من  فيال   452 علي 

خم�ص  غرف،  اأربع  غرف،  ثالث 

واأحجام  ت�شاميم  ذات  غرف« 

لل�شكان  يوفر  مما  خمتلفة 

حياة  باأ�شلوب  العي�ص  فر�شة 

بني  الفلل  وتتنوع  وفخم،  فاخر 

والت�شاميم  احلديثة  الت�شاميم 

التقليدي  الطابع  من  امل�شتوحاة 

فهو يحتوي على خم�شة ت�شاميم 

ميالنو،  »اأو�شلو،  مثل  خمتلفة 

اإىل  املغربي«  البحريني،  جنوا، 

ومناطق  خ�شراء  حدائق  جانب 

لل�شيارات  الأطفال ومواقف  للعب 

تعمل  مراقبة  كامريات  واأنظمة 

علي مدار ال�شاعة. 

فقيه  بن  �شركة  وحر�شت 

توقيع  علي  العقاري  لال�شتثمار 

اتفاقية مع بنك البحرين الإ�شالمي 

وم�شرف ال�شالم لتقدمي ت�شهيالت 

متويلية عقارية تناف�شية للعمالء 

الراغبني يف �شراء م�شكن مب�شروع 

ال�شدرة. 

»DHL« طريان اخلليج توقع مذكرة تفاهم مع
وقعت طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة البحرين - مذكرة 

تفاهم مع �شركة )DHL(، ال�شركة اللوجي�شتية الرائدة يف العامل؛ وذلك 

بهدف ا�شتك�شاف فر�ص التعاون التجاري والتقني وال�شحن.

وقد ح�شر حفل التوقيع اأع�شاء الإدارات التنفيذية لطريان اخلليج 

الرئي�شي  املقر  يف  التفاهم  مذكرة  على  وقع  حيث   ،)DHL( و�شركة 

للناقلة الوطنية القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي لطريان اخلليج القبطان 

نور   )DHL Express MENA(لـ التنفيذي  والرئي�ص  العلوي  وليد 

�شليمان.

القبطان العلوي عقب بقوله: »نحن حري�شون دائًما على ا�شتك�شاف 

ال�شلة  ذات  القطاعات  يف  وامل�شاركة  التجارية  �شراكاتنا  تعزيز  �شبل 

من  يتجزاأ  ل  جزًءا  اللوج�شتية  اخلدمات  ُتعترب  الطريان.  ب�شناعة 

 ،DHL عملياتنا اليومية، ونحن معجبون جًدا باخلدمات التي تقدمها

لذا نتطلع اإىل اإقامة عالقات مثمرة ب�شكل متبادل مع هذا الناقل العاملي 

ال�شهري«.

اإىل  تتجه  الطريان  �شناعة  »اإن  �شليمان:  ال�شيد  قال  جانبه،  من 

اأن الرحالت  التعايف بعد العام ال�شعب الذي �شهدناه يف 2020، كما 

اجلوية تعود اإىل �شابق عهدها مع تخفيف قيود كورونا تدريجًيا. من 

اخلليج  طريان  مع  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  ي�شعدنا  املنطلق،  هذا 

 DHL لتمهيد الطريق للخدمات اللوج�شتية بني طريان اخلليج و�شركة

وتعزيز عالقاتنا مع اإحدى �شركات الطريان املف�شلة يف املنطقة«.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

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
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�أ�صحابها  �أفنى  �صخ�صية  ومكتبات  متاحف 

على  ورثتها  يحر�ص  فهل  ت�صييدها،  يف  �أعمارهم 

حمايتها من �ل�صياع و�لتلف من خالل حتويلها �إىل 

�ملجتمع  موؤ�ص�صات  �أو  �لدولة  تديرها  عامة  مر�فق 

�ملدين؟!

نحن بخري.. 

ال ن�صتدير عن �ن�صغالنا يف هند�صة م�صتقبلنا، 

وال ُندير خدنا �الأي�صر ملا ُيهدد ��صتقر�رنا.

Tuesday 25th January 2022 - No. 11980 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

�حل��ي��و�ن  ح��دي��ق��ة  �ف��ت��ت��اح   -  1890
مب�صر. باجليزة 

يجري  بيل  غر�هام  �ألك�صندر   -  1915
�أمريكا  ق���ارة  ع��ر  هاتفي  �ت�����ص��ال  �أول 

. لية ل�صما �

على  �حل��رب  تعلن  تايالند   -  1942
�أن  بعد  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لواليات 

�لذين  �ليابانيني  مع  وزر�ئها  رئي�ص  تعاون 

�أر��صي  من  جزء  تايالند  باإعطاء  وعدوه 

�لعاملية  �حل��رب  ث��ن��اء  �أ يف  وذل��ك  �ل�صني 

. نية لثا �

مبيلتون  يطيح  �أم��ني  عيدي   -  1971
�أوغند�. يف  بانقالب  �أوبوتي 

�صلح  �تفاقية  على  �لتوقيع   -  1972
حًد�  ت�صع  �ل�صوفيتي  و�الحتاد  �ليابان  بني 

قرن. ربع  د�م  لعد�ء 

�أنور  حممد  �مل�صري  �لرئي�ص   -  1980
ب�صكل  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  يبلغ  �ل�صاد�ت 

م�صر  ب��ني  �ل��ع��د�ء  ح��ال��ة  ن��ه��اء  �إ ر���ص��م��ي 

�صر�ئيل. و�إ

1991 - حترير جزيرة قاروه �لكويتية 
�أر�ص  �أول  لتكون  �لعر�قية،  �جليو�ص  من 

�لعر�قي. �لغزو  من  حترر 

1999 - ملك �الأردن �حل�صني بن طالل 
�لعهد،  من والية  �حل�صن  �الأمري  �أخاه  يعزل 

له. خلًفا  عبد�هلل  �الأمري  �الأكر  جنله  ويعني 

�لقيامة  �صاعة  عقارب  تقدمي   -  2018
ثانية.  30 مبقد�ر 

طبيب �أ�سنان يتفاجاأ بزيارة �سمكة يف عيادته
اأ�شنان بزيارة �شمكة يف عيادته تعاين من خ�شارة  تفاجاأ طبيب 

حتى  ط�يلة  لفرتة  كربت  ل�شمكة  غريبة  اأ�شنانا  اأن  وتبني  وزنها، 

اأ�شبحت غري قادرة على الأكل، مما جعلها معر�شة خلطر املجاعة.

انتاب مالكها مارك  املنتفخة تفقد وزنها،  ال�شمكة  بداأت  اأن  وبعد 

ك�شف�ا  الذين  البيطريني،  الأطباء  اإىل  و�شارع  القلق  عاما،   64 بايت 

عليها بعد اأن قام�ا بتخديرها مبلء وعاء املاء مبحل�ل خمدر معتدل.

وا�شتخدم اأطباء اأ�شنان احلي�انات اخلرباء، من�شارا خا�شا لق�ص 

ما  بح�شب  الطعام،  بتناول  لها  لل�شماح  ن�شفني  من  برفق  اأ�شنانها 

ن�شرت �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

وعادة ما يت�شبب النظام الغذائي لالأ�شماك املك�ن من ق�ش�ر �شلبة 

الأمر  كان  ال�شمكة  تلك  مع  ولكن  طبيعي،  ب�شكل  اأ�شنانها  طحن  يف 

خمتلفا حيث زاد ط�ل اأ�شنانها لل�شعف.

من  البالغة  ال�شمكة  لع�دة  غامرة  ب�شعادة  الآن  مالكها  وي�شعر 

اإىل املنزل وتناولها الطعام ب�شكل طبيعي مرة  العمر خم�ص �شن�ات 

عمالت تذكارية لالحتفال باليوبيل �لبالتيني للملكة �إليز�بيثاأخرى.

ت�شتعد امللكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، 

ل��ش�لها  البالتيني  بالي�بيل  لالحتفال 

ومن  املقبل،  ال�شهر  الربيطاين،  للعر�ص 

املنتظر اإ�شدار عمالت تذكارية ت�ثيقا لتلك 

»ديلي  �شحيفة  م�قع  وعر�ص  املنا�شبة. 

املنتظر  الربيطانية، �ش�رة للعمالت  ميل« 

املنا�شبة، وهي 50  بتلك  �شدورها احتفال 

على  املعدنية  العملة  و�شتحت�ي  بن�شا، 

امللكة  حكم  �شن�ات  ميثل  الذي   ،70 الرقم 

يف عام 2022.

املعدنية  للعمالت  الرتويج  ويتم 

لالحتفال   Royal Mint قبل  من  اخلا�شة 

اإ�شدار  و�شيتم  التاريخية،  املنا�شبة  بهذه 

عدد حمدود فقط.

على الرغم من اأنه من املفه�م اأن الكثري 

من النا�ص �شريغب�ن يف �شراء هذه العمالت 

املعدنية كتذكارات ملكية، اإل اأنه يجب على 

ال�شتثمار يف  الذين يحر�ش�ن على  اأولئك 

العمالت املعدنية لتحقيق الربح اأن يك�ن�ا 

حذرين.

قلق يف �ملغرب ب�سبب �ختفاء بع�ض طو�ئف �لنحل

املغرب  النحل يف  اختفاء ط�ائف  يثري 

لدى  �ش�اء  متزايدا،  قلقا  املا�شية  الفرتة 

يف  املجال،  بهذا  املخت�شني  لدى  اأو  املربني 

ظاهرة غري م�شب�قة من �شاأنها التاأثري �شلبا 

على �شل�شلة تربية النحل واإنتاج الع�شل.

اأظهر  ني�ز«،  »�شكاى  مل�قع  ووفقا 

ال�طنية  النقابة  اأجرته  الذي  الت�شخي�ص 

ترتبط  اأعرا�ص  عدة  النحل  تربية  ملحرتيف 

بهذه الظاهرة اجلديدة، من بينها احت�شان 

فقط،  نحالت  وب�شع  للملكة  النحل  خلية 

املتخ�ش�شات  لل�شغالت  الكلي  والختفاء 

يف كل املهام داخل وخارج اخللية.

الأولية  الختبارات  نتائج  وا�شتبعدت 

لل�شالمة  ال�طني  املكتب  بها  قام  التي 

اأن  بـ»اأون�شا«، فر�شية  املعروف  ال�شحية، 

ال�شبب يف  النحل ه�  يك�ن مر�ص ي�شيب 

اختفائه من بع�ص املناطق.

جدير بالذكر اأن قطاع تربية النحل يف 

 36 من  لأكرث  دخل  م�شدر  ي�شكل  املغرب 

األف �شخ�ص وفقا لـ»�شكاى ني�ز«، يت�زع 

اململكة،  من  خمتلفة  مناطق  يف  ن�شاطهم 

منها الغابات وال�شحاري واملزارع.

يف  الفالحية  امل�شت�شارة  ت�شري  كما 

املركز ال�طني لال�شت�شارة الفالحية مليكة 

هذه  عن  الناجتة  الع�اقب  اأن  اإىل  اإدمني، 

وثرية  على  تقت�شر  لن  اجلديدة  الظاهرة 

لت�شمل  �شتتعداها  بل  فقط،  الع�شل  اإنتاج 

قد  الذي  للنباتات،  الطبيعي  التلقيح  نظام 

وج�دة  كمية  على  خطري  ب�شكل  ينعك�ص 

اإنتاج النباتات والأ�شجار املثمرة.

ت�صتعد �لنجمة �صريين عبد�لوهاب لل�صفر �إىل دولة �لكويت �الأ�صبوع �ملقبل لتبد�أ بروفات حفلها �لقادم �صمن فعاليات 

مهرجان هال فر�ير، وبالتحديد يوم 2 فر�ير، �إذ �صتغني خالل �حلفل جمموعة كبرية من �أغانيها �جلديدة و�لقدمية.

�أ�سالة عن �لفيلم �ملثري للجدل: هذه �لبنت ��ستفزتني و�أردت �سربها
اجلدل  كم  ب�شبب  م�شتمرة،  اأعز  ول  اأ�شحاب  فيلم  اأزمة  مازالت 

من�شة  تقدمها  التي  العربية  ال�شينمائية  النتاجات  اأول  اأحدثها  التي 

“نتفلك�ص”.
ذلك الأمر الذي جعل البع�ص يحر�ص على تدوين راأيه بعد م�شاهدة 

العمل، ولعل اأحدثهم كانت املطربة ال�ش�رية اأ�شالة التي �شاهدت الفيلم 

الت�ا�شل  م�قع  على  الر�شمية  �شفحتها  خالل  من  راأيها  عن  وعربت 

الجتماعي “في�شب�ك”.

حيث اأكدت على اأنها �شاهدت الفيلم الذي و�شفته بالرهيب واملتقن، 

كما اأن احل�ار ذكي والتمثيل عبقري، وخ�شت بالذكر منى زكي التي مل 

ت�شاهد �شخ�ص �شادق وحقيقي مثلها.

و�شددت على اأن منى زكي ت�شتحق التكرمي واملديح والت�شجيع لأنها 

جنمة اإبداع وفن لي�ص لهم مثيل، م�شرية اإىل ك�نها ت�شمرت مكانها وهي 

ت�شاهد الفيلم وا�شتمتعت وانبهرت بالفكرة والتحدي والإخراج، لتثني 

بعدها على نادين لبكي واإياد ن�شار، كما تطرقت اإىل الفتاة التي قدمت 

دور البنة خالل اأحداث الفيلم.

حيث و�شفت اأ�شالة اأدائها قائلة “امل�شتفزة اللي خلتني اأمتنى من 

األط�شها كفني على و�شها.. خليها غ�شنب عنها ما تطلع من  ج�ه قلبي 

البيت”.

الأجنبية  الأفالم  يناف�ص  الفيلم  اأن  ال�ش�رية  املطربة  واعتربت 

بحر�ص اأكرب واأدب اأكرب، خا�شة واأن الأعمال الأجنبية يف هذه الن�عية 

من الق�ش�ص يحكي بجراأة وحرية.

�ل�سحة ت�سجل 3543 �إ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 2836 حالة

الفح��شات  اأن  الثنني،  الي�م  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

حالة   3543 ت�شجيل  اأظهرت   ،23993 عددها  بلغ  التي 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   2836 تعافت  كما  جديدة،  قائمة 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 8591245.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 27697 حالة، 

حالت  و13  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   78 منها 

حتت العناية.

الهالل الأحمر ي�سارك بور�سة يف القاهرة حول ال�سحة النف�سية

البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  �شاركت 

الدويل  الحتاد  نظمها  اإقليمية  عمل  ور�شة  يف 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات 

ال�شحة  القيادة يف  القدرات حول  »بناء  حول 

وذلك  الجتماعي«،  النف�شي  والدعم  النف�شية 

امل�شرية  العا�شمة  يف  اأيام  خم�شة  مدى  على 

القاهرة.

الدكتورة  الور�شة  ومّثل اجلمعية يف هذه 

وفاء اأجور والآن�شة رهف معن، وذلك اإىل جوار 

العديد من متطوعي واأع�شاء هيئات وجمعيات 

خمتلف  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب 

بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

وتطوير  حت�شني  اإىل  الور�شة  وهدفت 

باملنطقة  الوطنية  اجلمعيات  متطوعي  قدرات 

يف جمال تعزيز اأن�شطة برامج ال�شحة النف�شية 

حتقيق  اأجل  من  الجتماعي  النف�شي  والدعم 

الطوارئ  حالت  يف  جدوى  ذات  ا�شتجابة 

وخمتلف حالت العمل الإغاثي والإن�شاين.

الأحمر  الهالل  جلمعية  العام  الأمني 

اأن  اأكد  احلادي  مبارك  الأ�شتاذ  البحريني 

امل�شاركة يف هذه الور�شة تاأتي يف اإطار حر�ص 

كوادرها  قدرات  وتعزيز  بناء  على  اجلمعية 

يف جمال ال�شحة النف�شية التي اأ�شبحت جزًءا 

الذي  والإن�شاين  الإغاثي  العون  من  يتجزاأ  ل 

الكوارث  يف  للمنكوبني  املتطوعون  يقدمه 

واحلروب وغريها، معرًبا عن حر�ص اجلمعية 

الحتاد  مع  والفاعل  الدائم  التوا�شل  على 

والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات  الدويل 

العمل  جوانب  خمتلف  تطوير  بهدف  الأحمر 

وال�شتفادة من اخلربات والتجارب امل�شرتكة.

»املر�سد حلقوق الإن�سان« يد�سن 

العدد الثاين من جملة »احلقوقية«

د�شنت جمعية املر�شد حلقوق الإن�شان 

التي  »احلقوقية«  جملة  من  الثاين  العدد 

والق�شايا  واملقالت  الدرا�شات  بن�شر  تعنى 

تنمية  بهدف  وذلك  والقانونية،  احلقوقية 

مملكة  يف  الإن�شان  حقوق  ثقافة  وتعزيز 

البحرين والوطن العربي.

هيئة  رئي�ص  ال�شديقي  علي  د.  واأكد 

من  ُتعد  »احلقوقية«  جملة  اأن  التحرير 

اأوائل املجالت العلمية املتخ�ش�شة ال�شادرة 

جمال  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  عن 

حقوق الإن�شان، اإذ جاءت ا�شتكمالً للجهود 

املبذولة لت�شجيع البحث العلمي يف املجال 

مبادئ  وتر�شيخ  والقانوين،  احلقوقي 

وثقافة احلقوق والواجبات من خالل فتح 

لن�شر  واملفكرين  للباحثني  الوا�شع  الف�شاء 

امل�شتجدات  باآخر  ترتبط  التي  اأفكارهم 

واإ�شدارات  ومقالت  اأبحاث  من  العلمية 

وكتب وترجمة يف جمال املعرفة احلقوقية.

العدد  حمتوى  اأن  ال�شديقي  واأ�شاف 

بن  غامن  مع  ا  خا�شً حواًرا  ت�شمن  الثاين 

جمل�شي  �شوؤون  وزير  البوعينني  ف�شل 

ال�شورى والنواب، تناول خالله ا�شتعرا�ص 

م�شرية مملكة البحرين الربملانية وانطالقها 

�شمن  ثابتة  بخطى  الدميقراطية  نحو 

املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع 

بالعمل  يخ�ص  ما  كل  مناق�شة  عن  ف�شالً 

الربملاين والعالقة بني ال�شلطتني الت�شريعية 

والتنفيذية يف هذا اخل�شو�ص.

الباحثني واملوؤلفني من  ال�شديقي  ودعا 

داخل مملكة البحرين وخارجها للم�شاهمة 

�شيتم  الذي  املجلة  من  الثالث  العدد  يف 

بالنظام  املرتبطة  للموا�شيع  تخ�شي�شه 

القانوين لالنتخابات مبا فيها من �شمانات 

مع  بالتزامن  وذلك  ومراحل،  واإجراءات 

التي  والبلدية  النيابية  النتخابات  موعد 

العام،  هذا  البحرين  مملكة  يف  �شتجرى 

موجًها العناية اإىل الباحثني بالتعرف على 

من  فيها  امل�شاركة  و�شروط  املجلة  اأبواب 

الإلكرتوين  املوقع  على  ن�شره  مت  ما  خالل 

.www.marsdbh.org للجمعية

د. علي ال�صديقي

خلود فرحان حت�سل على لقب ال�سفرية 

للمنظمة الدولية للعمل التطوعي

الأعمال  يف  الجتماعية  النا�شطة  نالت 

فرحان  عبداهلل  خلود  واخلريية  التطوعية 

للعمل  الدولية  للمنظمة  ال�شفرية  لقب 

لعام  التوايل  الثانية على  لل�شنة  التطوعي 

2022، ممثلة ململكة البحرين.

»ي�شعدين  خلود:  قالت  املنا�شبة،  بهذه 

الدولية  للمنظمة  بال�شكر اجلزيل  اأتقدم  اأن 

الكبرية  الثقة  على  التطوعي  للعمل 

الدولية  للمنظمة  �شفرية  يل  لرت�شيحهم 

للعمل التطوعي لل�شنة الثانية على التوايل، 

دائًما،  بها  اأعتز  التي  املهمة احليوية  وهذه 

الطريق  يل  ينري  نربا�ًشا  يل  كانت  وطاملا 

ملوا�شلة هذا العمل اجلليل«.

اأقدم  باأن  جًدا  فخورة  »اأنا  واأ�شافت: 

متمثلة يف  الجتماعية  اخلدمة  هذه  لبلدي 

ننه�ص  خاللها  من  التي  التطوعي،  العمل 

ما  كل  ونحقق  الواعي،  جمتمعنا  ونبني 

ن�شبو اإليه من خري للوطن واملواطن«.

 خلود فرحان

اأ�سرف بودبو�س يتخرج من جامعة البحرين

بودبو�ص  عائلة  تتقدم 

اأ�شرف  ابنها  اإىل  بالتهاين 

مبنا�شبة  بودبو�ص  �شليم 

جامعة  من  تخرجه 

هند�شة  ب�شعبة  البحرين 

هذا  نهاية  يف  برجميات 

يناير  الدرا�شي  الف�شل 

عز  املوىل  داعية   ،2022

وي�شدد  يحفظه  اأن  وجل 

لأخيه  والعاقبة  خطاه، 

كرمي وجميع اأ�شدقائهما.

م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية الداعم

 ال�سحي لفريق متالزمة داون الوطني لكرة القدم

الأول  القدم  كرة  فريق  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  يدعم 

فحو�شات  توفري  خالل  من  البحرين،  مملكة  يف  داون  ملتالزمة 

طبية جمانية وتقييمات لل�شحة العامة جلميع لعبي كرة القدم. 

الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  يف  اجلديد  بالفريق  الرتحيب  مت 

باملنامة، اإذ مت تقييمهم ب�شكل فردي من قبل فريق من املتخ�ش�شني 

لتحديد م�شتوى لياقتهم البدنية ليكونوا جزًءا من الفريق. وبهذه 

املنا�شبة، �شرحت جوليا تويف الرئي�ص التنفيذي للمجموعات التي 

الإر�شالية  م�شت�شفى  قائلة: »يف  املنا�شبة،  كانت حا�شرة يف هذه 

الأمريكية نعتقد اأنه يجب علينا اأن ن�شعى جاهدين لدعم املجتمع 

فر�شة  مع  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  جمتمع  وخا�شة  عموما، 

لتح�شني نوعية حياتهم واأن ي�شبحوا اأع�شاء فاعلني يف املجتمع. 

ملتالزمة  فريق  اأول  دعم  فر�شة  فاإن  العتبار،  يف  ذلك  اأخذ  مع 

اإىل  ونتطلع  لنا.  بالن�شبة  و�شعادة  �شرف  لهو  القدم  لكرة  داون 

اأف�شل ما لديه، و�شيظل م�شت�شفى الإر�شالية  روؤية الفريق يحقق 

الأمريكية دائًما بالقرب لتقدمي الدعم الطبي عند احلاجة«.

»بن فقيه« ت�سلم املرحلة الأوىل من م�سروع ال�سدرة

فقيه  بن  �شركة  اأعلنت 

اإحدى   - العقاري  لال�شتثمار 

مملكة  يف  التطوير  �شركات  اأكرب 

املرحلة  ت�شليم  عن   - البحرين 

يف  ال�شدرة  فلل  م�شروع  الأوىل 

ديار املحرق. 

في�شل  قال  املنا�شبة  وبهذه 

�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فقيه 

العقاري:  لال�شتثمار  فقيه  بن 

التي  وال�شعاب  التحديات  »رغم 

والعامل  البحرين  مملكة  واجهت 

كورونا متكنا وهلل  ب�شبب جائحة 

الأوىل  املرحلة  ت�شليم  من  احلمد 

ُيعترب  الذي  ال�شدرة  م�شروع  من 

واملوجودة  املميزة  امل�شاريع  من 

يف ديار املحرق، ونحن يف �شركة 

نقدم  اأن  دائًما  نحر�ص  فقيه  بن 

بجودة  امل�شاريع  الكرام  لعمالئنا 

ما  وهذا  وت�شاميم خمتلفة  عالية 

مييز امل�شروع«. 

والتنوع  التحديات  كل  ورغم 

من  ال�شدرة  م�شروع  ان  اإل 

فقد  نوعها،  من  الفريدة  امل�شاريع 

ثامر  امل�شروع  مهند�ص  حر�ص 

�شالح الدين على ر�شم املخططات 

ال�شلبيات  كل  لتجنب  عالية  بدقة 

ال�شكنية  امل�شاريع  يف  املوجودة 

املطروحة يف الأ�شواق حالًيا.

من  ال�شدرة  م�شروع  يتكون 

يحتوي  م�شور  �شكني  جممع 

»غرفتني،  من  فيال   452 علي 

خم�ص  غرف،  اأربع  غرف،  ثالث 

واأحجام  ت�شاميم  ذات  غرف« 

لل�شكان  يوفر  مما  خمتلفة 

حياة  باأ�شلوب  العي�ص  فر�شة 

بني  الفلل  وتتنوع  وفخم،  فاخر 

والت�شاميم  احلديثة  الت�شاميم 

التقليدي  الطابع  من  امل�شتوحاة 

فهو يحتوي على خم�شة ت�شاميم 

ميالنو،  »اأو�شلو،  مثل  خمتلفة 

اإىل  املغربي«  البحريني،  جنوا، 

ومناطق  خ�شراء  حدائق  جانب 

لل�شيارات  الأطفال ومواقف  للعب 

تعمل  مراقبة  كامريات  واأنظمة 

علي مدار ال�شاعة. 

فقيه  بن  �شركة  وحر�شت 

توقيع  علي  العقاري  لال�شتثمار 

اتفاقية مع بنك البحرين الإ�شالمي 

وم�شرف ال�شالم لتقدمي ت�شهيالت 

متويلية عقارية تناف�شية للعمالء 

الراغبني يف �شراء م�شكن مب�شروع 

ال�شدرة. 

»DHL« طريان اخلليج توقع مذكرة تفاهم مع
وقعت طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة البحرين - مذكرة 

تفاهم مع �شركة )DHL(، ال�شركة اللوجي�شتية الرائدة يف العامل؛ وذلك 

بهدف ا�شتك�شاف فر�ص التعاون التجاري والتقني وال�شحن.

وقد ح�شر حفل التوقيع اأع�شاء الإدارات التنفيذية لطريان اخلليج 

الرئي�شي  املقر  يف  التفاهم  مذكرة  على  وقع  حيث   ،)DHL( و�شركة 

للناقلة الوطنية القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي لطريان اخلليج القبطان 

نور   )DHL Express MENA(لـ التنفيذي  والرئي�ص  العلوي  وليد 

�شليمان.

القبطان العلوي عقب بقوله: »نحن حري�شون دائًما على ا�شتك�شاف 

ال�شلة  ذات  القطاعات  يف  وامل�شاركة  التجارية  �شراكاتنا  تعزيز  �شبل 

من  يتجزاأ  ل  جزًءا  اللوج�شتية  اخلدمات  ُتعترب  الطريان.  ب�شناعة 

 ،DHL عملياتنا اليومية، ونحن معجبون جًدا باخلدمات التي تقدمها

لذا نتطلع اإىل اإقامة عالقات مثمرة ب�شكل متبادل مع هذا الناقل العاملي 

ال�شهري«.

اإىل  تتجه  الطريان  �شناعة  »اإن  �شليمان:  ال�شيد  قال  جانبه،  من 

اأن الرحالت  التعايف بعد العام ال�شعب الذي �شهدناه يف 2020، كما 

اجلوية تعود اإىل �شابق عهدها مع تخفيف قيود كورونا تدريجًيا. من 

اخلليج  طريان  مع  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  ي�شعدنا  املنطلق،  هذا 

 DHL لتمهيد الطريق للخدمات اللوج�شتية بني طريان اخلليج و�شركة

وتعزيز عالقاتنا مع اإحدى �شركات الطريان املف�شلة يف املنطقة«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 البحرين: الهجمات الحوثية
 على السعودية واإلمارات
غادرة وعدوان إرهابي آثم

أدانت وزارة الخارجية بشدة الهجمات الغادرة التي شنتها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية بالصواريخ البالس��تية والطائرات المسيرة على 
المملك��ة العربية الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
في عدوان إرهابي آثم يس��تهدف حياة األبرياء واآلمنين واألعيان 
المدنية ف��ي البلدي��ن، ويتنافى م��ع القانون اإلنس��اني الدولي 

والقوانين الدولية.
وأك��دت ال��وزارة وق��وف البحري��ن إلى جان��ب المملك��ة العربية 
الس��عودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودعمهما في كافة 
اإلجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان 
أم��ن وس��امة المواطنين والمقيمي��ن على أراضيهما، مش��يدة 
بيقظة وكف��اءة قوات التحالف لدعم الش��رعية في اليمن وقوات 
الدفاع الجوي اإلماراتي، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ 
إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي اإلرهابية في 

اعتداءاتها اإلرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

 فتح باب التطوع لـ»الدفعة الثالثة«
لاللتحاق بـ»االحتياطية« بقوة دفاع البحرين

أعلنت القي��ادة العام��ة لقوة دف��اع البحرين عن 
فتح ب��اب التط��وع للمدنيي��ن لالتح��اق بالقوة 
االحتياطي��ة »الدفعة الثالثة« اس��تمرارًا للمرحلة 
األولى، وذلك ألق��ارب العاملين والمتقاعدين في 
قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني »العسكريين 
والمدنيي��ن«، ل��ذا عل��ى الراغبين التق��دم بطلب 
التطوع القيام بالتس��جيل في الموقع اإللكتروني 
الخ��اص بقوة دف��اع البحرين عل��ى الرابط اآلتي: 
https://www.bdf.bh عل��ى أن تتوافر في مقدم 

الطلب الشروط اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يق��ل عمره عن )18( عام��ًا، وال يزيد على 
)55( عام��ًا، ويس��تثنى م��ن الحد األعل��ى للعمر، 

الفني��ون، واالختصاصي��ون، أو حس��ب متطلب��ات 
الواجب.

3. أن يكون حس��ن السيرة والسلوك، وغير محكوم 
عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.

4. أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة العسكرية في 
القوة االحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي 
المقرر حس��ب نظام اللجان الطبية العسكرية 

في قوة دفاع البحرين.
5. أن يق��دم طلب��ًا للتطوع عل��ى النموذج الخاص 

بالموقع اإللكتروني.
إن المساهمة في حماية الوطن، والمحافظة على 
أمنه واستقراره وس��امة أراضيه هو واجب وطني 
مقدس وشرف للمواطنين، وقد نّظم قانون القوة 

االحتياطي��ة الصادر بالمرس��وم بقان��ون رقم )5( 
لس��نة 1987م، واألنظم��ة والتعليم��ات الصادرة 
بمقتض��اه جمي��ع الحق��وق والواجب��ات الخاص��ة 
بالقوة االحتياطية باعتباره��ا قوة »رديفة« لقوة 
دفاع البحرين، كما تضمن المزايا واالستحقاقات 

المترتبة على ذلك.
وس��يتم في »المرحلة األولى« االقتصار على فتح 
باب التطوع للمواطنين »الذكور« فقط من أقارب 
منتس��بي قوة دف��اع البحرين، والح��رس الوطني 
العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما 
سيتم في »المرحلة الثانية« اإلعان عن فتح باب 
التطوع لباق��ي فئات المجتمع من »ذكور وإناث«، 

وذلك بعد استكمال المرحلة األولى.

 ناصر بن عبدالرحمن: جهود وطنية
كبيرة لـ»الصحة« في مواجهة »كورونا«

اس��تقبل وكيل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر بن عبدالرحم��ن آل خليفة، وكيل 
وزارة الصح��ة الدكت��ور وليد خليفة المانع. وفي مس��تهل اللق��اء، رحب وكيل 
وزارة الداخلي��ة بوكيل وزارة الصحة، مش��يدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها 
وزارة الصح��ة في س��بيل توفي��ر الرعاية الصحية الش��املة، وس��عيها الدائم 
لتطوير كافة خدماتها الصحية، مش��يرًا إلى جهوده��م الوطنية في مواجهة 
فيروس كورونا والحد من انتش��اره بما يسهم في الحفاظ على صحة وسامة 
المواطني��ن والمقيمين. وتم خ��ال اللقاء بحث مجاالت التعاون والتنس��يق، 

باإلضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

العاهل يستقبل رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة 

 الملك: البحرين تدعم األمم المتحدة
في إرساء األمن واالستقرار بالعالم

أكد حض��رة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، دعم مملكة البحرين للدور المحوري 
والمه��م الذي تضطلع به األم��م المتحدة في 
إرساء دعائم األمن واالس��تقرار وتعزيز جهود 
الس��ام في مختل��ف مناط��ق العال��م وإيجاد 
الحل��ول للتحديات والقضاي��ا الدولية لما فيه 

خير البشرية وتقدمها.
جاء ذلك، أثناء استقبال حضرة صاحب الجالة 
عاه��ل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه أمس 
في قص��ر الصافري��ة، معالي الس��يد عبد اهلل 
ش��اهد رئيس ال��دورة السادس��ة والس��بعين 
للجمعية العام��ة لألمم المتحدة وزير خارجية 
جمهورية المالديف بمناسبة زيارته للمملكة.

ورحب جالة الملك المفدى، برئيس الجمعية 
العامة لألمم المتحدة والوفد المرافق، وهنأه 
على توليه رئاس��ة ال��دورة الحالية، متمنيًا له 
دوام التوفي��ق والنجاح لخدمة قضايا الس��ام 

واالستقرار العالمي.
كم��ا اس��تعرض جالت��ه معه أوج��ه عاقات 
التع��اون المش��ترك بي��ن مملك��ة البحري��ن 
ومنظمة األم��م المتحدة في مختلف المجاالت 

التنموي��ة، مؤك��دًا جالت��ه ح��رص المملكة 
عل��ى توثي��ق تعاونه��ا وبناء ش��راكات فاعلة 
م��ع المنظمة الدولي��ة ووكاالته��ا وأجهزتها 
المتخصصة ودعم برامجها التنموية في سبيل 
تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة، والحرص 
عل��ى اس��تمرار تعزي��ز العاق��ات الوثيقة مع 

جمهورية المالديف الصديقة.
وأش��ار جالته إل��ى اإلنج��ازات النوعي��ة التي 
حققته��ا المملك��ة وما تش��هده م��ن تطوير 
وتنمي��ة في كل الميادين والقطاعات من أجل 
رفعة وتطور شعبها العزيز، وبعطاءات المرأة 
البحرينية في المس��يرة الوطنية ومش��اركتها 

ف��ي الحي��اة السياس��ية وتبوئه��ا المناص��ب 
الرفيعة س��واء في المملكة أو على المس��توى 

اإلقليمي والدولي.
وأكد رعاه اهلل في الوقت ذاته، على دور مملكة 
الحض��اري والتاريخ��ي ومبادراته��ا  البحري��ن 
الرائدة في مد جس��ور التواصل والتعاون بين 

مختلف الحضارات والثقافات وتعزيز قيم الخير 
والس��ام والتعايش اإلنس��اني بين الشعوب 
الدع��م  تقدي��م  ف��ي  الفاعل��ة  وإس��هاماتها 

والمساعدة والرعاية لاجئين والمنكوبين.
وأضاف رعاه اهلل، أن جميع من يعيش على أرض 
البحرين من مختلف الجنسيات واألديان يلقون 
كل المحبة واالحترام على أرضها الطيبة وذلك 
نابع من محبة أهل البحرين للجميع. كما جرى 
خال اللقاء بحث التطورات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب معالي الس��يد عبداهلل شاهد 
عن س��عادته بزيارة مملكة البحرين وامتنانه 
لحض��رة صاحب الجالة على م��ا حظي به من 
حفاوة االس��تقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما 
تش��هده مملكة البحرين م��ن نهضة تنموية 
ش��املة وما تبذله من جه��ود لتحقيق أهداف 
ومقاص��د األم��م المتح��دة. ون��وه بالتعاون 
الوثيق القائم بي��ن المملكة ووكاالت وأجهزة 
األمم المتحدة التي تتخذ من مملكة البحرين 
مق��رًا له��ا والعاق��ات األخوي��ة الوثيقة التي 
تربط جمهورية المالديف مع مملكة البحرين، 

متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

جميع من يعيش في البحرين يلقون كل المحبة واالحترام على أرضها الطيبة 

مبادرات رائدة للبحرين في مد جسور التواصل وتعزيز قيم الخير والسالم 

العاهل وشاهد يستعرضان التعاون المشترك بين البحرين واألمم المتحدة

البحرين حققت إنجازات نوعية من أجل رفعة وتطور شعبها العزيز

الحرص على بناء شراكات فاعلة مع المنظمة ودعم برامجها التنموية

إسهامات فاعلة للمملكة في تقديم الدعم والمساعدة والرعاية لالجئين

شاهد: البحرين تبذل جهودًا لتحقيق أهداف ومقاصد األمم المتحدة

»الجوازات« تدّشن مركزًا لالتصال 
لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين

الجنس��ية  لش��ؤون  الداخلي��ة  وزارة  دش��ن وكي��ل 
والجوازات واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، مركز االتصال الخاص بش��ؤون الجنسية 
والج��وازات واإلقام��ة بالتعاون مع ش��ركة »صلة«، 
وذلك ضمن خطتها التطويرية المستمرة الهادفة 
إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيات للمواطنين 

والمقيمين وزوار المملكة.
اإلس��تراتيجية  م��ع  ينس��جم  المرك��ز  أن  وأوض��ح 
الشاملة لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، حيث 
يه��دف إلى حل جمي��ع المش��اكل والمعوقات التي 
ق��د يواجهها عم��اء اإلدارة من أفراد ومؤسس��ات 

وشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأضاف الش��يخ هش��ام بن عبدالرحم��ن أن المركز 
س��يعمل عل��ى دراس��ة الماحظ��ات ال��واردة بكل 
ش��فافية كما أنه س��يتبنى األفكار التي تساهم في 
تذليل العقبات وتسهيل الخدمات على العماء بما 
يتوافق مع أهداف اإلدارة، كما سيساعد على تحديد 

الشكاوى وطريقة معالجتها بالطرائق المثلى.
ونوه إلى أن��ه تم تدريب كادر م��ن الموظفين من 
خ��ال إلحاقه��م ب��دورات تدريبي��ة مكثف��ة بكافة 

الوس��ائل التي تؤهلهم لتلقي كافة االستفسارات 
والش��كاوى والتجاوب معها. وأش��ار الش��يخ هشام 
ب��ن عبدالرحمن إل��ى أن المركز ه��و مرحلة ضمن 
خطة التطوير الش��املة التي سيليها تفعيل الذكاء 
االصطناع��ي مس��تقبًا لتقدي��م جمي��ع الخدم��ات 
إلكتروني��ًا، باإلضافة إلى تفعيل وس��ائل التواصل 
االجتماعي بهدف الوصول إلى كافة المس��تفيدين 
م��ن خدمات اإلدارة س��واء م��ن داخ��ل المملكة أو 

خارجها مؤكدًا أن المركز سيحصل على الدعم الازم 
لتحسينه بشكل مستمر وفق المعايير المطلوبة ما 

يساعد على القضاء على أسباب الشكاوى.
ودعت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الجمهور 
في حال وجود أي استفسار أو ماحظات أو اقتراحات 
أو ش��كاوى، إلى االتص��ال على الرق��م 17077077 
من األحد إلى الخميس من كل أس��بوع من السابعة 

والنصف صباحًا حتى السادسة مساًء.

 عبداهلل بن أحمد: 
 البحرين تدعم إجراءات 

المغرب للحفاظ على سيادتها

أكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية الدكتور الشيخ 
عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليفة، ح��رص مملك��ة البحرين على 
دعم كل ما تتخذه المملكة المغربية الش��قيقة من إجراءات، 

للحفاظ على أمنها ووحدتها وسيادتها الترابية. 
جاء ذل��ك، خال لقائه أمس عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
المدير الع��ام للعاق��ات الثنائية والقضاي��ا الجهوية بوزارة 
الش��ؤون الخارجية والتعاون األفريق��ي والمغاربة المقيمين 
بالخ��ارج ف��ؤاد ي��زوغ، وبحضور س��فير مملك��ة البحرين لدى 
المملكة المغربية خالد المس��لم، وس��فير المملكة المغربية 
لدى مملكة البحرين مصطفى بنخي، ورئيس قطاع الش��ؤون 

العربية بوزارة الخارجية أحمد الطريفي.
وش��دد على عمق ومتانة العاقات األخوي��ة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، في ظل الرغبة 
المتبادلة، لتعزيز الشراكة االستراتيجية القائمة بينهما، بما 

يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما ت��م خال االجتماع، تبادل وجهات النظر بش��أن القضايا 
ذات االهتمام المش��ترك، ومناقش��ة س��ير العمل، والبرنامج 

الزمني للتنفيذ، طبقًا لمخرجات خطة العمل المشتركة.
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خالل اجتماعها مع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.. زينل:  

البحرين بقيادة الملك تدعم جهود السالم واالستقرار العالمي
أك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زين��ل، أن مملكة 
البحري��ن وبقيادة حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، تدعم جهود 
السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة والعالم أجمع.

وأش��ارت إلى المب��ادرات الحضاري��ة لمملك��ة البحرين 
في تعزي��ز قيم ومبادئ التس��امح والتعاي��ش واحترام 
التعددية، وأهمي��ة تكامل المواق��ف الدولية لمكافحة 
اإلره��اب والعن��ف والتطرف، ف��ي ظل جه��ود الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، في دعم 
التنس��يق والتع��اون لمكافح��ة اإلره��اب ودع��م جهود 

التنمية البشرية والمستدامة.
وأش��ارت إلى أن النهج الذي تتبع��ه مملكة البحرين في 
كافة مس��ارات العمل الوطني، وضمن كل الممارس��ات 
التي تقوم عليها مؤسس��ات الدول��ة، تجعل من حقوق 
اإلنس��ان المعيار األس��اس، منوهة بما اتخذته مملكة 
البحري��ن من خطوات نوعية في تطبي��ق نهجها القائم 
على اإلصالح، كالتوس��ع في تطبيق العقوبات والتدابير 
البديل��ة، وتوفير البرامج التأهيلي��ة التي تتوخى إصالح 
المحك��وم عليه��م وإدماجهم ف��ي المجتم��ع، ومبادرة 
الس��جون المفتوح��ة التي جاءت وف��ق توجيهات ملكية 
س��امية، لتدخل ضمن المبادرات التي تستهدف تنمية 

روح الفطرة المعطاءة لإلنسان في بناء مجتمعه.
جاء ذلك خ��الل لقائه��ا بمكتبها أمس، رئي��س الدورة 
السادس��ة والس��بعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

عبد اهلل الشاهد والوفد المرافق.
وخالل اللقاء اس��تعرضت زينل المنجزات الحضارية التي 
حققته��ا مملك��ة البحرين ف��ي ظل المس��يرة التنموية 

الش��املة، وما تش��هده من تطور في مختلف المجاالت، 
خاصة ف��ي العمل السياس��ي، والمش��اركة في الش��أن 
العام، التقدم الديمقراطي، وفق الممارسات الدستورية 
والقانونية، واحت��رام حرية الرأي والتعبير المس��ؤولة، 
القواني��ن  س��ن  ف��ي  التش��ريعية  الس��لطة  وجه��ود 
والتش��ريعات العصرية، المتفقة م��ع المواثيق الدولية 
والثواب��ت الوطني��ة، وما حققت��ه الم��رأة البحرينية من 
تق��دم وارتقاء وإس��هام بارز في نهض��ة البالد، في ظل 

دولة القانون والمؤسسات.
وباركت رئيس��ة مجلس النواب لعبداهلل الش��اهد توليه 

رئاس��ة الدورة الحالية للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
مؤكدة أن مملك��ة البحرين حرصت ف��ي كافة المراحل 
على دع��م جه��ود منظمة األم��م المتح��دة، باعتبارها 

المظلة األكبر لمدار التعاون الدولي متعدد األطراف.
وخالل اللقاء، أشارت إلى أهمية المضامين التي تفضل 
به��ا جاللة الملك المفدى، خ��الل دورة الجمعية العامة 
لألمم المتحدة الت��ي انعقدت في نيويورك قبل عامين، 
وم��ا حملته م��ن دع��وات وتأكي��د على أهمي��ة العمل 
الجماع��ي الفّع��ال لمواجهة كافة التحدي��ات واألخطار، 
وف��ي مقدمته��ا، ما يم��ر ب��ه العالم أجمع م��ن ظروف 

وتداعيات على الحياة اإلنس��انية وإنجازاتها جراء انتشار 
جائح��ة )كوفيد-19(، مش��يرة إلى أن مملك��ة البحرين 
اس��تثمرت جهودها في طرح مبادرات استباقية من أجل 
اإلنسانية، مستدلة بالدعوات التي انطلقت من الجهود 
البرلماني��ة البحرينية خالل اجتماعات االتحاد البرلماني 
الدول��ي في األش��هر األول��ى للجائحة، والت��ي صبت في 
الح��ث على جعل العالج واللقاح��ات متاحة للجميع، بناء 

على تعاون وتضامن وتنسيق بين دول العالم.
ونوه��ت إلى ضرورة تكام��ل دور الدبلوماس��ية الدولية 
مع الدبلوماس��ية البرلمانية، لتحقيق النماء واالستقرار 
لكافة دول وشعوب العالم، وتعزيز مسارات التعاون في 

مختلف المجاالت التنموية والحيوية.
كم��ا أوضح��ت أن مملك��ة البحري��ن تدي��ن الهجم��ات 
اإلرهابية المتواصلة لميليش��يا الحوثي التي تستهدف 
المدنيي��ن والبن��ى التحتي��ة والمنش��آت الحيوي��ة ف��ي 
الس��عودية، واإلمارات، واعتبار ه��ذه االعتداءات جرائم 

حرب، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية.
من جانبِه، أشاد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
بما تقوم به مملكة البحرين من جهوٍد حثيثة وعطاءات 
ثري��ة ف��ي الس��احة الدولي��ة، وم��ا تقدمه م��ن فرٍص 
مؤاتي��ة لتحقي��ق األه��داف التنموية المس��تدامة، عبر 
دع��م التوجهات األممية في الملف��ات الحيوية كحماية 
حقوق اإلنس��ان ومكافحة اإلرهاب كتغير المناخ، واألمن 
الغذائي والمائي، ودعم جهود السالم واألمن واالستقرار 

في المنطقة والعالم.
وأك��د أن مملك��ة البحري��ن ترك��ت بصم��ة واضحة في 
االس��تدالل على المس��ارات المثل��ى لمواجه��ة جائحة 

كورونا وتجاوزها، بأفضل التدابير واآلليات الفعالة.

منهم 19 مواطنًا و4 أجانب بعقود مؤقتة

وزيرة الصحة: توظيف 896 بحرينيًا خالل عامين
مريم بوجيري «

كش��فت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح، أن عدد 
األطب��اء والممرضين وممارس��ي المهن الطبية 
المعاون��ة والموظفي��ن اإلداريي��ن الذي��ن ت��م 
توظيفهم بوزارة الصحة في عام 2020 بلغ 566 
موظفًا بحرينيًا، منهم 9 موظفين بعقود مؤقتة 
و 330 موظفًا بحرينيًا ف��ي عام 2021 منهم 10 

موظفين بعقود مؤقتة.
يأت��ي ذلك في مجم��ل ردها عل��ى عضو مجلس 
الن��واب أحم��د الدمس��تاني، ح��ول ع��دد األطباء 
والممرضي��ن والموظفين اإلداريي��ن البحرينيين 
الذين ت��م توظيفهم ف��ي وزارة الصحة من عام 
2020 حت��ى 2021، وال��ذي حصل��ت »الوط��ن« 
عل��ى نس��خة منه، حي��ث أك��دت الوزيرة بش��أن 
األطب��اء والممرضين والموظفي��ن اإلداريين غير 
البحرينيي��ن الذين تم تعيينهم من العام 2020 
إل��ى عام 2021 بل��غ 4 موظفين بعق��ود مؤقتة 
سنوية يتم تجديدها مالم يتوفر البديل البحريني 
المؤهل، هذا بجانب ال��كادر الطبي والتمريضي 
ال��ذي ت��م التعاقد معه��م خالل جائح��ة كورونا 
بعق��ود مؤقتة تنته��ي بانته��اء الجائحة وعلى 

ميزانية خاصة لمواجهة هذه األزمة.
وفيم��ا يتعلق بالم��دة التي تم التعاق��د عليها 
م��ن خ��الل ه��ذه العق��ود، أوضح��ت الصال��ح، 
أن��ه يت��م تجديدها س��نويًا بن��اء على الش��واغر 
الوظيفية المتاحة لعدم إقرار الهيكل التنظيمي 
للمستش��فيات الحكومية بعد فص��ل القطاعات 
الصحي��ة المتمثل��ة بالمستش��فيات الحكومي��ة 
التابعة لنظام الضمان الصح��ي ومراكز الرعاية 

الصحية األولية عن هيكل وزارة الصحة.
أما فيما يتعلق باإلجراءات التي ستتبعها الوزارة 
مع األطب��اء والممرضين والموظفي��ن اإلداريين 
بع��د انته��اء عقودهم، فإنه نظ��رًا لفصل قطاع 
المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية 
األولية ع��ن وزارة الصحة، فس��يتم تجديد عقود 
أولئ��ك لحين توفر الش��واغر بعد إق��رار الهياكل 

التنظيمية للمستشفيات الحكومية.

إحالة االتفاق بين البحرين و»األمم 
المتحدة اإلنمائي« بصفة االستعجال إلى »النواب«

محمد رشاد  «

أحالت الحكومة مشروعًا بقانون إلى مجلس النواب 
بصفة االستعجال بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين 
حكوم��ة مملكة البحري��ن وبرنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائي على أن يصوت المجلس في جلسته اليوم، 

وإحالته إلى لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية، 
بجانب لجنة الش��ؤون التشريعية والقانونية إلبداء 

المالحظات بشأنه. 
فيم��ا تتمثل مبررات مش��روع القان��ون في تنظيم 
اإلط��ار التش��ريعي لعمل المنس��ق المقي��م لألمم 
المتح��دة ف��ي مملكة البحرين في ض��وء قرار األمم 

المتح��دة بفص��ل مه��ام المنس��ق المقي��م لألمم 
المتح��دة عن مهام الممثل المقي��م لبرنامج األمم 
المتح��دة اإلنمائي، وذلك من خ��الل تطبيق أحكام 
االتف��اق بي��ن حكوم��ة البحري��ن وبرنام��ج األم��م 
المتح��دة إل��ى حين التوص��ل إلى ترتي��ب منفصل 

يحكم العالقة بين الطرفين.

 »تشريعية النواب«: 
مراعاة الموظفات في »التعليم عن ُبعد«

عق��دت لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس النواب أمس، اجتماعها الرابع عشر، في 
دور االنعقاد الس��نوي العادي الرابع، من الفصل 
التش��ريعي الخام��س، برئاس��ة النائ��ب محمد 
عيس��ى العباس��ي نائب رئيس اللجنة، وبحضور 
النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت االقتراح برغبة 
بشأن قيام الحكومة بمراعاة األمهات الموظفات 
المرحل��ة  طلب��ة  يرع��ون  الذي��ن  والعام��الت 
االبتدائي��ة واإلعدادية خالل أي��ام تطبيق نظام 

»التعليم عن ُبعد«، وقررت اللجنة الموافقة عليه 
ورفعه لهيئة المكتب. وخ��الل االجتماع اطلعت 
اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة )231( 
من قانون العقوبات الصادر بالمرس��وم بقانون 
رقم )15( لس��نة 1976 )المعد بناًء على االقتراح 
بقان��ون المق��دم من مجل��س الن��واب الموقر(، 
وارتأت اللجنة س��المته من الناحية الدس��تورية. 
كم��ا اطلعت اللجن��ة، على قرار مجلس الش��ورى 
بخصوص مش��روع قانون بتعدي��ل المادة )35( 

م��ن قان��ون العمل ف��ي القطاع األهل��ي الصادر 
بالقان��ون رق��م )36( لس��نة 2012م )المعد في 
ضوء االقتراحين بقانون -بصيغتهما المعدلة- 
المقدمي��ن من مجل��س النواب(، وق��ررت اللجنة 

سالمته من الناحية الدستورية.
ث��م اطلعت اللجنة، على االقتراح بقانون بإضافة 
بند جديد برقم )د( للم��ادة )4( من القانون رقم 
)57( لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وارتأت 

اللجنة سالمته من الناحية الدستورية.

 »مالية النواب« تقر تعديل 
بعض أحكام قانون الشركات التجارية

المالي��ة واالقتصادي��ة  عق��دت لجن��ة الش��ؤون 
بمجل��س النواب أمس، اجتماعها الخامس عش��ر، 
ف��ي دور االنعق��اد الس��نوي الع��ادي الراب��ع، من 
الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد 

السلوم، وبحضور أعضاء اللجنة.
وخالل االجتماع ناقش��ت اللجنة، االقتراح بقانون 
)بصيغته المعدلة( بش��أن تعديل الفقرة األولى 
من الم��ادة )175( من قانون الش��ركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001، 
حيث تم االطالع على رأي لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
ورد غرف��ة تجارة وصناعة البحري��ن، وتقرر اللجنة 
المعاد، وارتأت اللجنة اقتراح صيغة معدلة ثانية 
من قبل سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس 
اللجن��ة بصفت��ه أحد مقدم��ي االقت��راح بقانون، 
وس��يتم تأجي��ل التصويت عل��ى االقت��راح لحين 

موافقة جميع المقدمين على الصيغة المعدلة.
ثم ناقش��ت اللجنة، المرس��وم بقان��ون رقم )20( 
قان��ون  أح��كام  بع��ض  بتعدي��ل   2021 لس��نة 
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

)21( لس��نة 2001، حيث تم االطالع على رأي لجنة 
الش��ؤون التش��ريعية والقانونية، وردود كل من 
الجهات التالية: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
وزارة العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف، وزارة 
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، مص��رف البحرين 
المركزي، غرفة تج��ارة وصناعة البحرين، جمعية 
رجال األعمال البحريني��ة، وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، وق��ررت اللجن��ة الموافق��ة بأغلبي��ة 
األعض��اء الحاضرين على المرس��وم بقانون ورفع 

تقرير اللجنة بشأنه.

»خارجية النواب« تناقش تعديل 
قانون »الهجرة واإلقامة«

عق��دت لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطني 
بمجل��س النواب أمس، اجتماعها التاس��ع، ف��ي دور االنعقاد 
الس��نوي الع��ادي الراب��ع، من الفص��ل التش��ريعي الخامس، 
برئاس��ة النائب محمد السيس��ي البوعينين، وبحضور النواب 

أعضاء اللجنة.
وخالل االجتماع ناقش��ت اللجنة، مش��روع قانون بإضافة بند 
جدي��د برقم )ج( إل��ى الفقرة )1( من الم��ادة )18( من قانون 
األجان��ب )الهج��رة واإلقامة( لس��نة 1965 )المع��د في ضوء 
االقت��راح بقان��ون بصيغت��ه المعدل��ة المقدم م��ن مجلس 
الن��واب(، وت��م االط��الع على رأي لجنة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانوني��ة، ومرئيات كل م��ن: وزارة الداخلي��ة، وزارة العدل 
والش��ئون اإلس��المية واألوق��اف، المجل��س األعل��ى للم��رأة، 
المؤسس��ة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان، وارت��أت اللجنة دعوة 
المجلس األعلى للمرأة ووزارة الداخلية، لمزيد من المناقشة. 
كما ناقشت اللجنة في ذات االجتماع، مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)15( لس��نة 1976، المرافق للمرسوم رقم )83( لسنة 2019، 
حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، 
ومرئيات كل من: وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، 
وزارة الداخلية، المجلس األعلى للقضاء، المؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان، وق��ررت اللجن��ة تأجيل البت في المش��روع 

لمزيد من الدراسة.

»مرافق الشورى« تناقش 
مشروع قانون »إشغال الطرق«

ناقش��ت لجنة المراف��ق العامة والبيئة بمجلس الش��ورى في 
اجتماعه��ا المنعق��د عن ُبعد أمس برئاس��ة رئي��س اللجنة 
محم��د علي حس��ن، مش��روع قان��ون بتعديل بع��ض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )2( لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق 
العام��ة المعد في ضوء االقت��راح بقانون المقدم من مجلس 
الشورى بحضور وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني الش��يخ محمد ب��ن أحمد بن 
سلطان آل خليفة، ومدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي، 

والمستشار القانوني بشؤون البلديات عبد الفتاح الصالحي.
وبحث أعض��اء اللجنة أهداف مش��روع القانون، فيما اس��تمع 
ممثل��و الوزارة إل��ى مالحظات األعضاء والتعدي��الت التي تم 
إدخالها على مش��روع القانون والتي س��تمنح القانون مرونة 
وس��هولة في التطبي��ق في حال دخوله حي��ز التنفيذ، كما تم 
بح��ث مرئيات ال��وزارة والت��ي تنظ��م قانون إش��غال الطرق 
خصوص��ًا فيما يتعلق بحركة المرور والمش��اة، وقررت اللجنة 
ف��ي ذات االجتماع إع��داد تقريرها بش��أن القان��ون تمهيدًا 

لرفعه لمكتب مجلس الشورى.

»مالية الشورى«:
»التعافي االقتصادي«

تحقق نقلة تنموية كبيرة
بمجل��س  واالقتصادي��ة  المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  أش��ادت 
الش��ورى خالل اجتماعها المنعقد برئاس��ة خالد المسقطي، 
بم��ا تضمنت��ه خطة التعاف��ي االقتصادي الت��ي أعلنت عنها 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما ش��ملته 
م��ن مبادرات من ش��أنها تحقي��ق نقلة نوعية على مس��توى 
المشاريع التنموية، فضاًل عما ستوفره من تطوير للقطاعات 

االقتصادية في المملكة.
وبينت اللجنة دعمها ومساندتها لما تضمنته خطة التعافي 
االقتصادي، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من اإلنجازات التنموية 
التي يس��تفيد منه��ا االقتص��اد الوطني، وتخل��ق المزيد من 
ف��رص العمل، فضاًل عم��ا توفره من بنى تحتي��ة قادرة على 

جذب المزيد من االستثمارات وتعزيز الصناعة والسياحة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/25/watan-20220125.pdf?1643085967
https://alwatannews.net/article/986237
https://alwatannews.net/article/986419
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

12الصغرى22العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:34العشاء05:16المغرب02:54العصـــر11:51الظهــر06:24الشروق05:04الفجر

شــهادة رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة بجهود 
المملكــة في تعزيز ســبل الســالم والحــوار تأكيد على 

ريادة الدبلوماسية البحرينية إقليميًا وعالميًا.
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 اإلخوان المسلمون 
»غزة« مثال للجحود

هتاف��ات بالموت آلل س��عود وف��رح بالصواري��خ التي أطلق��ت على دولة 
اإلمارات ورفع صور عبدالملك الحوثي في غزة، وال كأنهم عرب وال كأنهم 

مسلمون، أي ملة هذه التي ينتمون لها. 
فرحون بالحوث��ي؟ ماذا قدم لكم الحوثي؟ قال��وا يهتف هو اآلخر بالموت 
ألمريكا مثلنا، وبَم أضركم آل س��عود أو الش��عب الس��عودي أو اإلماراتي 
وحكامه��م؟ قال��وا الحوثي يحارب من يرفع ش��عار الم��وت ألمريكا ونحن 
نرفع ش��عار الموت ألمري��كا، فهو في صفنا، طيب وبعيدًا عن الش��عارات 

والهتافات، ماذا قدم لكم الحوثي؟ عدونا وعدوه واحد، يا مثبت العقل. 
وتس��أل أين حارب الحوثي أمريكا؟ هو نصي��ر إيران وإيران تحارب أمريكا، 
وتسأل أين حاربت إيران أمريكا؟ إيران تقدم لنا السالح؟ وماذا فعلتم به؟ 
وفي عرفكم وملتكم ودينكم بماذا تردون على من يقدم لكم المساعدات 

الحقيقية المعيشية؟ 
ث��م تعال��وا هنا.. ناصرتم إي��ران؟ أنتم أحرار، إنما الس��ؤال ل��َم تعادون 
السعودية؟ بماذا أضرتكم الس��عودية؟ وماذا عن كل تلك السنوات التي 
تحملت فيها الس��عودية عبء قضيتكم؟ ثم تعتقدون أن اهلل سينصركم 

وستحررون أرضكم بهذه العقلية؟ »موت يا حمار إلى أن يأتي الربيع«. 
مجاميع تس��ير وتهتف محملة بهذه العقلية والمؤس��ف ل��ه حقًا أن ذلك 
التغييب الفكري وهذا الفعل الغبي يتم تحت ش��عارات ترفع رايات الدين 
اإلس��المي نهجًا له��ا، بمعنى هك��ذا يفهم اإلخ��وان المس��لمون الدين 

اإلسالمي الحنيف وهكذا يربون عليه أجيالهم. 
فهذا الدين وفق سلوكهم يجيز لهم ويشرع لهم الخيانة وإنكار المعروف 
والجحود والطعن في الظهر والدعاء على الناس والتحس��ب عليهم، هكذا 
يرى »اإلخوان المس��لمون« الدين اإلس��المي، هذا ه��و منظورهم للدين، 
وفهمه��م ل��ه، والمصيبة أي��ن تكمن؟ أت��درون كم من الس��نوات تركنا 
أبناءنا يتربون على أي��دي أمثال هؤالء؟ أتدرون كم من األجيال خرجناهم 
م��ن تحت يد ه��ؤالء الذين يفكرون به��ذا النهج الذي أق��ل ما تقول عن 
منتميه، إمعة أو أغبياء أو خرفان يقادون بال تفكير؟ أتدرون كم تركناهم 
يرفعون صور الشيخ ياسين وصور خالد مشعل وهنية ومحمود الزهار في 
بيوتنا وقبلها أطفالنا ولبس��وا الكوفية الفلس��طينية تيمنًا بهؤالء؟ حتى 
أصبحوا فلس��طينيين أكثر من الفلس��طينيين؟ وإذ بنا نكتش��ف أن هؤالء 
يتمن��ون الموت آلل س��عود، الذي��ن هم نحن ونحن ه��م، ألنهم يرونهم 
أعداء لفلسطين!! ويرفعون صور من قتل من المسلمين أضعاف ما قتلت 
إسرائيل مثل حسن نصر اهلل وقاس��م سليماني والحوثي، كيف؟ ال تفهم، 

ألنك أصاًل غير مخول وغير مسموح لك بالفهم. 
غباء منقطع النظير، واهلل لم يفرح أحد بقدر اإلسرائيليين فقد أغنيتموهم 
عن الش��رح والتفس��ير، لقد كفيتم ووفيتم بالوصول بن��ا لنتيجة واحدة، 
منتم��و ه��ذا الفكر م��ن أي دولة عربية كانت، ممجدو قاس��م س��ليماني 
والحوثي وحس��ن نصر اهلل أنتم أعداؤنا وخصومنا والدين اإلسالمي بريء 
منك��م، فال دين هلل يرب��ي على نك��ران المعروف والجح��ود لألوطان كما 

تفعلون.

رحيل الداعية السعودي محمد الدريعي
نعى علماء ش��ريعة ونخب دينية سعودية، الداعية البارز، 
محمد بن حس��ن الدريعي الذي توفي، ع��ن عمر 83 عامًا 
قض��ى نح��و 6 عقود منها ف��ي العمل الدع��وي، وتدريس 

العلوم الشرعية.
وعانى الشيخ المس��ن خالل السنوات القليلة الماضية من 
تدهور حالته الصحية، ودخل المستش��فى العام الماضي، 

قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بمعاناته مع المرض.
وُولد الش��يخ الدريعي، العام 1939 في محافظة المجمعة 
التابعة لمنطقة الري��اض، وكانت البالد يومها في بداية 
طريقه��ا لتأس��يس نظام تعليم��ي متكام��ل تحت حكم 
ملكه��ا المؤس��س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود. 
والمحط��ة البارزة في عمله الحكومي ف��ي التعليم، كانت 
بانضمامه إلى الكادر التدريسي لجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلس��المية، والتي ظل فيها لس��نوات طويلة، حتى 

توقف عن العمل نهائيًا. 

ُيشار إلى أن الشيخ الدريعي، ظهر العام الماضي، في لقاء 
تلفزيوني بثته قناة المجد الحكومية، وكان آخر ظهور له 
في اإلعالم، حيث اس��تمع الس��عوديون لسيرة الشيخ الذي 
فقد بصره في س��ن مبكرة م��ن حياته، وعمله في الدعوة 

طوال عقود بدأت مع بدايات توحيد المملكة.

 عراقي يصل إلى إسطنبول 
سيرًا على األقدام من بريطانيا

سيرًا على األقدام ومصطحبًا عربة ذات ثالث عجالت لنقل أغراضه برفقة كلب 
وجده في أثناء مروره بصربيا، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول، 
وكان قد انطلق من بريطانيا يوم 1 أغس��طس الماضي متجهًا إلى مكة ألداء 
فريضة الحج. وكان آدم قد وضع لنفسه هدفًا أن يصل إلى األراضي المقدسة 
ف��ي يولي��و القادم. وخالل حديثه إل��ى وكالة األناضول قال آدم الذي يس��كن 
بريطانيا منذ نح��و 25 عامًا إنه: »كان يوجد صوت بداخلي يقول إن بإمكاني 
السير طيلة الطريق من منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت 
بداخلي مثل البركان«. ولفت إلى أن اس��تعداده للرحلة قد اس��تغرق شهرين 
فق��ط، وم��دت له في ذل��ك منظمة بريطانية ي��د العون. وعن��د وصوله إلى 
إسطنبول قرر مواطن تركي يدعى متين أولوقوتش كان قد تعرف على قصة 

آدم عبر اإلنترنت مساعدته ومرافقته بعد ذلك في رحلته.
وم��ن المتوقع أن يمر العراق��ي آدم محمد بإزميت ويالوفا وبورصة وإس��كي 
ش��هير وبوردو وأنطاليا ومرس��ين وهطاي التركية قبل عبوره باتجاه األراضي 

السورية.

 »السمك القاتل« يفتك 
بمقرئ مصري شهير وأسرته

أنهت وجبة فس��يخ »س��مك مملح« س��امة حياة 
مقرئ مصري ش��هير واثنين من أسرته وأصابت 

5 آخرين من أحفاده.
وتلقت األجهزة األمنية بالغًا من مستشفى إيتاي 
البارود بمحافظة البحيرة باستقبال المقرئ سيد 
أحمد عيس��ى، وزوجته ونجله الطبيب محمد سيد 
أحم��د أخصائي األطفال بمستش��فى ش��براخيت 
مصابين بتس��مم حاد، حيث فش��لت اإلسعافات 
األولي��ة ف��ي إنقاذ حياته��م، ولفظوا أنفاس��هم 

األخيرة.
وتبين من التحقيقات أن المقرئ الشهير وأسرته 

تناولوا وجبة فس��يخ وبعدها شعر الجميع بإعياء 
وقيء ح��اد وتم نقلهم للمستش��فى حيث توفي 
المقرئ وزوجته ونجله الطبيب فيما أصيب 5 من 
أحفاده بالتس��مم وهم عمر محمد س��يد أحمد 8 
س��نوات، وسلمى محمد عيسى 7 سنوات، وفريدة 
محمد س��يد عامين، وأحمد محمد س��يد أحمد 4 

سنوات وميار وائل سيد أحمد 12سنة.
وتبحث الس��لطات عن صاحب محل الفسيخ الذي 
اشترت منه أسرة المقرئ الوجبة القاتلة، وتحليل 
عينات من »الكيمات« المتواجدة بالمحل، وأمرت 

المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

سمكة تزور طبيب األسنان بعد خسارة وزنها
تبي��ن أن أس��نانًا غريبة لس��مكة كب��رت لفت��رة طويلة حتى 
أصبح��ت غير ق��ادرة عل��ى األكل، مما جعله��ا معرضة لخطر 

المجاعة.
وبعد أن بدأت الس��مكة المنتفخة تفقد وزنها، انتاب مالكها 
مارك باي��ت 64 عامًا، القلق وس��ارع إلى األطب��اء البيطريين، 
الذين كشفوا عليها بعد أن قاموا بتخديرها بملء وعاء الماء 
بمحل��ول مخدر معت��دل. واس��تخدم أطباء أس��نان الحيوانات 
الخب��راء، منش��ارًا خاص��ًا لقص أس��نانها برفق م��ن نصفين 
للسماح لها بتناول الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية. وعادة ما يتسبب النظام الغذائي لألسماك 
المكون من قش��ور صلبة في طحن أس��نانها بش��كل طبيعي 
ولك��ن مع تل��ك الس��مكة كان األم��ر مختلفًا حي��ث زاد طول 
أسنانها للضعف. ويش��عر مالكها اآلن بسعادة غامرة لعودة 
السمكة البالغة من العمر خمس سنوات إلى المنزل وتناولها 

الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى.

 »الصحة العالمية«: »كورونا« يقتل شخصًا 
كل 12 ثانية ونهايته ممكنة في 2022

أعل��ن مدي��ر ع��ام منظم��ة الصح��ة 
أدهان��وم  تي��دروس  العالمي��ة 
غيبرييس��وس أمس، أنه من الممكن 
وضع حّد للمرحل��ة الحاّدة من جائحة 
كورون��ا ه��ذا العام، حت��ى وإن كانت 
اإلصاب��ة بالفي��روس تتس��بب بوفاة 

شخص كّل 12 ثانية في العالم.
وق��ال غيبرييس��وس: »يمكنن��ا وضع 
حّد للمرحل��ة الحاّدة من الجائحة هذا 
العام، ويمكننا إنه��اء كورونا )كوفيد 
19(، بصفت��ه حال��ة ط��وارئ صحي��ة 

عالمية«.
لكّن��ه حّذر م��ن خط��ورة أن نفترض 
س��يكون  أوميك��رون  المتح��ور  أن 
الجائح��ة  أن  أو  األخي��ر  المتح��ورة 
انته��ت، ألن الظ��روف مثالي��ة حاليًا 
ف��ي العالم لظهور متح��ورات جديدة 
من الفيروس، بما في ذلك متحورات 

سريعة االنتشار وأكثر ضررًا.
وأض��اف، ف��ي افتت��اح أعم��ال اللجنة 

التنفيذي��ة لمنظمة الصحة العالمية 
في جني��ف، أن من أجل إنهاء المرحلة 
الح��ادة من تفش��ي الجائحة، ال يجب 
أن تق��ف ال��دول مكتوف��ة األيدي بل 
عليه��ا محاربة الالمس��اواة في توزيع 
اللقاح��ات ومراقبة انتش��ار الفيروس 
ومتحّوراته واّتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 

لتقييد انتشاره.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية 
الدول األعضاء منذ أس��ابيع باإلسراع 
ف��ي توزي��ع اللقاحات في ال��دول ذات 
الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى 
ه��دف تطعي��م 70% من س��كان كّل 

دولة بحلول منتصف العام 2022.
وفش��لت نح��و 97 دولة م��ن ال�194 
دول��ة األعضاء ف��ي منظم��ة الصحة 

العالمي��ة ف��ي تحقي��ق تغطي��ة في 
التطعيم تش��مل 40% من س��كانها 
بنهاي��ة عام 2021، بحس��ب منظمة 

الصحة العالمية.
وتس��ببت اإلصابة بكورونا األس��بوع 
الماضي بوفاة ش��خص كّل 12 ثانية 
ف��ي العال��م، وُس��ّجلت 100 إصاب��ة 
بكورون��ا كّل ث��الث ث��واٍن، بحس��ب 
تي��دروس. وارتف��ع ع��دد اإلصاب��ات 
بكورونا بشكل أس��رع في العالم منذ 
ظهور المتح��ور »الُمقلق« أوميكرون، 
بحيث ُس��ّجلت أكث��ر م��ن 80 مليون 

إصابة مّذاك الحين.
وأّكد مدير منظم��ة الصحة العالمية 
أن��ه حت��ى اآلن، ل��م تعق��ب طف��رة 
اإلصاب��ات الجدي��دة بكورون��ا طفرة 
بالوفي��ات، حت��ى لو أن ه��ذه األخيرة 
تزداد ف��ي كّل المناطق، خصوصًا في 
افريقي��ا وهي المنطق��ة األقّل وصواًل 

إلى اللقاحات.

 اكتشاف مسرح روماني
قديم في سويسرا

أعل��ن علماء اآلثار ف��ي كانتون أرغاو بسويس��را، أنهم عثروا على 
بقاي��ا مس��رح روماني قديم ف��ي قرية كايزراوغس��ت قرب مدينة 
أوغوس��تا روريكا الروماني��ة القديمة. ويذكر أن مدينة أوغوس��تا 
روري��كا أو Colonia Augusta Rauracorum، أسس��ت م��ن قبل 
القنص��ل الروماني لوس��يوس موناتيوس بالنك��وس حوالي عام 
44 قب��ل الميالد في منطق��ة تابعة لقبيلة جالي��ك وتعتبر أقدم 
مس��توطنة روماني��ة عل��ى نهر الراي��ن. وازدهرت ه��ذه المدينة 
ف��ي القرن الثان��ي الميالدي، حي��ث بلغ عدد س��كانها حوالي 20 
ألف نس��مة، كان معظمهم يمارس��ون التجارة. واكتشف المسرح 
الروماني القديم، أثناء بناء مرس��ى جديد عل��ى نهر الراين لنادي 
بازل للتجديف، حيث خالل عمليات اإلنش��اء اكتش��ف العمال جزءا 
من الجدار البيضوي الشكل يبلغ طوله حوالي 50 مترًا وعرضه 40 
مترًا. واكتش��ف علماء اآلثار خالل عمليات الحفر في المكان بوابة 
كبيرة جنوب الس��احة على جانبيها مداخ��ل إضافية وبقايا مدخل 

آخر غرب الساحة بني باستخدام كتل كبيرة من الحجر الرملي.
واتضح للعلماء، أن الجدار الداخلي للس��احة مطلي بطبقة رقيقة 
من الجص، حيث كان المتفرجون يجلس��ون على مقاعد خش��بية 

ويشاهدون المصارعين وعملية صيد الحيوانات.
ويفترض الباحثون، أن هذا المسرح يعود للقرن الرابع الميالدي، 
وه��و ثان��ي مس��رح يكتش��ف ف��ي كانت��ون أرغ��او، بعد مس��رح 
فيندونيسا، والمبنى الروماني القديم الثالث الذي تم العثور عليه 

في أوغوستا روريكا.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

12الصغرى22العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:34العشاء05:16المغرب02:54العصـــر11:51الظهــر06:24الشروق05:04الفجر

شــهادة رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة بجهود 
المملكــة في تعزيز ســبل الســالم والحــوار تأكيد على 

ريادة الدبلوماسية البحرينية إقليميًا وعالميًا.
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 اإلخوان المسلمون 
»غزة« مثال للجحود

هتاف��ات بالموت آلل س��عود وف��رح بالصواري��خ التي أطلق��ت على دولة 
اإلمارات ورفع صور عبدالملك الحوثي في غزة، وال كأنهم عرب وال كأنهم 

مسلمون، أي ملة هذه التي ينتمون لها. 
فرحون بالحوث��ي؟ ماذا قدم لكم الحوثي؟ قال��وا يهتف هو اآلخر بالموت 
ألمريكا مثلنا، وبَم أضركم آل س��عود أو الش��عب الس��عودي أو اإلماراتي 
وحكامه��م؟ قال��وا الحوثي يحارب من يرفع ش��عار الم��وت ألمريكا ونحن 
نرفع ش��عار الموت ألمري��كا، فهو في صفنا، طيب وبعيدًا عن الش��عارات 

والهتافات، ماذا قدم لكم الحوثي؟ عدونا وعدوه واحد، يا مثبت العقل. 
وتس��أل أين حارب الحوثي أمريكا؟ هو نصي��ر إيران وإيران تحارب أمريكا، 
وتسأل أين حاربت إيران أمريكا؟ إيران تقدم لنا السالح؟ وماذا فعلتم به؟ 
وفي عرفكم وملتكم ودينكم بماذا تردون على من يقدم لكم المساعدات 

الحقيقية المعيشية؟ 
ث��م تعال��وا هنا.. ناصرتم إي��ران؟ أنتم أحرار، إنما الس��ؤال ل��َم تعادون 
السعودية؟ بماذا أضرتكم الس��عودية؟ وماذا عن كل تلك السنوات التي 
تحملت فيها الس��عودية عبء قضيتكم؟ ثم تعتقدون أن اهلل سينصركم 

وستحررون أرضكم بهذه العقلية؟ »موت يا حمار إلى أن يأتي الربيع«. 
مجاميع تس��ير وتهتف محملة بهذه العقلية والمؤس��ف ل��ه حقًا أن ذلك 
التغييب الفكري وهذا الفعل الغبي يتم تحت ش��عارات ترفع رايات الدين 
اإلس��المي نهجًا له��ا، بمعنى هك��ذا يفهم اإلخ��وان المس��لمون الدين 

اإلسالمي الحنيف وهكذا يربون عليه أجيالهم. 
فهذا الدين وفق سلوكهم يجيز لهم ويشرع لهم الخيانة وإنكار المعروف 
والجحود والطعن في الظهر والدعاء على الناس والتحس��ب عليهم، هكذا 
يرى »اإلخوان المس��لمون« الدين اإلس��المي، هذا ه��و منظورهم للدين، 
وفهمه��م ل��ه، والمصيبة أي��ن تكمن؟ أت��درون كم من الس��نوات تركنا 
أبناءنا يتربون على أي��دي أمثال هؤالء؟ أتدرون كم من األجيال خرجناهم 
م��ن تحت يد ه��ؤالء الذين يفكرون به��ذا النهج الذي أق��ل ما تقول عن 
منتميه، إمعة أو أغبياء أو خرفان يقادون بال تفكير؟ أتدرون كم تركناهم 
يرفعون صور الشيخ ياسين وصور خالد مشعل وهنية ومحمود الزهار في 
بيوتنا وقبلها أطفالنا ولبس��وا الكوفية الفلس��طينية تيمنًا بهؤالء؟ حتى 
أصبحوا فلس��طينيين أكثر من الفلس��طينيين؟ وإذ بنا نكتش��ف أن هؤالء 
يتمن��ون الموت آلل س��عود، الذي��ن هم نحن ونحن ه��م، ألنهم يرونهم 
أعداء لفلسطين!! ويرفعون صور من قتل من المسلمين أضعاف ما قتلت 
إسرائيل مثل حسن نصر اهلل وقاس��م سليماني والحوثي، كيف؟ ال تفهم، 

ألنك أصاًل غير مخول وغير مسموح لك بالفهم. 
غباء منقطع النظير، واهلل لم يفرح أحد بقدر اإلسرائيليين فقد أغنيتموهم 
عن الش��رح والتفس��ير، لقد كفيتم ووفيتم بالوصول بن��ا لنتيجة واحدة، 
منتم��و ه��ذا الفكر م��ن أي دولة عربية كانت، ممجدو قاس��م س��ليماني 
والحوثي وحس��ن نصر اهلل أنتم أعداؤنا وخصومنا والدين اإلسالمي بريء 
منك��م، فال دين هلل يرب��ي على نك��ران المعروف والجح��ود لألوطان كما 

تفعلون.

رحيل الداعية السعودي محمد الدريعي
نعى علماء ش��ريعة ونخب دينية سعودية، الداعية البارز، 
محمد بن حس��ن الدريعي الذي توفي، ع��ن عمر 83 عامًا 
قض��ى نح��و 6 عقود منها ف��ي العمل الدع��وي، وتدريس 

العلوم الشرعية.
وعانى الشيخ المس��ن خالل السنوات القليلة الماضية من 
تدهور حالته الصحية، ودخل المستش��فى العام الماضي، 

قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بمعاناته مع المرض.
وُولد الش��يخ الدريعي، العام 1939 في محافظة المجمعة 
التابعة لمنطقة الري��اض، وكانت البالد يومها في بداية 
طريقه��ا لتأس��يس نظام تعليم��ي متكام��ل تحت حكم 
ملكه��ا المؤس��س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود. 
والمحط��ة البارزة في عمله الحكومي ف��ي التعليم، كانت 
بانضمامه إلى الكادر التدريسي لجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلس��المية، والتي ظل فيها لس��نوات طويلة، حتى 

توقف عن العمل نهائيًا. 

ُيشار إلى أن الشيخ الدريعي، ظهر العام الماضي، في لقاء 
تلفزيوني بثته قناة المجد الحكومية، وكان آخر ظهور له 
في اإلعالم، حيث اس��تمع الس��عوديون لسيرة الشيخ الذي 
فقد بصره في س��ن مبكرة م��ن حياته، وعمله في الدعوة 

طوال عقود بدأت مع بدايات توحيد المملكة.

 عراقي يصل إلى إسطنبول 
سيرًا على األقدام من بريطانيا

سيرًا على األقدام ومصطحبًا عربة ذات ثالث عجالت لنقل أغراضه برفقة كلب 
وجده في أثناء مروره بصربيا، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول، 
وكان قد انطلق من بريطانيا يوم 1 أغس��طس الماضي متجهًا إلى مكة ألداء 
فريضة الحج. وكان آدم قد وضع لنفسه هدفًا أن يصل إلى األراضي المقدسة 
ف��ي يولي��و القادم. وخالل حديثه إل��ى وكالة األناضول قال آدم الذي يس��كن 
بريطانيا منذ نح��و 25 عامًا إنه: »كان يوجد صوت بداخلي يقول إن بإمكاني 
السير طيلة الطريق من منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت 
بداخلي مثل البركان«. ولفت إلى أن اس��تعداده للرحلة قد اس��تغرق شهرين 
فق��ط، وم��دت له في ذل��ك منظمة بريطانية ي��د العون. وعن��د وصوله إلى 
إسطنبول قرر مواطن تركي يدعى متين أولوقوتش كان قد تعرف على قصة 

آدم عبر اإلنترنت مساعدته ومرافقته بعد ذلك في رحلته.
وم��ن المتوقع أن يمر العراق��ي آدم محمد بإزميت ويالوفا وبورصة وإس��كي 
ش��هير وبوردو وأنطاليا ومرس��ين وهطاي التركية قبل عبوره باتجاه األراضي 

السورية.

 »السمك القاتل« يفتك 
بمقرئ مصري شهير وأسرته

أنهت وجبة فس��يخ »س��مك مملح« س��امة حياة 
مقرئ مصري ش��هير واثنين من أسرته وأصابت 

5 آخرين من أحفاده.
وتلقت األجهزة األمنية بالغًا من مستشفى إيتاي 
البارود بمحافظة البحيرة باستقبال المقرئ سيد 
أحمد عيس��ى، وزوجته ونجله الطبيب محمد سيد 
أحم��د أخصائي األطفال بمستش��فى ش��براخيت 
مصابين بتس��مم حاد، حيث فش��لت اإلسعافات 
األولي��ة ف��ي إنقاذ حياته��م، ولفظوا أنفاس��هم 

األخيرة.
وتبين من التحقيقات أن المقرئ الشهير وأسرته 

تناولوا وجبة فس��يخ وبعدها شعر الجميع بإعياء 
وقيء ح��اد وتم نقلهم للمستش��فى حيث توفي 
المقرئ وزوجته ونجله الطبيب فيما أصيب 5 من 
أحفاده بالتس��مم وهم عمر محمد س��يد أحمد 8 
س��نوات، وسلمى محمد عيسى 7 سنوات، وفريدة 
محمد س��يد عامين، وأحمد محمد س��يد أحمد 4 

سنوات وميار وائل سيد أحمد 12سنة.
وتبحث الس��لطات عن صاحب محل الفسيخ الذي 
اشترت منه أسرة المقرئ الوجبة القاتلة، وتحليل 
عينات من »الكيمات« المتواجدة بالمحل، وأمرت 

المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

سمكة تزور طبيب األسنان بعد خسارة وزنها
تبي��ن أن أس��نانًا غريبة لس��مكة كب��رت لفت��رة طويلة حتى 
أصبح��ت غير ق��ادرة عل��ى األكل، مما جعله��ا معرضة لخطر 

المجاعة.
وبعد أن بدأت الس��مكة المنتفخة تفقد وزنها، انتاب مالكها 
مارك باي��ت 64 عامًا، القلق وس��ارع إلى األطب��اء البيطريين، 
الذين كشفوا عليها بعد أن قاموا بتخديرها بملء وعاء الماء 
بمحل��ول مخدر معت��دل. واس��تخدم أطباء أس��نان الحيوانات 
الخب��راء، منش��ارًا خاص��ًا لقص أس��نانها برفق م��ن نصفين 
للسماح لها بتناول الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية. وعادة ما يتسبب النظام الغذائي لألسماك 
المكون من قش��ور صلبة في طحن أس��نانها بش��كل طبيعي 
ولك��ن مع تل��ك الس��مكة كان األم��ر مختلفًا حي��ث زاد طول 
أسنانها للضعف. ويش��عر مالكها اآلن بسعادة غامرة لعودة 
السمكة البالغة من العمر خمس سنوات إلى المنزل وتناولها 

الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى.

 »الصحة العالمية«: »كورونا« يقتل شخصًا 
كل 12 ثانية ونهايته ممكنة في 2022

أعل��ن مدي��ر ع��ام منظم��ة الصح��ة 
أدهان��وم  تي��دروس  العالمي��ة 
غيبرييس��وس أمس، أنه من الممكن 
وضع حّد للمرحل��ة الحاّدة من جائحة 
كورون��ا ه��ذا العام، حت��ى وإن كانت 
اإلصاب��ة بالفي��روس تتس��بب بوفاة 

شخص كّل 12 ثانية في العالم.
وق��ال غيبرييس��وس: »يمكنن��ا وضع 
حّد للمرحل��ة الحاّدة من الجائحة هذا 
العام، ويمكننا إنه��اء كورونا )كوفيد 
19(، بصفت��ه حال��ة ط��وارئ صحي��ة 

عالمية«.
لكّن��ه حّذر م��ن خط��ورة أن نفترض 
س��يكون  أوميك��رون  المتح��ور  أن 
الجائح��ة  أن  أو  األخي��ر  المتح��ورة 
انته��ت، ألن الظ��روف مثالي��ة حاليًا 
ف��ي العالم لظهور متح��ورات جديدة 
من الفيروس، بما في ذلك متحورات 

سريعة االنتشار وأكثر ضررًا.
وأض��اف، ف��ي افتت��اح أعم��ال اللجنة 

التنفيذي��ة لمنظمة الصحة العالمية 
في جني��ف، أن من أجل إنهاء المرحلة 
الح��ادة من تفش��ي الجائحة، ال يجب 
أن تق��ف ال��دول مكتوف��ة األيدي بل 
عليه��ا محاربة الالمس��اواة في توزيع 
اللقاح��ات ومراقبة انتش��ار الفيروس 
ومتحّوراته واّتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 

لتقييد انتشاره.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية 
الدول األعضاء منذ أس��ابيع باإلسراع 
ف��ي توزي��ع اللقاحات في ال��دول ذات 
الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى 
ه��دف تطعي��م 70% من س��كان كّل 

دولة بحلول منتصف العام 2022.
وفش��لت نح��و 97 دولة م��ن ال�194 
دول��ة األعضاء ف��ي منظم��ة الصحة 

العالمي��ة ف��ي تحقي��ق تغطي��ة في 
التطعيم تش��مل 40% من س��كانها 
بنهاي��ة عام 2021، بحس��ب منظمة 

الصحة العالمية.
وتس��ببت اإلصابة بكورونا األس��بوع 
الماضي بوفاة ش��خص كّل 12 ثانية 
ف��ي العال��م، وُس��ّجلت 100 إصاب��ة 
بكورون��ا كّل ث��الث ث��واٍن، بحس��ب 
تي��دروس. وارتف��ع ع��دد اإلصاب��ات 
بكورونا بشكل أس��رع في العالم منذ 
ظهور المتح��ور »الُمقلق« أوميكرون، 
بحيث ُس��ّجلت أكث��ر م��ن 80 مليون 

إصابة مّذاك الحين.
وأّكد مدير منظم��ة الصحة العالمية 
أن��ه حت��ى اآلن، ل��م تعق��ب طف��رة 
اإلصاب��ات الجدي��دة بكورون��ا طفرة 
بالوفي��ات، حت��ى لو أن ه��ذه األخيرة 
تزداد ف��ي كّل المناطق، خصوصًا في 
افريقي��ا وهي المنطق��ة األقّل وصواًل 

إلى اللقاحات.

 اكتشاف مسرح روماني
قديم في سويسرا

أعل��ن علماء اآلثار ف��ي كانتون أرغاو بسويس��را، أنهم عثروا على 
بقاي��ا مس��رح روماني قديم ف��ي قرية كايزراوغس��ت قرب مدينة 
أوغوس��تا روريكا الروماني��ة القديمة. ويذكر أن مدينة أوغوس��تا 
روري��كا أو Colonia Augusta Rauracorum، أسس��ت م��ن قبل 
القنص��ل الروماني لوس��يوس موناتيوس بالنك��وس حوالي عام 
44 قب��ل الميالد في منطق��ة تابعة لقبيلة جالي��ك وتعتبر أقدم 
مس��توطنة روماني��ة عل��ى نهر الراي��ن. وازدهرت ه��ذه المدينة 
ف��ي القرن الثان��ي الميالدي، حي��ث بلغ عدد س��كانها حوالي 20 
ألف نس��مة، كان معظمهم يمارس��ون التجارة. واكتشف المسرح 
الروماني القديم، أثناء بناء مرس��ى جديد عل��ى نهر الراين لنادي 
بازل للتجديف، حيث خالل عمليات اإلنش��اء اكتش��ف العمال جزءا 
من الجدار البيضوي الشكل يبلغ طوله حوالي 50 مترًا وعرضه 40 
مترًا. واكتش��ف علماء اآلثار خالل عمليات الحفر في المكان بوابة 
كبيرة جنوب الس��احة على جانبيها مداخ��ل إضافية وبقايا مدخل 

آخر غرب الساحة بني باستخدام كتل كبيرة من الحجر الرملي.
واتضح للعلماء، أن الجدار الداخلي للس��احة مطلي بطبقة رقيقة 
من الجص، حيث كان المتفرجون يجلس��ون على مقاعد خش��بية 

ويشاهدون المصارعين وعملية صيد الحيوانات.
ويفترض الباحثون، أن هذا المسرح يعود للقرن الرابع الميالدي، 
وه��و ثان��ي مس��رح يكتش��ف ف��ي كانت��ون أرغ��او، بعد مس��رح 
فيندونيسا، والمبنى الروماني القديم الثالث الذي تم العثور عليه 

في أوغوستا روريكا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/25/watan-20220125.pdf?1643085967
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1092422
https://alwatannews.net/article/986415
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهمية مواصلـــة التعاون 
الدولي مع منظمـــة األمم المتحدة والدفع 
به نحو آفاٍق أوسع بما يعود على مسارات 
العمـــل بمزيـــٍد مـــن التطويـــر علـــى جميـــع 
األصعدة، مشـــيًرا إلـــى أن مملكة البحرين 
تسير بخطى ثابتة من خالل تسخير كافة 
إمكانياتهـــا نحـــو بلـــوغ أهـــداف مســـيرتها 
التنمويـــة الشـــاملة وفـــق رؤى وتطلعـــات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمس، رئيس الدورة السادســـة والســـبعين 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وزيـــر 
عبـــدهللا  المالديـــف  جمهوريـــة  خارجيـــة 
شـــاهد بمناســـبة زيارته لمملكـــة البحرين، 
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفـــة آل خليفة، حيث رّحب ســـموه 
بضيـــف البـــالد، متمنًيـــا لـــه طيـــب اإلقامة 
والوفـــد المرافق له، منوًهـــا بدور الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في معالجة مختلف 
التحديات العالمية وســـعيها للوقوف على 
أفضـــل الحلـــول التـــي توفر فرًصـــا أفضل 

لمستقبل الجميع.
ولفت ســـموه إلى أهميـــة مواصلة الجهود 

علـــى  والســـالم  األمـــن  لتعزيـــز  الســـاعية 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي بما يســـهم 

في تحقيق األهداف المنشودة.
أبـــرز  مناقشـــة  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــالل 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
وبحث سبل تعزيز التعاون على المستوى 
الدولي من أجل التصدي لجائحة فيروس 
آخـــر  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة  كورونـــا، 

المستجدات في مختلف المجاالت.
من جانبه، أعرب رئيس الدورة السادســـة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
مـــا يوليه من حـــرٍص على تعزيـــز التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
والمنظمـــات الدولية علـــى كافة األصعدة، 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

واالزدهار.

الدفع بالتعاون 
مع األمم المتحدة 

نحو آفاق أوسع 
ومزيد من التطوير

local@albiladpress.com
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
الـــدورة  رئيـــس  الصافريـــة  قصـــر  فـــي 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  السادســـة 
لألمـــم المتحدة وزير خارجيـــة جمهورية 
المالديف عبدهللا شـــاهد؛ بمناسبة زيارته 

المملكة.
ورحـــب جاللـــة الملـــك برئيـــس الجمعيـــة 
العامـــة لألمم المتحـــدة والوفـــد المرافق، 
وهنأه على توليه رئاســـة الدورة الحالية، 
متمنيًا لـــه دوام التوفيق والنجاح لخدمة 

قضايا السالم واالستقرار العالمي.
كما اســـتعرض جاللته معه أوجه عالقات 
التعـــاون المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين 
ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مختلـــف 
جاللتـــه  مؤكـــدًا  التنمويـــة،  المجـــاالت 
حرص المملكة على توثيق تعاونها وبناء 

الدوليـــة  المنظمـــة  مـــع  فاعلـــة  شـــراكات 
ووكاالتهـــا وأجهزتهـــا المتخصصـــة ودعم 
برامجهـــا التنمويـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والحـــرص 
على اســـتمرار تعزيز العالقات الوثيقة مع 

جمهورية المالديف الصديقة.
وأشـــار جاللتـــه إلـــى اإلنجـــازات النوعية 
تشـــهده  ومـــا  المملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
المياديـــن  فـــي كل  مـــن تطويـــر وتنميـــة 
والقطاعات؛ من أجل رفعة وتطور شعبها 

العزيـــز، وبعطاءات المـــرأة البحرينية في 
المســـيرة الوطنية ومشاركتها في الحياة 
الرفيعـــة  المناصـــب  وتبوئهـــا  السياســـية 
ســـواء فـــي المملكـــة أو علـــى المســـتوى 
جاللتـــه  مؤكـــدًا  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
فـــي الوقـــت ذاتـــه دور مملكـــة البحريـــن 
الحضاري والتاريخـــي ومبادراتها الرائدة 
فـــي مد جســـور التواصـــل والتعـــاون بين 
مختلـــف الحضـــارات والثقافـــات وتعزيز 
قيم الخير والســـالم والتعايش اإلنســـاني 

بيـــن الشـــعوب وإســـهاماتها الفاعلـــة فـــي 
والرعايـــة  والمســـاعدة  الدعـــم  تقديـــم 

لالجئين والمنكوبين.
مـــن  جميـــع  أن  الملـــك  جاللـــة  وأضـــاف 
يعيـــش علـــى أرض البحرين مـــن مختلف 
الجنســـيات واألديـــان يلقـــون كل المحبة 
واالحترام علـــى أرضها الطيبة وذلك نابع 

من محبة أهل البحرين للجميع.
كما جـــرى خـــالل اللقاء بحـــث التطورات 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشـــترك، وأكد جاللة العاهل دعم مملكة 
البحريـــن للـــدور المحـــوري والمهـــم الـــذي 
تضطلـــع بـــه األمـــم المتحـــدة في إرســـاء 
دعائـــم األمن واالســـتقرار وتعزيـــز جهود 
السالم في مختلف مناطق العالم وإيجاد 
الحلـــول للتحديات والقضايـــا الدولية لما 

فيه خير البشرية وتقدمها.
مـــن جانبـــه، أعـــرب عبـــدهللا شـــاهد عـــن 
ســـعادته بزيارة مملكـــة البحرين وامتنانه 
لصاحـــب الجاللـــة علـــى ما حظـــي به من 

حفاوة االســـتقبال وكرم الضيافة، مشيدا 
بمـــا تشـــهده مملكـــة البحريـــن مـــن نهضة 
تنمويـــة شـــاملة ومـــا تبذلـــه مـــن جهـــود؛ 
لتحقيق أهداف ومقاصد األمم المتحدة، 
بيـــن  القائـــم  الوثيـــق  بالتعـــاون  منوهـــا 
المملكـــة ووكاالت وأجهزة األمم المتحدة 
التـــي تتخذ مـــن مملكة البحريـــن مقرا لها 
والعالقـــات األخويـــة الوثيقـــة التي تربط 
جمهوريـــة المالديف مع مملكـــة البحرين، 

متمنيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

جاللة الملك: حققنا إنجازات نوعية من أجل رفعة الشعب
البحرين داعمة لألمم المتحدة بجهودها نحو إرساء دعائم االستقرار

جاللة الملك مستقبال رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة وزير خارجية جمهورية المالديف

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - بنا

عملنا على مد 
جسور التواصل 

والتعاون بين 
مختلف الحضارات 

إسهاماتنا فاعلة 
في تقديم الدعم 

والمساعدة لالجئين 
والمنكوبين

توثيق التعاون مع 
األمم المتحدة 

وتعزيز العالقات 
مع المالديف

دور تاريخي 
للبحرين بتعزيز 

قيم الخير والسالم 
والتعايش السلمي

جميع من يعيش 
على أرض البحرين 
يلقون كل المحبة 

واالحترام

المنامة - بنا

مواصلة الجهود الدولية لتعزيز السالم والتصدي للجائحة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

البحرين تسير بخطى ثابتة لبلوغ أهدافها التنموية 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مجلس التعليم العالي

المنامة - مجلس المقهوي

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أمس، وكيـــل وزارة الصحة 
وليـــد المانـــع. وفي مســـتهل اللقاء، 
رحب وكيل وزارة الداخلية بوكيل 
بالجهـــود  مشـــيدًا  الصحـــة،  وزارة 
وزارة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الكبيـــرة 
الصحـــة في ســـبيل توفيـــر الرعاية 
الصحيـــة الشـــاملة، وســـعيها الدائم 

لتطويـــر خدماتهـــا الصحيـــة كافـــة، 
مشـــيرًا إلى جهودهـــم الوطنية في 
مواجهـــة فيـــروس كورونـــا والحـــد 
من انتشـــاره بما يسهم في الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 
والمقيميـــن. وتـــم بحـــث مجـــاالت 
التعاون والتنسيق، إضافة لمناقشة 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بمكتبها 
أمس، الســـفير الشـــيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين 
المعيـــن لـــدى المملكة العربية الســـعودية. وخال اللقاء، هنأت الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة الســـفير بالثقة الملكية الســـامية بتعيينه 
ســـفيًرا في المملكة العربية الســـعودية متمنيه له التوفيـــق في أداء مهامه 
فـــي تطويـــر وتنميـــة العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

المملكة العربية السعودية لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين.

اســـتنكر أصحاب مجلـــس المقهوي 
ورواده االعتداء اإلرهابي الغاشـــم 
مناطـــق  علـــى  الحوثـــي  لميليشـــيا 
أراضـــي  داخـــل  مدنيـــة  ومنشـــآت 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وتحديـــًا  تجـــاوزًا  ذلـــك  واعتبـــروا 
لكل القوانيـــن والمعاهدات الدولية 
واألعـــراف  اإلنســـاني  وللقانـــون 

الدولية.
وطالـــب رئيـــس مجلـــس المقهـــوي 
ســـريع  بتدخـــل  المقهـــوي  حســـن 
األمـــم  وأجهـــزة  منظمـــات  مـــن 
المتحـــدة ذات العاقـــة لوقف مثل 
والتصرفـــات  التجـــاوزات  هـــذه 
المتكررة  اإلرهابيـــة  واالعتـــداءات 
علـــى المدنييـــن فـــي دول الجـــوار، 
مؤكدا حق دولة االمارات على الرد 

علـــى الهجمـــات العابثـــة واتخاذ ما 
يلزم لحفظ أراضيها واراضي دولنا 
الخليجيـــة، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة وقيادتها وشعبها 
الشـــقيق، ويحفـــظ مملكتنـــا الغالية 
كل  مـــن  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
ســـوء ومكروه وأن تعم نعمة األمن 

واألمان على دولنا الخليجية.

بحث التنسيق بين “الداخلية” و “الصحة”

تنمية التعاون التعليمي والبحثي مع السعودية

مجلس المقهوي: اإلمارات لديها حق الرد على هجمات الحوثي

local@albiladpress.com
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فتح التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرس الوطني

أعلنـــت القيـــادة العامة لقوة دفاع البحريـــن عن فتح باب 
التطـــوع للمدنيين لالتحـــاق بالقـــوة االحتياطية )الدفعة 
الثالثة( اســـتمراًرا للمرحلة األولى، وذلك ألقارب العاملين 
والمتقاعديـــن في قوة دفاع البحريـــن، والحرس الوطني 

)العسكريين والمدنيين(.
 ودعـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن الراغبيـــن 
إلـــى التقـــدم بطلـــب التطـــوع عبر التســـجيل فـــي الموقع 
اإللكترونـــي الخـــاص بقـــوة دفـــاع البحرين علـــى الرابط ) 

.)https://www.bdf.bh
 وأوضحت أنه يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط 

اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عاًمـــا، وال يزيـــد علـــى )55( 
الفنيـــون،  للعمـــر،  األعلـــى  الحـــد  مـــن  ويســـتثنى  عاًمـــا، 

واالختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حســـن السيرة والســـلوك، وغير محكوم عليه 

بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكـــون الئًقـــا صحًيـــا للخدمـــة العســـكرية فـــي القوة 
االحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر حسب 

نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.
5. أن يقـــدم طلًبـــا للتطوع على النمـــوذج الخاص بالموقع 

اإللكتروني.
 وأكـــدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المســـاهمة 
فـــي حمايـــة الوطـــن، والمحافظـــة علـــى أمنه واســـتقراره 
وســـامة أراضيـــه هـــو واجـــب وطنـــي مقـــدس وشـــرف 

للمواطنيـــن، وقـــد نّظم قانـــون القوة االحتياطيـــة الصادر 
واألنظمـــة  1987م،  لســـنة   )5( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
والتعليمـــات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات 
الخاصـــة بالقوة االحتياطية باعتبارها قـــوة )رديفة( لقوة 
دفاع البحرين، كما تضمن المزايا واالستحقاقات المترتبة 

على ذلك.
 وأوضحـــت أنـــه ســـيتم فـــي )المرحلـــة األولـــى( االقتصار 
علـــى فتـــح بـــاب التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقط من 
أقـــارب منتســـبي قوة دفـــاع البحرين، والحـــرس الوطني 
العســـكريين والمدنييـــن والمتقاعديـــن منهم، فيما ســـيتم 
في )المرحلة الثانية( اإلعان عن فتح باب التطوع لباقي 
فئـــات المجتمـــع مـــن )ذكور وإنـــاث(، وذلك بعد اســـتكمال 

المرحلة األولى.
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تتقدم

أسرة دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

Satheesan Paithan Valappil

في وفاة المغفور له  بإذن هللا

والــده
راجين له وألهله جميل الصبر وحسن العزاء

بسم هللا الرحمن الرحيم

“الجوازات” تدشن مركًزا لالتصال بالتعاون مع “صلة”
تقديم أفضل الخدمات والتسهيالت للمواطنين

ضمن خطتها التطويرية المستمرة الهادفة 
والتســـهيات  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 
المملكـــة،  وزوار  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  قـــام 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة بتدشين 
مركز االتصال الخاص بشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامة وذلـــك بالتعاون مع 

شركة “صلة”.
وأوضـــح وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة أن مركز 
االســـتراتيجية  مـــع  ينســـجم  االتصـــال 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون  الشـــاملة 
واإلقامـــة، إذ يهدف لحل جميع المشـــاكل 
عمـــاء  يواجههـــا  قـــد  التـــي  والمعوقـــات 

اإلدارة مـــن أفـــراد ومؤسســـات وشـــركات 
ســـواء في القطاع الحكومـــي أو الخاص، 
مضيًفـــا أن المركـــز ســـيعمل علـــى دراســـة 
الماحظـــات الواردة بكل شـــفافية كما أنه 
ســـيتبنى األفـــكار التي تســـاهم في تذليل 
العقبات وتســـهيل الخدمـــات على العماء 
بمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف اإلدارة، كما أنه 
سيســـاعد على تحديد الشـــكاوى وطريقة 

إلـــى  المثلـــى، منوًهـــا  بالطـــرق  معالجتهـــا 
أنـــه تـــم تدريـــب كادر مـــن الموظفيـــن من 
خـــال إلحاقهم بـــدورات تدريبيـــة مكثفة 
بكافة الوســـائل التي تؤهلهـــم لتلقي كافة 
االستفسارات والشكاوى والتجاوب معها.
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة إلـــى أن 
مركـــز االتصـــال هـــو مرحلـــة ضمـــن خطة 

التطويـــر الشـــاملة التـــي ســـتليها تفعيـــل 
لتقديـــم  مســـتقبًا  االصطناعـــي  الـــذكاء 
إضافـــة  إلكترونًيـــا،  الخدمـــات  جميـــع 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  لتفعيـــل 
بهـــدف الوصـــول لكافـــة المســـتفيدين من 
خدمات اإلدارة ســـواء مـــن داخل المملكة 
أو خارجهـــا، مؤكـــًدا أن المركـــز ســـيحصل 
على الدعم الازم لتحسينه بشكل مستمر 
وفـــق المعايير المطلوبة مما يســـاعد على 

القضاء على أسباب الشكاوى.
هذا وتدعو شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة الجمهـــور فـــي حـــال وجـــود أي 
استفســـار أو ماحظـــات أو اقتراحـــات أو 
شـــكاوى، االتصال على الرقم 17077077 
مـــن األحـــد إلـــى الخميس من كل أســـبوع 
من الساعة السابعة والنصف صباًحا لغاية 

الساعة السادسة مساًء.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز الشراكة االستراتيجية مع المغرب
ندعم ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، مع المدير العام للعاقات الثنائية 
الشـــؤون  بـــوزارة  الجهويـــة  والقضايـــا 
الخارجيـــة والتعاون اإلفريقـــي والمغاربة 
المقيميـــن بالخـــارج، الســـفير فـــؤاد يزوغ، 
لـــدى  البحريـــن  وبحضـــور ســـفير مملكـــة 
المملكـــة المغربيـــة خالد المســـلم، وســـفير 
المملكـــة المغربيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
مصطفـــى بنخي، ورئيس قطاع الشـــؤون 

العربية بوزارة الخارجية أحمد الطريفي.
وخـــال االجتماع، أكد الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة عمـــق ومتانـــة العاقات 

األخويـــة والتاريخيـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المغربية، في 
ظـــل الرغبـــة المتبادلـــة، لتعزيـــز الشـــراكة 

االســـتراتيجية القائمـــة بينهمـــا، بمـــا يعود 
بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن والشـــعبين 
الشقيقين. وأعرب وكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية، عـــن حـــرص مملكـــة 
البحرين على دعـــم كل ما تتخذه المملكة 
المغربية الشـــقيقة من إجـــراءات، للحفاظ 

على أمنها ووحدتها وسيادتها الترابية.
كمـــا تـــم خـــال االجتمـــاع تبـــادل وجهات 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  بشـــأن  النظـــر 
المشترك، ومناقشة سير العمل، والبرنامج 
الزمنـــي للتنفيـــذ، طبًقـــا لمخرجـــات خطة 

العمل المشتركة.

إخالء وهمي في “السيتي سنتر” بمشاركة 2067 شخًصا
فـــي إطار حرصهـــا على تعزيـــز الســـامة العامة، 
وضمـــن إطار خطط اإلخاء الخاصة بالمنشـــآت 
المختلفـــة، نفـــذت اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
أمـــس تمريـــن إخاء وهميـــا في مجمع الســـيتي 

سنتر.
ويهـــدف هـــذا التمريـــن للوقـــوف علـــى جاهزيـــة 
المجمـــع، والتدريب على عملية اإلخاء، وكيفية 
التصرف في حال وقـــوع حالة طارئة، باإلضافة 
لقياس ردة فعل واستجابة آليات الدفاع المدني.
هـــذا وقد تمت عمليـــة اإلخاء التي شـــارك فيها 
2067 شـــخصا من موظفي ومرتادي المجمع في 
وقٍت قياســـي فور وصول آليـــات الدفاع المدني 

إلى الموقع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

شكوى جنائية ضد “التجديد” لنشرها مقاطع فيديو مسيئة لإلسالم والقرآن
المحامي علي يحيى لـ “^”: ليس بحثا علميا وال يدخل بسياق حرية التعبير

قال المحامي علي يحيى لـ “الباد” إنه 
تقدم أخيـــًرا بشـــكوى إلدارة الجرائم 
اإللكترونيـــة ضـــد جمعيـــة التجديـــد 
الثقافيـــة االجتماعية بســـبب نشـــرها 
على حساب الجمعية في “اليوتيوب” 
مقاطـــع ومحاضـــرات متعلقة بمعاجز 

األنبياء في القرآن الكريم.
بطـــرح  “يقومـــون  يحيـــى  وأضـــاف 
فكـــرة مفادهـــا بـــأن علماء المســـلمين 
الذين يفســـرون القـــرآن الكريم كانوا 

يفسرونه بشكل خاطئ، وأن المعاجز 
تحمـــل  ال  األنبيـــاء  بهـــا  جـــاء  التـــي 

محملها الذي جاء به القرآن”.
المعاجـــز  تلـــك  “وصفـــوا  وأردف 
مـــن  والكثيـــر  والســـحر،  بالخرافـــة 
األوصاف التي تعد إســـاءة للمسلمين 
ولعلمـــاء المســـلمين وللقـــرآن نفســـه، 
وبهـــذا تقدمـــت ببـــاغ جنائـــي بهـــذا 
الشأن، لما يسببه هذا األمر من إساءة 
اختـــاف  علـــى  جميًعـــا  للمســـلمين 
مذاهبهـــم، وما يســـببه أيضا من فتنة 

داخل المجتمع البحريني”.
ولفـــت يحيى إلى ثباته على شـــكواه، 
وبأن األمر في طور المتابعة، من أجل 
تحويلهـــا للنيابة وإلـــى المحاكم، الفًتا 
إلـــى أن تجـــاوب المجتمـــع كان قوًيـــا 

وأن الكثيرين كانوا مرتاحين لها.
وأكـــد أن محاضرات جمعية التجديد 
هذه ال تشـــكل بحثا علمًيا، وال تدخل 
في سياق حرية التعبير، وإنما إساءة 
الكريـــم  وللقـــرآن  ككل،  للمســـلمين 

علي يحيىنفسه.

حسن المقهوي

إبراهيم النهام
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العمالء الذين شبعوا من خيرات السعودية والخليج
بما أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قوة عظمى ال يستهان 
بها وسند للعرب جميعا في كل بقاع األرض، وتعمل بجهد للتخلص من 
كل المعتديـــن وتمزيـــق خيوط المؤامـــرة وقطع الطريق علـــى العدو أيا 
كان، فمـــن الطبيعـــي أن تخرج على مســـرح األرض العصابات اإلرهابية 
والعمالء كـ “منظمة حماس اإلرهابية اإلخوانية” ومعها من شوهوا وجه 
األرض بخطـــوط الخيانـــة لألمـــة “ال حاجة لذكر االســـم”، في مســـيرات 
حاشـــدة في غـــزة تأييدا لمليشـــيا الحوثي اإليرانية التـــي تقصف أطهر 
بقـــاع األرض مكـــة المكرمـــة، حيث يرفعـــون صور المجرمين ســـليماني 

وعبدالملك الحوثي.
تاريخ هؤالء المرتزقة ال تحوطه السرية والكتمان، فهم أداة من أدوات 
النظـــام اإليراني الذي وعدهم بمســـتقبل أجمـــل وأمتع وأكمل، وعلى مر 
األجيال كانوا الســـبب في عدم التعمير والبناء في الدولة الفلســـطينية، 
وطـــوال ســـنوات تمكنت من خـــداع الفلســـطينيين بمعســـول اللفظ، أو 
باللـــف والدوران معهم، وكانت الســـبب في تعثر الكثير من المفاوضات، 
ألنهـــا كانت تريدها على طريقتها الخاصة، وكل ما تثرثر به وشـــعاراتها 

عـــن الحرية والكرامة وتحرير المقدســـات اإلســـالمية، هـــراء في هراء، 
وانعـــكاس لمـــا داخـــل نفوســـهم العفنـــة الحاقدة علـــى المملكـــة العربية 

السعودية ودول الخليج العربي.
إن هـــذه المســـيرات الحاشـــدة التي حدثت تحـــت أعين وأبصـــار العالم 
العربي، تكشف أن هذه العصابات ال تؤمن بالعروبة كعقيدة راسخة، بل 
تؤمـــن بأنصار الرجعية كالخميني ونظامه المســـتبد، وهي من األســـاس 
منطويـــة تحـــت لـــواء الخمينيـــة تـــردد اســـمه ونشـــيده، وهاهي تشـــيد 
بهجمـــات “زميلهـــا الحوثي” على األراضـــي الســـعودية واإلماراتية، لكن 
مهمـــا فعلـــوا واقتدوا بإيران وتوســـعوا فـــي معرفة الخيانـــة واإلرهاب، 
ســـيبقون كالفئران التي تتشـــبث بالمواســـير وفي النهاية تسحقها رأس 

المطرقة.
ليـــس هنـــاك خطـــان في قـــراءة التاريـــخ، بل هنـــاك خط واحـــد وهو أن 
الخيانـــة أصبحـــت بندقيـــة زماننـــا، و”الحـــوش” والعمالء الذين شـــبعوا 
من خيرات الســـعودية وبقية دول الخليـــج يتناثرون في أماكن عديدة 

للعواء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين.. الصحة النفسية في بيئة العمل )1(
شـــاركت يوم األربعاء والخميس الماضيين )19 و20 يناير 2022م( في المؤتمر 
الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية، والذي عقد تحت شعار “الصحة النفسية 
فـــي بيئة العمـــل”، ونظمته جمعيـــة البحرين للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية 
BSTD، وعالجـــت أوراق عمله االحترافيـــة ومقدموها متخصصون في الصحة 
النفســـية والمـــوارد البشـــرية علـــى المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية 
تشـــجيع الشركات والمؤسســـات العامة على تبني االستراتيجيات لرفع مستوى 
الخدمـــات النفســـية المقدمـــة نحـــو تحقيـــق مفهـــوم الصحـــة الشـــامل، المهنية، 
والنفســـية، عبـــر التركيز على “أفضل الممارســـات والتجارب فـــي مجال الصحة 
النفسية في بيئة العمل”، و”أهمية نشر الوعي والتوعية بقضايا الصحة النفسية” 
مـــن واقع نتائج “الدراســـات والبحوث العلمية” لتوفيـــر بيئة مهنية صحية تلبي 
احتياجات الموارد البشـــرية للمؤسســـات والشـــركات، محققًا المحصلة النهائية 
“تطوير األداء ورفع – مســـتوى – اإلنتاجية”، وبالتالي تعظيم األرباح للشـــركات 

وتجويد الخدمات للمؤسسات العامة.
ومـــا لفـــت نظـــري نوعيـــة مقدمـــي أوراق العمل من حيـــث تركيزهم علـــى مادة 
وموضـــوع المؤتمـــر بصورة احترافيـــة وغلبة أصحاب الخبـــرة الطويلة في هذا 
المجـــال من اقتصاديين ونفســـيين وخبـــراء في التدريب بمزيـــج متجانس من 
مختلـــف األعمـــار مع كـــون الشـــباب العنصر األكثر حضـــورًا من ناحيـــة، ووجود 
كوادر نســـائية متميزة، وحضور جاد ومثابرة الفتة للنظر ألعضاء الجمعية من 

إداريين حاليين وسابقين وطاقم تنظيمي راق.
متطلعـــًا إلـــى الحصـــول علـــى أوراق العمل التـــي عرضت في المؤتمـــر ومحاولة 
تلخيصها ونشـــرها في األعمدة التالية – لمن تســـمح شـــركاتهم أو مؤسســـاتهم 
بنشـــرها – لكي تعم الفائدة وإشـــاعة مفهوم الصحة النفسية والشاملة وأهميتها 
فـــي بيئـــة عمل مؤيـــدة لإلنتاج، كمـــا تحفز هـــذه الفعاليات المهتميـــن بالتدريب 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية بمملكة البحرين على تتبع ســـرد بدايـــات هذا القطاع 
المهـــم حتـــى الوقت الحاضر، كالتلمذة المهنية مثاالً في تمكين الكوادر الوطنية 
فـــي إدارة عجلـــة االقتصاد الوطني كما ســـطرته القـــوى العاملـــة البحرينية في 
شـــركات مثـــل شـــركة نفط البحريـــن “بابكو” وشـــركة ألومنيـــوم البحريـــن “ألبا”، 
وغيرها من مؤسســـات منذ عقود حتى وقتنـــا الحاضر، من ناحية، ودور مملكة 
البحرين منذ زهاء ثلث قرن واهتمامها بمجال الصحة النفسية في بيئة العمل، 

من ناحية أخرى، وهذا ما سنغطيه في القادم من مقاالت.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

المخلصون.. الكل يعرفهم
تمثـــل جهود وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية عبر برامـــج الحماية والرعاية 
الرعايـــة  للمواطنيـــن والمقيميـــن لمختلـــف األعمـــار، عبـــر إدارة  االجتماعيـــة 
والحمايـــة بالوزارة، قصص نجاح مضيئة، وقد أثمر تحديث الوزارة المســـتمر 
آلليـــات العمـــل واألنظمـــة والتشـــريعات، خصوصـــا بعد صـــدور قانـــون العدالة 
اإلصالحية، بعدد من البرامج المهمة، الرامية لتعزيز وتلبية احتياجات الطفل، 
والمرأة، واألســـرة، وكبار الســـن، على حد ســـواء، يضاف إليها المرجع الخاص 
بالطفـــل، والـــذي يتألف من 69 مادة، شـــملت كل ما يتعلـــق بالحماية، والرعاية 

المطلوبة له.
كل هذه البرامج التي تقودها الســـواعد الوطنية الوفية، تتماشـــى مع الكرامة 
اإلنســـانية، والحمايـــة االجتماعيـــة، وبمـــا يحقـــق خفضـــا منشـــودا فـــي نســـبة 
المشكالت، والتحديات، والصراعات األسرية المؤسفة، وهو ما يحدث بالفعل.
وعـــالوة علـــى دار رعايـــة الطفولـــة والتـــي تهتـــم برعايـــة األطفـــال مجهولـــي 
الوالديـــن، واأليتـــام وأبناء األســـر المتصدعـــة، هناك أيضا مركـــز حماية الطفل 
الـــذي يعنـــى بحمايـــة وتقييـــم وإيـــواء الطفـــل المتعـــرض لســـوء المعاملـــة، 
واإلهمـــال، واالعتـــداءات الجنســـية، حيث يقدم كل ســـبل الرعايـــة واالهتمام 
له، وقد أوجدت الوزارة أيضا خط نجدة ومســـاندة للطفل، وخدمات مستمرة 
ومتطورة لإلرشـــاد األسري والنفســـي “برامج التوفيق والرعاية األسرية” ودار 
األمان للعنف األســـري، والمختص بإيواء النســـاء والفتيات واألســـر المتعرضة 

للعنف األسري.
وتقـــدم دار الكرامة للرعايـــة االجتماعية المعنية باإليواء المؤقت للمتســـولين 
والمتشـــردين، والترخيص لمكاتب اإلرشاد النفسي، ورعاية المسنين وغيرها، 

الكثير من الجهود االستثنائية والمؤثرة في بناء المجتمع البحريني النبيل.
كل ما يفعله المخلصون هنا، يجب أن يذكر منا، بالشكر والتقدير والعرفان، ألن 
مســـاعيهم تفضي بإبقاء جميع مكونـــات المجتمع، ضمن محيطهم االجتماعي 
الطبيعي، وبشكل ينعكس بالخير على ازدهار المملكة ونمائها وسلمها األهلي.
أشـــكر وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان علـــى دوره المهم 
والملهم بكل ذلك، والشـــكر موصول لمديرة إدارة الرعاية االجتماعية بالوزارة 
هدى الحمود التي تعمل كثيرًا وال تتحدث عن ذلك، لكننا وغيرنا نعلم. ودمتم 

بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حديث اليوم يرجع بنا إلى زمن ما قبل التاريخ، إلى زمن الفيلســـوف الكبير 
ســـقراط، الذي عاش في أثينا باليونان )469 - 399 ق.م(، ســـقراط كان يرى 
أن الحيـــاة الســـهلة ال تســـتحق العيش بها، ولديه معتقـــدات معينة أهمها أن 
السعادة يمكن الحصول عليها عن طريق الجهد اإلنساني من خالل السيطرة 

العقالنية والهدوء الداخلي.
من المعروف أن ســـقراط ســـجل عدة محطات في تاريخ السعادة، باعتباره 
أول شخصية في الغرب تجادل في موضوع الحصول على السعادة، إليمانه 
بإمكانيـــة الوصـــول إليها من خالل توظيـــف العقل والجهد اإلنســـاني، وفي 
إطـــار التوضيح يمكننـــا أن نتوقف قليـــالً لتحليل البيئة المتشـــائمة للوجود 
اإلنســـاني، وهي تلك البيئة التي نشـــأ فيها ســـقراط، فكان الســـائد لديهم أن 
الســـعادة عملـــة نـــادرة ومخصصة لمن خصتهـــم اآللهة فقط، وســـأنطلق هنا 
من القاعدة الجميلة التي آمن بها ســـقراط وهي “الســـعادة هي ما يريده كل 
النـــاس”، وهـــي حًقا قاعـــدة تنطبق علينا جميًعا، لكنها تواجه برياح شـــديدة 
تـــارة وأعاصيـــر عاتيـــة تارة أخـــرى، وعند البعـــض يمكن مواجهتهـــا للزالزل 

والبراكين.
أعزائـــي.. هكذا قد يتوهـــم البعض، ويفترضون النتائـــج التي تخيب األمل، 

وتجعل ما يريدون كالعملة النادرة التي ال تتواجد إال لدى البعض، ببساطة، 
أرى أن الســـعادة هـــي الرؤيـــة الخالصة، مفتاحها المواءمـــة بين كل ما نريد، 
والحـــرص على اســـتخدام المال الذي نملـــك بالطريقة الصحيحة لتحســـين 
حياتنـــا، وتحقيـــق التناغم النفســـي الذي ينقلنـــا لحالة من الســـالم والهدوء 
الداخلي، كل ذلك يحتاج إلى مجهود إنساني كما يقول سقراط. وفعالً، فإن 
الجميع يرغب في الســـعادة بشـــكل طبيعي، وعليه فإننا نســـتطيع الحصول 
عليها بالجهد البشـــري وتعلم أســـرارها البســـيطة، واعتماد الحياة األخالقية 
بكل مقوماتها للوصول لعالقات اجتماعية ناجحة، تســـاعد في تكوين خط 

متوازن بين الروح والرغبات، كيف؟
كل ما سبق يتحقق من خالل خلطة استراتيجية “ابدأ صح وال تنس الرب” 
وانظر إلى من حولك من البشـــر، فلهم من التقدير واالحترام ما يستحقون، 
وعليك من التوقير لنفسك ما يدفعها نحو السمو باألخالق، أشبعها احتراًما 
كي تستشـــعر قيمة االحترام، وتعطيه بجزل وفير لكل من يســـتحق، وهكذا 
تكـــون العمليـــة فـــي اندفاعـــك نحو الطريـــق والســـبيل بروح مفعمـــة بطاقة 
العطـــاء المتبـــادل لنفســـك ولغيـــرك، وهـــذا ما يؤدي إلـــى حياة أكثر ســـعادة 

تحصل من خاللها على عملتك النادرة.
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عملة نادرة

ماذا بقي لكي تسارع الواليات المتحدة األميركية والمجتمع الدولي 
باإلعـــالن مـــن جديد بـــأن جماعة الحوثـــي جماعة إرهابيـــة؟ وما هو 
تعريـــف اإلرهـــاب إذا بعـــد كل مـــا ارتكبته تلـــك الجماعة مـــن إرهاب 

ومذابح بالمدنيين.
غريـــب جـــدا هـــذا التراخـــي األميركـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الجماعة 
بإجـــراءات حاســـمة وعقوبات رادعة، تماما كمـــا كان غريبا أن قامت 
إدارة بايـــدن فـــي بداية العام الماضي بإزاحة تلـــك الجماعة من على 

قائمة اإلرهاب األميركية.
لقـــد اســـتفادت تلـــك الجماعـــة كثيـــرا مـــن رفـــع العقوبـــات األميركية 
وواصلـــت العربـــدة وواصلـــت تلقـــي الســـالح والطائـــرات المســـيرة 
مـــن إيران لكـــي تزعزع أمن المنطقـــة برمتها وليس فقط الســـعودية 

واإلمارات.

ويتوقـــع أن يتفاقـــم الوضـــع وتزداد العربـــدة التي تمارســـها الجماعة 
باســـتخدام الطائرات اإليرانية في ظل هذا التراخي العالمي الغريب 

الذي ليس له ما يبرره.
فعلـــى الرغم من اعتـــراف المجتمـــع الدولي والواليـــات المتحدة بأن 
مـــا تقوم بـــه تلك الجماعة إرهـــاب وقتل للمدنيين وضرب الســـتقرار 
المنطقـــة وأمـــن التجـــارة العالميـــة، إال أن الواليـــات المتحـــدة ال تزال 

تدرس إعادة وضع تلك الجماعة على قائمة اإلرهاب.
وطالما أن هناك دراسة، فمعنى ذلك أن القرار قد يصدر وقد ال يصدر، 
وهذا أمر يؤدي إلى الكثير من الشك حول سياسة الرئيس بايدن في 
المنطقة في الوقت الراهن في ظل العربدة التي تمارســـها إيران في 

المنطقة باستخدام أذرعها المختلفة.
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