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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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البحري�ن خالي�ة م�ن »ج�دري الق�ردة«
م��ج��ل�����س ال�������وزراء ي��ك��ل��ف »ال�����ص��ح��ة« 

ب��ات��خ��اذ االإج���������راءات االح���ت���رازي���ة
ــلـــف مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  كـ
بـــمـــواصـــلـــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
اتـــــــــــــخـــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة والـ
ظهور  مستجدات  لمواجهة 
ــردة« فـــي بعض  ــقــ »جـــــدري الــ
الـــبـــلـــدان ومــتــابــعــة تـــطـــورات 
الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي عــالــمــيــا 
مع  للتعامل  واالســتــعــدادات 
الشأن،  بهذا  مستجدات  أيــة 
خلو  على  المجلس  واطمأن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــنــه بعد 
مرفوع  تقرير  على  االطـــاع 
من وزيــرة الصحة حول آخر 

المستجدات.
برئاسة  القضيبية أمس  اجتماعه بقصر  المجلس خال  واطلع 
ــارك آل خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــبـ ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
ــوزراء عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــشــروع مبنى  ــ الــ
المستقبلية  والخطط  الدولي،  البحرين  الجديد بمطار  المسافرين 
لوزارة المواصات واالتصاالت في مجال النقل الجوي والبري وآخر 
مــســتــجــدات جــســر الــمــلــك حــمــد ومــراحــل الــعــمــل فــي مــشــروع )مــتــرو 
الــبــحــريــن(، وذلـــك مــن خــال اإليــجــاز الـــذي قــدمــه وزيـــر المواصات 

واالتصاالت.
مــن جــهــة أخــــرى وافــــق الــمــجــلــس عــلــى مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
على  الــمــوافــقــة  طــلــب  بــشــأن  التحتية  والــبــنــيــة  التنموية  للمشاريع 
للمنفعة  العقارات  تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام استماك 
العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات الازمة 

للتنمية العمرانية.
التعاون  مجلس  لتأسيس  واألربعين  الحادية  الذكرى  وبمناسبة 
الجهود  ترسيخ  أهمية  الــــوزراء  مجلس  أكــد  العربية،  الخليج  لــدول 
لــمــواصــلــة الــعــمــل الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك بــمــا يــحــقــق رؤى أصــحــاب 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  قـــادة  والسمو  الجالة 
األمن  ويدعم  ومستقبًا  المجلس حاضرًا  دول  أبناء  تطلعات  ويلبي 

واالستقرار في المنطقة.

ال�ب�ح�ري��ن الأول��ى ف��ي خدم�ة 
عم�اء البري�د العاج�ل الدول��ي

لوزارة  التابع  البحرين  بريد  في  ممثلة  البحرين  مملكة  حققت 
عماء  خدمات  في  عالميا  األولــى  المرتبة  واالتــصــاالت  المواصات 
البريد العاجل الدولي لعام 2021 وفقًا لمؤشرات وحدة البريد العاجل 

الدولي )EMS( التابعة لاتحاد البريدي العالمي.
بين  األولــى  المرتبة  البحرين  احتلت  الــدولــي،  للتصنيف  ووفقًا 
أفضل 21 دولة في مجال خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021. 
مــؤشــرات  عــلــى  قــائــم  وتقييم  حــســاب  نــظــام  التصنيف  هـــذا  ويعتمد 

رئيسية.
لبريد  المساعد  الوكيل  خليفة  آل  خليفة  بــن  بــدر  الشيخ  وأكــد 
البحرين بوزارة المواصات واالتصاالت أن هذا اإلنجاز يأتي تتويجًا 
مكانة  تعزيز  إلى  والرامية  الرشيدة  للقيادة  المتواصلة  للتوجيهات 
المملكة على مختلف األصعدة، كما أنه نتاج لمجهود إدارة ومنتسبي 
مستويات  أعلى  لتحقيق  واألداء  الخدمة  تطوير  في  البحرين  بريد 

الجودة تماشيا مع روية البحرين االقتصادية 2030. 

ــيــــخ ســـلـــمـــان  أكـــــــد الــــشــ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــفـــة  ــلـ خـ ــن  ــ بــ
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  وزيــ
الــوطــنــي أن ارتــفــاع أســعــار 
ــنــــفــــط الـــعـــالـــمـــيـــة يــعــد  الــ
عـــامـــا إيـــجـــابـــيـــا يــتــطــلــب 
مـــــعـــــه مــــــواصــــــلــــــة جــــهــــود 
الــــتــــنــــويــــع االقـــــتـــــصـــــادي، 
وتعزيز المبادرات الداعمة 
لزيادة إسهامات القطاعات 
الناتج  فــي  النفطية  غــيــر 
اإلجمالي وصوال  المحلي 
ــــى األهــــــــداف الــتــنــمــويــة  إلـ

المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركته 
االجتماع  فعاليات  ضمن 

الــــــــســــــــنــــــــوي لــــلــــمــــنــــتــــدى 
االقتصادي العالمي 2022 
بـــــدافـــــوس الـــــــذي تــســتــمــر 
بين  ما  الفترة  في  أعماله 

22 و26 مايو 2022.
وأشار الوزير إلى إطاق 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن خــطــة 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي في 
المبنية  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر 
على 5 أولويات تمثلت في 
خــلــق فــــرص عــمــل واعــــدة 
وظـــيـــفـــة،  ألـــــف   25 لـــنـــحـــو 
ــل اإلجــــــــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ وتـ
فعاليتها  وزيــادة  التجارية 
الســـتـــقـــطـــاب اســـتـــثـــمـــارات 
مــلــيــار   2.5 تـــفـــوق  بــقــيــمــة 

عام  بحلول  أمريكي  دوالر 
المشاريع  وتنفيذ   ،2023
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الــــــكــــــبــــــرى 
عـــــبـــــر إطــــــــــــاق مــــشــــاريــــع 
تفوق  بقيمة  استراتيجية 
أمــريــكــي،  دوالر  مــلــيــار   30
وتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــدة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ ــواعـ ــ الـ
االستدامة  مساعي  تعزيز 
ــة واالســــــتــــــقــــــرار  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
االقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــــال 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن الــمــالــي 

بحلول عام 2024.
ــة  ــيـ ــمـ وشــــــــــدد عــــلــــى أهـ
المال  رأس  في  االستثمار 
بــاعــتــبــاره محركا  الــبــشــري 

أساسيا وعنصرا مهما في 
االقتصادي،  النمو  عملية 
ــــى أهـــمـــيـــة دعـــم  مـــشـــيـــرا إلـ
ــارات  ــكــ ــتــ الــــمــــبــــادرات واالبــ
واالفكار اإلبداعية للعنصر 
البشري، مستذكرا الجهود 
الــــــتــــــي تــــبــــذلــــهــــا مـــمـــلـــكـــة 
المجال  البحرين في هذا 
قيمة  بدورها  تشكل  والتي 
ــلـــدفـــع بــعــجــلــة  أســـاســـيـــة لـ
نحو  االقتصادية  التنمية 
والنماء  التطور  من  مزيٍد 
على مختلف المستويات.

تــتــعــرض مــمــلــكــة الــبــحــريــن هــذه 
لرياح  نتيجة  غــبــاريــة  لموجة  األيـــام 
تــؤدي  الــســرعــة  قــويــة  غربية  شمالية 
أقــدام  الــى 3  أمـــواج عالية تصل  الــى 
ــدام فــي عــرض  قـــرب الــســواحــل و6 أقــ
الى  األفقية  الرؤية  تدني  البحر، مع 

أقل من 1000 متر.
الــجــويــة  األرصــــــاد  إدارة  وحـــــذرت 
تــكــّون كــتــلــة مــن الــغــبــار الكثيف  مــن 
على العراق وتحّركها باتجاه الجنوب 
وتـــأثـــر الــمــمــلــكــة بــهــا بــــدءا مـــن ليلة 
الغبارية  الكتلة  تحركت  حيث  أمــس، 

ــال شـــبـــه الــجــزيــة  ــمـ الــكــثــيــفــة مــــن شـ
العربية باتجاه الجنوب الشرقي. 

»أوال  ــع  ــوقـ مـ ــح  ـــ أوضـ مــــن جــهــتــه 
ويـــذر« أن مــوجــة الــغــبــار الــقــادمــة من 
ــرب الـــعـــراق ســتــزداد  شـــرق ســـوريـــا وغــ
كثافتها عند دخولها شمال السعودية 
وهي تتحرك نحو الشرق إلى الجنوب 
الشرقي لتقترب من دولة الكويت مع 

رياح قوية السرعة.
وفـــي حـــال لــم تتغير وجــهــة هــذه 
الــمــوجــة  تستمر  الــرمــلــيــة  الــعــاصــفــة 

الغبارية حتى اليوم الثاثاء.

رويــــتــــرز:   - دافـــــــــوس، ســـويـــســـرا   
ــدات الـــمـــتـــعـــددة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدرت الـ ــ ــصــ ــ تــ
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي مــــخــــاوف كــبــار 
المشاركين  والساسة  األعــمــال  رجــال 
فـــي الــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
ــار  ــوس أمــــس إذ أشـ ــ الــســنــوي فـــي دافــ

البعض إلى خطر ركود عالمي. 
ــال  ــادة ســيــاســيــون ورجـ يــجــتــمــع قــ
ــادي  ــتـــصـ ــي الـــمـــنـــتـــدى االقـ ــال فــ ــمــ أعــ
التضخم  بلوغ  خلفية  على  العالمي 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى لـــــه فـــــي عــــقــــود فــي 
ذلك  فــي  بما  الرئيسية  االقــتــصــادات 
الواليات المتحدة وبريطانيا وأوروبا. 
ــار  ــعـ تــســبــبــت الـــــزيـــــادات فـــي األسـ
ــة الــمــســتــهــلــكــيــن  ــقــ ــويــــض ثــ ــقــ فـــــي تــ
العالمية  المالية  األسواق  واضطراب 

مــا دفـــع الــبــنــوك الــمــركــزيــة -بــمــا في 
ذلــك مجلس االحــتــيــاطــي االتــحــادي 

األمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة. 
وقــــــــــال روبــــــــــــرت هــــابــــيــــك نـــائـــب 
الــمــســتــشــار األلـــمـــانـــي: لــديــنــا مـــا ال 
يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا 
تضخم مرتفع... لدينا أزمة طاقة... 
لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. 
ال يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على 

أزمة واحدة فقط. 
ــــال حــلــقــة  ــيـــك خــ ــابـ وأضــــــــاف هـ
يتم  لم  إذا  لكن  المنتدى:  في  نقاش 
حل أي من المشاكل فأنا أخشى حقا 
تأثير  لــه  عالميا  ركـــودا  سنواجه  أننا 

هائل.. على االستقرار العالمي. 
خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

فــي الــشــهــر الــمــاضــي تــوقــعــاتــه للنمو 
ــذا الــعــام،  الــعــالــمــي لــلــمــرة الــثــانــيــة هـ
ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم 
بأنهما خطر واضح وقائم للعديد من 

البلدان. 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــالــــت مــــديــــرة صــ وقــ
ــنـــا جـــورجـــيـــفـــا  ــيـ ــالـ ــتـ الــــــدولــــــي كـــريـــسـ
الـــحـــرب  إن  دافـــــــــوس  ــي  ــ فـ مـــتـــحـــدثـــة 
ــيــــة األكـــــثـــــر شــــدة  ــالــ والـــــــظـــــــروف الــــمــ
وصــدمــات األســعــار فــي األغــذيــة على 
إلــى  بـــوضـــوح  أدت  الـــخـــصـــوص  وجــــه 
شهري  أســـاس  على  التوقعات  تعتيم 
منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع 

ركودا بعد.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس 

ـــدارس الــمــعــارف  احــتــفــلــت مـ
الــحــديــثــة مــســاء أمـــس اإلثــنــيــن 
الفوج  بتخريج   )2022 مايو   23(
الدبلوما  برنامج  مــن  العشرين 
ـــ19 من  ــ األمــريــكــيــة والـــدفـــعـــة الــ
برنامج البكالوريا الدولية، حيث 
خريجا   183 الــطــلــبــة  عـــدد  بــلــغ 

وخريجة.
أقيم  الذي  االحتفال  حضر 
رئيسة  الــــزالق  سوفتيل  بــفــنــدق 
الــمــعــارف  مــــدارس  إدارة  مجلس 
الحديثة األستاذة بروين كازروني 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد صــالــح مــديــر 
عــام مــدارس المعارف وعــدد من 
كبار الشخصيات وأولياء األمور.

إدارة  مجلس  رئيسة  وأكـــدت 

مـــــــــدارس الــــمــــعــــارف الـــحـــديـــثـــة 
األســـــتـــــاذة بــــرويــــن كـــــازرونـــــي أن 
ــارف الــحــديــثــة  ــعــ ــمــ »مـــــــــدارس الــ
مـــــــازالـــــــت وســــتــــظــــل تـــــقـــــدم كــل 
المميزة  التعليمية  اإلمــكــانــات 
ألبنائها،  طاقتها  كل  وستوظف 

إعـــــداد جــيــل متحمٍل  أجــــل  مـــن 
مواكبة  عــلــى  ــادر  وقــ للمسؤولية 
الكم  وهـــذا  العصر  هــذا  تــغــيــرات 
ــل مــــــن الـــــتـــــقـــــدم؛ حــيــث  ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
انتهجنا في سبيل تحقيق ذلك 
كل طرق التدريس الحديثة التي 
الحديثة  التكنولوجيا  اعتمدت 
ــي الــتــعــلــيــم  ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــزة أســ ــ ــيـ ــ ركـ

والتطوير«.
وتابعت كازروني: »لم يقتصر 
الـــجـــانـــب  عـــلـــى  الــــمــــدرســــة  دور 
ساعدت  بــل  فحسب،  األكــاديــمــي 
مواهبهم  اكــتــشــاف  فــي  الــطــاب 
فـــي الـــجـــوانـــب غــيــر األكــاديــمــيــة 
األنــديــة  للموهوبين  فخصصت 
مواهبهم  تنمي  الــتــي  الطابية 

وتصقلها«.

مدار�س المعارف الحديثة تحتفي بتخريج الفوج الع�شرين للدبلوما الأمريكية والدفعة ال�19 للبكالوريا الدولية

نم�و اقت�ش�ادي مت�ش�ارع وتق�دم ملح�وظ

ال�ب�ح�ري�ن ت�ت�ع��ر�س ل�م��وج���ة م�����ن 
ال�غ�ب��ار.. والأر�ش��اد ال�ج�وي��ة ت�ح�ذر

وزي�ر المالي�ة: ارتف�اع اأ�ص�عار النف�ط يع�زز جه�ود التنوي�ع االقت�صادي

ال����ش���ت���ث���م���ار ف����ي راأ��������س ال����م����ال ال��ب�����ش��ري 
ب���اع���ت���ب���اره م���ح���رك���ا اأ����ش���ا����ش���ي���ا ل��اق��ت�����ش��اد
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أخبار البحرين

المال واالقتصاد
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وفاة �شخ�شين واإ�شابة 120 في انفجار 
باأبوظبي مطعم  في  غاز  اأ�ش�ط�وان�ة 

أبوظبي – رويترز: قالت شرطة أبوظبي إن انفجار أسطوانة 
غـــاز بــمــطــعــم فـــي الــعــاصــمــة اإلمـــاراتـــيـــة أمـــس أســفــر عـــن وفـــاة 

شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة. 
نقلوا  المصابين  أن  تويتر  على  العاصمة  شــرطــة  وذكـــرت 
أن  مضيفة  الــازمــة،  الصحية  الرعاية  لتلقي  المستشفى  إلــى 
أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء 

االنفجار. 
ــت الـــشـــرطـــة فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس إنـــهـــا اســتــطــاعــت  وقـــالـ
السيطرة على الحريق الناجم عن االنفجار بالتعاون مع هيئة 

أبوظبي للدفاع المدني وأخلت أربعة مبان سكنية. 
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعام محلية زجاجا محطما 

وركاما متناثرا على طول الرصيف. 
ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة 

البحرية للعاصمة. 
} جانب من حفل التخريج. ص4و5 أخبار البحرين

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

} بروين كازروني.

} قادة يجتمعون في المنتدى االقتصادي العالمي.

تحذيرات في دافو�س من خطر ركود عالمي يهدد ال�شتقرار

} وزير المالية متحدثا في منتدى دافوس.

البحري�ن خالي�ة م�ن »ج�دري الق�ردة«
م��ج��ل�����س ال�������وزراء ي��ك��ل��ف »ال�����ص��ح��ة« 

ب��ات��خ��اذ االإج���������راءات االح���ت���رازي���ة
ــلـــف مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  كـ
بـــمـــواصـــلـــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
اتـــــــــــــخـــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة والـ
ظهور  مستجدات  لمواجهة 
ــردة« فـــي بعض  ــقــ »جـــــدري الــ
الـــبـــلـــدان ومــتــابــعــة تـــطـــورات 
الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي عــالــمــيــا 
مع  للتعامل  واالســتــعــدادات 
الشأن،  بهذا  مستجدات  أيــة 
خلو  على  المجلس  واطمأن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــنــه بعد 
مرفوع  تقرير  على  االطـــاع 
من وزيــرة الصحة حول آخر 

المستجدات.
برئاسة  القضيبية أمس  اجتماعه بقصر  المجلس خال  واطلع 
ــارك آل خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــبـ ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
ــوزراء عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــشــروع مبنى  ــ الــ
المستقبلية  والخطط  الدولي،  البحرين  الجديد بمطار  المسافرين 
لوزارة المواصات واالتصاالت في مجال النقل الجوي والبري وآخر 
مــســتــجــدات جــســر الــمــلــك حــمــد ومــراحــل الــعــمــل فــي مــشــروع )مــتــرو 
الــبــحــريــن(، وذلـــك مــن خــال اإليــجــاز الـــذي قــدمــه وزيـــر المواصات 

واالتصاالت.
مــن جــهــة أخــــرى وافــــق الــمــجــلــس عــلــى مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
على  الــمــوافــقــة  طــلــب  بــشــأن  التحتية  والــبــنــيــة  التنموية  للمشاريع 
للمنفعة  العقارات  تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام استماك 
العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات الازمة 

للتنمية العمرانية.
التعاون  مجلس  لتأسيس  واألربعين  الحادية  الذكرى  وبمناسبة 
الجهود  ترسيخ  أهمية  الــــوزراء  مجلس  أكــد  العربية،  الخليج  لــدول 
لــمــواصــلــة الــعــمــل الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك بــمــا يــحــقــق رؤى أصــحــاب 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  قـــادة  والسمو  الجالة 
األمن  ويدعم  ومستقبًا  المجلس حاضرًا  دول  أبناء  تطلعات  ويلبي 

واالستقرار في المنطقة.

ال�ب�ح�ري��ن الأول��ى ف��ي خدم�ة 
عم�اء البري�د العاج�ل الدول��ي

لوزارة  التابع  البحرين  بريد  في  ممثلة  البحرين  مملكة  حققت 
عماء  خدمات  في  عالميا  األولــى  المرتبة  واالتــصــاالت  المواصات 
البريد العاجل الدولي لعام 2021 وفقًا لمؤشرات وحدة البريد العاجل 

الدولي )EMS( التابعة لاتحاد البريدي العالمي.
بين  األولــى  المرتبة  البحرين  احتلت  الــدولــي،  للتصنيف  ووفقًا 
أفضل 21 دولة في مجال خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021. 
مــؤشــرات  عــلــى  قــائــم  وتقييم  حــســاب  نــظــام  التصنيف  هـــذا  ويعتمد 

رئيسية.
لبريد  المساعد  الوكيل  خليفة  آل  خليفة  بــن  بــدر  الشيخ  وأكــد 
البحرين بوزارة المواصات واالتصاالت أن هذا اإلنجاز يأتي تتويجًا 
مكانة  تعزيز  إلى  والرامية  الرشيدة  للقيادة  المتواصلة  للتوجيهات 
المملكة على مختلف األصعدة، كما أنه نتاج لمجهود إدارة ومنتسبي 
مستويات  أعلى  لتحقيق  واألداء  الخدمة  تطوير  في  البحرين  بريد 

الجودة تماشيا مع روية البحرين االقتصادية 2030. 

ــيــــخ ســـلـــمـــان  أكـــــــد الــــشــ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــفـــة  ــلـ خـ ــن  ــ بــ
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  وزيــ
الــوطــنــي أن ارتــفــاع أســعــار 
ــنــــفــــط الـــعـــالـــمـــيـــة يــعــد  الــ
عـــامـــا إيـــجـــابـــيـــا يــتــطــلــب 
مـــــعـــــه مــــــواصــــــلــــــة جــــهــــود 
الــــتــــنــــويــــع االقـــــتـــــصـــــادي، 
وتعزيز المبادرات الداعمة 
لزيادة إسهامات القطاعات 
الناتج  فــي  النفطية  غــيــر 
اإلجمالي وصوال  المحلي 
ــــى األهــــــــداف الــتــنــمــويــة  إلـ

المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركته 
االجتماع  فعاليات  ضمن 

الــــــــســــــــنــــــــوي لــــلــــمــــنــــتــــدى 
االقتصادي العالمي 2022 
بـــــدافـــــوس الـــــــذي تــســتــمــر 
بين  ما  الفترة  في  أعماله 

22 و26 مايو 2022.
وأشار الوزير إلى إطاق 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن خــطــة 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي في 
المبنية  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر 
على 5 أولويات تمثلت في 
خــلــق فــــرص عــمــل واعــــدة 
وظـــيـــفـــة،  ألـــــف   25 لـــنـــحـــو 
ــل اإلجــــــــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ وتـ
فعاليتها  وزيــادة  التجارية 
الســـتـــقـــطـــاب اســـتـــثـــمـــارات 
مــلــيــار   2.5 تـــفـــوق  بــقــيــمــة 

عام  بحلول  أمريكي  دوالر 
المشاريع  وتنفيذ   ،2023
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الــــــكــــــبــــــرى 
عـــــبـــــر إطــــــــــــاق مــــشــــاريــــع 
تفوق  بقيمة  استراتيجية 
أمــريــكــي،  دوالر  مــلــيــار   30
وتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــدة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ ــواعـ ــ الـ
االستدامة  مساعي  تعزيز 
ــة واالســــــتــــــقــــــرار  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
االقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــــال 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن الــمــالــي 

بحلول عام 2024.
ــة  ــيـ ــمـ وشــــــــــدد عــــلــــى أهـ
المال  رأس  في  االستثمار 
بــاعــتــبــاره محركا  الــبــشــري 

أساسيا وعنصرا مهما في 
االقتصادي،  النمو  عملية 
ــــى أهـــمـــيـــة دعـــم  مـــشـــيـــرا إلـ
ــارات  ــكــ ــتــ الــــمــــبــــادرات واالبــ
واالفكار اإلبداعية للعنصر 
البشري، مستذكرا الجهود 
الــــــتــــــي تــــبــــذلــــهــــا مـــمـــلـــكـــة 
المجال  البحرين في هذا 
قيمة  بدورها  تشكل  والتي 
ــلـــدفـــع بــعــجــلــة  أســـاســـيـــة لـ
نحو  االقتصادية  التنمية 
والنماء  التطور  من  مزيٍد 
على مختلف المستويات.

تــتــعــرض مــمــلــكــة الــبــحــريــن هــذه 
لرياح  نتيجة  غــبــاريــة  لموجة  األيـــام 
تــؤدي  الــســرعــة  قــويــة  غربية  شمالية 
أقــدام  الــى 3  أمـــواج عالية تصل  الــى 
ــدام فــي عــرض  قـــرب الــســواحــل و6 أقــ
الى  األفقية  الرؤية  تدني  البحر، مع 

أقل من 1000 متر.
الــجــويــة  األرصــــــاد  إدارة  وحـــــذرت 
تــكــّون كــتــلــة مــن الــغــبــار الكثيف  مــن 
على العراق وتحّركها باتجاه الجنوب 
وتـــأثـــر الــمــمــلــكــة بــهــا بــــدءا مـــن ليلة 
الغبارية  الكتلة  تحركت  حيث  أمــس، 

ــال شـــبـــه الــجــزيــة  ــمـ الــكــثــيــفــة مــــن شـ
العربية باتجاه الجنوب الشرقي. 

»أوال  ــع  ــوقـ مـ ــح  ـــ أوضـ مــــن جــهــتــه 
ويـــذر« أن مــوجــة الــغــبــار الــقــادمــة من 
ــرب الـــعـــراق ســتــزداد  شـــرق ســـوريـــا وغــ
كثافتها عند دخولها شمال السعودية 
وهي تتحرك نحو الشرق إلى الجنوب 
الشرقي لتقترب من دولة الكويت مع 

رياح قوية السرعة.
وفـــي حـــال لــم تتغير وجــهــة هــذه 
الــمــوجــة  تستمر  الــرمــلــيــة  الــعــاصــفــة 

الغبارية حتى اليوم الثاثاء.

رويــــتــــرز:   - دافـــــــــوس، ســـويـــســـرا   
ــدات الـــمـــتـــعـــددة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدرت الـ ــ ــصــ ــ تــ
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي مــــخــــاوف كــبــار 
المشاركين  والساسة  األعــمــال  رجــال 
فـــي الــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
ــار  ــوس أمــــس إذ أشـ ــ الــســنــوي فـــي دافــ

البعض إلى خطر ركود عالمي. 
ــال  ــادة ســيــاســيــون ورجـ يــجــتــمــع قــ
ــادي  ــتـــصـ ــي الـــمـــنـــتـــدى االقـ ــال فــ ــمــ أعــ
التضخم  بلوغ  خلفية  على  العالمي 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى لـــــه فـــــي عــــقــــود فــي 
ذلك  فــي  بما  الرئيسية  االقــتــصــادات 
الواليات المتحدة وبريطانيا وأوروبا. 
ــار  ــعـ تــســبــبــت الـــــزيـــــادات فـــي األسـ
ــة الــمــســتــهــلــكــيــن  ــقــ ــويــــض ثــ ــقــ فـــــي تــ
العالمية  المالية  األسواق  واضطراب 

مــا دفـــع الــبــنــوك الــمــركــزيــة -بــمــا في 
ذلــك مجلس االحــتــيــاطــي االتــحــادي 

األمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة. 
وقــــــــــال روبــــــــــــرت هــــابــــيــــك نـــائـــب 
الــمــســتــشــار األلـــمـــانـــي: لــديــنــا مـــا ال 
يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا 
تضخم مرتفع... لدينا أزمة طاقة... 
لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. 
ال يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على 

أزمة واحدة فقط. 
ــــال حــلــقــة  ــيـــك خــ ــابـ وأضــــــــاف هـ
يتم  لم  إذا  لكن  المنتدى:  في  نقاش 
حل أي من المشاكل فأنا أخشى حقا 
تأثير  لــه  عالميا  ركـــودا  سنواجه  أننا 

هائل.. على االستقرار العالمي. 
خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

فــي الــشــهــر الــمــاضــي تــوقــعــاتــه للنمو 
ــذا الــعــام،  الــعــالــمــي لــلــمــرة الــثــانــيــة هـ
ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم 
بأنهما خطر واضح وقائم للعديد من 

البلدان. 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــالــــت مــــديــــرة صــ وقــ
ــنـــا جـــورجـــيـــفـــا  ــيـ ــالـ ــتـ الــــــدولــــــي كـــريـــسـ
الـــحـــرب  إن  دافـــــــــوس  ــي  ــ فـ مـــتـــحـــدثـــة 
ــيــــة األكـــــثـــــر شــــدة  ــالــ والـــــــظـــــــروف الــــمــ
وصــدمــات األســعــار فــي األغــذيــة على 
إلــى  بـــوضـــوح  أدت  الـــخـــصـــوص  وجــــه 
شهري  أســـاس  على  التوقعات  تعتيم 
منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع 

ركودا بعد.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس 

ـــدارس الــمــعــارف  احــتــفــلــت مـ
الــحــديــثــة مــســاء أمـــس اإلثــنــيــن 
الفوج  بتخريج   )2022 مايو   23(
الدبلوما  برنامج  مــن  العشرين 
ـــ19 من  ــ األمــريــكــيــة والـــدفـــعـــة الــ
برنامج البكالوريا الدولية، حيث 
خريجا   183 الــطــلــبــة  عـــدد  بــلــغ 

وخريجة.
أقيم  الذي  االحتفال  حضر 
رئيسة  الــــزالق  سوفتيل  بــفــنــدق 
الــمــعــارف  مــــدارس  إدارة  مجلس 
الحديثة األستاذة بروين كازروني 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد صــالــح مــديــر 
عــام مــدارس المعارف وعــدد من 
كبار الشخصيات وأولياء األمور.

إدارة  مجلس  رئيسة  وأكـــدت 

مـــــــــدارس الــــمــــعــــارف الـــحـــديـــثـــة 
األســـــتـــــاذة بــــرويــــن كـــــازرونـــــي أن 
ــارف الــحــديــثــة  ــعــ ــمــ »مـــــــــدارس الــ
مـــــــازالـــــــت وســــتــــظــــل تـــــقـــــدم كــل 
المميزة  التعليمية  اإلمــكــانــات 
ألبنائها،  طاقتها  كل  وستوظف 

إعـــــداد جــيــل متحمٍل  أجــــل  مـــن 
مواكبة  عــلــى  ــادر  وقــ للمسؤولية 
الكم  وهـــذا  العصر  هــذا  تــغــيــرات 
ــل مــــــن الـــــتـــــقـــــدم؛ حــيــث  ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
انتهجنا في سبيل تحقيق ذلك 
كل طرق التدريس الحديثة التي 
الحديثة  التكنولوجيا  اعتمدت 
ــي الــتــعــلــيــم  ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــزة أســ ــ ــيـ ــ ركـ

والتطوير«.
وتابعت كازروني: »لم يقتصر 
الـــجـــانـــب  عـــلـــى  الــــمــــدرســــة  دور 
ساعدت  بــل  فحسب،  األكــاديــمــي 
مواهبهم  اكــتــشــاف  فــي  الــطــاب 
فـــي الـــجـــوانـــب غــيــر األكــاديــمــيــة 
األنــديــة  للموهوبين  فخصصت 
مواهبهم  تنمي  الــتــي  الطابية 

وتصقلها«.

مدار�س المعارف الحديثة تحتفي بتخريج الفوج الع�شرين للدبلوما الأمريكية والدفعة ال�19 للبكالوريا الدولية

نم�و اقت�ش�ادي مت�ش�ارع وتق�دم ملح�وظ

ال�ب�ح�ري�ن ت�ت�ع��ر�س ل�م��وج���ة م�����ن 
ال�غ�ب��ار.. والأر�ش��اد ال�ج�وي��ة ت�ح�ذر

وزي�ر المالي�ة: ارتف�اع اأ�ص�عار النف�ط يع�زز جه�ود التنوي�ع االقت�صادي

ال����ش���ت���ث���م���ار ف����ي راأ��������س ال����م����ال ال��ب�����ش��ري 
ب���اع���ت���ب���اره م���ح���رك���ا اأ����ش���ا����ش���ي���ا ل��اق��ت�����ش��اد
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وفاة �شخ�شين واإ�شابة 120 في انفجار 
باأبوظبي مطعم  في  غاز  اأ�ش�ط�وان�ة 

أبوظبي – رويترز: قالت شرطة أبوظبي إن انفجار أسطوانة 
غـــاز بــمــطــعــم فـــي الــعــاصــمــة اإلمـــاراتـــيـــة أمـــس أســفــر عـــن وفـــاة 

شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة. 
نقلوا  المصابين  أن  تويتر  على  العاصمة  شــرطــة  وذكـــرت 
أن  مضيفة  الــازمــة،  الصحية  الرعاية  لتلقي  المستشفى  إلــى 
أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء 

االنفجار. 
ــت الـــشـــرطـــة فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس إنـــهـــا اســتــطــاعــت  وقـــالـ
السيطرة على الحريق الناجم عن االنفجار بالتعاون مع هيئة 

أبوظبي للدفاع المدني وأخلت أربعة مبان سكنية. 
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعام محلية زجاجا محطما 

وركاما متناثرا على طول الرصيف. 
ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة 

البحرية للعاصمة. 
} جانب من حفل التخريج. ص4و5 أخبار البحرين

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

} بروين كازروني.

} قادة يجتمعون في المنتدى االقتصادي العالمي.

تحذيرات في دافو�س من خطر ركود عالمي يهدد ال�شتقرار

} وزير المالية متحدثا في منتدى دافوس.
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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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في اجتماعه برئا�سة محمد بن مبارك

مجل����س ال���وزراء يطمئ���ن عل���ى خل���و البحري���ن م���ن »ج���دري القردة«
وال��وق��ائ��ي��ة االح���ت���رازي���ة  االإج���������راءات  ات���خ���اذ  ب��م��وا���س��ل��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ت��ك��ل��ي��ف 

ال��م��ج��ل�����س ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة ت��ر���ش��ي��خ ال��ج��ه��ود ل��م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل ال��خ��ل��ي��ج��ي ال��م�����ش��ت��رك
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  رأس 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، االجتماع 
الذي  الوزراء  االعتيادي األسبوعي لمجلس 

عقد أمس، بقصر القضيبية.
الذكرى  وبمناسبة  االجتماع،  بداية  في 
الحادية واألربعين لتأسيس مجلس التعاون 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، فــقــد أكـــد مجلس  لــ
الــــــوزراء أهــمــيــة تــرســيــخ الــجــهــود لــمــواصــلــة 
رؤى  يحقق  بما  المشترك  الخليجي  العمل 
دول مجلس  قــادة  والسمو  الجاللة  أصحاب 
التعاون لدول الخليج العربية ويلبي تطلعات 
أبناء دول المجلس حاضرًا ومستقباًل ويدعم 

األمن واالستقرار في المنطقة.
مرفوع  تقرير  على  المجلس  اطــلــع  ثــم 
مـــن وزيـــــرة الــصــحــة حــــول آخــــر مــســتــجــدات 
ظــهــور »جــــدري الـــقـــردة« فــي بــعــض الــبــلــدان، 
حــيــث اطـــمـــأن الــمــجــلــس عــلــى خــلــو مملكة 
البحرين منه، وكلف وزارة الصحة بمواصلة 
ــاذ اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة  اتـــخـ
عالميًا  الوبائي  التقصي  تــطــورات  ومتابعة 
مستجدات  أي  مــع  للتعامل  واالســتــعــدادات 

بهذا الشأن.
العمل  ســيــر  عــلــى  المجلس  اطــلــع  كــمــا 
فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مـــشـــروع مبنى 
الـــمـــســـافـــريـــن الـــجـــديـــد بـــمـــطـــار الــبــحــريــن 
الــــدولــــي، والـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة لـــــوزارة 
الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت فــي مــجــال النقل 
ــري وآخـــــر مــســتــجــدات جسر  ــبــ الـــجـــوي والــ
الــمــلــك حــمــد ومـــراحـــل الــعــمــل فــي مــشــروع 
اإليجاز  من خالل  وذلــك  البحرين(،  )مترو 

الذي قدمه وزير المواصالت واالتصاالت.
بعدها، قرر المجلس ما يلي:

أواًل - الموافقة على المذكرات التالية:

ــة لــلــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ الـ 1. مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
قــرار  مــشــروع  بــشــأن  والتشريعية  القانونية 
الخطة  تنفيذ  متابعة  لجنة  تشكيل  بإعادة 
الوطنية  والخطة  الطاقة  لكفاءة  الوطنية 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
ــة لــلــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ الـ 2. مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
تفاهم  مــذكــرة  بشأن  التشريعية  القانونية 
ووكالة  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  بين 
ــهــــدف إلـــى  الــــفــــضــــاء الـــمـــصـــريـــة، والــــتــــي تــ
تــعــاون ثنائي فــي مجاالت  وضــع إطــار عمل 
السلمية  لـــأغـــراض  الــفــضــائــيــة  األنــشــطــة 

وتبادل المعلومات والخبرات.
ــة لــلــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ الـ 3. مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
ــأن مـــذكـــرة  ــشــ ــة بــ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـــقـــانـــونـــيـــة والـ
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  بين  تفاهم 
وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا، والتي تهدف 
في  والتعاون  الثقافي  التبادل  تشجيع  إلى 

مجاالت الفنون.
للمشاريع  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   .4
الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــشـــأن طلب 
معتمًدا  مخطًطا   19 تنفيذ  على  الموافقة 
الــعــقــارات للمنفعة  اســتــمــالك  أحــكــام  وفـــق 
الـــعـــامـــة بــمــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الــمــمــلــكــة 
للتنمية  الــالزمــة  المساحات  توفير  بــهــدف 

العمرانية.
ــة لــلــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ الـ 5. مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
الحكومة  رد  بــشــأن  والتشريعية  القانونية 
على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس 

النواب.
بــعــد ذلـــــك، أخــــذ الــمــجــلــس عــلــمــا من 
خالل التقرير المرفوع من وزير المواصالت 
واالتــــصــــاالت بــشــأن الــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 
ومؤتمر الشرق األوسط للسكك الحديدية.

} القائد العام ي�ستقبل العميد الركن علي عبداهلل الغدايرة.} القائد العام ي�ستقبل العميد بحري وقار محمد.

ال����ق����ائ����د ال�����ع�����ام ي�������ش���ت���ق���ب���ل ق����ائ����د ق�����وات 
ال�����واج�����ب ل����ل����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة ال��م�����ش��ت��رك��ة

خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل 
ــام لــقــوة  ــعـ بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة الـــقـــائـــد الـ
محمد  وقــار  بحري  العميد  البحرين،  دفــاع 
البحرية  للقوات  التابعة  الواجب  قــوة  قائد 
الــمــرافــق  ــد  ــوفـ والـ  )150  CTF( الــمــشــتــركــة 

وذلك صباح أمس اإلثنين 23 مايو 2022م.
لقوة  الــعــام  القائد  رحــب  اللقاء  وخــالل 

التابعة  الــواجــب  قــوة  بقائد  البحرين  دفـــاع 
للقوات البحرية المشتركة)CTF 150( ، كما 
المشتركة  الواجب  قــوة  مهام  استعراض  تم 
ــا فـــي تــأمــيــن الــمــالحــة الــبــحــريــة في  ــ ودورهــ

المنطقة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد 
سعد مــديــر ديـــوان الــقــيــادة الــعــامــة، والــلــواء 

الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات، واللواء الركن بحري 
البحرية  ســالح  قائد  العسم  يوسف  محمد 
ــلــــواء الـــركـــن طــيــار  الــمــلــكــي الــبــحــريــنــي، والــ
مدير  خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد  الشيخ 
التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

ال���م�������ش���ي���ر خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن اأح�����م�����د ي�����ش��ي��د 
ب��ع��م��ق ال����ع����اق����ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة الأردن����ي����ة

استقبل المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين، العميد 
ــلـــي عــــبــــداهلل الـــغـــدايـــرة  الــــركــــن عـ
ــارة  ــفــ ــلــــحــــق الــــعــــســــكــــري بــــســ ــمــ الــ
الـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــــيــــــة الــهــاشــمــيــة 
الــشــقــيــقــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وذلـــــك بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه، صــبــاح 
أمس اإلثنين 23 مايو 2022م.

ــب الــقــائــد  وخــــالل الــلــقــاء رحـ
العام لقوة دفاع البحرين بالملحق 
العسكري األردني الجديد، متمنيًا 
فــي  والـــنـــجـــاح  الـــتـــوفـــيـــق  دوام  لــــه 
بعمق  أشــاد  كما  الجديد،  منصبه 

التي  الوطيدة  األخــويــة  العالقات 
والمملكة  البحرين  مملكة  تجمع 
األردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، 
ــرص الــكــبــيــر  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ الـــنـــابـــعـــة مـ
والدائم للقيادتين الحكيمتين في 
البلدين الشقيقين على تطويرها 

في كافة المجاالت.

حــضــر الــلــقــاء الـــلـــواء الــركــن 
ــوان  حــســن مــحــمــد ســعــد مــديــر ديـ
ــواء الــركــن  ــلــ الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، والــ
طيار الشيخ محمد بن سلمان آل 
العسكري،  الــتــعــاون  مدير  خليفة 
وعــــدد مــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفــاع 

البحرين.

نظمته »الملكية لل�سرطة«

ق����وات  دور  ب���ب���رن���ام���ج  ي���������ش����ارك  ل����ل����م����راأة«  »الأع������ل������ى 
الأم�������ن م����ن ال��ج��ن�����ش��ي��ن ف����ي ����ش���م���ان ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة

شــــــارك الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
التدريبي  البرنامج  فــي  للمرأة 
العام  األمــن  قــوات  »دور  بعنوان 
في ضمان سالمة وأمن العملّية 
ــة« الــــــــذي نــظــمــتــه  ــيــ ــابــ ــتــــخــ االنــ
ــب الــــضــــبــــاط فــي  ــ ــدريــ ــ كـــلـــيـــة تــ
للشرطة  الــمــلــكــيــة  األكــاديــمــيــة 
لـــعـــدد مـــن ضـــابـــطـــات وضــبــاط 
أقــيــم  والــــــذي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
فواز حسن  العميد  رعاية  تحت 
الحسن آمر األكاديمّية الملكية 

للشرطة على مدى يومين.
دالل  األســـــــتـــــــاذة  وقـــــدمـــــت 

الــشــورى  مجلس  عضو  الــزايــد، 
ورئـــــــــيـــــــــس لـــــجـــــنـــــة الــــــــشــــــــؤون 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
ــح مـــن  ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ ــــس؛ وبـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ــرأة  ــمــ ــلــ ــلــــس األعــــــلــــــى لــ ــجــ ــمــ الــ
البرنامج  هــذا  خــالل  محاضرة 
الــتــدريــبــي تــحــت عــنــوان »ادمـــاج 
احــتــيــاجــات الــمــرأة فــي مــراحــل 
مــراقــبــة وضـــبـــط أمــــن وســالمــة 
الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة« بــهــدف 
إكساب المشاركين من ضابطات 
وضباط وزارة الداخلية، الثقافة 
تمهيدًا  العالقة  ذات  والمعرفة 

والبلدية  النيابية  لالنتخابات 
.2022

واســتــعــرضــت الـــزايـــد خــالل 
الــمــحــاضــرة الــتــي حــضــرهــا كل 
ــد  مـــن الــشــيــخــة ديـــنـــا بــنــت راشـ
األمـــيـــن  مـــســـاعـــد  خـــلـــيـــفـــة  آل 
للمرأة  األعلى  للمجلس  العام 
واألســــــــتــــــــاذ مــــحــــمــــد الـــــفـــــارس 
مـــســـتـــشـــار الــــعــــالقــــات الـــدولـــيـــة 
والعميد  بالمجلس  والمتابعة 
ــر  ــد آمـ ــيـ ــسـ ــار مــصــطــفــى الـ ــمــ عــ
ــوزارة  ــ كــلــيــة تـــدريـــب الــضــبــاط بـ
الـــداخـــلـــيـــة مـــعـــلـــومـــات مـــوجـــزة 

حـــــــــول الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
في  بــمــا  االنــتــخــابــيــة،  للعملية 
لــإشــراف  العليا  اللجنة  ذلـــك 
الــعــام عــلــى ســالمــة االســتــفــتــاء 
ــاب أعــــــضــــــاء مــجــلــس  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ وان
الـــنـــواب، ولــجــنــة اإلشــــراف على 
ســالمــة االســتــفــتــاء واالنــتــخــاب 
الـــتـــي تــشــكــل فــــي كــــل مــنــطــقــة 
الناخبين  وجــــداول  انــتــخــابــيــة، 
واشتراطاتها، وتطرقت لمسائل 
ــانـــات  ــيـ ــيـــل تـــصـــحـــيـــح بـ ــبـ مـــــن قـ
القيد، والتصويت بالخارج، كما 
تناولت خالل المحاضرة أهمية 

على  استباقي  وبشكل  التركيز 
ــاج احــتــيــاجــات الـــمـــرأة في  ــ إدمــ
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، وضــمــان 
ســــالســــة  حـــضـــورهـــا ووصـــولـــهـــا 
ــي كـــافـــة مــراحــل  ومــشــاركــتــهــا فـ

هذه العملية.
الجدير بالذكر، أن مشاركة 
ــرأة  ــمــ ــلــ ــلــــس األعــــــلــــــى لــ ــجــ ــمــ الــ
ــي إطــــــار الــــشــــراكــــة مــع  تـــأتـــي فــ
ــادرت  ــ بـ ــتـــي  الـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــّون الــــمــــرأة فــي  ــكــ فــــي إدمـــــــاج مــ
والتنموية،  التدريبية  برامجها 

واالستعداد النتخابات 2022. 

} دالل الزايد تقدم محا�سرة خالل البرنامج.

افـــتـــتـــح الـــعـــقـــيـــد يـــوســـف 
الشؤون  آمــر  السبيعي  محمد 
الــــقــــانــــونــــيــــة بـــــقـــــيـــــادة خــفــر 
التأسيسية  الــــدورة  الــســواحــل 
لأفراد األولى، ودورة السباحة 
المنعقدتين  الـ13  التأسيسية 
بـــجـــنـــاح الــــتــــدريــــب الـــبـــحـــري 

بقيادة خفر السواحل.
وأشـــــــــــــــار آمــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
ــداف  ــ أهــ أن  ــى  ــ إلــ ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
في  تأتي  الـــدورات  ومخرجات 
إطـــار الــخــطــة الــســنــويــة لرفع 
واالرتـــقـــاء  منتسبيها،  كــفــاءة 
السواحل  خفر  قــيــادة  بــكــوادر 

الصلة  ذات  األمنية  والجهات 
أكمل  عــلــى  بمهامهم  لــلــقــيــام 
والسالمة  األمــن  وتوفير  وجــه 

ألفراد المجتمع.
وتــــــــســــــــتــــــــمــــــــر الــــــــــــــــــــــدورة 
ــة لــــــأفــــــراد مــــدة  ــيـ ــسـ ــيـ ــأسـ ــتـ الـ
إلـــى  وتـــنـــقـــســـم  أســــبــــوعــــًا،   11
ــى  مــرحــلــتــيــن، الــمــرحــلــة األولـ
هي المرحلة النظرية وتشمل 
البحرية  التخصصية  الــمــواد 
)الـــســـالمـــة الــبــحــريــة، اشــغــال 
ــرائـــط الـــبـــحـــريـــة، قــانــون  الـــخـ
مــنــع الـــتـــصـــادم، الــمــخــطــاف، 
االتصاالت،  والتخاريز،  العقد 

التقارير  كتابة  والــجــزر،  المد 
ــمــــواد  األمـــنـــيـــة وعـــــــدد مــــن الــ
الثانية  والمرحلة  القانونية(. 
وتشمل  العملية  المرحلة  هي 
)مـــعـــايـــنـــة مـــســـرح الــجــريــمــة، 
ــــراض وتـــفـــتـــيـــش الــســفــن  ــتـ ــ اعـ
المخدرات،  تهريب  ومكافحة 
فـــــــــــك وتــــــــركــــــــيــــــــب الـــــــســـــــالح 

والرماية(.
دورة  تــــســــتــــمــــر  بــــيــــنــــمــــا 
الـــســـبـــاحـــة الــتــأســيــســيــة مـــدة 
أســبــوعــيــن وتــشــمــل )تــمــاريــن 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وأســاســيــات 

السباحة(. 

خ����ف����ر ال���������ش����واح����ل ت���ف���ت���ت���ح ال��������دورة 
ال�����ش��ب��اح��ة ودورة  ل����اأف����راد  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
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بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
موفور  لفخامته  وتمنياته  تهانيه  خالص  عــن  فيها  سموه  أعــرب 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  هنأ 
حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى رئــيــس 
ــلـــى لــلــبــيــئــة سمو  الــمــجــلــس األعـ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب قائد 
بمناسبة  للقدرة،  الملكي  الفريق 
تتويج سموه بلقب بطولة )مونتل 
القدرة  لسباقات  الدولية  سينو( 
حــقــقــه  ومـــــا  كـــــم،   160 لـــمـــســـافـــة 
فرسان الفريق الملكي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة.
ونـــــوه ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
ــايــــة الـــســـامـــيـــة  ــالــــرعــ ــــن حـــمـــد بــ بـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــم جــاللــتــه  الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، ودعـ

مملكة  فــي  للرياضة  الــالمــحــدود 
الفروسية  رياضة  منها  البحرين، 
الخيل، ما عزز ما وصلت  وسباق 
ــن مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة  ــ ــه مـ ــيــ إلــ
محليًا وإقليميًا وعالميًا، وكذلك 
السمو  صاحب  ومتابعة  باهتمام 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الــوزراء، والذي أسهم في تطورها 

وتحقيقها لإلنجازات المشرفة. 
وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــاإلنـــجـــازات 
الملكي  الــفــريــق  يحققها  الــتــي 
للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر 
ودور سموه  آل خليفة،  بن حمد 
فـــي تــطــويــر ريـــاضـــة الــفــروســيــة 
ــيـــن  ــتـــويـ ــل عــــلــــى الـــمـــسـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
ــي  ــي، وهــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي والـ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
ــتــــزاز،  ــازات مــحــل فــخــر واعــ ــجــ إنــ

ضمن  الرفيعة  المكانة  وتحقق 
ــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي ريــاضــات  الـ
الـــفـــروســـيـــة، مــشــيــرًا ســـمـــوه إلــى 
اهــتــمــام ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد آل خليفة بتنمية الرياضة 

مزيٍد  تحقيق  نحو  المملكة  في 
مــن اإلنـــجـــازات الــريــاضــيــة ورفــع 
اسم المملكة في كافة المحافل 
دوام  لسموه  متمنًيا  الرياضية، 

التوفيق والنجاح. 

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيد  دولـــة  إلــى  تهنئة  برقية  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
اليمين  أدائـــه  بمناسبة  أســتــرالــيــا،  وزراء  رئــيــس  الــبــانــيــزي  أنــتــونــي 
الدستورية، متمنًيا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد 
والنماء  التطور  المزيد من  أداء مهامه بما يصب في تحقيق  في 

ألستراليا وشعبها.

ال���وزراء  رئي����س  العه���د  ول���ي 

اأ�س���تراليا وزراء  رئي����س  يهن���ئ 

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء 

�إريتري�ا ��س�تقالل  بذك�رى  يهن�ئ 

�ل���م���م���ث���ل �ل�����س��خ�����س��ي ل��ل��م��ل��ك ي���ه���ن���ئ ن��ا���س��ر 
ب�����ن ح����م����د ب���ال���ت���ت���وي���ج ب���ب���ط���ول���ة �ل����ق����درة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.

هــنــأ ســمــو الــشــيــخ علي 
نائب  خليفة  آل  خليفة  بــن 
رئيس مجلس الــوزراء، سمو 
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك 
وشــؤون  اإلنسانية  لأعمال 
الشباب قائد الفريق الملكي 
لـــلـــقـــدرة بــمــنــاســبــة حــصــول 
الـــمـــركـــز األول  عــلــى  ســـمـــوه 
كــــم ضــمــن   160 ســـبـــاق  فــــي 
بطولة مونتل سينو الدولية 
فرسان  حققه  ومــا  لــلــقــدرة، 

الـــفـــريـــق الــمــلــكــي مـــن نــتــائــج 
متقدمة في سباقات البطولة. 

البحرينية  الرياضة  أن  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  وأكــد 
واهتمام من  رعاية  به من  ما تحظى  بفضل  تقدًما ملحوًظا  تشهد 
آل خليفة ملك  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
الملكي  السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة  والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مما أسهم في تطور القطاع الرياضي وتحقيقه اإلنجازات اإلقليمية 
والعالمية، منوهًا بما يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
من دعم للرياضة البحرينية عزز من إنجازاتها وريادتها في منصات 

التتويج بمختلف المحافل الرياضية العالمية.
إلـــى أن هـــذا اإلنـــجـــاز الــمــشــرف يــضــاف لسلسلة  ــار ســمــوه  ــ وأشـ
الــريــاضــي،  الــمــجــال  فــي  البحرين  مملكة  حققتها  الــتــي  اإلنــجــازات 
الفتًا إلى النجاحات التي حققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو 
بدوام  لسموه  تمنياته  عن  معربًا  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
من  مزيٍد  نحو  للقدرة  الملكي  الفريق  قيادة  في  والنجاح  التوفيق 

النجاحات العالمية.

حم�د  ب�ن  نا�س�ر  يهن�ئ  خليف�ة  ب�ن  عل�ي 
بالف�وز بالمرك�ز �لأول ف�ي �س�باق �لق�درة

} سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

احــتــفــل قــســم طـــب الــعــائــلــة 
والعلوم  الطب  بكلية  والمجتمع 
العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
ــع مـــكـــتـــب مــنــظــمــة  ــ بــــالــــتــــعــــاون مـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــالــبــحــريــن 
العائلة  لطبيب  العالمي  باليوم 
بـــحـــضـــور مـــديـــر مــكــتــب مــنــظــمــة 
البحرين  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
تــســنــيــم عــطــاطــرة، ونـــائـــب رئــيــس 
ــايـــة  ــالـــرعـ ــيـــة بـ ــبـ الــــخــــدمــــات الـــطـ
الصحية األولية في وزارة الصحة 

الدكتورة منى التحو. 
وخالل كلمته بهذه المناسبة 
والــعــلــوم  الــطــب  كلية  عميد  بــيــن 
الــــطــــبــــيــــة األســــــــتــــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور 
على  أن  اهلل  ضــيــف  عــبــدالــحــلــيــم 
أساتذة وأطباء طب العائلة إدراك 
العالم  التي حدثت في  التغيرات 
ــة الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة  ــوجــ ــع مــ ــ مـ
المعلوماتية،  ثــورة  وهــي  الــرابــعــة 
في  تتمثل  المرحلة  هــذه  ســمــات 
جيل جديد من الطالب هو جيل 
الــتــقــدم الــعــلــمــي والــمــعــلــومــاتــيــة 
التي طالت كل شيء بما في ذلك 

القطاع الصحي.
وأشــــــــار عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
كــبــيــرة على  الــمــســؤولــيــة  أن  إلــــى 
الـــجـــامـــعـــات الســتــيــعــاب الــتــطــور 
ــاب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي واسـ ــ ــوجـ ــ ـــولـ ــنــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
وإدخالها  الحديثة  التكنولوجيا 

في التعليم الطبي. وأعطى أمثلة 
ــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة  عـــلـــى الــ
ــات الــذكــيــة  ــاعـ ــسـ ــالـ مــســتــشــهــدا بـ
الــــتــــي بــــاتــــت تـــعـــطـــي مـــعـــلـــومـــات 
متكاملة عن المؤشرات الحيوية، 
والطباعة الحيوية الثالثية التي 
ــاء بــشــريــة  أصــبــحــت تــطــبــع أعـــضـ
الــبــحــث  ألغـــــــــراض  أو  لــــلــــزراعــــة 
والتعليم. كما تطرق إلى التطور 
ــذي بــات  ــ فـــي مـــجـــال الــجــيــنــوم الـ
لجينات  متكاملة  خريطة  يعطي 
اإلنسان وتفاعالت العالج واألدوية 
المختلفة معها، إلى جانب تطور 

الجراحات الروبوتية واألتمتة في 
مجال التدخل الطبي. 

مــــن جــانــبــهــا تـــنـــاولـــت مــديــر 
العالمية  الصحة  منظمة  مكتب 
تسنيم  ــتـــورة  الـــدكـ الــبــحــريــن  فـــي 
عطاطرة الدور المهم والمحوري 
لطبيب العائلة في أي نظام صحي 
فعال على مستوى العالم وحاجة 
المنطقة الى عدد أكبر من أطباء 
الرعاية األولية لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.
وأكدت نائب رئيس الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة بــــالــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــــي  األولــــــــيــــــــة 
الرعاية  أن  التحو  منى  الدكتورة 
الــصــحــيــة األولـــيـــة فـــي الــبــحــريــن 
على  معتمدة  مستمر  تــقــدم  فــي 
العاملة  والــفــرق  الــعــائــلــة  أطــبــاء 
في مراكزها بشكل أساسي، حيث 
تــقــدم خــدمــات عــالجــيــة ووقــائــيــة 
الـــمـــراكـــز  مــعــظــم  وأن  مـــتـــمـــيـــزة، 
حـــالـــيـــا يـــغـــطـــي فـــيـــهـــا الــطــبــيــب 
عائلة   2600 يـــقـــارب  مـــا  الـــواحـــد 
متجاوزة بذلك المعدل الموصى 
ــل مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــبـ ــــن قـ ــه مـ ــ بـ

العالمية. 

أكــــد الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
للصحة حرص مملكة البحرين المستمر على 
الــصــحــيــة وتحقيق  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم 
التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
الــمــســتــمــرة لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
مجلس الوزراء، بما يصب في تطوير منظومة 
الخدمات الصحية وتلبية جميع االحتياجات 
الــصــحــيــة لــأهــالــي فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادرات 
ــامـــل الـــتـــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع  الـــتـــطـــويـــر الـــشـ

الصحي في المملكة.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، قــــام الـــفـــريـــق طبيب 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
ميدانية  بـــزيـــارة  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
في  والــكــويــت  البحرين  بنك  لمركز  تفقدية 
تم  والذي  المحرق،  الحد بمحافظة  منطقة 
اخــتــيــاره بــاإلضــافــة إلــى مــركــز حــالــة بوماهر 
الصحي بمنطقة المحّرق لتقديم الخدمات 
ساعة   24 مـــدار  على  الــمــحــرق  محافظة  فــي 
محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   9 ضمن 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يسهم فــي تــطــويــر واســتــدامــة 
خـــدمـــات الــقــطــاع الــصــحــي وتــعــزيــز كــفــاءتــه 

وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأكد الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
مــتــوافــقــًا  يــأتــي  الـــذاتـــي  التسيير  مــشــروع  أّن 
مــع بــرنــامــج الــحــكــومــة وتــجــســيــدًا لــأهــداف 
الــمــنــبــثــقــة مـــن رؤيــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
الرامية  الوطنية  لــلــمــبــادرات  وتنفيذًا   2030
لـــالســـتـــمـــرار فـــي تــحــســيــن جـــــودة الــخــدمــات 
واستدامتها  للمواطنين  المقدمة  الصحية 
التنافسية  العدالة  مبادئ  وفق  عالية  بجودة 
واالســتــدامــة والــــذي كـــان الــمــرتــكــز األســاســي 
إلطـــالق بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الوطني 

)صحتي(. 

ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــدكــتــور عــبــدالــوهــاب 
محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية 
ــار بــرنــامــج  ــ األولـــيـــة خـــطـــوات الــعــمــل فـــي إطـ
ــذاتـــي الــــذي يــتــمــثــل فـــي تحويل  الــتــســيــيــر الـ
الــمــراكــز الــصــحــيــة إلـــى مــراكــز ذاتــيــة اإلدارة 
ــات الــرعــايــة  ــودة خـــدمـ ــ ــل تــحــســيــن جـ مـــن أجــ
الــصــحــيــة، حــيــث يــهــدف الــمــشــروع إلـــى منح 
الــمــواطــن حــريــة االخــتــيــار وتــوفــيــر مــســارات 
والتنسيق  الخدمات  جــودة  لتطوير  عالجية 
وتحسين  الخدمات  مقدمي  بين  والــتــواصــل 
الــرقــابــة واتــخــاذ الــقــرار واالســتــخــدام األمثل 

للموارد المالية والبشرية.

ب��رن��ام��ج  م�����س��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع  لل�سحة«  »�لأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
�ل��ت��ي�����س��ي��ر �ل���ذ�ت���ي ب��م��رك��ز �ل��ب��ح��ري��ن و�ل���ك���وي���ت ب��ال��ح��د

} جانب من الزيارة التفقدية.

�ل����ط����ب����ي����ب �ل�������و�ح�������د ف������ي �أك������ث������ر �ل����م����ر�ك����ز 
ع��ائ��ل��ة  2600 ي����ق����ارب  م����ا  ف��ي��ه��ا  ي��غ��ط��ي  �ل�����س��ح��ي��ة 

} جامعة الخليج العربي تحتفل باليوم العالمي لطبيب العائلة.

} محافظ الجنوبية يزور عددا من المرافق العامة.

أن  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  أكــد  المناسبة  وبهذه 
التواصل  تعزيز  فــي  جــهــودهــا  مــواصــلــة  على  حريصة  المحافظة 
واالستماع  األهــالــي  احتياجات  لتفقد  المناطق  بكافة  الميداني 
لحضرة  السديدة  للتوجيهات  تنفيذًا  ومتطلباتهم،  لمقترحاتهم 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
المفدى، ودعم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
التواصل  تعزيز  أن  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأكــد 
الميداني يعد ركيزة أساسية في عمل المحافظة لدوره في االطالع 
على احتياجات المواطنين من كثب والوقوف على جودة ومستوى 
الخدمات المقدمة لهم، حيث شملت الزيارة خطة لتطوير مصلى 
الرفاع من  بمدينة  الكائن  المصلى  العيد بشكل متكامل، بوصف 
المعالم المهمة بالمحافظة الجنوبية، حيث رافق سموه بالزيارة 

فضيلة الشيخ د. راشد الهاجري رئيس مجلس األوقاف السنية.
الرفاع  الجنوبية سوق  المحافظة  بعدها تفقد سمو محافظ 
الــمــركــزي الــجــديــد وذلـــك ضــمــن حـــرص واهــتــمــام ســمــوه بمتابعة 
الـــمـــشـــاريـــع الــقــائــمــة لــتــحــقــق الــــــرؤى والــتــطــلــعــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
للمحافظة الجنوبية بالتنسيق والشراكة مع مختلف القطاعات، 
حيث اطــلــع ســمــوه على الــمــشــروع ومــراحــل إنــجــازه والـــذي يعتبر 
إلى تلبيته  التراثية بالمحافظة الجنوبية نظرًا  المعالم  من أهم 
عبداللطيف  المهندس عاصم  وذلك بحضور  األهالي،  احتياجات 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والعقيد فهد مسامح رئيس 

مركز شرطة الرفاع الشرقي.
الشيخ خليفة بن علي  أكد سمو  الميدانية  الزيارة  وفي ختام 
اســتــمــرار  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المختصة بالصورة التي 
يتطلع إليها األهالي، وتقديم أفضل مستوى للخدمات في المجال 
الخدمي والتنموي، مشيدًا سموه بمستوى التعاون والتنسيق مع 

الجهات المعنية لدورها في متابعة احتياجات االهالي.

�لعم�ل �س�ير  يتفق�د  �لجنوبي�ة  محاف�ظ 
ب��ب��ع�����س م�����س��اري��ع م��دي��ن��ة �ل��رف��اع

خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  قــام 
محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة ميدانية لتفقد عدد من 
المرافق العامة والمنشآت بمدينة الرفاع، ضمن سلسلة من 
الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المحافظة حيث شملت 
تعكس  التي  األهالي،  ومقترحات  احتياجات  متابعة  الزيارة 

حرص سموه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وســـيـــقـــام مـــعـــرض ومــلــتــقــى 
يـــوم الــمــهــن بــمــشــاركــة أكــثــر من 
48 جــهــة مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
ــــث ســـتـــعـــرض  ــيـ ــ والـــــــــخـــــــــاص، حـ
ــة الـــشـــواغـــر  ــاركـ ــات الـــمـــشـ ــهـ الـــجـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة لــطــلــبــة وخـــريـــجـــي 
ــالل مــعــرض  ــ ــة مــــن خــ ــعـ ــامـ الـــجـ
الــــــمــــــهــــــن، كـــــمـــــا ســـيـــســـتـــعـــرض 
المحاور  الملتقى مجموعة من 
ريــادة  الــضــوء على  الــتــي تسلط 
االقتصاد،  مستقبل   - األعــمــال 
ــادة هــنــدســة اإلجــــــراءات من  ــ وإعـ

منظور التحول اإللكتروني.
ــهــــدف مــلــتــقــى ومـــعـــرض  ويــ
الــمــهــن الـــتـــاســـع الـــــذي تــشــارك 
العام  القطاعين  مــن  جــهــات  بــه 
ــاص إلـــــى تـــعـــريـــف طــلــبــة  ــ ــخـ ــ والـ
ــوق  ــات سـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــاحـ ــة بـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــل مــــن األيــــــــدي الــعــامــلــة  ــمـ ــعـ الـ
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة والـــــمـــــؤهـــــلـــــة، 
ــــة إلــــــى إطــــــــالع أصـــحـــاب  ــــافـ إضـ
التعليم  مــخــرجــات  على  العمل 
الـــجـــامـــعـــي ومـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة 
الطلبة  لــدى  والمهنية  العلمية 
والخريجين في كليات الهندسة، 
ــقـــوق،  والـــحـ ــوم،  ــلــ ــعــ والــ واآلداب 
والـــعـــلـــوم اإلداريـــــــة وغـــيـــرهـــا من 
التي  األكــاديــمــيــة  الــتــخــصــصــات 
تطرحها الجامعة. وأوضح رئيس 
مجلس األمناء األستاذ الدكتور 
وهيب الخاجة أن معرض المهن 
ـــرة تــحــاكــي  يــعــتــبــر بــيــئــة مـــصـــغَّ
يمثل  حــيــث  الــعــمــل،  ســـوق  بيئة 
الـــخـــطـــوة األولــــــى خـــــارج أســــوار 
ــن الــطــالــب  الــجــامــعــة الــتــي تــمــكِّ
من الخوض في معترك الحياة 
العملية بسالسة وجدارة، مشيرًا 
التنافسية  روح  تصاعد  أن  إلــى 
بالجامعة  دفــع  العمل  ســوق  في 
ـــى االهـــتـــمـــام بــالــطــلــبــة أكــثــر  إلــ
الفرص  على  حصولهم  لضمان 

الوظيفية المالئمة.

أن المعرض يشكل  وأضــاف 
خـــطـــوة نـــاجـــحـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
ــارب بـــيـــن مــا  ــقـ ــتـ الـــمـــزيـــد مــــن الـ
تطلبه  ومــا  الطلبة  إليه  يطمح 
سوق  في  والمؤسسات  الشركات 
ــل، حـــيـــث تــكــمــن أهــمــيــتــه  ــمـ ــعـ الـ
كونه  فــي  الــطــلــبــة  إلـــى  بالنسبة 
على  التعرف  فرصة  يوفر  يــومــًا 
التي  المهنية  القطاعات  ــواع  أنـ
ــب تـــخـــصـــصـــات الـــطـــلـــبـــة،  ــاسـ ــنـ تـ
ــارة  ــهــ ــمــ ــرة والــ ــبــ واكــــتــــســــاب الــــخــ
ــيــــرة  فــــــي مـــــجـــــال تــــقــــديــــم الــــســ
العمل  مقابلة  واجتياز  الذاتية 

بنجاح. 
ــه أكـــــــــد رئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
الجامعة األستاذ الدكتور غسان 
منذ  حرصت  الجامعة  أن  عــواد 
العمل  رفــد ســوق  تأسيسها على 
بنخبة  والــخــلــيــجــي  الــبــحــريــنــي 
مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن الــمــتــمــيــزيــن 
منوهًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
طلبة  تميز  فــي  الفضل  أن  إلــى 
ــع إلــــــى حـــرص  ــرجــ ــة يــ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــة الــطــلــبــة  ــايـ الــجــامــعــة عــلــى رعـ
قبل  العملي  الــتــدريــب  وتلقيهم 
اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الــتــخــرج؛ 
ــلــــى ســـهـــولـــة  ــم عــ ــاعــــدهــ ــســ مـــــا يــ
ــي ســــــوق الــعــمــل  ــ االنــــــخــــــراط فـ
الخبرات  اكتسابهم  فــي  ويسهم 

الكافية للعمل.
وصــــــــرح رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
ــعـــرض الـــمـــهـــن بــنــســخــتــه  ــأن مـ ــ بـ
الــتــاســعــة يـــأتـــي هــــذا الـــعـــام في 
ــازات  ــ ــجــ ــ ظـــــل ســـلـــســـلـــة مـــــن اإلنــ
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــجــامــعــة على 
األكاديمية  المستويات  مختلف 
ــذي يشكل  ــ الـ ــر  ــ واإلداريـــــــــة، األمـ
للمضي  الــجــامــعــة  إلدارة  دافــعــًا 
ــي مــســيــرة  قـــدمـــا واالســـتـــمـــرار فـ
ينعكس  بــمــا  والـــنـــجـــاح  الــتــمــيــز 
المخرجات  على  إيجابي  بشكل 

التعليمية للجامعة والطلبة. 

ج���ام���ع���ة �ل���ع���ل���وم �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ن��ظ��م 
م��ل��ت��ق��ى وم��ع��ر���س ي����وم �ل��م��ه��ن �ل��ت��ا���س��ع

والتنمية  العمل  وزيــر  بن محمد حميدان  رعاية جميل  تحت 
الخريجين  وشــــؤون  المهني  الــتــطــويــر  مكتب  ينظم  االجــتــمــاعــيــة 
بعمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية فعاليات ملتقى 
األربعاء  غــدًا  سيقام  الــذي  التاسعة  بنسخته  المهن  يــوم  ومعرض 
والجهات  المتحدثين  25 مايو 2022، بمشاركة نخبة من  الموافق 
الموقع  على  أسبوع  مــدة  ويستمر  والــخــاص،  العام  القطاعين  من 

اإللكتروني للجامعة.

أوصــــت الــلــجــنــُة االســتــشــاريــُة لــإلطــار الــوطــنــي لــلــمــؤهــالت في 
والتدريب  للتعليم  مؤسسة  بـــإدراج  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة 
ا ُتْطَرُح في 4 مؤسسات للتدريب  المهني، وتسكيِن )35( مؤهاًل وطنّيً
ا؛  المهني على اإلطار الوطني للمؤهالت، وإسناد )12( مؤهاًل أجنبّيً
باإلضافة  واإلسناد،  والتسكين  اإلدراج  ومعايير  الستيفائها شروط 
في مؤسستين  ُتــْطــَرُح  وطنية  )8( مؤهالت  من  التحقق  إعــادة  إلــى 

للتعليم العالي.
جــاء ذلــك خــالل االجــتــمــاع الــثــالــث للجنة االســتــشــاريــة للعام 
الحالي 2022، الذي ُعِقَد عن ُبعد برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة 
أعضاء  وبحضور  السندي،  طارق  الدكتور  والتدريب  التعليم  جودة 

اللجنة.

جودة �لتعليم تو�سي باإدر�ج 35 موؤهال

} د. محمد مبارك يجتمع مع »الجودة«.

ــار الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــدائــمــيــن بــيــن وزارة الــتــربــيــة  فـــي إطــ
محمد  الدكتور  اجتمع  والتدريب،  التعليم  جودة  وهيئة  والتعليم 
مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بالرئيس التنفيذي 

لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق محمد السندي.
التنسيق  القائمة وخطوات  االستعدادات  االجتماع  وقد بحث 
الــوزارة والهيئة لتنفيذ مشروع نقل اإلشــراف على امتحانات  بين 
الصفين التاسع والثاني عشر من وزارة التربية والتعليم إلى هيئة 

جودة التعليم والتدريب وفق الخطة المعتمدة لذلك.
واللوجستية  والمالية  البشرية  المتطلبات  مناقشة  تمت  كما 
لضمان حسن التنفيذ واإلنجاز، باإلضافة إلى استعراض الخطوط 
العريضة لمتطلبات الشراكة المجتمعية والخطة اإلعالمية التي 

يتم التنسيق بشأنها عبر فريق مشترك بين الجانبين.

ب����ح����ث م���ت���ط���ل���ب���ات خ����ط����ة ن��ق��ل 
�لإ�������س������ر�ف ع���ل���ى �لم���ت���ح���ان���ات

أّكد مسؤولون بشركات محلية 
لـــإلنـــتـــاج الـــــزراعـــــي واالســـــتـــــزراع 
ــاحـــب  صـ ــرة  ــ ــضـ ــ حـ أن  الـــســـمـــكـــي 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
هو الداعم األول لتعزيز استدامة 
األمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــــــي مــمــلــكــة 
توجيهات  بأن  منوهين  البحرين، 
الطريق  جــاللــتــه رســمــت خــارطــة 
ــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة  ــنـ ــبـ لـ
ــنــــّوهــــيــــن  ــي، ومــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ ــأمـ ــ لـ
المستمرة  والــمــتــابــعــة  بــالــحــرص 
الملف من  بها هذا  التي يحظى 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

الوزراء.
المبذولة  الجهود  إن  وقــالــوا 
إنــتــاج األغــذيــة  فــي دعــم وتوسيع 
الزراعية  المجاالت  مختلف  في 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة والــبــحــريــة، 
قـــوة دافـــعـــة نــحــو تحقيق  تــشــكــل 

ــتــــدام بــمــا  ــي مــــســ ــنــ ــاد وطــ ــتــــصــ اقــ
التي  المملكة  توّجه  مع  ينسجم 
تــتــخــذ األمــــن الــغــذائــي كــأولــويــة 
وطنية عبر خططها المستقبلية.

وفي هذا الصدد، ذكر الشيخ 
ــن عـــلـــي آل  ــن خــلــيــفــة بــ راشــــــد بــ
خليفة مدير عام مزارع الجزيرة، 
صــاحــب  حــــضــــرة  ــات  ــهـ ــيـ تـــوجـ أن 

حفظه  المفدى  الملك  الجاللة 
اهلل ورعاه، بتعزيز األمن الغذائي 
واالســـتـــثـــمـــار فـــيـــه، تـــؤكـــد أهــمــيــة 
حشد  وضـــرورة  الملف  هــذا  ودور 
ــانــــات والــجــهــود  ــكــ الــــمــــوارد واإلمــ
لــتــوفــيــر مــنــظــومــة اكـــتـــفـــاء ذاتـــي 

متكاملة.
وأشــــــــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــــى دعـــــــمـــــــه 

ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ
لـــأمـــن الــــغــــذائــــي ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا، 
ــنـــه مــــــن مـــــــبـــــــادراٍت  ومــــــــا تـــتـــضـــمـ
هـــامـــة تــشــمــل تــخــصــيــص مــواقــع 
مـــتـــعـــددة لــــالســــتــــزراع الــســمــكــي 
على  والتركيز  النباتي،  واإلنــتــاج 
تــطــويــر الــــقــــدرات الــوطــنــيــة في 
إلى  الغذائية،  الصناعات  مجال 
جــانــب الــتــوجــه نــحــو رفــــع نسبة 
على  والحفاظ  المحلي،  اإلنتاج 
خــبــرة أصــحــاب الــمــهــن الــزراعــيــة 
والسمكية ليكونوا جزءًا هامًا في 

تطوير األمن الغذائي.
المهندس  قــال  ومــن جــانــبــه، 
أحـــــمـــــد مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــكــــريــــم 
بوجيري صاحب شركة »دار أكوا«، 
إن مملكة البحرين تتبّنى أفضل 
الحلول لتطوير مجاالت االكتفاء 
الذاتي الغذائي، مؤكدًا أن حضرة 
المفّدى  الملك  الجاللة  صاحب 
الداعم األول لتحقيق األمن  هو 

الغذائي في المملكة.

دع���م كام���ل لتعزي���ز منظوم���ة �لأم���ن �لغذ�ئ���ي ف���ي �لمملك���ة

} أحمد بوجيري.} الشيخ راشد بن خليفة.
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سلمان  الشيخ  طبييب  اللواء  كشف 
بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي عــن رصـــد زيـــادة 
الراغبين في  المرضى  مطردة في أعداد 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
مــنــذ افــتــتــاحــه حــتــى الــيــوم، إذ كـــان عــدد 
ووصــلــت   .2012 فــي  ســريــرا   120 األســــرة 
إلى  حاليا  لــأســرة  االستيعابية  السعة 
اإلدارة  أن  إلــى  النظر  الفتا  ســريــرا،   348
وتعمل  التوسعية  مشاريعها  في  نجحت 
الكاملة  االستيعابية  )بطاقتها(  حاليا 
لــأســرة فــي مــعــظــم األقـــســـام واألجــنــحــة 
حجم  في  الكبيرة  الــزيــادة  مع  لتتناسب 
ــنـــشـــاط فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى.. حـــيـــث تــم  الـ
بــالــعــيــادات  مــريــضــا   2389483 تــســجــيــل 
بمستشفى  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ  الــخــارجــيــة 
األول من  فـــي  الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد 
ما  اســتــقــبــل  حــيــن  فـــي   .2011 ديــســمــبــر 
العناية  أقسام  في  مريضا   12839 يقارب 
القصوى للبالغين والخدج منذ افتتاحها 

في عام 2012.
ــة  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ يــــــأتــــــي ذلــــــــــك ضـــــمـــــن احــ

العاشرة  السنوية  بــالــذكــرى  المستشفى 
المستشفى  إدارة  أن  موضًحا  لتأسيسه؛ 
ــديــــم خــــدمــــاتــــه مــن  ــقــ ــلــــى تــ ــــت عــ ــــرصـ حـ
وطــبــي  إداري  فـــريـــق  تــخــصــيــص  خـــــالل 
عـــلـــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات مــــن الـــكـــفـــاءة 
والطبية  اإلنشائية  التجهيزات  وتوفير 
والمناهج  التقنيات  وأحـــدث  المتقدمة 
أفضل  متبنين  والتشخيصية،  الطبية 
الممارسات العالجية، اإلدارية، التدريبية 

والبحثية.
وقال إن وحدة الطوارئ شهدت تردد 
منذ  مــراجــعــا   6197536 عــلــى  يـــربـــو  ــا  مـ
أشـــارت  فيما  2012؛  أبــريــل  فــي  افــتــتــاحــه 
أجــــرى  الــمــســتــشــفــى  أن  اإلحــــصــــائــــيــــات 
وقيصرية  طبيعية  لـــوالدة  حــالــة   18311

خالل الـ10 سنوات الماضية.
وأكد أن المستشفى يضم فريقا طبيا 
ومؤهال  خبرة  وذا  متخصصا  وتمريضيا 
الســتــقــبــال أي حــالــة مــرضــيــة، حــيــث تم 
وذلــك  يــقــارب 142777 عملية،  مــا  إجـــراء 
الجراحية  العمليات  أقسام  افتتاح  منذ 
في يناير2012؛ مشيرا الى تنفيذ العديد 

مـــن الــتــدشــيــنــات واالفـــتـــتـــاحـــات أهــمــهــا: 
أسهم  والــذي  الشمسية،  الطاقة  مشروع 
في إنتاج طاقة متجددة نظيفة وتحقيق 
تــرشــيــد اســتــهــالك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
افــتــتــاح وحـــدة الخصوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وأطــفــال األنــانــيــب، مــركــز الــطــب الــنــووي 
والـــنـــظـــائـــر الــمــشــعــة، ومــخــتــبــر أمــــراض 
الدماغية، ونظام  النوم، وحدة الجلطات 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــطــبــيــة، بــاإلضــافــة 
المحدث  الماموجرام  جهاز  تركيب  إلــى 
تسهيل  ــو  وهــ الـــثـــدي،  أورام  لــتــشــخــيــص 
ألم  بـــدون  تلقائيا  الــخــزعــة  أخــذ  عملية 
المبكر  الكشف  إلمكانية  عالية  وبــدقــة 
ــانــــب تــدشــيــن  ــى جــ ــ ــان.. إلــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ عــــن الـ
الصيدلية الذكية اآللية في المستشفى، 
والتي ساهمت في صرف األدوية وخفض 
إلى  الــدوائــيــة  األخــطــاء  وقـــوع  احتمالية 
درجة الصفر؛ فيما تشير إحصائيات الى 
ــي 4 مــاليــيــن صــرفــيــة  ــرف األدويـــــــة هـ صــ

دوائية خالل الثالثة أعوام األخيرة.
مـــن جــانــبــه ذكـــر الــعــمــيــد بــروفــيــســور 
هــشــام يــوســف عــلــي آل الـــريـــس الــمــديــر 

العام للشؤون الطبية واستشاري أمراض 
وجـــــراحـــــة األنـــــــف واألنـــــــــف والـــحـــنـــجـــرة 
التعامل مع جائحة  أنه تم  بالمستشفى 
ــي إذ تــــم إنـــشـــاء  ــرافـ ــتـ ــا بــشــكــل احـ ــورونــ كــ
وتطبيق  بالمستشفى  الــتــطــعــيــم  مــركــز 
ــتـــرازيـــة مـــع االســتــمــرار  اإلجـــــــراءات االحـ
ومواصلة  الطبية  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
الــخــدمــات الــعــالجــيــة عـــن ُبـــعـــد، كــمــا تم 
اســتــقــبــال مــرضــى الــعــنــايــة الــمــركــزة من 
حاالت  وعــالج  الطبي  السلمانية  مجمع 
مناطق  جميع  مــن  الدماغية  الجلطات 
ــيـــص عــــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــقـ الـــمـــمـــلـــكـــة وتـ

الجراحية غير العاجلة.
الحسن  الدكتورة دالل  أضافت  فيما 
الــمــديــر الــعــام لــلــشــؤون اإلداريـــــة ومــديــر 
بالمستشفى  واالحــتــراف  التعليم  مركز 
الصحية  الرعاية  أكاديمية  إنشاء  تم  أنه 
بالمستشفى إذ تم تدريب ما يقارب 1400 
عــلــى أحــــدث الــمــســتــجــدات فـــي الــمــجــال 
أكثر من  إلى تخريج  باإلضافة  الصحي، 

350 ممرضا عمليا خالل عام 2021.
ــر كــشــف الــبــروفــيــســور  مـــن جــانــب آخـ

ــيــــاس فـــاضـــل مـــديـــر مـــركـــز الــبــحــريــن  الــ
وبدأ  االورام  افتتاح مركز  تم  أنــه  لــأورام 
بطاقة   2019 فبراير  فــي  رسمًيا  تشغيله 
بأنه  مفيًدا  سريًرا،   120 تبلغ  استيعابية 
أســرة مع   206 بالمركز  األســـرة  عــدد  بلغ 
الـــزيـــادة الــمــطــرة ألعــــداد الــمــرضــى، 150 
األورام  لمرضى  حــصــًرا  مخصصة  منها 

وأمراض الدم.
فاضل  الياس  البروفيسور  أشــار  وقد 
ناقش  لــأورام  الوطني  المجلس  أن  إلــى 
ــا يـــزيـــد عــلــى 3000  ــد مـ ــ ــام واحـ خــــالل عــ
حالة؛ مشيرا الى تدشين أحدث التقنيات 
األورام، من  في تشخيص وعــالج مرضى 
الذي   MR- LINAC تدشين جهاز  أهمها 
الــشــرق األوســـط  ثــانــي جــهــاز فــي  يعتبر 
األورام  ELEKTAلعالج  شركة  من  واألول 
السرطانية، وجهاز  PT/MR وهو األحدث 
عالميا في الكشف عن األورام السرطانية 
التقنيات  من  العديد  وغيرها  الدقيقًة، 
الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب تـــوافـــر الــكــفــاءات 
والخبرات من ذوي الباع الطويل في هذا 

المجال.
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الحراك االنتخابي الذي نشهد اليوم استعدادا لمجلس نيابي 
ومجلس بلدي، في دورته السادسة، قبل موعد االنتخابات بأشهر، 
البحريني  الشعب  اهــتــمــام  ويعكس  رفــيــع،  ديمقراطي  مظهر  هــو 
بالشأن السياسي، والمشاركة في صنع القرار، والرغبة في التطوير 
التنموية  والــمــســيــرة  الــمــشــروع اإلصـــالحـــي  أن  ويــؤكــد  الــمــســتــمــر، 
السامية  األهـــداف  حققا  المفدى  الملك  جاللة  بقيادة  الشاملة 

لخدمة الوطن والمواطن، ورسم المستقبل الزاهر.
بــيــان نسبة مــشــاركــة الناخبين،  الــســابــق ألوانـــه  يــكــون مــن  قــد 
أكثر،  ســتــزداد  أنها  الــواضــح  من  المرشحين  نسبة  مــؤشــرات  ولكن 
الوعي  ويعكس  البحرين،  لمملكة  ويحسب  إيجابي،  مؤشر  وهــذا 
المجتمعي نحو المشاركة، والمساهمة في نهضة البالد من خالل 

المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة معا.
بها  تــقــوم  الــتــي  المضاعفة  الــجــهــود  إلـــى  هــنــا  ــارة  اإلشــ ينبغي 
اإلعالمية  والــوســائــل  الوطنية  والــصــحــافــة  الرسمية  الــمــؤســســات 
لتشجيع المشاركة، ترشيحا وانتخابا، ومن الطبيعي جدا أن نشهد 
التنافس االنتخابي بين الجميع، وهو حق مشروع ومكفول، طالما 
انتخابي  وإن شهد بعض تجاوزات، سببها حماس  بالقانون،  التزم 
أو أسلوب سياسي مقبول، ألنه في نهاية المطاف جزء من المشهد 

الديمقراطي العام الواجب تقبله.
ــده الــمــرفــوض فــقــط فـــي الـــحـــراك االنــتــخــابــي هـــو فــرض  وحــ
أن  تحاول  والــذي  وحقهم،  وإرادتهم  الناخبين  وعي  على  الوصاية 
تبثه وتشيعه بعض منصات، من خالل تسفيه مرشح معين، بحجة 
شكله أو مكانته، أو طبيعة وظيفته وعمله، وحتى خبرته.. أو من 
خالل مهاجمة مرشح معين واإلساءة له بشكل شخصي.. لذا وجب 
التنويه والبيان أن بعض الممارسات والتعليقات قد توقع صاحبها 
تحت طائلة القانون، وهنا يأتي دور المؤسسات القانونية لتذكير 

الجميع بها. 
نــحــن مــقــبــلــون عــلــى إجــــازة صــيــفــيــة، ودرجــــة حــــرارة مرتفعة، 
وســوف  االنــتــخــابــي،  والــنــشــاط  الــحــراك  عــلــى  بالتأكيد  ستنعكس 
ممن  والــســن،  العمر  بحكم  جــديــدة  انتخابية  كتلة  دخـــول  نشهد 
الــقــادم،  الــديــمــقــراطــي  الــتــرشــح واالنــتــخــاب فــي المشهد  لــه  يحق 
الشعب  أن  الماضية  ــدورات  الــ فــي  االنتخابي  الــحــراك  أثــبــت  وقــد 
البحريني وخاصة الشباب منهم لديهم الرغبة الكبيرة في الشراكة 

والمشاركة.
ــالن الــمــرشــحــيــن رغــبــتــهــم فـــي الــتــرشــح، وتــحــركــاتــهــم  ومـــع إعــ
ونــشــاطــهــم، وتــصــريــحــاتــهــم وبــيــانــاتــهــم، وزيــاراتــهــم وتــواصــلــهــم مع 
هــذا من  بــأن  نــؤمــن  أن  االنــتــخــابــيــة، يجب  الــدوائــر  فــي  الناخبين 
محبطة،  بتعليقات  لهم  الــتــعــرض  دون  مــن  وواجــبــهــم،  بــل  حقهم 
على غرار أن فالن ترشح للوجاهة، وفالن ترشح من أجل المكافأة، 
المنصب..  إلــى  وذاك يطمح  الكرسي،  في  رغبة  يــزورنــا  هــذا  أن  أو 
العالم  في  الديمقراطي  المشهد  في  االنتخابي  الحراك  أن  ذلك 
ويعلن  الــنــاخــب،  وينشط  يتحرك  أن  ويستلزم  يستوجب  أجــمــع، 
وال  ويتواصل،  ويــزور  والوطن،  الناخبين  لخدمة  وأهدافه  برامجه 
تمنياتنا  أي مرشح.. مع خالص  على  وصّيا  يكون  أن  يحق ألحد 

بالتوفيق للجميع.

�لمهرجان  في  ت�سارك  �لثقافة  هيئة 
و�لمجوهر�ت  للذهب  �الأول  �لدولي 

ــي الــمــهــرجــان  ــارك هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـ ــشـ تـ
الدولي األول للذهب والمجوهرات الذي يقام في مدينة بخارى 
الفترة من 21 حتى 25 مايو 2022،  أوزبكستان خالل  بجمهورية 
ومّثلت هيئة الثقافة في المهرجان األستاذة شوق العلوي مديرة 

إدارة الحرف اليدوية بالهيئة. 
ــة بعنوان  وقــّدمــت األســـتـــاذة شـــوق الــعــلــوي يـــوم 22 مــايــو ورقـ
التاريخي  االرث  البحرين:  مملكة  فــي  الــذهــب  وصياغة  تطريز 
مملكة  في  الذهب  صناعة  تاريخ  حــول  تحدثت  حيث  والثقافي، 
المملكة  وتقاليد سكان  بعادات  الصناعة  وارتباط هذه  البحرين 
باإلضافة إلى مراحل تطور صياغة الذهب والتطريز بأنواعه في 

البحرين. 
وتحدثت العلوي عن تاريخ وجود الذهب في مملكة البحرين 
بحسب ما تشير أقدم االكتشافات األثرية في العصر الدلموني، 
في  الذهبية  القطع  مــن  الــعــديــد  التنقيب  بعثات  وجـــدت  حيث 
والبحرين  العصر اإلسالمي  إلى  وتايلوس وصواًل  دلمون،  عصور 
الحديثة. وأوضحت أن هذه االكتشافات أظهرت الحرفية الكبيرة 
التي كان يمتلكها سكان هذه الحضارات في صناعة الذهب، سواًء 
والصكوك،  والزينة،  الطقوس،  في  آنــذاك  الذهب  استخدام  كــان 

والسيوف.
ــاذة شــوق  ــتـ وبــاالســتــعــانــة بــالــصــور الــتــوضــيــحــيــة أشــــارت األسـ
الــعــلــوي إلـــى تــأثــيــرات الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة فــي صــيــاغــة الــذهــب 
المحلية،  التصاميم  بجماليات  وامتزاجها  الشرق  من  القادمة 
ــودة الــلــؤلــؤ البحريني ونــقــاوتــه. وذكــــرت في  يــضــاف إلـــى ذلـــك جـ
والتي  البحرين  مملكة  في  الحكومية  الجهود  تفاصيل  حديثها 
الممارسات  أفضل  وتكريس  الــذهــب  صناعة  حفظ  فــي  ساهمت 

لتطوير هذه الصناعة بما يضمن تألقها في األسواق العالمية. 
ــاء  ــ ــــدم األزيـ وفــــي الــمــحــور الــثــانــي تـــم تــقــديــم عــــرض عـــن أقـ
النسائية في مجموعة متحف البحرين الوطني والتي تعود إلى 
البحرين  حاكم  قرينة  خليفة،  آل  سلمان  بنت  عائشة  الشيخة 
حيث  1932م(،  إلـــى  )1869م  خليفة  آل  عــلــي  بــن  عيسى  الــشــيــخ 

تنوعت أساليب تطريز خيوط الذهب وتفردت نقوشها. 
لــلــذهــب والــمــجــوهــرات يعقد  الـــدولـــي  الــمــهــرجــان  يــذكــر أن 
بهدف  أوزبكستان  بجمهورية  بخارى  مدينة  في  األولــى  بنسخته 
إلى  الشباب عليها،  وتدريب  والمجوهرات  الذهب  تطوير تصنيع 
وظائف  خلق  إلــى  المهرجان  على  القائمون  يتطلع  ذلــك  جانب 
جديدة وتعميم ممارسات فضلى لهذه الصناعة إلظهار التقاليد 
الثقافية الوطنية وتصديرها إلى العالم كعالمة تجارية وطنية.  

ويضم المهرجان معارض ومؤتمرًا علميًا حول »آفاق صناعة 
ــى الــعــديــد من  الــذهــب والــمــجــوهــرات الــتــقــلــيــديــة« بــاإلضــافــة إلـ
وورش  الموسيقية،  والحفالت  والــمــعــارض  التقديمية  الــعــروض 

تدريبية. 

ــرة  ــبــ ــمــ الــ ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ  أعـ
ــا طــــــرح نــســخــة  ــهـ ــزمـ الــخــلــيــفــيــة عـ
إثـــــراء لطلبة  بــرنــامــج  خـــاصـــة مـــن 
الـــمـــدرســـة الــكــنــديــة فـــي الــبــحــريــن، 
ــــك بــطــلــب مــنــهــم، حــيــث سيتم  وذلـ
ــج وفــــًقــــا  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــار قــــيــــم الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الحــتــيــاجــاتــهــم وتــقــديــمــهــا مــن قبل 
ــــك في  مــدربــيــن مــتــخــصــصــيــن، وذلـ
ــدة 6 أســـابـــيـــع،  ــمـ مـــقـــر الـــمـــدرســـة لـ

اعتباًرا من تاريخ 15 مايو 2022.
ــا،  ــًيـ ــوعـ ــبـ ــن أسـ ــيـ ــرتـ وبــــمــــعــــدل مـ
سُتعقد ورش عمل تفاعلية وأنشطة 
البرنامج،  بدنية تتمحور حول قيم 
تحمل  بــالــنــفــس،  الــثــقــة  ــــي:  وهـ أال 
العمل  الضغط،  المسؤولية، تحمل 
الجماعي، التواصل الفعال، البحث 
عـــن الــكــنــز، الــتــخــطــيــط، الــمــبــادرة، 
اإلبـــــداع، وضـــع األهـــــداف، ومــشــروع 
هــذا  تصميم  تــم  وقـــد    .Ithra talk
دراسة  اعتماد  عبر  الرائد  البرنامج 
ليتمكن  الــمــشــاركــيــن،  احــتــيــاجــات 
ويطور  ذاتــه  اكتشاف  من  المشارك 
ــيـــهـــا مـــــهـــــاراتـــــه، وذلــــــــك بــتــوجــيــه  فـ
نــحــو تحقيق  الــشــبــابــيــة  الـــطـــاقـــات 

الــتــي تشهدها  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
برنامج  ويحرص  البحرين.  مملكة 
وإبرازها  المواهب  إثراء على صقل 
وتنمية  تــطــويــر  عــلــى  الــتــركــيــز  مـــع 
أبرزها:  المهمة،  المهارات  من  عدد 
الــــمــــهــــارات الــتــوظــيــفــيــة والــتــقــنــيــة 
واالجتماعية والحياتية، عالوة على 
إدارة عمل المشاريع، وتعرف الحياة 

الجامعية والمهن وغيرها.

ويــــهــــدف بــــرنــــامــــج إثــــــــراء إلـــى 
الشخصية  الــشــبــاب  مــهــارات  تعزيز 
والحياتية، وغرس ثقافة العطاء في 
في  والمساهمة  والوطن،  المجتمع 
أهــدافــهــم، وذلــك عــن طريق  تكوين 
االنــشــطــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة التي 
للبرنامج  التعليمية  القيم  تغرس 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــدربـــيـــن يــتــمــتــعــون 

بخبرة عريقة في هذا المجال.

»�لمبّرة �لخليفية« تقدم ن�سخة خا�سة من برنامج
�لكندي�ة �لمدر�س�ة  طلب�ة  �إل�ى  �ل�س�باب  �إث�ر�ء 

ــفـــريـــق أول  ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـ ــنــ بــ
وزيــر  بــن عــبــداهلل آل خليفة  راشــد  الشيخ 
ــار لـــؤي  ــيـ ــة، افـــتـــتـــح الــعــقــيــد طـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
التدريب  إدارة  مدير  عبداهلل  عبدالرحمن 
البيولوجي  االرهــاب  حلقة عمل »مخاطر 
وســـبـــل مــراقــبــتــه والـــتـــمـــريـــن بــالــمــحــاكــاة 
البيولوجية«  الــحــوادث  منع  سبل  لتعزيز 
بالتنسيق  الــتــدريــب  إدارة  تنظمها  الــتــي 
واالنـــتـــربـــول  الـــدولـــيـــة  الــشــئــون  إدارة  مـــع 
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة  بــاإلدارة 
مع  وبالتعاون  وااللــكــتــرونــي،  االقــتــصــادي 
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
)اإلنتربول(، تحت إشراف مدربين وخبراء 
من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 
وزارة  مـــنـــتـــســـبـــي  مـــــن  ــدد  ــ ــ عـ ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في 
مملكة البحرين.

طيار  العقيد  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
تنظيم هذه  أن  لؤي عبدالرحمن عبداهلل 
الحلقة يأتي ضمن استراتيجية التطوير 
الداخلية،  وزيــر  يتبناها  التي  والتحديث 
رئيس  قــبــل  مــن  مستمرة  متابعة  وتــلــقــى 
األمن العام بهدف االرتقاء بأداء منتسبي 
الـــــوزارة، مــؤكــدًا أهــمــيــة تنظيم مــثــل هــذه 
الحلقات وورش العمل لما لها من أهداف 
المهام  أداء  فــي  تسهم  ايــجــابــيــة  وغــايــات 

والواجبات بكفاءة.
ــم مــع  ــائــ ــقــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــالــ كـــمـــا أشــــــــاد بــ
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
ــا فــي تعزيز الـــروابـــط، األمـــر الــذي  ودورهــ

ُيهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة 
فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بــالــمــخــاطــر 
والتهديدات الحالية لإلرهاب البيولوجي 
والــنــهــوض بــمــســتــوى الـــوعـــي بــيــن أجــهــزة 
انفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته 

خالل الحوادث البيولوجية.
وأشار مدير إدارة التدريب إلى أن حلقة 
العمل، تهدف إلى تطوير وصقل المهارات 
التدريبية في هذا المجال، سعيًا للوصول 
ألعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكوادر البشرية، وكذلك لتعزيز المصالح 
معربًا  الــشــراكــات  وبــنــاء  الــروابــط  وتوثيق 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الحلقة واهتمامهم وسعيهم لتنمية  هذه 

الكوادر البشرية.

�فتت��اح حلق��ة عم��ل »مخاط��ر �الإره��اب �لبيولوج��ي و�س��بل مر�قبت��ه« 

} العقيد طيار لؤي عبدالرحمن.

تــرأســت االســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيــــــــرة الــصــحــة 
وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــشــارك 
ـــ75 لجمعية  الــ الــــدورة  فــي أعــمــال 
ــدأت  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي بــ
اعمالها بقصر األمم في »جنيف«.
وأكدت وزيرة الصحة في بيان 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــنــاقــشــة 
العامة لجمعية الصحة العالمية، 
تــحــت مــوضــوع »الــصــحــة مــن أجــل 
السالم، والسالم من أجل الصحة«، 
»إن الصحة والسالم وجهان لعملة 
ــنـــا كـــقـــادة  واحـــــــــدة، فــــإّنــــه ال بــــد لـ
نــســعــى  أن  الــــصــــحــــة  مــــجــــال  فـــــي 
تنفيذ  لتحقيقهما معًا من خالل 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــحــقــق اإلنـــصـــاف 
نـــدعـــم  وأن  ــع،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ وإدمــــــــــــاج 
لحقوق  الــمــعــّززة  الــمــبــادرات  تبّني 
إقامة  أجل  من  ونتكاتف  اإلنسان، 
التي  الظروف  لمعالجة  الشراكات 
تؤدي إلى أي شكل من أشكال عدم 

المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة 
البحرين قد خطت خطوات واسعة 
على  للجميع  الصحة  بــلــوغ  نحو 

المستوى الوطني، من خالل تنفيذ 
الشاملة  الصحية  التغطية  حــزم 
الــمــوارد،  وحــشــد  المخاطر  وإزالــــة 
مــبــيــنــة اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
بــتــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
األرواح وتحقيق السالم وذلك من 
خـــالل إنـــشـــاء مــركــز الــمــلــك حمد 
ــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي،  الــــعــــالــــمــــي لـ
ــن كــــرســــي الـــمـــلـــك حــمــد  ــيــ ــدشــ وتــ

لــدراســات حــوار األديـــان والتعايش 
بالجمهورية  سابيانزا  جامعة  في 
نشر  إلــى  يهدف  الــذي  اإليطالية، 
للعالقات  كــأســاس  الــســالم  رســالــة 
ــة وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  ــيـ الـــدولـ
الــســلــمــي، وأكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بن 
ــات  ــدراســ ــلــ لــ خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك 
الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــــى بــنــاء 
الدبلوماسيين  الممارسين  قــدرات 

في هذا الشأن.

وزي����رة �ل�����س��ح��ة: �ل��ب��ح��ري��ن خ��ط��ت خ��ط��و�ت 
و�����س���ع���ة ن���ح���و ب���ل���وغ �ل�����س��ح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع

} الصالح تترأس وفد المملكة.

لمتابعة  �ل��ازم��ة  �الإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ل�سحة: 
تركيا ف���ي  �ل���ع���اج  ت��ت��ل��ق��ى  م��و�ط��ن��ة  ح��ال��ة 

تابعت وزارة الصحة باهتمام ما أثير عبر مواقع التواصل االجتماعي تحت 
العهد  ولي  تناشد  وابنتها  تركيا  في  الصحية  حالتها  انتكست  »مواطنة  عنوان: 

توجيه المعنيين fتسهيل عودتها بعد مطالبات مالية من المستشفى هناك«.
بالتواصل  الــمــنــاشــدة  هـــذه  فـــور تلقي  الــصــحــة  وزارة  قــامــت  ذلـــك  وفـــي ضـــوء 
إلى  بالعالج  التكفل  على  الموافقة  تمت  حيث  المعنية،  الجهات  مع  واالتــصــال 
حين استقرار الحالة وعودتها إلى مملكة البحرين، وتؤكد وزارة الصحة حرصها 
اتخاذ  سرعة  في  يسهم  وبما  عاجل  بشكل  المريضة  حالة  بمتابعة  واهتمامها 

اإلجراءات الالزمة وعودتها إلى أرض الوطن.

بـــوزارة  الــعــامــة  الصحة  إدارة  تابعت 
ــا تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع  الـــصـــحـــة بـــاهـــتـــمـــام مــ
التواصل االجتماعي تحت عنوان »أهالي 
لسعات  يشكون  ســار  بقرية   523 مجمع 
البعوض والحشرات ويأملون من الصحة 
بأنها  وأفــادت  العامة رش مبيد حشري«، 
ــامــــت بـــمـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــوى الـــمـــنـــشـــورة  قــ
والبعوض  الــحــشــرات  انــتــشــار  بخصوص 
في منطقة سار، وقد اتخذت اإلجــراءات 

الالزمة على وجه السرعة.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــافـــحـــة  ــامـ ــ وقـــــــد قـ

الـــحـــشـــرات بــقــســم صــحــة الــبــيــئــة بــــوزارة 
الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات 
الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
البعوض  يرقات  توالد  بــؤر  عن  والكشف 
والـــتـــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي الــبــالعــات 
ــعــــض تـــجـــمـــعـــات الـــمـــيـــاه  الـــخـــارجـــيـــة وبــ
فـــي حــــاويــــات مــهــمــلــة وتـــمـــت الــمــعــالــجــة 
لمكافحة  الخاصة  المبيدات  باستخدام 
ــم مــكــافــحــة  ــ ــات الــــبــــعــــوض. كـــمـــا تـ ــ ــرقـ ــ يـ
الــبــعــوض الــبــالــغ بــاســتــخــدام آالت الــرش 
  )ULV( الــصــغــر  فــي  الــمــتــنــاهــي  بالمبيد 

والتضبيب الحراري.
ويــــــنــــــاشــــــد قـــــســـــم صـــــحـــــة الـــبـــيـــئـــة 
االنتباه  بضرورة  والمقيمين  المواطنين 
الحاويات  في  الــراكــدة  المياه  تجمع  من 
او البالعات الغير  النافورات المنزلية  او 
التخلص  على  والعمل  اإلغــالق  محكمة 
مـــن الــمــيــاه بــشــكــل دوري لــتــفــادي تــكــون 
الــبــعــوض فيها. وكــذلــك بــضــرورة  يــرقــات 
نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة 
ــادًيـــا النـــتـــشـــار الــبــعــوض  لـــهـــا، وذلـــــك تـــفـ

والحشرات بالمنطقة.

»�ل�سحة« تقوم باتخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة لمكافحة �نت�سار �لبعو�ض

العدد:  16132
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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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بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
موفور  لفخامته  وتمنياته  تهانيه  خالص  عــن  فيها  سموه  أعــرب 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  هنأ 
حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى رئــيــس 
ــلـــى لــلــبــيــئــة سمو  الــمــجــلــس األعـ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب قائد 
بمناسبة  للقدرة،  الملكي  الفريق 
تتويج سموه بلقب بطولة )مونتل 
القدرة  لسباقات  الدولية  سينو( 
حــقــقــه  ومـــــا  كـــــم،   160 لـــمـــســـافـــة 
فرسان الفريق الملكي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة.
ونـــــوه ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
ــايــــة الـــســـامـــيـــة  ــالــــرعــ ــــن حـــمـــد بــ بـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــم جــاللــتــه  الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، ودعـ

مملكة  فــي  للرياضة  الــالمــحــدود 
الفروسية  رياضة  منها  البحرين، 
الخيل، ما عزز ما وصلت  وسباق 
ــن مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة  ــ ــه مـ ــيــ إلــ
محليًا وإقليميًا وعالميًا، وكذلك 
السمو  صاحب  ومتابعة  باهتمام 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الــوزراء، والذي أسهم في تطورها 

وتحقيقها لإلنجازات المشرفة. 
وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــاإلنـــجـــازات 
الملكي  الــفــريــق  يحققها  الــتــي 
للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر 
ودور سموه  آل خليفة،  بن حمد 
فـــي تــطــويــر ريـــاضـــة الــفــروســيــة 
ــيـــن  ــتـــويـ ــل عــــلــــى الـــمـــسـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
ــي  ــي، وهــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي والـ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
ــتــــزاز،  ــازات مــحــل فــخــر واعــ ــجــ إنــ

ضمن  الرفيعة  المكانة  وتحقق 
ــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي ريــاضــات  الـ
الـــفـــروســـيـــة، مــشــيــرًا ســـمـــوه إلــى 
اهــتــمــام ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد آل خليفة بتنمية الرياضة 

مزيٍد  تحقيق  نحو  المملكة  في 
مــن اإلنـــجـــازات الــريــاضــيــة ورفــع 
اسم المملكة في كافة المحافل 
دوام  لسموه  متمنًيا  الرياضية، 

التوفيق والنجاح. 

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيد  دولـــة  إلــى  تهنئة  برقية  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
اليمين  أدائـــه  بمناسبة  أســتــرالــيــا،  وزراء  رئــيــس  الــبــانــيــزي  أنــتــونــي 
الدستورية، متمنًيا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد 
والنماء  التطور  المزيد من  أداء مهامه بما يصب في تحقيق  في 

ألستراليا وشعبها.

ال���وزراء  رئي����س  العه���د  ول���ي 

اأ�س���تراليا وزراء  رئي����س  يهن���ئ 

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء 

�إريتري�ا ��س�تقالل  بذك�رى  يهن�ئ 

�ل���م���م���ث���ل �ل�����س��خ�����س��ي ل��ل��م��ل��ك ي���ه���ن���ئ ن��ا���س��ر 
ب�����ن ح����م����د ب���ال���ت���ت���وي���ج ب���ب���ط���ول���ة �ل����ق����درة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.

هــنــأ ســمــو الــشــيــخ علي 
نائب  خليفة  آل  خليفة  بــن 
رئيس مجلس الــوزراء، سمو 
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك 
وشــؤون  اإلنسانية  لأعمال 
الشباب قائد الفريق الملكي 
لـــلـــقـــدرة بــمــنــاســبــة حــصــول 
الـــمـــركـــز األول  عــلــى  ســـمـــوه 
كــــم ضــمــن   160 ســـبـــاق  فــــي 
بطولة مونتل سينو الدولية 
فرسان  حققه  ومــا  لــلــقــدرة، 

الـــفـــريـــق الــمــلــكــي مـــن نــتــائــج 
متقدمة في سباقات البطولة. 

البحرينية  الرياضة  أن  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  وأكــد 
واهتمام من  رعاية  به من  ما تحظى  بفضل  تقدًما ملحوًظا  تشهد 
آل خليفة ملك  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
الملكي  السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة  والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مما أسهم في تطور القطاع الرياضي وتحقيقه اإلنجازات اإلقليمية 
والعالمية، منوهًا بما يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
من دعم للرياضة البحرينية عزز من إنجازاتها وريادتها في منصات 

التتويج بمختلف المحافل الرياضية العالمية.
إلـــى أن هـــذا اإلنـــجـــاز الــمــشــرف يــضــاف لسلسلة  ــار ســمــوه  ــ وأشـ
الــريــاضــي،  الــمــجــال  فــي  البحرين  مملكة  حققتها  الــتــي  اإلنــجــازات 
الفتًا إلى النجاحات التي حققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو 
بدوام  لسموه  تمنياته  عن  معربًا  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
من  مزيٍد  نحو  للقدرة  الملكي  الفريق  قيادة  في  والنجاح  التوفيق 

النجاحات العالمية.

حم�د  ب�ن  نا�س�ر  يهن�ئ  خليف�ة  ب�ن  عل�ي 
بالف�وز بالمرك�ز �لأول ف�ي �س�باق �لق�درة

} سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

احــتــفــل قــســم طـــب الــعــائــلــة 
والعلوم  الطب  بكلية  والمجتمع 
العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
ــع مـــكـــتـــب مــنــظــمــة  ــ بــــالــــتــــعــــاون مـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــالــبــحــريــن 
العائلة  لطبيب  العالمي  باليوم 
بـــحـــضـــور مـــديـــر مــكــتــب مــنــظــمــة 
البحرين  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
تــســنــيــم عــطــاطــرة، ونـــائـــب رئــيــس 
ــايـــة  ــالـــرعـ ــيـــة بـ ــبـ الــــخــــدمــــات الـــطـ
الصحية األولية في وزارة الصحة 

الدكتورة منى التحو. 
وخالل كلمته بهذه المناسبة 
والــعــلــوم  الــطــب  كلية  عميد  بــيــن 
الــــطــــبــــيــــة األســــــــتــــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور 
على  أن  اهلل  ضــيــف  عــبــدالــحــلــيــم 
أساتذة وأطباء طب العائلة إدراك 
العالم  التي حدثت في  التغيرات 
ــة الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة  ــوجــ ــع مــ ــ مـ
المعلوماتية،  ثــورة  وهــي  الــرابــعــة 
في  تتمثل  المرحلة  هــذه  ســمــات 
جيل جديد من الطالب هو جيل 
الــتــقــدم الــعــلــمــي والــمــعــلــومــاتــيــة 
التي طالت كل شيء بما في ذلك 

القطاع الصحي.
وأشــــــــار عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
كــبــيــرة على  الــمــســؤولــيــة  أن  إلــــى 
الـــجـــامـــعـــات الســتــيــعــاب الــتــطــور 
ــاب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي واسـ ــ ــوجـ ــ ـــولـ ــنــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
وإدخالها  الحديثة  التكنولوجيا 

في التعليم الطبي. وأعطى أمثلة 
ــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة  عـــلـــى الــ
ــات الــذكــيــة  ــاعـ ــسـ ــالـ مــســتــشــهــدا بـ
الــــتــــي بــــاتــــت تـــعـــطـــي مـــعـــلـــومـــات 
متكاملة عن المؤشرات الحيوية، 
والطباعة الحيوية الثالثية التي 
ــاء بــشــريــة  أصــبــحــت تــطــبــع أعـــضـ
الــبــحــث  ألغـــــــــراض  أو  لــــلــــزراعــــة 
والتعليم. كما تطرق إلى التطور 
ــذي بــات  ــ فـــي مـــجـــال الــجــيــنــوم الـ
لجينات  متكاملة  خريطة  يعطي 
اإلنسان وتفاعالت العالج واألدوية 
المختلفة معها، إلى جانب تطور 

الجراحات الروبوتية واألتمتة في 
مجال التدخل الطبي. 

مــــن جــانــبــهــا تـــنـــاولـــت مــديــر 
العالمية  الصحة  منظمة  مكتب 
تسنيم  ــتـــورة  الـــدكـ الــبــحــريــن  فـــي 
عطاطرة الدور المهم والمحوري 
لطبيب العائلة في أي نظام صحي 
فعال على مستوى العالم وحاجة 
المنطقة الى عدد أكبر من أطباء 
الرعاية األولية لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.
وأكدت نائب رئيس الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة بــــالــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــــي  األولــــــــيــــــــة 
الرعاية  أن  التحو  منى  الدكتورة 
الــصــحــيــة األولـــيـــة فـــي الــبــحــريــن 
على  معتمدة  مستمر  تــقــدم  فــي 
العاملة  والــفــرق  الــعــائــلــة  أطــبــاء 
في مراكزها بشكل أساسي، حيث 
تــقــدم خــدمــات عــالجــيــة ووقــائــيــة 
الـــمـــراكـــز  مــعــظــم  وأن  مـــتـــمـــيـــزة، 
حـــالـــيـــا يـــغـــطـــي فـــيـــهـــا الــطــبــيــب 
عائلة   2600 يـــقـــارب  مـــا  الـــواحـــد 
متجاوزة بذلك المعدل الموصى 
ــل مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــبـ ــــن قـ ــه مـ ــ بـ

العالمية. 

أكــــد الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
للصحة حرص مملكة البحرين المستمر على 
الــصــحــيــة وتحقيق  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم 
التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
الــمــســتــمــرة لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
مجلس الوزراء، بما يصب في تطوير منظومة 
الخدمات الصحية وتلبية جميع االحتياجات 
الــصــحــيــة لــأهــالــي فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادرات 
ــامـــل الـــتـــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع  الـــتـــطـــويـــر الـــشـ

الصحي في المملكة.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، قــــام الـــفـــريـــق طبيب 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
ميدانية  بـــزيـــارة  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
في  والــكــويــت  البحرين  بنك  لمركز  تفقدية 
تم  والذي  المحرق،  الحد بمحافظة  منطقة 
اخــتــيــاره بــاإلضــافــة إلــى مــركــز حــالــة بوماهر 
الصحي بمنطقة المحّرق لتقديم الخدمات 
ساعة   24 مـــدار  على  الــمــحــرق  محافظة  فــي 
محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   9 ضمن 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يسهم فــي تــطــويــر واســتــدامــة 
خـــدمـــات الــقــطــاع الــصــحــي وتــعــزيــز كــفــاءتــه 

وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأكد الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
مــتــوافــقــًا  يــأتــي  الـــذاتـــي  التسيير  مــشــروع  أّن 
مــع بــرنــامــج الــحــكــومــة وتــجــســيــدًا لــأهــداف 
الــمــنــبــثــقــة مـــن رؤيــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
الرامية  الوطنية  لــلــمــبــادرات  وتنفيذًا   2030
لـــالســـتـــمـــرار فـــي تــحــســيــن جـــــودة الــخــدمــات 
واستدامتها  للمواطنين  المقدمة  الصحية 
التنافسية  العدالة  مبادئ  وفق  عالية  بجودة 
واالســتــدامــة والــــذي كـــان الــمــرتــكــز األســاســي 
إلطـــالق بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الوطني 

)صحتي(. 

ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــدكــتــور عــبــدالــوهــاب 
محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية 
ــار بــرنــامــج  ــ األولـــيـــة خـــطـــوات الــعــمــل فـــي إطـ
ــذاتـــي الــــذي يــتــمــثــل فـــي تحويل  الــتــســيــيــر الـ
الــمــراكــز الــصــحــيــة إلـــى مــراكــز ذاتــيــة اإلدارة 
ــات الــرعــايــة  ــودة خـــدمـ ــ ــل تــحــســيــن جـ مـــن أجــ
الــصــحــيــة، حــيــث يــهــدف الــمــشــروع إلـــى منح 
الــمــواطــن حــريــة االخــتــيــار وتــوفــيــر مــســارات 
والتنسيق  الخدمات  جــودة  لتطوير  عالجية 
وتحسين  الخدمات  مقدمي  بين  والــتــواصــل 
الــرقــابــة واتــخــاذ الــقــرار واالســتــخــدام األمثل 

للموارد المالية والبشرية.

ب��رن��ام��ج  م�����س��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع  لل�سحة«  »�لأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
�ل��ت��ي�����س��ي��ر �ل���ذ�ت���ي ب��م��رك��ز �ل��ب��ح��ري��ن و�ل���ك���وي���ت ب��ال��ح��د

} جانب من الزيارة التفقدية.

�ل����ط����ب����ي����ب �ل�������و�ح�������د ف������ي �أك������ث������ر �ل����م����ر�ك����ز 
ع��ائ��ل��ة  2600 ي����ق����ارب  م����ا  ف��ي��ه��ا  ي��غ��ط��ي  �ل�����س��ح��ي��ة 

} جامعة الخليج العربي تحتفل باليوم العالمي لطبيب العائلة.

} محافظ الجنوبية يزور عددا من المرافق العامة.

أن  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  أكــد  المناسبة  وبهذه 
التواصل  تعزيز  فــي  جــهــودهــا  مــواصــلــة  على  حريصة  المحافظة 
واالستماع  األهــالــي  احتياجات  لتفقد  المناطق  بكافة  الميداني 
لحضرة  السديدة  للتوجيهات  تنفيذًا  ومتطلباتهم،  لمقترحاتهم 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
المفدى، ودعم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
التواصل  تعزيز  أن  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأكــد 
الميداني يعد ركيزة أساسية في عمل المحافظة لدوره في االطالع 
على احتياجات المواطنين من كثب والوقوف على جودة ومستوى 
الخدمات المقدمة لهم، حيث شملت الزيارة خطة لتطوير مصلى 
الرفاع من  بمدينة  الكائن  المصلى  العيد بشكل متكامل، بوصف 
المعالم المهمة بالمحافظة الجنوبية، حيث رافق سموه بالزيارة 

فضيلة الشيخ د. راشد الهاجري رئيس مجلس األوقاف السنية.
الرفاع  الجنوبية سوق  المحافظة  بعدها تفقد سمو محافظ 
الــمــركــزي الــجــديــد وذلـــك ضــمــن حـــرص واهــتــمــام ســمــوه بمتابعة 
الـــمـــشـــاريـــع الــقــائــمــة لــتــحــقــق الــــــرؤى والــتــطــلــعــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
للمحافظة الجنوبية بالتنسيق والشراكة مع مختلف القطاعات، 
حيث اطــلــع ســمــوه على الــمــشــروع ومــراحــل إنــجــازه والـــذي يعتبر 
إلى تلبيته  التراثية بالمحافظة الجنوبية نظرًا  المعالم  من أهم 
عبداللطيف  المهندس عاصم  وذلك بحضور  األهالي،  احتياجات 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والعقيد فهد مسامح رئيس 

مركز شرطة الرفاع الشرقي.
الشيخ خليفة بن علي  أكد سمو  الميدانية  الزيارة  وفي ختام 
اســتــمــرار  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المختصة بالصورة التي 
يتطلع إليها األهالي، وتقديم أفضل مستوى للخدمات في المجال 
الخدمي والتنموي، مشيدًا سموه بمستوى التعاون والتنسيق مع 

الجهات المعنية لدورها في متابعة احتياجات االهالي.

�لعم�ل �س�ير  يتفق�د  �لجنوبي�ة  محاف�ظ 
ب��ب��ع�����س م�����س��اري��ع م��دي��ن��ة �ل��رف��اع

خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  قــام 
محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة ميدانية لتفقد عدد من 
المرافق العامة والمنشآت بمدينة الرفاع، ضمن سلسلة من 
الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المحافظة حيث شملت 
تعكس  التي  األهالي،  ومقترحات  احتياجات  متابعة  الزيارة 

حرص سموه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وســـيـــقـــام مـــعـــرض ومــلــتــقــى 
يـــوم الــمــهــن بــمــشــاركــة أكــثــر من 
48 جــهــة مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
ــــث ســـتـــعـــرض  ــيـ ــ والـــــــــخـــــــــاص، حـ
ــة الـــشـــواغـــر  ــاركـ ــات الـــمـــشـ ــهـ الـــجـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة لــطــلــبــة وخـــريـــجـــي 
ــالل مــعــرض  ــ ــة مــــن خــ ــعـ ــامـ الـــجـ
الــــــمــــــهــــــن، كـــــمـــــا ســـيـــســـتـــعـــرض 
المحاور  الملتقى مجموعة من 
ريــادة  الــضــوء على  الــتــي تسلط 
االقتصاد،  مستقبل   - األعــمــال 
ــادة هــنــدســة اإلجــــــراءات من  ــ وإعـ

منظور التحول اإللكتروني.
ــهــــدف مــلــتــقــى ومـــعـــرض  ويــ
الــمــهــن الـــتـــاســـع الـــــذي تــشــارك 
العام  القطاعين  مــن  جــهــات  بــه 
ــاص إلـــــى تـــعـــريـــف طــلــبــة  ــ ــخـ ــ والـ
ــوق  ــات سـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــاحـ ــة بـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــل مــــن األيــــــــدي الــعــامــلــة  ــمـ ــعـ الـ
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة والـــــمـــــؤهـــــلـــــة، 
ــــة إلــــــى إطــــــــالع أصـــحـــاب  ــــافـ إضـ
التعليم  مــخــرجــات  على  العمل 
الـــجـــامـــعـــي ومـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة 
الطلبة  لــدى  والمهنية  العلمية 
والخريجين في كليات الهندسة، 
ــقـــوق،  والـــحـ ــوم،  ــلــ ــعــ والــ واآلداب 
والـــعـــلـــوم اإلداريـــــــة وغـــيـــرهـــا من 
التي  األكــاديــمــيــة  الــتــخــصــصــات 
تطرحها الجامعة. وأوضح رئيس 
مجلس األمناء األستاذ الدكتور 
وهيب الخاجة أن معرض المهن 
ـــرة تــحــاكــي  يــعــتــبــر بــيــئــة مـــصـــغَّ
يمثل  حــيــث  الــعــمــل،  ســـوق  بيئة 
الـــخـــطـــوة األولــــــى خـــــارج أســــوار 
ــن الــطــالــب  الــجــامــعــة الــتــي تــمــكِّ
من الخوض في معترك الحياة 
العملية بسالسة وجدارة، مشيرًا 
التنافسية  روح  تصاعد  أن  إلــى 
بالجامعة  دفــع  العمل  ســوق  في 
ـــى االهـــتـــمـــام بــالــطــلــبــة أكــثــر  إلــ
الفرص  على  حصولهم  لضمان 

الوظيفية المالئمة.

أن المعرض يشكل  وأضــاف 
خـــطـــوة نـــاجـــحـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
ــارب بـــيـــن مــا  ــقـ ــتـ الـــمـــزيـــد مــــن الـ
تطلبه  ومــا  الطلبة  إليه  يطمح 
سوق  في  والمؤسسات  الشركات 
ــل، حـــيـــث تــكــمــن أهــمــيــتــه  ــمـ ــعـ الـ
كونه  فــي  الــطــلــبــة  إلـــى  بالنسبة 
على  التعرف  فرصة  يوفر  يــومــًا 
التي  المهنية  القطاعات  ــواع  أنـ
ــب تـــخـــصـــصـــات الـــطـــلـــبـــة،  ــاسـ ــنـ تـ
ــارة  ــهــ ــمــ ــرة والــ ــبــ واكــــتــــســــاب الــــخــ
ــيــــرة  فــــــي مـــــجـــــال تــــقــــديــــم الــــســ
العمل  مقابلة  واجتياز  الذاتية 

بنجاح. 
ــه أكـــــــــد رئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
الجامعة األستاذ الدكتور غسان 
منذ  حرصت  الجامعة  أن  عــواد 
العمل  رفــد ســوق  تأسيسها على 
بنخبة  والــخــلــيــجــي  الــبــحــريــنــي 
مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن الــمــتــمــيــزيــن 
منوهًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
طلبة  تميز  فــي  الفضل  أن  إلــى 
ــع إلــــــى حـــرص  ــرجــ ــة يــ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــة الــطــلــبــة  ــايـ الــجــامــعــة عــلــى رعـ
قبل  العملي  الــتــدريــب  وتلقيهم 
اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الــتــخــرج؛ 
ــلــــى ســـهـــولـــة  ــم عــ ــاعــــدهــ ــســ مـــــا يــ
ــي ســــــوق الــعــمــل  ــ االنــــــخــــــراط فـ
الخبرات  اكتسابهم  فــي  ويسهم 

الكافية للعمل.
وصــــــــرح رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
ــعـــرض الـــمـــهـــن بــنــســخــتــه  ــأن مـ ــ بـ
الــتــاســعــة يـــأتـــي هــــذا الـــعـــام في 
ــازات  ــ ــجــ ــ ظـــــل ســـلـــســـلـــة مـــــن اإلنــ
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــجــامــعــة على 
األكاديمية  المستويات  مختلف 
ــذي يشكل  ــ الـ ــر  ــ واإلداريـــــــــة، األمـ
للمضي  الــجــامــعــة  إلدارة  دافــعــًا 
ــي مــســيــرة  قـــدمـــا واالســـتـــمـــرار فـ
ينعكس  بــمــا  والـــنـــجـــاح  الــتــمــيــز 
المخرجات  على  إيجابي  بشكل 

التعليمية للجامعة والطلبة. 

ج���ام���ع���ة �ل���ع���ل���وم �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ن��ظ��م 
م��ل��ت��ق��ى وم��ع��ر���س ي����وم �ل��م��ه��ن �ل��ت��ا���س��ع

والتنمية  العمل  وزيــر  بن محمد حميدان  رعاية جميل  تحت 
الخريجين  وشــــؤون  المهني  الــتــطــويــر  مكتب  ينظم  االجــتــمــاعــيــة 
بعمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية فعاليات ملتقى 
األربعاء  غــدًا  سيقام  الــذي  التاسعة  بنسخته  المهن  يــوم  ومعرض 
والجهات  المتحدثين  25 مايو 2022، بمشاركة نخبة من  الموافق 
الموقع  على  أسبوع  مــدة  ويستمر  والــخــاص،  العام  القطاعين  من 

اإللكتروني للجامعة.

أوصــــت الــلــجــنــُة االســتــشــاريــُة لــإلطــار الــوطــنــي لــلــمــؤهــالت في 
والتدريب  للتعليم  مؤسسة  بـــإدراج  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة 
ا ُتْطَرُح في 4 مؤسسات للتدريب  المهني، وتسكيِن )35( مؤهاًل وطنّيً
ا؛  المهني على اإلطار الوطني للمؤهالت، وإسناد )12( مؤهاًل أجنبّيً
باإلضافة  واإلسناد،  والتسكين  اإلدراج  ومعايير  الستيفائها شروط 
في مؤسستين  ُتــْطــَرُح  وطنية  )8( مؤهالت  من  التحقق  إعــادة  إلــى 

للتعليم العالي.
جــاء ذلــك خــالل االجــتــمــاع الــثــالــث للجنة االســتــشــاريــة للعام 
الحالي 2022، الذي ُعِقَد عن ُبعد برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة 
أعضاء  وبحضور  السندي،  طارق  الدكتور  والتدريب  التعليم  جودة 

اللجنة.

جودة �لتعليم تو�سي باإدر�ج 35 موؤهال

} د. محمد مبارك يجتمع مع »الجودة«.

ــار الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــدائــمــيــن بــيــن وزارة الــتــربــيــة  فـــي إطــ
محمد  الدكتور  اجتمع  والتدريب،  التعليم  جودة  وهيئة  والتعليم 
مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بالرئيس التنفيذي 

لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق محمد السندي.
التنسيق  القائمة وخطوات  االستعدادات  االجتماع  وقد بحث 
الــوزارة والهيئة لتنفيذ مشروع نقل اإلشــراف على امتحانات  بين 
الصفين التاسع والثاني عشر من وزارة التربية والتعليم إلى هيئة 

جودة التعليم والتدريب وفق الخطة المعتمدة لذلك.
واللوجستية  والمالية  البشرية  المتطلبات  مناقشة  تمت  كما 
لضمان حسن التنفيذ واإلنجاز، باإلضافة إلى استعراض الخطوط 
العريضة لمتطلبات الشراكة المجتمعية والخطة اإلعالمية التي 

يتم التنسيق بشأنها عبر فريق مشترك بين الجانبين.

ب����ح����ث م���ت���ط���ل���ب���ات خ����ط����ة ن��ق��ل 
�لإ�������س������ر�ف ع���ل���ى �لم���ت���ح���ان���ات

أّكد مسؤولون بشركات محلية 
لـــإلنـــتـــاج الـــــزراعـــــي واالســـــتـــــزراع 
ــاحـــب  صـ ــرة  ــ ــضـ ــ حـ أن  الـــســـمـــكـــي 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
هو الداعم األول لتعزيز استدامة 
األمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــــــي مــمــلــكــة 
توجيهات  بأن  منوهين  البحرين، 
الطريق  جــاللــتــه رســمــت خــارطــة 
ــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة  ــنـ ــبـ لـ
ــنــــّوهــــيــــن  ــي، ومــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ ــأمـ ــ لـ
المستمرة  والــمــتــابــعــة  بــالــحــرص 
الملف من  بها هذا  التي يحظى 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

الوزراء.
المبذولة  الجهود  إن  وقــالــوا 
إنــتــاج األغــذيــة  فــي دعــم وتوسيع 
الزراعية  المجاالت  مختلف  في 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة والــبــحــريــة، 
قـــوة دافـــعـــة نــحــو تحقيق  تــشــكــل 

ــتــــدام بــمــا  ــي مــــســ ــنــ ــاد وطــ ــتــــصــ اقــ
التي  المملكة  توّجه  مع  ينسجم 
تــتــخــذ األمــــن الــغــذائــي كــأولــويــة 
وطنية عبر خططها المستقبلية.

وفي هذا الصدد، ذكر الشيخ 
ــن عـــلـــي آل  ــن خــلــيــفــة بــ راشــــــد بــ
خليفة مدير عام مزارع الجزيرة، 
صــاحــب  حــــضــــرة  ــات  ــهـ ــيـ تـــوجـ أن 

حفظه  المفدى  الملك  الجاللة 
اهلل ورعاه، بتعزيز األمن الغذائي 
واالســـتـــثـــمـــار فـــيـــه، تـــؤكـــد أهــمــيــة 
حشد  وضـــرورة  الملف  هــذا  ودور 
ــانــــات والــجــهــود  ــكــ الــــمــــوارد واإلمــ
لــتــوفــيــر مــنــظــومــة اكـــتـــفـــاء ذاتـــي 

متكاملة.
وأشــــــــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــــى دعـــــــمـــــــه 

ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ
لـــأمـــن الــــغــــذائــــي ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا، 
ــنـــه مــــــن مـــــــبـــــــادراٍت  ومــــــــا تـــتـــضـــمـ
هـــامـــة تــشــمــل تــخــصــيــص مــواقــع 
مـــتـــعـــددة لــــالســــتــــزراع الــســمــكــي 
على  والتركيز  النباتي،  واإلنــتــاج 
تــطــويــر الــــقــــدرات الــوطــنــيــة في 
إلى  الغذائية،  الصناعات  مجال 
جــانــب الــتــوجــه نــحــو رفــــع نسبة 
على  والحفاظ  المحلي،  اإلنتاج 
خــبــرة أصــحــاب الــمــهــن الــزراعــيــة 
والسمكية ليكونوا جزءًا هامًا في 

تطوير األمن الغذائي.
المهندس  قــال  ومــن جــانــبــه، 
أحـــــمـــــد مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــكــــريــــم 
بوجيري صاحب شركة »دار أكوا«، 
إن مملكة البحرين تتبّنى أفضل 
الحلول لتطوير مجاالت االكتفاء 
الذاتي الغذائي، مؤكدًا أن حضرة 
المفّدى  الملك  الجاللة  صاحب 
الداعم األول لتحقيق األمن  هو 

الغذائي في المملكة.

دع���م كام���ل لتعزي���ز منظوم���ة �لأم���ن �لغذ�ئ���ي ف���ي �لمملك���ة

} أحمد بوجيري.} الشيخ راشد بن خليفة.
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 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y
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 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
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سلمان  الشيخ  طبييب  اللواء  كشف 
بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي عــن رصـــد زيـــادة 
الراغبين في  المرضى  مطردة في أعداد 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
مــنــذ افــتــتــاحــه حــتــى الــيــوم، إذ كـــان عــدد 
ووصــلــت   .2012 فــي  ســريــرا   120 األســــرة 
إلى  حاليا  لــأســرة  االستيعابية  السعة 
اإلدارة  أن  إلــى  النظر  الفتا  ســريــرا،   348
وتعمل  التوسعية  مشاريعها  في  نجحت 
الكاملة  االستيعابية  )بطاقتها(  حاليا 
لــأســرة فــي مــعــظــم األقـــســـام واألجــنــحــة 
حجم  في  الكبيرة  الــزيــادة  مع  لتتناسب 
ــنـــشـــاط فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى.. حـــيـــث تــم  الـ
بــالــعــيــادات  مــريــضــا   2389483 تــســجــيــل 
بمستشفى  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ  الــخــارجــيــة 
األول من  فـــي  الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد 
ما  اســتــقــبــل  حــيــن  فـــي   .2011 ديــســمــبــر 
العناية  أقسام  في  مريضا   12839 يقارب 
القصوى للبالغين والخدج منذ افتتاحها 

في عام 2012.
ــة  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ يــــــأتــــــي ذلــــــــــك ضـــــمـــــن احــ

العاشرة  السنوية  بــالــذكــرى  المستشفى 
المستشفى  إدارة  أن  موضًحا  لتأسيسه؛ 
ــديــــم خــــدمــــاتــــه مــن  ــقــ ــلــــى تــ ــــت عــ ــــرصـ حـ
وطــبــي  إداري  فـــريـــق  تــخــصــيــص  خـــــالل 
عـــلـــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات مــــن الـــكـــفـــاءة 
والطبية  اإلنشائية  التجهيزات  وتوفير 
والمناهج  التقنيات  وأحـــدث  المتقدمة 
أفضل  متبنين  والتشخيصية،  الطبية 
الممارسات العالجية، اإلدارية، التدريبية 

والبحثية.
وقال إن وحدة الطوارئ شهدت تردد 
منذ  مــراجــعــا   6197536 عــلــى  يـــربـــو  ــا  مـ
أشـــارت  فيما  2012؛  أبــريــل  فــي  افــتــتــاحــه 
أجــــرى  الــمــســتــشــفــى  أن  اإلحــــصــــائــــيــــات 
وقيصرية  طبيعية  لـــوالدة  حــالــة   18311

خالل الـ10 سنوات الماضية.
وأكد أن المستشفى يضم فريقا طبيا 
ومؤهال  خبرة  وذا  متخصصا  وتمريضيا 
الســتــقــبــال أي حــالــة مــرضــيــة، حــيــث تم 
وذلــك  يــقــارب 142777 عملية،  مــا  إجـــراء 
الجراحية  العمليات  أقسام  افتتاح  منذ 
في يناير2012؛ مشيرا الى تنفيذ العديد 

مـــن الــتــدشــيــنــات واالفـــتـــتـــاحـــات أهــمــهــا: 
أسهم  والــذي  الشمسية،  الطاقة  مشروع 
في إنتاج طاقة متجددة نظيفة وتحقيق 
تــرشــيــد اســتــهــالك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
افــتــتــاح وحـــدة الخصوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وأطــفــال األنــانــيــب، مــركــز الــطــب الــنــووي 
والـــنـــظـــائـــر الــمــشــعــة، ومــخــتــبــر أمــــراض 
الدماغية، ونظام  النوم، وحدة الجلطات 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــطــبــيــة، بــاإلضــافــة 
المحدث  الماموجرام  جهاز  تركيب  إلــى 
تسهيل  ــو  وهــ الـــثـــدي،  أورام  لــتــشــخــيــص 
ألم  بـــدون  تلقائيا  الــخــزعــة  أخــذ  عملية 
المبكر  الكشف  إلمكانية  عالية  وبــدقــة 
ــانــــب تــدشــيــن  ــى جــ ــ ــان.. إلــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ عــــن الـ
الصيدلية الذكية اآللية في المستشفى، 
والتي ساهمت في صرف األدوية وخفض 
إلى  الــدوائــيــة  األخــطــاء  وقـــوع  احتمالية 
درجة الصفر؛ فيما تشير إحصائيات الى 
ــي 4 مــاليــيــن صــرفــيــة  ــرف األدويـــــــة هـ صــ

دوائية خالل الثالثة أعوام األخيرة.
مـــن جــانــبــه ذكـــر الــعــمــيــد بــروفــيــســور 
هــشــام يــوســف عــلــي آل الـــريـــس الــمــديــر 

العام للشؤون الطبية واستشاري أمراض 
وجـــــراحـــــة األنـــــــف واألنـــــــــف والـــحـــنـــجـــرة 
التعامل مع جائحة  أنه تم  بالمستشفى 
ــي إذ تــــم إنـــشـــاء  ــرافـ ــتـ ــا بــشــكــل احـ ــورونــ كــ
وتطبيق  بالمستشفى  الــتــطــعــيــم  مــركــز 
ــتـــرازيـــة مـــع االســتــمــرار  اإلجـــــــراءات االحـ
ومواصلة  الطبية  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
الــخــدمــات الــعــالجــيــة عـــن ُبـــعـــد، كــمــا تم 
اســتــقــبــال مــرضــى الــعــنــايــة الــمــركــزة من 
حاالت  وعــالج  الطبي  السلمانية  مجمع 
مناطق  جميع  مــن  الدماغية  الجلطات 
ــيـــص عــــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــقـ الـــمـــمـــلـــكـــة وتـ

الجراحية غير العاجلة.
الحسن  الدكتورة دالل  أضافت  فيما 
الــمــديــر الــعــام لــلــشــؤون اإلداريـــــة ومــديــر 
بالمستشفى  واالحــتــراف  التعليم  مركز 
الصحية  الرعاية  أكاديمية  إنشاء  تم  أنه 
بالمستشفى إذ تم تدريب ما يقارب 1400 
عــلــى أحــــدث الــمــســتــجــدات فـــي الــمــجــال 
أكثر من  إلى تخريج  باإلضافة  الصحي، 

350 ممرضا عمليا خالل عام 2021.
ــر كــشــف الــبــروفــيــســور  مـــن جــانــب آخـ

ــيــــاس فـــاضـــل مـــديـــر مـــركـــز الــبــحــريــن  الــ
وبدأ  االورام  افتتاح مركز  تم  أنــه  لــأورام 
بطاقة   2019 فبراير  فــي  رسمًيا  تشغيله 
بأنه  مفيًدا  سريًرا،   120 تبلغ  استيعابية 
أســرة مع   206 بالمركز  األســـرة  عــدد  بلغ 
الـــزيـــادة الــمــطــرة ألعــــداد الــمــرضــى، 150 
األورام  لمرضى  حــصــًرا  مخصصة  منها 

وأمراض الدم.
فاضل  الياس  البروفيسور  أشــار  وقد 
ناقش  لــأورام  الوطني  المجلس  أن  إلــى 
ــا يـــزيـــد عــلــى 3000  ــد مـ ــ ــام واحـ خــــالل عــ
حالة؛ مشيرا الى تدشين أحدث التقنيات 
األورام، من  في تشخيص وعــالج مرضى 
الذي   MR- LINAC تدشين جهاز  أهمها 
الــشــرق األوســـط  ثــانــي جــهــاز فــي  يعتبر 
األورام  ELEKTAلعالج  شركة  من  واألول 
السرطانية، وجهاز  PT/MR وهو األحدث 
عالميا في الكشف عن األورام السرطانية 
التقنيات  من  العديد  وغيرها  الدقيقًة، 
الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب تـــوافـــر الــكــفــاءات 
والخبرات من ذوي الباع الطويل في هذا 

المجال.
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�لحر�ك �النتخابي
 مظهر ديمقر�طي رفيع

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الحراك االنتخابي الذي نشهد اليوم استعدادا لمجلس نيابي 
ومجلس بلدي، في دورته السادسة، قبل موعد االنتخابات بأشهر، 
البحريني  الشعب  اهــتــمــام  ويعكس  رفــيــع،  ديمقراطي  مظهر  هــو 
بالشأن السياسي، والمشاركة في صنع القرار، والرغبة في التطوير 
التنموية  والــمــســيــرة  الــمــشــروع اإلصـــالحـــي  أن  ويــؤكــد  الــمــســتــمــر، 
السامية  األهـــداف  حققا  المفدى  الملك  جاللة  بقيادة  الشاملة 

لخدمة الوطن والمواطن، ورسم المستقبل الزاهر.
بــيــان نسبة مــشــاركــة الناخبين،  الــســابــق ألوانـــه  يــكــون مــن  قــد 
أكثر،  ســتــزداد  أنها  الــواضــح  من  المرشحين  نسبة  مــؤشــرات  ولكن 
الوعي  ويعكس  البحرين،  لمملكة  ويحسب  إيجابي،  مؤشر  وهــذا 
المجتمعي نحو المشاركة، والمساهمة في نهضة البالد من خالل 

المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة معا.
بها  تــقــوم  الــتــي  المضاعفة  الــجــهــود  إلـــى  هــنــا  ــارة  اإلشــ ينبغي 
اإلعالمية  والــوســائــل  الوطنية  والــصــحــافــة  الرسمية  الــمــؤســســات 
لتشجيع المشاركة، ترشيحا وانتخابا، ومن الطبيعي جدا أن نشهد 
التنافس االنتخابي بين الجميع، وهو حق مشروع ومكفول، طالما 
انتخابي  وإن شهد بعض تجاوزات، سببها حماس  بالقانون،  التزم 
أو أسلوب سياسي مقبول، ألنه في نهاية المطاف جزء من المشهد 

الديمقراطي العام الواجب تقبله.
ــده الــمــرفــوض فــقــط فـــي الـــحـــراك االنــتــخــابــي هـــو فــرض  وحــ
أن  تحاول  والــذي  وحقهم،  وإرادتهم  الناخبين  وعي  على  الوصاية 
تبثه وتشيعه بعض منصات، من خالل تسفيه مرشح معين، بحجة 
شكله أو مكانته، أو طبيعة وظيفته وعمله، وحتى خبرته.. أو من 
خالل مهاجمة مرشح معين واإلساءة له بشكل شخصي.. لذا وجب 
التنويه والبيان أن بعض الممارسات والتعليقات قد توقع صاحبها 
تحت طائلة القانون، وهنا يأتي دور المؤسسات القانونية لتذكير 

الجميع بها. 
نــحــن مــقــبــلــون عــلــى إجــــازة صــيــفــيــة، ودرجــــة حــــرارة مرتفعة، 
وســوف  االنــتــخــابــي،  والــنــشــاط  الــحــراك  عــلــى  بالتأكيد  ستنعكس 
ممن  والــســن،  العمر  بحكم  جــديــدة  انتخابية  كتلة  دخـــول  نشهد 
الــقــادم،  الــديــمــقــراطــي  الــتــرشــح واالنــتــخــاب فــي المشهد  لــه  يحق 
الشعب  أن  الماضية  ــدورات  الــ فــي  االنتخابي  الــحــراك  أثــبــت  وقــد 
البحريني وخاصة الشباب منهم لديهم الرغبة الكبيرة في الشراكة 

والمشاركة.
ــالن الــمــرشــحــيــن رغــبــتــهــم فـــي الــتــرشــح، وتــحــركــاتــهــم  ومـــع إعــ
ونــشــاطــهــم، وتــصــريــحــاتــهــم وبــيــانــاتــهــم، وزيــاراتــهــم وتــواصــلــهــم مع 
هــذا من  بــأن  نــؤمــن  أن  االنــتــخــابــيــة، يجب  الــدوائــر  فــي  الناخبين 
محبطة،  بتعليقات  لهم  الــتــعــرض  دون  مــن  وواجــبــهــم،  بــل  حقهم 
على غرار أن فالن ترشح للوجاهة، وفالن ترشح من أجل المكافأة، 
المنصب..  إلــى  وذاك يطمح  الكرسي،  في  رغبة  يــزورنــا  هــذا  أن  أو 
العالم  في  الديمقراطي  المشهد  في  االنتخابي  الحراك  أن  ذلك 
ويعلن  الــنــاخــب،  وينشط  يتحرك  أن  ويستلزم  يستوجب  أجــمــع، 
وال  ويتواصل،  ويــزور  والوطن،  الناخبين  لخدمة  وأهدافه  برامجه 
تمنياتنا  أي مرشح.. مع خالص  على  وصّيا  يكون  أن  يحق ألحد 

بالتوفيق للجميع.

�لمهرجان  في  ت�سارك  �لثقافة  هيئة 
و�لمجوهر�ت  للذهب  �الأول  �لدولي 

ــي الــمــهــرجــان  ــارك هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـ ــشـ تـ
الدولي األول للذهب والمجوهرات الذي يقام في مدينة بخارى 
الفترة من 21 حتى 25 مايو 2022،  أوزبكستان خالل  بجمهورية 
ومّثلت هيئة الثقافة في المهرجان األستاذة شوق العلوي مديرة 

إدارة الحرف اليدوية بالهيئة. 
ــة بعنوان  وقــّدمــت األســـتـــاذة شـــوق الــعــلــوي يـــوم 22 مــايــو ورقـ
التاريخي  االرث  البحرين:  مملكة  فــي  الــذهــب  وصياغة  تطريز 
مملكة  في  الذهب  صناعة  تاريخ  حــول  تحدثت  حيث  والثقافي، 
المملكة  وتقاليد سكان  بعادات  الصناعة  وارتباط هذه  البحرين 
باإلضافة إلى مراحل تطور صياغة الذهب والتطريز بأنواعه في 

البحرين. 
وتحدثت العلوي عن تاريخ وجود الذهب في مملكة البحرين 
بحسب ما تشير أقدم االكتشافات األثرية في العصر الدلموني، 
في  الذهبية  القطع  مــن  الــعــديــد  التنقيب  بعثات  وجـــدت  حيث 
والبحرين  العصر اإلسالمي  إلى  وتايلوس وصواًل  دلمون،  عصور 
الحديثة. وأوضحت أن هذه االكتشافات أظهرت الحرفية الكبيرة 
التي كان يمتلكها سكان هذه الحضارات في صناعة الذهب، سواًء 
والصكوك،  والزينة،  الطقوس،  في  آنــذاك  الذهب  استخدام  كــان 

والسيوف.
ــاذة شــوق  ــتـ وبــاالســتــعــانــة بــالــصــور الــتــوضــيــحــيــة أشــــارت األسـ
الــعــلــوي إلـــى تــأثــيــرات الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة فــي صــيــاغــة الــذهــب 
المحلية،  التصاميم  بجماليات  وامتزاجها  الشرق  من  القادمة 
ــودة الــلــؤلــؤ البحريني ونــقــاوتــه. وذكــــرت في  يــضــاف إلـــى ذلـــك جـ
والتي  البحرين  مملكة  في  الحكومية  الجهود  تفاصيل  حديثها 
الممارسات  أفضل  وتكريس  الــذهــب  صناعة  حفظ  فــي  ساهمت 

لتطوير هذه الصناعة بما يضمن تألقها في األسواق العالمية. 
ــاء  ــ ــــدم األزيـ وفــــي الــمــحــور الــثــانــي تـــم تــقــديــم عــــرض عـــن أقـ
النسائية في مجموعة متحف البحرين الوطني والتي تعود إلى 
البحرين  حاكم  قرينة  خليفة،  آل  سلمان  بنت  عائشة  الشيخة 
حيث  1932م(،  إلـــى  )1869م  خليفة  آل  عــلــي  بــن  عيسى  الــشــيــخ 

تنوعت أساليب تطريز خيوط الذهب وتفردت نقوشها. 
لــلــذهــب والــمــجــوهــرات يعقد  الـــدولـــي  الــمــهــرجــان  يــذكــر أن 
بهدف  أوزبكستان  بجمهورية  بخارى  مدينة  في  األولــى  بنسخته 
إلى  الشباب عليها،  وتدريب  والمجوهرات  الذهب  تطوير تصنيع 
وظائف  خلق  إلــى  المهرجان  على  القائمون  يتطلع  ذلــك  جانب 
جديدة وتعميم ممارسات فضلى لهذه الصناعة إلظهار التقاليد 
الثقافية الوطنية وتصديرها إلى العالم كعالمة تجارية وطنية.  

ويضم المهرجان معارض ومؤتمرًا علميًا حول »آفاق صناعة 
ــى الــعــديــد من  الــذهــب والــمــجــوهــرات الــتــقــلــيــديــة« بــاإلضــافــة إلـ
وورش  الموسيقية،  والحفالت  والــمــعــارض  التقديمية  الــعــروض 

تدريبية. 

ــرة  ــبــ ــمــ الــ ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ  أعـ
ــا طــــــرح نــســخــة  ــهـ ــزمـ الــخــلــيــفــيــة عـ
إثـــــراء لطلبة  بــرنــامــج  خـــاصـــة مـــن 
الـــمـــدرســـة الــكــنــديــة فـــي الــبــحــريــن، 
ــــك بــطــلــب مــنــهــم، حــيــث سيتم  وذلـ
ــج وفــــًقــــا  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــار قــــيــــم الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الحــتــيــاجــاتــهــم وتــقــديــمــهــا مــن قبل 
ــــك في  مــدربــيــن مــتــخــصــصــيــن، وذلـ
ــدة 6 أســـابـــيـــع،  ــمـ مـــقـــر الـــمـــدرســـة لـ

اعتباًرا من تاريخ 15 مايو 2022.
ــا،  ــًيـ ــوعـ ــبـ ــن أسـ ــيـ ــرتـ وبــــمــــعــــدل مـ
سُتعقد ورش عمل تفاعلية وأنشطة 
البرنامج،  بدنية تتمحور حول قيم 
تحمل  بــالــنــفــس،  الــثــقــة  ــــي:  وهـ أال 
العمل  الضغط،  المسؤولية، تحمل 
الجماعي، التواصل الفعال، البحث 
عـــن الــكــنــز، الــتــخــطــيــط، الــمــبــادرة، 
اإلبـــــداع، وضـــع األهـــــداف، ومــشــروع 
هــذا  تصميم  تــم  وقـــد    .Ithra talk
دراسة  اعتماد  عبر  الرائد  البرنامج 
ليتمكن  الــمــشــاركــيــن،  احــتــيــاجــات 
ويطور  ذاتــه  اكتشاف  من  المشارك 
ــيـــهـــا مـــــهـــــاراتـــــه، وذلــــــــك بــتــوجــيــه  فـ
نــحــو تحقيق  الــشــبــابــيــة  الـــطـــاقـــات 

الــتــي تشهدها  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
برنامج  ويحرص  البحرين.  مملكة 
وإبرازها  المواهب  إثراء على صقل 
وتنمية  تــطــويــر  عــلــى  الــتــركــيــز  مـــع 
أبرزها:  المهمة،  المهارات  من  عدد 
الــــمــــهــــارات الــتــوظــيــفــيــة والــتــقــنــيــة 
واالجتماعية والحياتية، عالوة على 
إدارة عمل المشاريع، وتعرف الحياة 

الجامعية والمهن وغيرها.

ويــــهــــدف بــــرنــــامــــج إثــــــــراء إلـــى 
الشخصية  الــشــبــاب  مــهــارات  تعزيز 
والحياتية، وغرس ثقافة العطاء في 
في  والمساهمة  والوطن،  المجتمع 
أهــدافــهــم، وذلــك عــن طريق  تكوين 
االنــشــطــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة التي 
للبرنامج  التعليمية  القيم  تغرس 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــدربـــيـــن يــتــمــتــعــون 

بخبرة عريقة في هذا المجال.

»�لمبّرة �لخليفية« تقدم ن�سخة خا�سة من برنامج
�لكندي�ة �لمدر�س�ة  طلب�ة  �إل�ى  �ل�س�باب  �إث�ر�ء 

ــفـــريـــق أول  ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـ ــنــ بــ
وزيــر  بــن عــبــداهلل آل خليفة  راشــد  الشيخ 
ــار لـــؤي  ــيـ ــة، افـــتـــتـــح الــعــقــيــد طـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
التدريب  إدارة  مدير  عبداهلل  عبدالرحمن 
البيولوجي  االرهــاب  حلقة عمل »مخاطر 
وســـبـــل مــراقــبــتــه والـــتـــمـــريـــن بــالــمــحــاكــاة 
البيولوجية«  الــحــوادث  منع  سبل  لتعزيز 
بالتنسيق  الــتــدريــب  إدارة  تنظمها  الــتــي 
واالنـــتـــربـــول  الـــدولـــيـــة  الــشــئــون  إدارة  مـــع 
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة  بــاإلدارة 
مع  وبالتعاون  وااللــكــتــرونــي،  االقــتــصــادي 
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
)اإلنتربول(، تحت إشراف مدربين وخبراء 
من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 
وزارة  مـــنـــتـــســـبـــي  مـــــن  ــدد  ــ ــ عـ ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في 
مملكة البحرين.

طيار  العقيد  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
تنظيم هذه  أن  لؤي عبدالرحمن عبداهلل 
الحلقة يأتي ضمن استراتيجية التطوير 
الداخلية،  وزيــر  يتبناها  التي  والتحديث 
رئيس  قــبــل  مــن  مستمرة  متابعة  وتــلــقــى 
األمن العام بهدف االرتقاء بأداء منتسبي 
الـــــوزارة، مــؤكــدًا أهــمــيــة تنظيم مــثــل هــذه 
الحلقات وورش العمل لما لها من أهداف 
المهام  أداء  فــي  تسهم  ايــجــابــيــة  وغــايــات 

والواجبات بكفاءة.
ــم مــع  ــائــ ــقــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــالــ كـــمـــا أشــــــــاد بــ
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
ــا فــي تعزيز الـــروابـــط، األمـــر الــذي  ودورهــ

ُيهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة 
فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بــالــمــخــاطــر 
والتهديدات الحالية لإلرهاب البيولوجي 
والــنــهــوض بــمــســتــوى الـــوعـــي بــيــن أجــهــزة 
انفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته 

خالل الحوادث البيولوجية.
وأشار مدير إدارة التدريب إلى أن حلقة 
العمل، تهدف إلى تطوير وصقل المهارات 
التدريبية في هذا المجال، سعيًا للوصول 
ألعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكوادر البشرية، وكذلك لتعزيز المصالح 
معربًا  الــشــراكــات  وبــنــاء  الــروابــط  وتوثيق 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الحلقة واهتمامهم وسعيهم لتنمية  هذه 

الكوادر البشرية.

�فتت��اح حلق��ة عم��ل »مخاط��ر �الإره��اب �لبيولوج��ي و�س��بل مر�قبت��ه« 

} العقيد طيار لؤي عبدالرحمن.

تــرأســت االســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيــــــــرة الــصــحــة 
وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــشــارك 
ـــ75 لجمعية  الــ الــــدورة  فــي أعــمــال 
ــدأت  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي بــ
اعمالها بقصر األمم في »جنيف«.
وأكدت وزيرة الصحة في بيان 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــنــاقــشــة 
العامة لجمعية الصحة العالمية، 
تــحــت مــوضــوع »الــصــحــة مــن أجــل 
السالم، والسالم من أجل الصحة«، 
»إن الصحة والسالم وجهان لعملة 
ــنـــا كـــقـــادة  واحـــــــــدة، فــــإّنــــه ال بــــد لـ
نــســعــى  أن  الــــصــــحــــة  مــــجــــال  فـــــي 
تنفيذ  لتحقيقهما معًا من خالل 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــحــقــق اإلنـــصـــاف 
نـــدعـــم  وأن  ــع،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ وإدمــــــــــــاج 
لحقوق  الــمــعــّززة  الــمــبــادرات  تبّني 
إقامة  أجل  من  ونتكاتف  اإلنسان، 
التي  الظروف  لمعالجة  الشراكات 
تؤدي إلى أي شكل من أشكال عدم 

المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة 
البحرين قد خطت خطوات واسعة 
على  للجميع  الصحة  بــلــوغ  نحو 

المستوى الوطني، من خالل تنفيذ 
الشاملة  الصحية  التغطية  حــزم 
الــمــوارد،  وحــشــد  المخاطر  وإزالــــة 
مــبــيــنــة اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
بــتــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
األرواح وتحقيق السالم وذلك من 
خـــالل إنـــشـــاء مــركــز الــمــلــك حمد 
ــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي،  الــــعــــالــــمــــي لـ
ــن كــــرســــي الـــمـــلـــك حــمــد  ــيــ ــدشــ وتــ

لــدراســات حــوار األديـــان والتعايش 
بالجمهورية  سابيانزا  جامعة  في 
نشر  إلــى  يهدف  الــذي  اإليطالية، 
للعالقات  كــأســاس  الــســالم  رســالــة 
ــة وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  ــيـ الـــدولـ
الــســلــمــي، وأكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بن 
ــات  ــدراســ ــلــ لــ خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك 
الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــــى بــنــاء 
الدبلوماسيين  الممارسين  قــدرات 

في هذا الشأن.

وزي����رة �ل�����س��ح��ة: �ل��ب��ح��ري��ن خ��ط��ت خ��ط��و�ت 
و�����س���ع���ة ن���ح���و ب���ل���وغ �ل�����س��ح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع

} الصالح تترأس وفد المملكة.

لمتابعة  �ل��ازم��ة  �الإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ل�سحة: 
تركيا ف���ي  �ل���ع���اج  ت��ت��ل��ق��ى  م��و�ط��ن��ة  ح��ال��ة 

تابعت وزارة الصحة باهتمام ما أثير عبر مواقع التواصل االجتماعي تحت 
العهد  ولي  تناشد  وابنتها  تركيا  في  الصحية  حالتها  انتكست  »مواطنة  عنوان: 

توجيه المعنيين fتسهيل عودتها بعد مطالبات مالية من المستشفى هناك«.
بالتواصل  الــمــنــاشــدة  هـــذه  فـــور تلقي  الــصــحــة  وزارة  قــامــت  ذلـــك  وفـــي ضـــوء 
إلى  بالعالج  التكفل  على  الموافقة  تمت  حيث  المعنية،  الجهات  مع  واالتــصــال 
حين استقرار الحالة وعودتها إلى مملكة البحرين، وتؤكد وزارة الصحة حرصها 
اتخاذ  سرعة  في  يسهم  وبما  عاجل  بشكل  المريضة  حالة  بمتابعة  واهتمامها 

اإلجراءات الالزمة وعودتها إلى أرض الوطن.

بـــوزارة  الــعــامــة  الصحة  إدارة  تابعت 
ــا تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع  الـــصـــحـــة بـــاهـــتـــمـــام مــ
التواصل االجتماعي تحت عنوان »أهالي 
لسعات  يشكون  ســار  بقرية   523 مجمع 
البعوض والحشرات ويأملون من الصحة 
بأنها  وأفــادت  العامة رش مبيد حشري«، 
ــامــــت بـــمـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــوى الـــمـــنـــشـــورة  قــ
والبعوض  الــحــشــرات  انــتــشــار  بخصوص 
في منطقة سار، وقد اتخذت اإلجــراءات 

الالزمة على وجه السرعة.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــافـــحـــة  ــامـ ــ وقـــــــد قـ

الـــحـــشـــرات بــقــســم صــحــة الــبــيــئــة بــــوزارة 
الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات 
الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
البعوض  يرقات  توالد  بــؤر  عن  والكشف 
والـــتـــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي الــبــالعــات 
ــعــــض تـــجـــمـــعـــات الـــمـــيـــاه  الـــخـــارجـــيـــة وبــ
فـــي حــــاويــــات مــهــمــلــة وتـــمـــت الــمــعــالــجــة 
لمكافحة  الخاصة  المبيدات  باستخدام 
ــم مــكــافــحــة  ــ ــات الــــبــــعــــوض. كـــمـــا تـ ــ ــرقـ ــ يـ
الــبــعــوض الــبــالــغ بــاســتــخــدام آالت الــرش 
  )ULV( الــصــغــر  فــي  الــمــتــنــاهــي  بالمبيد 

والتضبيب الحراري.
ويــــــنــــــاشــــــد قـــــســـــم صـــــحـــــة الـــبـــيـــئـــة 
االنتباه  بضرورة  والمقيمين  المواطنين 
الحاويات  في  الــراكــدة  المياه  تجمع  من 
او البالعات الغير  النافورات المنزلية  او 
التخلص  على  والعمل  اإلغــالق  محكمة 
مـــن الــمــيــاه بــشــكــل دوري لــتــفــادي تــكــون 
الــبــعــوض فيها. وكــذلــك بــضــرورة  يــرقــات 
نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة 
ــادًيـــا النـــتـــشـــار الــبــعــوض  لـــهـــا، وذلـــــك تـــفـ

والحشرات بالمنطقة.

»�ل�سحة« تقوم باتخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة لمكافحة �نت�سار �لبعو�ض

7 العدد )16132( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 23 شوال 1443هـ - 24 مايو 2022م

سلمان  الشيخ  طبييب  اللواء  كشف 
بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي عــن رصـــد زيـــادة 
الراغبين في  المرضى  مطردة في أعداد 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
مــنــذ افــتــتــاحــه حــتــى الــيــوم، إذ كـــان عــدد 
ووصــلــت   .2012 فــي  ســريــرا   120 األســــرة 
إلى  حاليا  لــأســرة  االستيعابية  السعة 
اإلدارة  أن  إلــى  النظر  الفتا  ســريــرا،   348
وتعمل  التوسعية  مشاريعها  في  نجحت 
الكاملة  االستيعابية  )بطاقتها(  حاليا 
لــأســرة فــي مــعــظــم األقـــســـام واألجــنــحــة 
حجم  في  الكبيرة  الــزيــادة  مع  لتتناسب 
ــنـــشـــاط فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى.. حـــيـــث تــم  الـ
بــالــعــيــادات  مــريــضــا   2389483 تــســجــيــل 
بمستشفى  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ  الــخــارجــيــة 
األول من  فـــي  الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد 
ما  اســتــقــبــل  حــيــن  فـــي   .2011 ديــســمــبــر 
العناية  أقسام  في  مريضا   12839 يقارب 
القصوى للبالغين والخدج منذ افتتاحها 

في عام 2012.
ــة  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ يــــــأتــــــي ذلــــــــــك ضـــــمـــــن احــ

العاشرة  السنوية  بــالــذكــرى  المستشفى 
المستشفى  إدارة  أن  موضًحا  لتأسيسه؛ 
ــديــــم خــــدمــــاتــــه مــن  ــقــ ــلــــى تــ ــــت عــ ــــرصـ حـ
وطــبــي  إداري  فـــريـــق  تــخــصــيــص  خـــــالل 
عـــلـــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات مــــن الـــكـــفـــاءة 
والطبية  اإلنشائية  التجهيزات  وتوفير 
والمناهج  التقنيات  وأحـــدث  المتقدمة 
أفضل  متبنين  والتشخيصية،  الطبية 
الممارسات العالجية، اإلدارية، التدريبية 

والبحثية.
وقال إن وحدة الطوارئ شهدت تردد 
منذ  مــراجــعــا   6197536 عــلــى  يـــربـــو  ــا  مـ
أشـــارت  فيما  2012؛  أبــريــل  فــي  افــتــتــاحــه 
أجــــرى  الــمــســتــشــفــى  أن  اإلحــــصــــائــــيــــات 
وقيصرية  طبيعية  لـــوالدة  حــالــة   18311

خالل الـ10 سنوات الماضية.
وأكد أن المستشفى يضم فريقا طبيا 
ومؤهال  خبرة  وذا  متخصصا  وتمريضيا 
الســتــقــبــال أي حــالــة مــرضــيــة، حــيــث تم 
وذلــك  يــقــارب 142777 عملية،  مــا  إجـــراء 
الجراحية  العمليات  أقسام  افتتاح  منذ 
في يناير2012؛ مشيرا الى تنفيذ العديد 

مـــن الــتــدشــيــنــات واالفـــتـــتـــاحـــات أهــمــهــا: 
أسهم  والــذي  الشمسية،  الطاقة  مشروع 
في إنتاج طاقة متجددة نظيفة وتحقيق 
تــرشــيــد اســتــهــالك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
افــتــتــاح وحـــدة الخصوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وأطــفــال األنــانــيــب، مــركــز الــطــب الــنــووي 
والـــنـــظـــائـــر الــمــشــعــة، ومــخــتــبــر أمــــراض 
الدماغية، ونظام  النوم، وحدة الجلطات 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــطــبــيــة، بــاإلضــافــة 
المحدث  الماموجرام  جهاز  تركيب  إلــى 
تسهيل  ــو  وهــ الـــثـــدي،  أورام  لــتــشــخــيــص 
ألم  بـــدون  تلقائيا  الــخــزعــة  أخــذ  عملية 
المبكر  الكشف  إلمكانية  عالية  وبــدقــة 
ــانــــب تــدشــيــن  ــى جــ ــ ــان.. إلــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ عــــن الـ
الصيدلية الذكية اآللية في المستشفى، 
والتي ساهمت في صرف األدوية وخفض 
إلى  الــدوائــيــة  األخــطــاء  وقـــوع  احتمالية 
درجة الصفر؛ فيما تشير إحصائيات الى 
ــي 4 مــاليــيــن صــرفــيــة  ــرف األدويـــــــة هـ صــ

دوائية خالل الثالثة أعوام األخيرة.
مـــن جــانــبــه ذكـــر الــعــمــيــد بــروفــيــســور 
هــشــام يــوســف عــلــي آل الـــريـــس الــمــديــر 

العام للشؤون الطبية واستشاري أمراض 
وجـــــراحـــــة األنـــــــف واألنـــــــــف والـــحـــنـــجـــرة 
التعامل مع جائحة  أنه تم  بالمستشفى 
ــي إذ تــــم إنـــشـــاء  ــرافـ ــتـ ــا بــشــكــل احـ ــورونــ كــ
وتطبيق  بالمستشفى  الــتــطــعــيــم  مــركــز 
ــتـــرازيـــة مـــع االســتــمــرار  اإلجـــــــراءات االحـ
ومواصلة  الطبية  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
الــخــدمــات الــعــالجــيــة عـــن ُبـــعـــد، كــمــا تم 
اســتــقــبــال مــرضــى الــعــنــايــة الــمــركــزة من 
حاالت  وعــالج  الطبي  السلمانية  مجمع 
مناطق  جميع  مــن  الدماغية  الجلطات 
ــيـــص عــــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــقـ الـــمـــمـــلـــكـــة وتـ

الجراحية غير العاجلة.
الحسن  الدكتورة دالل  أضافت  فيما 
الــمــديــر الــعــام لــلــشــؤون اإلداريـــــة ومــديــر 
بالمستشفى  واالحــتــراف  التعليم  مركز 
الصحية  الرعاية  أكاديمية  إنشاء  تم  أنه 
بالمستشفى إذ تم تدريب ما يقارب 1400 
عــلــى أحــــدث الــمــســتــجــدات فـــي الــمــجــال 
أكثر من  إلى تخريج  باإلضافة  الصحي، 

350 ممرضا عمليا خالل عام 2021.
ــر كــشــف الــبــروفــيــســور  مـــن جــانــب آخـ

ــيــــاس فـــاضـــل مـــديـــر مـــركـــز الــبــحــريــن  الــ
وبدأ  االورام  افتتاح مركز  تم  أنــه  لــأورام 
بطاقة   2019 فبراير  فــي  رسمًيا  تشغيله 
بأنه  مفيًدا  سريًرا،   120 تبلغ  استيعابية 
أســرة مع   206 بالمركز  األســـرة  عــدد  بلغ 
الـــزيـــادة الــمــطــرة ألعــــداد الــمــرضــى، 150 
األورام  لمرضى  حــصــًرا  مخصصة  منها 

وأمراض الدم.
فاضل  الياس  البروفيسور  أشــار  وقد 
ناقش  لــأورام  الوطني  المجلس  أن  إلــى 
ــا يـــزيـــد عــلــى 3000  ــد مـ ــ ــام واحـ خــــالل عــ
حالة؛ مشيرا الى تدشين أحدث التقنيات 
األورام، من  في تشخيص وعــالج مرضى 
الذي   MR- LINAC تدشين جهاز  أهمها 
الــشــرق األوســـط  ثــانــي جــهــاز فــي  يعتبر 
األورام  ELEKTAلعالج  شركة  من  واألول 
السرطانية، وجهاز  PT/MR وهو األحدث 
عالميا في الكشف عن األورام السرطانية 
التقنيات  من  العديد  وغيرها  الدقيقًة، 
الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب تـــوافـــر الــكــفــاءات 
والخبرات من ذوي الباع الطويل في هذا 

المجال.
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�لحر�ك �النتخابي
 مظهر ديمقر�طي رفيع

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الحراك االنتخابي الذي نشهد اليوم استعدادا لمجلس نيابي 
ومجلس بلدي، في دورته السادسة، قبل موعد االنتخابات بأشهر، 
البحريني  الشعب  اهــتــمــام  ويعكس  رفــيــع،  ديمقراطي  مظهر  هــو 
بالشأن السياسي، والمشاركة في صنع القرار، والرغبة في التطوير 
التنموية  والــمــســيــرة  الــمــشــروع اإلصـــالحـــي  أن  ويــؤكــد  الــمــســتــمــر، 
السامية  األهـــداف  حققا  المفدى  الملك  جاللة  بقيادة  الشاملة 

لخدمة الوطن والمواطن، ورسم المستقبل الزاهر.
بــيــان نسبة مــشــاركــة الناخبين،  الــســابــق ألوانـــه  يــكــون مــن  قــد 
أكثر،  ســتــزداد  أنها  الــواضــح  من  المرشحين  نسبة  مــؤشــرات  ولكن 
الوعي  ويعكس  البحرين،  لمملكة  ويحسب  إيجابي،  مؤشر  وهــذا 
المجتمعي نحو المشاركة، والمساهمة في نهضة البالد من خالل 

المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة معا.
بها  تــقــوم  الــتــي  المضاعفة  الــجــهــود  إلـــى  هــنــا  ــارة  اإلشــ ينبغي 
اإلعالمية  والــوســائــل  الوطنية  والــصــحــافــة  الرسمية  الــمــؤســســات 
لتشجيع المشاركة، ترشيحا وانتخابا، ومن الطبيعي جدا أن نشهد 
التنافس االنتخابي بين الجميع، وهو حق مشروع ومكفول، طالما 
انتخابي  وإن شهد بعض تجاوزات، سببها حماس  بالقانون،  التزم 
أو أسلوب سياسي مقبول، ألنه في نهاية المطاف جزء من المشهد 

الديمقراطي العام الواجب تقبله.
ــده الــمــرفــوض فــقــط فـــي الـــحـــراك االنــتــخــابــي هـــو فــرض  وحــ
أن  تحاول  والــذي  وحقهم،  وإرادتهم  الناخبين  وعي  على  الوصاية 
تبثه وتشيعه بعض منصات، من خالل تسفيه مرشح معين، بحجة 
شكله أو مكانته، أو طبيعة وظيفته وعمله، وحتى خبرته.. أو من 
خالل مهاجمة مرشح معين واإلساءة له بشكل شخصي.. لذا وجب 
التنويه والبيان أن بعض الممارسات والتعليقات قد توقع صاحبها 
تحت طائلة القانون، وهنا يأتي دور المؤسسات القانونية لتذكير 

الجميع بها. 
نــحــن مــقــبــلــون عــلــى إجــــازة صــيــفــيــة، ودرجــــة حــــرارة مرتفعة، 
وســوف  االنــتــخــابــي،  والــنــشــاط  الــحــراك  عــلــى  بالتأكيد  ستنعكس 
ممن  والــســن،  العمر  بحكم  جــديــدة  انتخابية  كتلة  دخـــول  نشهد 
الــقــادم،  الــديــمــقــراطــي  الــتــرشــح واالنــتــخــاب فــي المشهد  لــه  يحق 
الشعب  أن  الماضية  ــدورات  الــ فــي  االنتخابي  الــحــراك  أثــبــت  وقــد 
البحريني وخاصة الشباب منهم لديهم الرغبة الكبيرة في الشراكة 

والمشاركة.
ــالن الــمــرشــحــيــن رغــبــتــهــم فـــي الــتــرشــح، وتــحــركــاتــهــم  ومـــع إعــ
ونــشــاطــهــم، وتــصــريــحــاتــهــم وبــيــانــاتــهــم، وزيــاراتــهــم وتــواصــلــهــم مع 
هــذا من  بــأن  نــؤمــن  أن  االنــتــخــابــيــة، يجب  الــدوائــر  فــي  الناخبين 
محبطة،  بتعليقات  لهم  الــتــعــرض  دون  مــن  وواجــبــهــم،  بــل  حقهم 
على غرار أن فالن ترشح للوجاهة، وفالن ترشح من أجل المكافأة، 
المنصب..  إلــى  وذاك يطمح  الكرسي،  في  رغبة  يــزورنــا  هــذا  أن  أو 
العالم  في  الديمقراطي  المشهد  في  االنتخابي  الحراك  أن  ذلك 
ويعلن  الــنــاخــب،  وينشط  يتحرك  أن  ويستلزم  يستوجب  أجــمــع، 
وال  ويتواصل،  ويــزور  والوطن،  الناخبين  لخدمة  وأهدافه  برامجه 
تمنياتنا  أي مرشح.. مع خالص  على  وصّيا  يكون  أن  يحق ألحد 

بالتوفيق للجميع.

�لمهرجان  في  ت�سارك  �لثقافة  هيئة 
و�لمجوهر�ت  للذهب  �الأول  �لدولي 

ــي الــمــهــرجــان  ــارك هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـ ــشـ تـ
الدولي األول للذهب والمجوهرات الذي يقام في مدينة بخارى 
الفترة من 21 حتى 25 مايو 2022،  أوزبكستان خالل  بجمهورية 
ومّثلت هيئة الثقافة في المهرجان األستاذة شوق العلوي مديرة 

إدارة الحرف اليدوية بالهيئة. 
ــة بعنوان  وقــّدمــت األســـتـــاذة شـــوق الــعــلــوي يـــوم 22 مــايــو ورقـ
التاريخي  االرث  البحرين:  مملكة  فــي  الــذهــب  وصياغة  تطريز 
مملكة  في  الذهب  صناعة  تاريخ  حــول  تحدثت  حيث  والثقافي، 
المملكة  وتقاليد سكان  بعادات  الصناعة  وارتباط هذه  البحرين 
باإلضافة إلى مراحل تطور صياغة الذهب والتطريز بأنواعه في 

البحرين. 
وتحدثت العلوي عن تاريخ وجود الذهب في مملكة البحرين 
بحسب ما تشير أقدم االكتشافات األثرية في العصر الدلموني، 
في  الذهبية  القطع  مــن  الــعــديــد  التنقيب  بعثات  وجـــدت  حيث 
والبحرين  العصر اإلسالمي  إلى  وتايلوس وصواًل  دلمون،  عصور 
الحديثة. وأوضحت أن هذه االكتشافات أظهرت الحرفية الكبيرة 
التي كان يمتلكها سكان هذه الحضارات في صناعة الذهب، سواًء 
والصكوك،  والزينة،  الطقوس،  في  آنــذاك  الذهب  استخدام  كــان 

والسيوف.
ــاذة شــوق  ــتـ وبــاالســتــعــانــة بــالــصــور الــتــوضــيــحــيــة أشــــارت األسـ
الــعــلــوي إلـــى تــأثــيــرات الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة فــي صــيــاغــة الــذهــب 
المحلية،  التصاميم  بجماليات  وامتزاجها  الشرق  من  القادمة 
ــودة الــلــؤلــؤ البحريني ونــقــاوتــه. وذكــــرت في  يــضــاف إلـــى ذلـــك جـ
والتي  البحرين  مملكة  في  الحكومية  الجهود  تفاصيل  حديثها 
الممارسات  أفضل  وتكريس  الــذهــب  صناعة  حفظ  فــي  ساهمت 

لتطوير هذه الصناعة بما يضمن تألقها في األسواق العالمية. 
ــاء  ــ ــــدم األزيـ وفــــي الــمــحــور الــثــانــي تـــم تــقــديــم عــــرض عـــن أقـ
النسائية في مجموعة متحف البحرين الوطني والتي تعود إلى 
البحرين  حاكم  قرينة  خليفة،  آل  سلمان  بنت  عائشة  الشيخة 
حيث  1932م(،  إلـــى  )1869م  خليفة  آل  عــلــي  بــن  عيسى  الــشــيــخ 

تنوعت أساليب تطريز خيوط الذهب وتفردت نقوشها. 
لــلــذهــب والــمــجــوهــرات يعقد  الـــدولـــي  الــمــهــرجــان  يــذكــر أن 
بهدف  أوزبكستان  بجمهورية  بخارى  مدينة  في  األولــى  بنسخته 
إلى  الشباب عليها،  وتدريب  والمجوهرات  الذهب  تطوير تصنيع 
وظائف  خلق  إلــى  المهرجان  على  القائمون  يتطلع  ذلــك  جانب 
جديدة وتعميم ممارسات فضلى لهذه الصناعة إلظهار التقاليد 
الثقافية الوطنية وتصديرها إلى العالم كعالمة تجارية وطنية.  

ويضم المهرجان معارض ومؤتمرًا علميًا حول »آفاق صناعة 
ــى الــعــديــد من  الــذهــب والــمــجــوهــرات الــتــقــلــيــديــة« بــاإلضــافــة إلـ
وورش  الموسيقية،  والحفالت  والــمــعــارض  التقديمية  الــعــروض 

تدريبية. 

ــرة  ــبــ ــمــ الــ ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ  أعـ
ــا طــــــرح نــســخــة  ــهـ ــزمـ الــخــلــيــفــيــة عـ
إثـــــراء لطلبة  بــرنــامــج  خـــاصـــة مـــن 
الـــمـــدرســـة الــكــنــديــة فـــي الــبــحــريــن، 
ــــك بــطــلــب مــنــهــم، حــيــث سيتم  وذلـ
ــج وفــــًقــــا  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــار قــــيــــم الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الحــتــيــاجــاتــهــم وتــقــديــمــهــا مــن قبل 
ــــك في  مــدربــيــن مــتــخــصــصــيــن، وذلـ
ــدة 6 أســـابـــيـــع،  ــمـ مـــقـــر الـــمـــدرســـة لـ

اعتباًرا من تاريخ 15 مايو 2022.
ــا،  ــًيـ ــوعـ ــبـ ــن أسـ ــيـ ــرتـ وبــــمــــعــــدل مـ
سُتعقد ورش عمل تفاعلية وأنشطة 
البرنامج،  بدنية تتمحور حول قيم 
تحمل  بــالــنــفــس،  الــثــقــة  ــــي:  وهـ أال 
العمل  الضغط،  المسؤولية، تحمل 
الجماعي، التواصل الفعال، البحث 
عـــن الــكــنــز، الــتــخــطــيــط، الــمــبــادرة، 
اإلبـــــداع، وضـــع األهـــــداف، ومــشــروع 
هــذا  تصميم  تــم  وقـــد    .Ithra talk
دراسة  اعتماد  عبر  الرائد  البرنامج 
ليتمكن  الــمــشــاركــيــن،  احــتــيــاجــات 
ويطور  ذاتــه  اكتشاف  من  المشارك 
ــيـــهـــا مـــــهـــــاراتـــــه، وذلــــــــك بــتــوجــيــه  فـ
نــحــو تحقيق  الــشــبــابــيــة  الـــطـــاقـــات 

الــتــي تشهدها  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
برنامج  ويحرص  البحرين.  مملكة 
وإبرازها  المواهب  إثراء على صقل 
وتنمية  تــطــويــر  عــلــى  الــتــركــيــز  مـــع 
أبرزها:  المهمة،  المهارات  من  عدد 
الــــمــــهــــارات الــتــوظــيــفــيــة والــتــقــنــيــة 
واالجتماعية والحياتية، عالوة على 
إدارة عمل المشاريع، وتعرف الحياة 

الجامعية والمهن وغيرها.

ويــــهــــدف بــــرنــــامــــج إثــــــــراء إلـــى 
الشخصية  الــشــبــاب  مــهــارات  تعزيز 
والحياتية، وغرس ثقافة العطاء في 
في  والمساهمة  والوطن،  المجتمع 
أهــدافــهــم، وذلــك عــن طريق  تكوين 
االنــشــطــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة التي 
للبرنامج  التعليمية  القيم  تغرس 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــدربـــيـــن يــتــمــتــعــون 

بخبرة عريقة في هذا المجال.

»�لمبّرة �لخليفية« تقدم ن�سخة خا�سة من برنامج
�لكندي�ة �لمدر�س�ة  طلب�ة  �إل�ى  �ل�س�باب  �إث�ر�ء 

ــفـــريـــق أول  ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـ ــنــ بــ
وزيــر  بــن عــبــداهلل آل خليفة  راشــد  الشيخ 
ــار لـــؤي  ــيـ ــة، افـــتـــتـــح الــعــقــيــد طـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
التدريب  إدارة  مدير  عبداهلل  عبدالرحمن 
البيولوجي  االرهــاب  حلقة عمل »مخاطر 
وســـبـــل مــراقــبــتــه والـــتـــمـــريـــن بــالــمــحــاكــاة 
البيولوجية«  الــحــوادث  منع  سبل  لتعزيز 
بالتنسيق  الــتــدريــب  إدارة  تنظمها  الــتــي 
واالنـــتـــربـــول  الـــدولـــيـــة  الــشــئــون  إدارة  مـــع 
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة  بــاإلدارة 
مع  وبالتعاون  وااللــكــتــرونــي،  االقــتــصــادي 
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
)اإلنتربول(، تحت إشراف مدربين وخبراء 
من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 
وزارة  مـــنـــتـــســـبـــي  مـــــن  ــدد  ــ ــ عـ ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في 
مملكة البحرين.

طيار  العقيد  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
تنظيم هذه  أن  لؤي عبدالرحمن عبداهلل 
الحلقة يأتي ضمن استراتيجية التطوير 
الداخلية،  وزيــر  يتبناها  التي  والتحديث 
رئيس  قــبــل  مــن  مستمرة  متابعة  وتــلــقــى 
األمن العام بهدف االرتقاء بأداء منتسبي 
الـــــوزارة، مــؤكــدًا أهــمــيــة تنظيم مــثــل هــذه 
الحلقات وورش العمل لما لها من أهداف 
المهام  أداء  فــي  تسهم  ايــجــابــيــة  وغــايــات 

والواجبات بكفاءة.
ــم مــع  ــائــ ــقــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــالــ كـــمـــا أشــــــــاد بــ
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
ــا فــي تعزيز الـــروابـــط، األمـــر الــذي  ودورهــ

ُيهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة 
فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بــالــمــخــاطــر 
والتهديدات الحالية لإلرهاب البيولوجي 
والــنــهــوض بــمــســتــوى الـــوعـــي بــيــن أجــهــزة 
انفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته 

خالل الحوادث البيولوجية.
وأشار مدير إدارة التدريب إلى أن حلقة 
العمل، تهدف إلى تطوير وصقل المهارات 
التدريبية في هذا المجال، سعيًا للوصول 
ألعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكوادر البشرية، وكذلك لتعزيز المصالح 
معربًا  الــشــراكــات  وبــنــاء  الــروابــط  وتوثيق 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الحلقة واهتمامهم وسعيهم لتنمية  هذه 

الكوادر البشرية.

�فتت��اح حلق��ة عم��ل »مخاط��ر �الإره��اب �لبيولوج��ي و�س��بل مر�قبت��ه« 

} العقيد طيار لؤي عبدالرحمن.

تــرأســت االســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيــــــــرة الــصــحــة 
وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــشــارك 
ـــ75 لجمعية  الــ الــــدورة  فــي أعــمــال 
ــدأت  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي بــ
اعمالها بقصر األمم في »جنيف«.

وأكدت وزيرة الصحة في بيان 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــنــاقــشــة 
العامة لجمعية الصحة العالمية، 
تــحــت مــوضــوع »الــصــحــة مــن أجــل 
السالم، والسالم من أجل الصحة«، 
»إن الصحة والسالم وجهان لعملة 
ــنـــا كـــقـــادة  واحـــــــــدة، فــــإّنــــه ال بــــد لـ
نــســعــى  أن  الــــصــــحــــة  مــــجــــال  فـــــي 
تنفيذ  لتحقيقهما معًا من خالل 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــحــقــق اإلنـــصـــاف 
نـــدعـــم  وأن  ــع،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ وإدمــــــــــــاج 
لحقوق  الــمــعــّززة  الــمــبــادرات  تبّني 
إقامة  أجل  من  ونتكاتف  اإلنسان، 
التي  الظروف  لمعالجة  الشراكات 
تؤدي إلى أي شكل من أشكال عدم 

المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة 
البحرين قد خطت خطوات واسعة 
على  للجميع  الصحة  بــلــوغ  نحو 

المستوى الوطني، من خالل تنفيذ 
الشاملة  الصحية  التغطية  حــزم 
الــمــوارد،  وحــشــد  المخاطر  وإزالــــة 
مــبــيــنــة اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
بــتــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
األرواح وتحقيق السالم وذلك من 
خـــالل إنـــشـــاء مــركــز الــمــلــك حمد 
ــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي،  الــــعــــالــــمــــي لـ
ــن كــــرســــي الـــمـــلـــك حــمــد  ــيــ ــدشــ وتــ

لــدراســات حــوار األديـــان والتعايش 
بالجمهورية  سابيانزا  جامعة  في 
نشر  إلــى  يهدف  الــذي  اإليطالية، 
للعالقات  كــأســاس  الــســالم  رســالــة 
ــة وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  ــيـ الـــدولـ
الــســلــمــي، وأكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بن 
ــات  ــدراســ ــلــ لــ خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك 
الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــــى بــنــاء 
الدبلوماسيين  الممارسين  قــدرات 

في هذا الشأن.

وزي����رة �ل�����س��ح��ة: �ل��ب��ح��ري��ن خ��ط��ت خ��ط��و�ت 
و�����س���ع���ة ن���ح���و ب���ل���وغ �ل�����س��ح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع

} الصالح تترأس وفد المملكة.

لمتابعة  �ل��ازم��ة  �الإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ل�سحة: 
تركيا ف���ي  �ل���ع���اج  ت��ت��ل��ق��ى  م��و�ط��ن��ة  ح��ال��ة 

تابعت وزارة الصحة باهتمام ما أثير عبر مواقع التواصل االجتماعي تحت 
العهد  ولي  تناشد  وابنتها  تركيا  في  الصحية  حالتها  انتكست  »مواطنة  عنوان: 

توجيه المعنيين fتسهيل عودتها بعد مطالبات مالية من المستشفى هناك«.
بالتواصل  الــمــنــاشــدة  هـــذه  فـــور تلقي  الــصــحــة  وزارة  قــامــت  ذلـــك  وفـــي ضـــوء 
إلى  بالعالج  التكفل  على  الموافقة  تمت  حيث  المعنية،  الجهات  مع  واالتــصــال 
حين استقرار الحالة وعودتها إلى مملكة البحرين، وتؤكد وزارة الصحة حرصها 
اتخاذ  سرعة  في  يسهم  وبما  عاجل  بشكل  المريضة  حالة  بمتابعة  واهتمامها 

اإلجراءات الالزمة وعودتها إلى أرض الوطن.

بـــوزارة  الــعــامــة  الصحة  إدارة  تابعت 
ــا تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع  الـــصـــحـــة بـــاهـــتـــمـــام مــ
التواصل االجتماعي تحت عنوان »أهالي 
لسعات  يشكون  ســار  بقرية   523 مجمع 
البعوض والحشرات ويأملون من الصحة 
بأنها  وأفــادت  العامة رش مبيد حشري«، 
ــامــــت بـــمـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــوى الـــمـــنـــشـــورة  قــ
والبعوض  الــحــشــرات  انــتــشــار  بخصوص 
في منطقة سار، وقد اتخذت اإلجــراءات 

الالزمة على وجه السرعة.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــافـــحـــة  ــامـ ــ وقـــــــد قـ

الـــحـــشـــرات بــقــســم صــحــة الــبــيــئــة بــــوزارة 
الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات 
الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
البعوض  يرقات  توالد  بــؤر  عن  والكشف 
والـــتـــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي الــبــالعــات 
ــعــــض تـــجـــمـــعـــات الـــمـــيـــاه  الـــخـــارجـــيـــة وبــ
فـــي حــــاويــــات مــهــمــلــة وتـــمـــت الــمــعــالــجــة 
لمكافحة  الخاصة  المبيدات  باستخدام 
ــم مــكــافــحــة  ــ ــات الــــبــــعــــوض. كـــمـــا تـ ــ ــرقـ ــ يـ
الــبــعــوض الــبــالــغ بــاســتــخــدام آالت الــرش 
  )ULV( الــصــغــر  فــي  الــمــتــنــاهــي  بالمبيد 

والتضبيب الحراري.
ويــــــنــــــاشــــــد قـــــســـــم صـــــحـــــة الـــبـــيـــئـــة 
االنتباه  بضرورة  والمقيمين  المواطنين 
الحاويات  في  الــراكــدة  المياه  تجمع  من 
او البالعات الغير  النافورات المنزلية  او 
التخلص  على  والعمل  اإلغــالق  محكمة 
مـــن الــمــيــاه بــشــكــل دوري لــتــفــادي تــكــون 
الــبــعــوض فيها. وكــذلــك بــضــرورة  يــرقــات 
نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة 
ــادًيـــا النـــتـــشـــار الــبــعــوض  لـــهـــا، وذلـــــك تـــفـ

والحشرات بالمنطقة.

»�ل�سحة« تقوم باتخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة لمكافحة �نت�سار �لبعو�ض

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296295
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16132/pdf/1-Supplime/16132.pdf?fixed4827
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296244
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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
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أكبر  مــن  وهـــو  اإلنـــســـان،  فــي جــســم  دور حــيــوي  للجلد 
الغدد  على  يحتوي  ألنــه  تعقيدا  واكــثــرهــا  الجسم  أعــضــاء 
ــة الــدمــويــة  ــيـ الــعــرقــيــة والـــغـــدد الــدهــنــيــة واألعـــصـــاب واألوعـ
فهو خط  اإلنسان؛  في جسم  الوظائف  العديد من  ويــؤدي 
كما  والجراثيم،  والبكتريا  الميكروبات  ضــد  األول  الــدفــاع 
أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خالل إفراز 
العرق، وتعمل النهايات العصبية المنتشرة في الجلد على 

نقل اإلحساسات المختلفة كاللمس.
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الجلد, عوامل 
قابلية  تحدد  التي  الجينات  مثل  داخلية  واخــرى  خارجية 
اإلصابة باألمراض الجلدية وشيخوخة الجلد البيولوجية 
والهرمونات والتغيرات في مستوياتها التي يكون لها تأثير 

كبير على الجلد.
المناخ كالتعرض  وهناك عوامل خارجية معروفة مثل 
لضوء الشمس وحرارة الجو وبرودته، الرطوبة، ومن العوامل 
والنظام  واألدويـــة  الكيماوية  المواد  تأثير  أيضا  الخارجية 
الغذائي ونمط الحياة بشكل عام كالنوم والضغط النفسي 

وممارسة الرياضة والتدخين.
كل هذه العوامل تؤثر على الطبقة الخارجية الرقيقة 

وفي شكلها الخارجي وتتحكم في وظائفه داخليا. 
تحميها  فهي  الشاغل  اصبحت شغلنا  بالبشرة  العناية 
الشمس  أشــعــة  مــن  الجلد  حماية  ويمكن  شبابها،  وتطيل 
من خالل وضع واِق للشمس يوميا قبل الخروج من البيت، 
الــعــاشــرة صباحا  بين  مــا  المباشرة  الشمس  عــن  واالبــتــعــاد 
والرابعة عصرا، ويفضل ارتداء مالبس تغطي أغلب الجسم 

لحمايته.
والحفاظ  باستمرار  الجلد  وترطيب  البشرة  تنظيف 
على نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وشرب المزيد من 
الماء والغذاء الصحي المليء بالخضار والفواكه، واالبتعاد 

عن التوتر بقدر اإلمكان والتوقف تماما عن التدخين.
إلى عناية واهتمام مثله كمثل اي شيء  الجلد يحتاج 
اخر حتى تظهر عليه النضارة وكلما بدأنا مبكرا كان افضل، 

ابدأ اآلن.

احمي جلدك وحافظ عليه 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي وال�سكر«
 يرعى حملة »ال�سمنة مر�ض ال تواجهه وحدك«

 novo( شركة  مــع  بالتعاون  الطبي  وطاقمه  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يقيم 
الصحة،  على  لخطورتها  السمنة  لمحاربة  أيــام  ثالثة  لمدة  توعوية  حملة   )nordisk
قياس  الى  باإلضافة  والضغط  السكري  لمرضى  مجانية  فحوصات  خاللها  وسيقدم 
أخصائي  مــن  مجانية  واســتــشــارة  الــشــركــة  مــن  مــقــدم  الــجــســم  كتلة  لتكوين  مــجــانــي 
العاشرة صباحا حتى  من  أيام  ثالثة  وتستمر  الثالثاء  اليوم  الفعالية  تبدأ  التغذية. 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يحرص  الثانية ظهرا. 

المجانية ونشر التوعية على يد المتخصصين في مختلف مجاالت الصحة. 
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في  الــتــي تضعك  ــة  األدويــ مــن  تركيبة  عــن  عــبــارة  الــعــام  التخدير 
أو قبل إجراء طبي آخر. تحت تأثير  النوم قبل الجراحة  حالة تشبه 
التخدير العام ال تشعر باأللم ألنك تكون فاقًدا للوعي بالكامل. عادًة 
ما َيستخدم التخدير العام تركيبة من العقاقير داخل الوريد والغازات 
الُمستنشقة )البنج(. في المقال التالي يتحدث الدكتور عادل جمال 
استشاري التخدير والرعاية المركزة بمركز الخليج الطبي والسكر عن 

كل ما يخص التخدير.
الرغم  على  النوم،  من  حالة  مجرد  من  أكثر  العام  التخدير  يعد 
ر ال يستجيب  من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ الُمخدَّ

إلشارات األلم أو انعكاساته.
بينما  التخدير.  في  خصيًصا  ب  ُمــدرَّ طبيب  هو  التخدير  طبيب 
جسمك  وظائف  التخدير  طبيب  يراقب  التخدير  تأثير  تحت  تكون 

الحيوية ويتحكم في تنفسك.
اإلجراءات املتبعة 

نوع  على  بــنــاًء  لــك  تخدير  خــيــار  أفــضــل  التخدير  طبيب  يقترح 
الفردية.  وتفضيالتك  العامة  وصحتك  لها  تخضع  التي  الــجــراحــة 
الــعــام  الــتــخــديــر  يــقــتــرح طبيبك  قــد  اإلجـــــراءات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 

ويتضمن ذلك، اإلجراءات التي قد:
* تتخذ وقًتا طوياًل.

* ينتج عنها فقدان الكثير من الدم.
* تؤثر في التنفس )وخاصًة الصدر أو جراحة الجزء العلوي في 

البطن(.
وقد ال تتناسب األشكال األخرى من مواد التخدير، مثل التهدئة 
أو  صغيرة(  )لمنطقة  الموضعي  التخدير  مع  تندمج  التي  البسيطة 

التخدير الكلي )لجزء أكبر في جسمك(، إلجراءات أكثر شمواًل.
مخاطر التخدير 

التخدير العام آمن للغاية بصفة عامة؛ فمعظم األشخاص حتى 
المصابين بحاالت صحية خِطرة قادرون على الخضوع للتخدير العام 

ذاته من دون التعرض لمشكالت خِطرة.
كــبــيــرة بنوع  بــالــفــعــل خــطــورة حــــدوث مــضــاعــفــات بنسبة  تــرتــبــط 
نوع  عــن  فضاًل  العامة،  البدنية  وصحتك  لها  تخضع  التي  العملية 

التخدير.
االستعداد قبل العملية 

ومجرى  الهضمي  الجهاز  فــي  العضالت  الكلي  التخدير  ــي  ُيــرخِّ

الرئتين.  إلى  المعدة  من  والحمض  الطعام  مرور  يمنع  الذي  الهواء 
ــراب قبل  ــشـ ــول تــجــنــب الــطــعــام والـ اتــبــع دائـــًمـــا تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب حـ

الجراحة.
من المهم دائًما الصوم بدًءا من حوالي ست ساعات قبل الخضوع 
من  قليلة  ساعات  قبل  صافية  سوائل  شــرب  يمكنك  ربما  للجراحة. 

الجراحة.
مع  المنتظمة  األدويـــة  بعض  تأخذ  بــأن  الطبيب  يخبرك  قــد 
تناول  إمكانية  ناقش  الصيام،  فترة  خــالل  الماء  من  قليل  مقدار 

األدوية مع طبيبك.

وبعض  اإلسبرين  مثل  األدويـــة  بعض  تجنب  إلــى  تحتاج  وقــد 
مدة  وصــفــة طبية،  بـــدون  المتاحة  الـــدم  لترقيق  األخـــرى  األدويـــة 
ــراء، حــيــث قــد تــســبــب تــلــك األدويــــة  ــ أســبــوع عــلــى األقــــل قــبــل اإلجــ

مضاعفات أثناء الجراحة.
ويمكن أيًضا لبعض الفيتامينات والعالجات العشبية، مثل 
والكافا،  جــون،  سانت  ونبتة  بيلوبا  والجنكو  والثوم  الجينسنج 

وغيرها، أن تسبب مضاعفات أثناء الجراحة.
وإذا كنت مصاًبا بداء السكري فتحدث مع طبيبك بشأن أي 
تغييرات في األدوية خالل فترة الصوم. وعادًة لن تتناول أدوية 
تتناول  كنت  إذا  الجراحة.  يوم  الفم صباح  السكري عن طريق 

اإلنسولين فقد يوصي الطبيب بتقليل الجرعة.
وإذا كنت مصاًبا بانقطاع النفس أثناء النوم فناقش حالتك 
مراقبة  التخدير  طبيب  أو  أخصائي  على  يجب  الطبيب.  مــع 

تنفسك بعناية أثناء الجراحة وبعدها.
اختصاصي  يتحدث  ســوف  الــعــام  للتخدير  الــخــضــوع  قبل 

التخدير معك، وقد يطرح عليك أسئلة عن:
تاريخك المرضي، واألدوية الموصوفة من الطبيب واألدوية 

المتاحة من دون وصفة طبية والمكمالت العشبية.
أنواع الحساسية، تجاربك السابقة مع التخدير.

التي  األدويــــة  اخــتــيــار  فــي  الــتــخــديــر  ذلـــك طبيب  سيساعد 
ستكون األكثر أماًنا لك.

بعد العملية
بــإزالــة  التخدير  اختصاصي  يــقــوم  الــجــراحــة  اكــتــمــال  عند 
غرفة  فــي  إمــا  ببطء  تستفيق  ســوف  إلفاقتك،  التخدير  تأثير 
العمليات وإما في غرفة اإلفاقة. وربما تشعر بقليل من الدوار 
آثار  تكون لديك  اإلفاقة. قد  األولــى من  الوهلة  واالرتــبــاك في 

جانبية عامة منها:
الغثيان، القيء، جفاف الفم، التهاب الحلق، آالم العضالت، 

الحكة، االرتجاف، النعاس، بحة الصوت الخفيفة.
ــرى بــعــد اإلفـــاقـــة من  وقـــد تــصــاب أيـــًضـــا بـــآثـــار جــانــبــيــة أخــ
التخدير، مثل الشعور بألم. سيسألك فريق التخدير عن األلم 
بحسب  الجانبية  ــار  اآلثــ وتــتــحــدد  األخــــرى.  الجانبية  واآلثــــار 
حالتك الفردية ونوع الجراحة. وقد يعطيك طبيبك أدوية بعد 

اإلجراء للحد من األلم والغثيان.

الدكتورة اأمل حبيل لـ»الخليج الطبي«: 
هناك الكثير من التقنيات الحديثة ل�سّد الب�سرة غير جراحية 

الدكتور عادل جمال: 

مر�سى ال�سكري عليهم بتقليل جرعة االإن�سولين قبل العملية 

الدكتورة فرح النعيمي تجيب: 

هل العقم م�سكلة ن�سائية؟
كليهما حالة  أو  الــرجــال  عــنــد  الــعــقــم  أو  الــنــســاء  عــنــد  الــعــقــم 
الصحيح  التشخيص  االزواج،  من  كبير  عــدد  منها  يعاني  منتشرة 
لــذلــك حــاور  الــزوجــيــن.  المبكر ضـــروري ومــهــم لمساعدة  والــعــالج 
النساء  أمــراض  استشاري  النعيمي  فــرح  الدكتورة  الطبي  الخليج 
الطبية  اهلل  عبد  الملك  مدينة  الجامعي  الطبي  بمركز  والـــوالدة 

لنتعرف على أفضل الحلول وطرق العالج.
هل العقم مشكلة نسائية؟

ان عدم القدرة على االنجاب مشكلة واجهت البشرية منذ األزل 
االنجاب  قــادريــن على  واالنـــاث غير  الــذكــور  مــن  نسبة  توجد  حيث 
لعدة اسباب ولكن لألسف هذه النسبة بدأت تتزايد في الخمسين 

سنة األخيرة وخاصة عند الذكور. 
ــاب عند  ــجــ ــي الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــخــصــوبــة واإلنــ ــا هـ مـ

الزوجين؟
اسباب عدم اإلنجاب عند اإلناث تكاد تكون ثابتة لفترات زمنية 
طويلة ولكن عدم قدرة الذكور على االنجاب هو االمر المقلق في 
الوقت الحاضر حيث أن 50% من الذكور ليست لديهم القدرة على 
االنجاب والسبب يرجع الى وجود المواد الكيمائية والهرمونات في 
االغذية والمالبس واالثاث والجو المحيط بنا والذي بدوره يؤدي 
الى  باإلضافة  الــذكــور.  عند  المنوية  الحيوانات  عــدد  تناقص  الــى 
المحمولة  الهواتف  الكهرومغناطيسي مثل  االشعاع  الى  التعرض 
والكمبيوترات وطبيعة الحياة قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة 
والسمنة والتدخين بشراهة، والمواد المخدرة والكحوليات وأدوية 
الستيرويد التي تستخدم في بناء عضالت األجسام، التوتر العقلي 
تدني معدل  الــى  يــؤدي  ذلــك  فكل  الحياة  بسبب ظــروف  والنفسي 
اإلنجاب لدى الذكور في كل انحاء العالم وبالنسبة لمنطقة الخليج 
فمن األسباب الواضحة عند الزوجين هي السمنة والتدخين عند 

الجنسين وعدم ممارسة الرياضة.
الــزواج بالتأكد من القدرة على  انصح كل ثنائي مقبلين على 
اإلنجاب حتى قبل اتمام معامالت الزواج ألن الفحوص المطلوبة 
وفحص  لــلــزوج  الــمــنــوي  الــســائــل  منها فحص  بسيطة،  فــحــوصــات 
الهرمونات للزوجة وعمل سونار لمنطقة الحوض هذه الفحوصات 

تعطينا فكرة أولية.
متى يجب على الزوجين زيارة الطبيب ألول مرة في حالة عدم 

حدوث حمل بعد الزواج؟
الوقت الذي يمضيه الزوج والزوجة من سنة الى سنة ونصف 
مرات  عــدد  على  والحفاظ  بشكل مستمر  بعض  مع  وجــودهــم  من 
جماع بما يساوي 3 مرات جماع على االقل في االسبوع او تضبيط 

توقيت الجماع مع وقت اإلباضة.
ما هي اختبارات تأخر الحمل؟

االختبارات بالنسبة للسيدات هي: الفحص الهرموني وفحص 
السونار والتأكيد على الحفاظ على معدل كتلة الجسم والتأكد من 
خلو الزوجة من امراض االلتهابات وامراض عنق الرحم، بالنسبة 
للزوج فحص السائل المنوي مهم جدا وعمل سونار للكيس الصفن 

وفحص حجم الخصى والتأكد من خلو الزوج من االلتهابات.
والــحــاجــة لعمل بــعــض الــهــرمــونــات لــلــزوج عــنــد مــالحــظــة اي 

مشاكل في السائل المنوي.
ما هي أفضل الطرق العالجية ليتحقق حلم األمومة؟

أفضل طرق لإلنجاب هو التخطيط الصحيح له، حيث التأكيد 
على  والــحــفــاظ  لــإلنــجــاب،  التخطيط  قبل  الــزوجــيــن  صحة  على 
وااللتهابات،  التناسلية  األمـــراض  من  سالمتهم  المناسب،  الــوزن 
اخـــذ الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات ومـــن ثــم اذا فــشــل هــذا 
األمر بتحقيق اإلنجاب لمدة سنة الى سنة ونصف علينا اللجوء 
الصناعي  والتلقيح  االباضة  تحفيز  مثل  المساعدة  الوسائل  إلى 

واطفال األنابيب.
متى يتم التوقف عن إجراء عمليات أطفال األنابيب في حالة 

فشلها المتكرر؟
ال يــوجــد عــدد مــحــدد لــتــكــرار عملية اطــفــال األنــابــيــب، نجاح 
الحالة  الــزوجــيــن،  عــمــر  منها  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  يعتمد  العملية 
الـــمـــاديـــة لتغطية  الــقــابــلــيــة  الــعــقــم،  الــمــســبــبــة لــحــالــة  الــصــحــيــة 

المصاريف.
الــــزواج واالرتـــبـــاط،  لــلــراغــبــيــن فــي اإلنــجــاب مــع أول  نصيحة 
النفسي  الــتــوافــق  وفـــق معايير  الــحــيــاة  او شــريــكــة  اخــتــيــار شــريــك 

واالجتماعي والصحي.
بناء جيل قوي وذلك بإنشاء قاعدة عريضة لألطفال واالهتمام 
بــصــحــتــهــم وبــالــريــاضــة ومــحــاولــة الــبــعــد عـــن اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللكترونية وابعادها عن المنطقة السفلى لما تسببه من اضرار. 

ــيـــر جـــراحـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل غـ
يــمــكــن الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم في 
او مع ظهور عالمات الشيخوخة  السن 
معظم  تفضل  لذلك  البشرة،  وترهالت 
التجميل  الــخــضــوع إلجــــراءات  الــنــســاء 
غير الجراحي لتساعدهن على تجديد 
عالمات  مــن  والتخلص  الــبــشــرة  شــبــاب 
فإليك بعض طرق  الــســن،  فــي  الــتــقــدم 
يمكن  الــتــي  الــجــراحــي  غــيــر  التجميل 
الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
فــي حـــوارنـــا الــتــالــي مــع الــدكــتــورة أمــل 
الجلدية  األمـــراض  اختصاصي  حبيل 

والتجميل. 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــمــ ــتــ ــكــــون االهــ ــيـــف يــ كـ

بالبشرة ونضارتها )الروتين اليومي(؟
الـــروتـــيـــن الــيــومــي لــلــعــنــايــة بــبــشــرة 
ــون مــــن روتــــيــــن صــبــاحــي  ــكـ ــتـ الــــوجــــه يـ
بشكل  الروتين  هذا  ويتضمن  ومسائي، 
الــبــشــرة بــغــســول مناسب  تــنــظــيــف  عـــام 
لـــنـــوع الـــبـــشـــرة، وتــرطــيــبــهــا واســتــخــدام 
واقي الشمس صباحا. بعض االضافات 
وصحة  نــوع  على  يعتمد  الروتين  لهذا 
او السيروم  التونر  البشرة وقد يتضمن 
ــعـــض الـــمـــراهـــم  بــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وبـ
للعين.  وكـــريـــم  الــمــوضــعــيــة  الــعــالجــيــة 
بالبشرة  العناية  منتجات  أفضل  وألن 
تــســتــغــرق وقـــًتـــا حــتــى تــعــمــل، يــجــب اال 
يــتــوقــع الــشــخــص نــتــائــج ســـريـــعـــة. إذا 
التزمت بروتين يومي ثابت، فستتمكن 
من رؤية النتائج على الجلد في غضون 
ستة إلى 12 أسبوًعا، ويمكن أن يستغرق 
األمر من ثالثة إلى أربعة أشهر لمعرفة 
أو  مناسبا  الجديد  روتينك  كــان  إذا  ما 

غير مناسب.
البشرة  الجديد في طرق شد  - ما 

غير الجراحية؟
الحديثة  التقنيات  من  كثير  يوجد 
البشرة غير جراحية، وتعمل هذه  لشد 
التقنيات على بناء الكوالجين بالجلد 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــيـــزه، وتــتــمــيــز هـ وتـــحـــفـ
تحتاج  وال  ألـــم  وبــــدون  ســريــعــة  بكونها 

إلى فترة نقاهة كبيرة. 
بعض االمثلة على الطرق الجديدة 
الــمــتــوافــرة لــشــد الــجــلــد هــي الــمــوجــات 
الــتــي تعمل عــن طريق  الــصــوتــيــة  فـــوق 
إرســـــال الــــحــــرارة إلــــى عــمــق الــجــلــد، أو 
الــــتــــرددات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل عن 

الجلد،  تحت  األنسجة  تسخين  طريق 
عبر  يعمل  الـــذي  بــالــلــيــزر  التقشير  أو 
جــمــيــع طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد لـــشـــد الــجــلــد 
الجهاز  نــوع  اختيار  ويعتمد  المترهل، 
المشكلة  ودرجــــة  الــمــريــض  عــلــى جــلــد 

وموقع المنطقة المراد عالجها.
- كيف يكون تجميل األنف من دون 

تدخل جراحي؟ وماذا عن النتائج؟
تـــجـــمـــيـــل األنــــــــف غـــيـــر الـــجـــراحـــي 
هـــو إجـــــراء يــتــم اتـــخـــاذه فـــي الــعــيــادات 
أو  تناسق  خلق  هو  والهدف  الخارجية، 
تــحــســيــن مــحــيــط األنــــف أو رفـــع جسر 
ــروف  ــغـــضـ الـ ــور  ــهــ تــقــلــيــل ظــ أو  األنـــــــف 
ويمكن  األنــف  أو تحسين شكل  المرئي 
أو  الــفــلــر  إبـــر  بــاســتــخــدام  تحقيق ذلـــك 
خيوط خاصة لألنف. يعتمد على نوع 
اإلجراء والمادة المستخدمة، يمكن أن 
في  أشهر   9 إلــى   6 مــن  النتائج  تستمر 

المتوسط. 
األنف  تجميل  إجــراء عالجات  يتم 
غــيــر الــجــراحــيــة بــاســتــخــدام الــتــخــديــر 
نقاهة،  وعــادة ال يوجد فترة  الموضعي 
ويتم استئناف األنشطة العادية مباشرة 

بعد اإلجراء.
إجــــــراء عملية  فـــي  الــتــفــكــيــر  عــنــد 
ــف غــيــر الـــجـــراحـــيـــة، فــإن  ــ تــجــمــيــل األنـ
ــيـــة  خــــبــــرة طـــبـــيـــبـــك أمــــــر بــــالــــغ األهـــمـ
لحساسية هذه المنطقة ووجود الكثير 

من االوعية الدموية فيها.
الفلر  بعد حقن  نصائحك  هــي  مــا 

بشكل عام؟
نقاهة ويمكن  فــتــرة  تــوجــد  عـــادًة ال 
ــيــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــعــ ــمــــراجــ لـــمـــعـــظـــم الــ
الــفــلــر.  حــقــن  بــعــد  الــيــومــيــة  أنشطتهم 
ولتقليل أي احمرار أو تورم من الحقن، 
الجلدية  األمــــراض  طبيب  يــوصــي  قــد 
بوضع الثلج على المنطقة مدة 15 إلى 

20 دقيقة قبل المغادرة.
التالي  اليوم  حتى  االنتظار  يجب   
لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط 
ــاد عـــن أشــعــة  ــعـ ــتـ شـــــاق، كــمــا يــجــب االبـ
الــشــمــس وعــــدم اســتــخــدام جــهــاز الــتــان 
أو  السريري، وتجنب لمس  التسمير  او 
تدليك المنطقة المعالجة لمدة ثالثة 
تعليمات  الــشــخــص  تلقى  إذا  إال  ــام،  أيــ

بذلك من قبل الطبيب.
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سلمان  الشيخ  طبييب  اللواء  كشف 
بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي عــن رصـــد زيـــادة 
الراغبين في  المرضى  مطردة في أعداد 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
مــنــذ افــتــتــاحــه حــتــى الــيــوم، إذ كـــان عــدد 
ووصــلــت   .2012 فــي  ســريــرا   120 األســــرة 
إلى  حاليا  لــأســرة  االستيعابية  السعة 
اإلدارة  أن  إلــى  النظر  الفتا  ســريــرا،   348
وتعمل  التوسعية  مشاريعها  في  نجحت 
الكاملة  االستيعابية  )بطاقتها(  حاليا 
لــأســرة فــي مــعــظــم األقـــســـام واألجــنــحــة 
حجم  في  الكبيرة  الــزيــادة  مع  لتتناسب 
ــنـــشـــاط فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى.. حـــيـــث تــم  الـ
بــالــعــيــادات  مــريــضــا   2389483 تــســجــيــل 
بمستشفى  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ  الــخــارجــيــة 
األول من  فـــي  الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد 
ما  اســتــقــبــل  حــيــن  فـــي   .2011 ديــســمــبــر 
العناية  أقسام  في  مريضا   12839 يقارب 
القصوى للبالغين والخدج منذ افتتاحها 

في عام 2012.
ــة  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ يــــــأتــــــي ذلــــــــــك ضـــــمـــــن احــ

العاشرة  السنوية  بــالــذكــرى  المستشفى 
المستشفى  إدارة  أن  موضًحا  لتأسيسه؛ 
ــديــــم خــــدمــــاتــــه مــن  ــقــ ــلــــى تــ ــــت عــ ــــرصـ حـ
وطــبــي  إداري  فـــريـــق  تــخــصــيــص  خـــــالل 
عـــلـــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات مــــن الـــكـــفـــاءة 
والطبية  اإلنشائية  التجهيزات  وتوفير 
والمناهج  التقنيات  وأحـــدث  المتقدمة 
أفضل  متبنين  والتشخيصية،  الطبية 
الممارسات العالجية، اإلدارية، التدريبية 

والبحثية.
وقال إن وحدة الطوارئ شهدت تردد 
منذ  مــراجــعــا   6197536 عــلــى  يـــربـــو  ــا  مـ
أشـــارت  فيما  2012؛  أبــريــل  فــي  افــتــتــاحــه 
أجــــرى  الــمــســتــشــفــى  أن  اإلحــــصــــائــــيــــات 
وقيصرية  طبيعية  لـــوالدة  حــالــة   18311

خالل الـ10 سنوات الماضية.
وأكد أن المستشفى يضم فريقا طبيا 
ومؤهال  خبرة  وذا  متخصصا  وتمريضيا 
الســتــقــبــال أي حــالــة مــرضــيــة، حــيــث تم 
وذلــك  يــقــارب 142777 عملية،  مــا  إجـــراء 
الجراحية  العمليات  أقسام  افتتاح  منذ 
في يناير2012؛ مشيرا الى تنفيذ العديد 

مـــن الــتــدشــيــنــات واالفـــتـــتـــاحـــات أهــمــهــا: 
أسهم  والــذي  الشمسية،  الطاقة  مشروع 
في إنتاج طاقة متجددة نظيفة وتحقيق 
تــرشــيــد اســتــهــالك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
افــتــتــاح وحـــدة الخصوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وأطــفــال األنــانــيــب، مــركــز الــطــب الــنــووي 
والـــنـــظـــائـــر الــمــشــعــة، ومــخــتــبــر أمــــراض 
الدماغية، ونظام  النوم، وحدة الجلطات 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــطــبــيــة، بــاإلضــافــة 
المحدث  الماموجرام  جهاز  تركيب  إلــى 
تسهيل  ــو  وهــ الـــثـــدي،  أورام  لــتــشــخــيــص 
ألم  بـــدون  تلقائيا  الــخــزعــة  أخــذ  عملية 
المبكر  الكشف  إلمكانية  عالية  وبــدقــة 
ــانــــب تــدشــيــن  ــى جــ ــ ــان.. إلــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ عــــن الـ
الصيدلية الذكية اآللية في المستشفى، 
والتي ساهمت في صرف األدوية وخفض 
إلى  الــدوائــيــة  األخــطــاء  وقـــوع  احتمالية 
درجة الصفر؛ فيما تشير إحصائيات الى 
ــي 4 مــاليــيــن صــرفــيــة  ــرف األدويـــــــة هـ صــ

دوائية خالل الثالثة أعوام األخيرة.
مـــن جــانــبــه ذكـــر الــعــمــيــد بــروفــيــســور 
هــشــام يــوســف عــلــي آل الـــريـــس الــمــديــر 

العام للشؤون الطبية واستشاري أمراض 
وجـــــراحـــــة األنـــــــف واألنـــــــــف والـــحـــنـــجـــرة 
التعامل مع جائحة  أنه تم  بالمستشفى 
ــي إذ تــــم إنـــشـــاء  ــرافـ ــتـ ــا بــشــكــل احـ ــورونــ كــ
وتطبيق  بالمستشفى  الــتــطــعــيــم  مــركــز 
ــتـــرازيـــة مـــع االســتــمــرار  اإلجـــــــراءات االحـ
ومواصلة  الطبية  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
الــخــدمــات الــعــالجــيــة عـــن ُبـــعـــد، كــمــا تم 
اســتــقــبــال مــرضــى الــعــنــايــة الــمــركــزة من 
حاالت  وعــالج  الطبي  السلمانية  مجمع 
مناطق  جميع  مــن  الدماغية  الجلطات 
ــيـــص عــــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــقـ الـــمـــمـــلـــكـــة وتـ

الجراحية غير العاجلة.
الحسن  الدكتورة دالل  أضافت  فيما 
الــمــديــر الــعــام لــلــشــؤون اإلداريـــــة ومــديــر 
بالمستشفى  واالحــتــراف  التعليم  مركز 
الصحية  الرعاية  أكاديمية  إنشاء  تم  أنه 
بالمستشفى إذ تم تدريب ما يقارب 1400 
عــلــى أحــــدث الــمــســتــجــدات فـــي الــمــجــال 
أكثر من  إلى تخريج  باإلضافة  الصحي، 

350 ممرضا عمليا خالل عام 2021.
ــر كــشــف الــبــروفــيــســور  مـــن جــانــب آخـ

ــيــــاس فـــاضـــل مـــديـــر مـــركـــز الــبــحــريــن  الــ
وبدأ  االورام  افتتاح مركز  تم  أنــه  لــأورام 
بطاقة   2019 فبراير  فــي  رسمًيا  تشغيله 
بأنه  مفيًدا  سريًرا،   120 تبلغ  استيعابية 
أســرة مع   206 بالمركز  األســـرة  عــدد  بلغ 
الـــزيـــادة الــمــطــرة ألعــــداد الــمــرضــى، 150 
األورام  لمرضى  حــصــًرا  مخصصة  منها 

وأمراض الدم.
فاضل  الياس  البروفيسور  أشــار  وقد 
ناقش  لــأورام  الوطني  المجلس  أن  إلــى 
ــا يـــزيـــد عــلــى 3000  ــد مـ ــ ــام واحـ خــــالل عــ
حالة؛ مشيرا الى تدشين أحدث التقنيات 
األورام، من  في تشخيص وعــالج مرضى 
الذي   MR- LINAC تدشين جهاز  أهمها 
الــشــرق األوســـط  ثــانــي جــهــاز فــي  يعتبر 
األورام  ELEKTAلعالج  شركة  من  واألول 
السرطانية، وجهاز  PT/MR وهو األحدث 
عالميا في الكشف عن األورام السرطانية 
التقنيات  من  العديد  وغيرها  الدقيقًة، 
الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب تـــوافـــر الــكــفــاءات 
والخبرات من ذوي الباع الطويل في هذا 

المجال.
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�لحر�ك �النتخابي
 مظهر ديمقر�طي رفيع

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الحراك االنتخابي الذي نشهد اليوم استعدادا لمجلس نيابي 
ومجلس بلدي، في دورته السادسة، قبل موعد االنتخابات بأشهر، 
البحريني  الشعب  اهــتــمــام  ويعكس  رفــيــع،  ديمقراطي  مظهر  هــو 
بالشأن السياسي، والمشاركة في صنع القرار، والرغبة في التطوير 
التنموية  والــمــســيــرة  الــمــشــروع اإلصـــالحـــي  أن  ويــؤكــد  الــمــســتــمــر، 
السامية  األهـــداف  حققا  المفدى  الملك  جاللة  بقيادة  الشاملة 

لخدمة الوطن والمواطن، ورسم المستقبل الزاهر.
بــيــان نسبة مــشــاركــة الناخبين،  الــســابــق ألوانـــه  يــكــون مــن  قــد 
أكثر،  ســتــزداد  أنها  الــواضــح  من  المرشحين  نسبة  مــؤشــرات  ولكن 
الوعي  ويعكس  البحرين،  لمملكة  ويحسب  إيجابي،  مؤشر  وهــذا 
المجتمعي نحو المشاركة، والمساهمة في نهضة البالد من خالل 

المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة معا.
بها  تــقــوم  الــتــي  المضاعفة  الــجــهــود  إلـــى  هــنــا  ــارة  اإلشــ ينبغي 
اإلعالمية  والــوســائــل  الوطنية  والــصــحــافــة  الرسمية  الــمــؤســســات 
لتشجيع المشاركة، ترشيحا وانتخابا، ومن الطبيعي جدا أن نشهد 
التنافس االنتخابي بين الجميع، وهو حق مشروع ومكفول، طالما 
انتخابي  وإن شهد بعض تجاوزات، سببها حماس  بالقانون،  التزم 
أو أسلوب سياسي مقبول، ألنه في نهاية المطاف جزء من المشهد 

الديمقراطي العام الواجب تقبله.
ــده الــمــرفــوض فــقــط فـــي الـــحـــراك االنــتــخــابــي هـــو فــرض  وحــ
أن  تحاول  والــذي  وحقهم،  وإرادتهم  الناخبين  وعي  على  الوصاية 
تبثه وتشيعه بعض منصات، من خالل تسفيه مرشح معين، بحجة 
شكله أو مكانته، أو طبيعة وظيفته وعمله، وحتى خبرته.. أو من 
خالل مهاجمة مرشح معين واإلساءة له بشكل شخصي.. لذا وجب 
التنويه والبيان أن بعض الممارسات والتعليقات قد توقع صاحبها 
تحت طائلة القانون، وهنا يأتي دور المؤسسات القانونية لتذكير 

الجميع بها. 
نــحــن مــقــبــلــون عــلــى إجــــازة صــيــفــيــة، ودرجــــة حــــرارة مرتفعة، 
وســوف  االنــتــخــابــي،  والــنــشــاط  الــحــراك  عــلــى  بالتأكيد  ستنعكس 
ممن  والــســن،  العمر  بحكم  جــديــدة  انتخابية  كتلة  دخـــول  نشهد 
الــقــادم،  الــديــمــقــراطــي  الــتــرشــح واالنــتــخــاب فــي المشهد  لــه  يحق 
الشعب  أن  الماضية  ــدورات  الــ فــي  االنتخابي  الــحــراك  أثــبــت  وقــد 
البحريني وخاصة الشباب منهم لديهم الرغبة الكبيرة في الشراكة 

والمشاركة.
ــالن الــمــرشــحــيــن رغــبــتــهــم فـــي الــتــرشــح، وتــحــركــاتــهــم  ومـــع إعــ
ونــشــاطــهــم، وتــصــريــحــاتــهــم وبــيــانــاتــهــم، وزيــاراتــهــم وتــواصــلــهــم مع 
هــذا من  بــأن  نــؤمــن  أن  االنــتــخــابــيــة، يجب  الــدوائــر  فــي  الناخبين 
محبطة،  بتعليقات  لهم  الــتــعــرض  دون  مــن  وواجــبــهــم،  بــل  حقهم 
على غرار أن فالن ترشح للوجاهة، وفالن ترشح من أجل المكافأة، 
المنصب..  إلــى  وذاك يطمح  الكرسي،  في  رغبة  يــزورنــا  هــذا  أن  أو 
العالم  في  الديمقراطي  المشهد  في  االنتخابي  الحراك  أن  ذلك 
ويعلن  الــنــاخــب،  وينشط  يتحرك  أن  ويستلزم  يستوجب  أجــمــع، 
وال  ويتواصل،  ويــزور  والوطن،  الناخبين  لخدمة  وأهدافه  برامجه 
تمنياتنا  أي مرشح.. مع خالص  على  وصّيا  يكون  أن  يحق ألحد 

بالتوفيق للجميع.

�لمهرجان  في  ت�سارك  �لثقافة  هيئة 
و�لمجوهر�ت  للذهب  �الأول  �لدولي 

ــي الــمــهــرجــان  ــارك هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـ ــشـ تـ
الدولي األول للذهب والمجوهرات الذي يقام في مدينة بخارى 
الفترة من 21 حتى 25 مايو 2022،  أوزبكستان خالل  بجمهورية 
ومّثلت هيئة الثقافة في المهرجان األستاذة شوق العلوي مديرة 

إدارة الحرف اليدوية بالهيئة. 
ــة بعنوان  وقــّدمــت األســـتـــاذة شـــوق الــعــلــوي يـــوم 22 مــايــو ورقـ
التاريخي  االرث  البحرين:  مملكة  فــي  الــذهــب  وصياغة  تطريز 
مملكة  في  الذهب  صناعة  تاريخ  حــول  تحدثت  حيث  والثقافي، 
المملكة  وتقاليد سكان  بعادات  الصناعة  وارتباط هذه  البحرين 
باإلضافة إلى مراحل تطور صياغة الذهب والتطريز بأنواعه في 

البحرين. 
وتحدثت العلوي عن تاريخ وجود الذهب في مملكة البحرين 
بحسب ما تشير أقدم االكتشافات األثرية في العصر الدلموني، 
في  الذهبية  القطع  مــن  الــعــديــد  التنقيب  بعثات  وجـــدت  حيث 
والبحرين  العصر اإلسالمي  إلى  وتايلوس وصواًل  دلمون،  عصور 
الحديثة. وأوضحت أن هذه االكتشافات أظهرت الحرفية الكبيرة 
التي كان يمتلكها سكان هذه الحضارات في صناعة الذهب، سواًء 
والصكوك،  والزينة،  الطقوس،  في  آنــذاك  الذهب  استخدام  كــان 

والسيوف.
ــاذة شــوق  ــتـ وبــاالســتــعــانــة بــالــصــور الــتــوضــيــحــيــة أشــــارت األسـ
الــعــلــوي إلـــى تــأثــيــرات الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة فــي صــيــاغــة الــذهــب 
المحلية،  التصاميم  بجماليات  وامتزاجها  الشرق  من  القادمة 
ــودة الــلــؤلــؤ البحريني ونــقــاوتــه. وذكــــرت في  يــضــاف إلـــى ذلـــك جـ
والتي  البحرين  مملكة  في  الحكومية  الجهود  تفاصيل  حديثها 
الممارسات  أفضل  وتكريس  الــذهــب  صناعة  حفظ  فــي  ساهمت 

لتطوير هذه الصناعة بما يضمن تألقها في األسواق العالمية. 
ــاء  ــ ــــدم األزيـ وفــــي الــمــحــور الــثــانــي تـــم تــقــديــم عــــرض عـــن أقـ
النسائية في مجموعة متحف البحرين الوطني والتي تعود إلى 
البحرين  حاكم  قرينة  خليفة،  آل  سلمان  بنت  عائشة  الشيخة 
حيث  1932م(،  إلـــى  )1869م  خليفة  آل  عــلــي  بــن  عيسى  الــشــيــخ 

تنوعت أساليب تطريز خيوط الذهب وتفردت نقوشها. 
لــلــذهــب والــمــجــوهــرات يعقد  الـــدولـــي  الــمــهــرجــان  يــذكــر أن 
بهدف  أوزبكستان  بجمهورية  بخارى  مدينة  في  األولــى  بنسخته 
إلى  الشباب عليها،  وتدريب  والمجوهرات  الذهب  تطوير تصنيع 
وظائف  خلق  إلــى  المهرجان  على  القائمون  يتطلع  ذلــك  جانب 
جديدة وتعميم ممارسات فضلى لهذه الصناعة إلظهار التقاليد 
الثقافية الوطنية وتصديرها إلى العالم كعالمة تجارية وطنية.  

ويضم المهرجان معارض ومؤتمرًا علميًا حول »آفاق صناعة 
ــى الــعــديــد من  الــذهــب والــمــجــوهــرات الــتــقــلــيــديــة« بــاإلضــافــة إلـ
وورش  الموسيقية،  والحفالت  والــمــعــارض  التقديمية  الــعــروض 

تدريبية. 

ــرة  ــبــ ــمــ الــ ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ  أعـ
ــا طــــــرح نــســخــة  ــهـ ــزمـ الــخــلــيــفــيــة عـ
إثـــــراء لطلبة  بــرنــامــج  خـــاصـــة مـــن 
الـــمـــدرســـة الــكــنــديــة فـــي الــبــحــريــن، 
ــــك بــطــلــب مــنــهــم، حــيــث سيتم  وذلـ
ــج وفــــًقــــا  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــار قــــيــــم الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الحــتــيــاجــاتــهــم وتــقــديــمــهــا مــن قبل 
ــــك في  مــدربــيــن مــتــخــصــصــيــن، وذلـ
ــدة 6 أســـابـــيـــع،  ــمـ مـــقـــر الـــمـــدرســـة لـ

اعتباًرا من تاريخ 15 مايو 2022.
ــا،  ــًيـ ــوعـ ــبـ ــن أسـ ــيـ ــرتـ وبــــمــــعــــدل مـ
سُتعقد ورش عمل تفاعلية وأنشطة 
البرنامج،  بدنية تتمحور حول قيم 
تحمل  بــالــنــفــس،  الــثــقــة  ــــي:  وهـ أال 
العمل  الضغط،  المسؤولية، تحمل 
الجماعي، التواصل الفعال، البحث 
عـــن الــكــنــز، الــتــخــطــيــط، الــمــبــادرة، 
اإلبـــــداع، وضـــع األهـــــداف، ومــشــروع 
هــذا  تصميم  تــم  وقـــد    .Ithra talk
دراسة  اعتماد  عبر  الرائد  البرنامج 
ليتمكن  الــمــشــاركــيــن،  احــتــيــاجــات 
ويطور  ذاتــه  اكتشاف  من  المشارك 
ــيـــهـــا مـــــهـــــاراتـــــه، وذلــــــــك بــتــوجــيــه  فـ
نــحــو تحقيق  الــشــبــابــيــة  الـــطـــاقـــات 

الــتــي تشهدها  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
برنامج  ويحرص  البحرين.  مملكة 
وإبرازها  المواهب  إثراء على صقل 
وتنمية  تــطــويــر  عــلــى  الــتــركــيــز  مـــع 
أبرزها:  المهمة،  المهارات  من  عدد 
الــــمــــهــــارات الــتــوظــيــفــيــة والــتــقــنــيــة 
واالجتماعية والحياتية، عالوة على 
إدارة عمل المشاريع، وتعرف الحياة 

الجامعية والمهن وغيرها.

ويــــهــــدف بــــرنــــامــــج إثــــــــراء إلـــى 
الشخصية  الــشــبــاب  مــهــارات  تعزيز 
والحياتية، وغرس ثقافة العطاء في 
في  والمساهمة  والوطن،  المجتمع 
أهــدافــهــم، وذلــك عــن طريق  تكوين 
االنــشــطــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة التي 
للبرنامج  التعليمية  القيم  تغرس 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــدربـــيـــن يــتــمــتــعــون 

بخبرة عريقة في هذا المجال.

»�لمبّرة �لخليفية« تقدم ن�سخة خا�سة من برنامج
�لكندي�ة �لمدر�س�ة  طلب�ة  �إل�ى  �ل�س�باب  �إث�ر�ء 

ــفـــريـــق أول  ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـ ــنــ بــ
وزيــر  بــن عــبــداهلل آل خليفة  راشــد  الشيخ 
ــار لـــؤي  ــيـ ــة، افـــتـــتـــح الــعــقــيــد طـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
التدريب  إدارة  مدير  عبداهلل  عبدالرحمن 
البيولوجي  االرهــاب  حلقة عمل »مخاطر 
وســـبـــل مــراقــبــتــه والـــتـــمـــريـــن بــالــمــحــاكــاة 
البيولوجية«  الــحــوادث  منع  سبل  لتعزيز 
بالتنسيق  الــتــدريــب  إدارة  تنظمها  الــتــي 
واالنـــتـــربـــول  الـــدولـــيـــة  الــشــئــون  إدارة  مـــع 
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة  بــاإلدارة 
مع  وبالتعاون  وااللــكــتــرونــي،  االقــتــصــادي 
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
)اإلنتربول(، تحت إشراف مدربين وخبراء 
من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 
وزارة  مـــنـــتـــســـبـــي  مـــــن  ــدد  ــ ــ عـ ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في 
مملكة البحرين.

طيار  العقيد  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
تنظيم هذه  أن  لؤي عبدالرحمن عبداهلل 
الحلقة يأتي ضمن استراتيجية التطوير 
الداخلية،  وزيــر  يتبناها  التي  والتحديث 
رئيس  قــبــل  مــن  مستمرة  متابعة  وتــلــقــى 
األمن العام بهدف االرتقاء بأداء منتسبي 
الـــــوزارة، مــؤكــدًا أهــمــيــة تنظيم مــثــل هــذه 
الحلقات وورش العمل لما لها من أهداف 
المهام  أداء  فــي  تسهم  ايــجــابــيــة  وغــايــات 

والواجبات بكفاءة.
ــم مــع  ــائــ ــقــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــالــ كـــمـــا أشــــــــاد بــ
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
ــا فــي تعزيز الـــروابـــط، األمـــر الــذي  ودورهــ

ُيهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة 
فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بــالــمــخــاطــر 
والتهديدات الحالية لإلرهاب البيولوجي 
والــنــهــوض بــمــســتــوى الـــوعـــي بــيــن أجــهــزة 
انفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته 

خالل الحوادث البيولوجية.
وأشار مدير إدارة التدريب إلى أن حلقة 
العمل، تهدف إلى تطوير وصقل المهارات 
التدريبية في هذا المجال، سعيًا للوصول 
ألعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكوادر البشرية، وكذلك لتعزيز المصالح 
معربًا  الــشــراكــات  وبــنــاء  الــروابــط  وتوثيق 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الحلقة واهتمامهم وسعيهم لتنمية  هذه 

الكوادر البشرية.

�فتت��اح حلق��ة عم��ل »مخاط��ر �الإره��اب �لبيولوج��ي و�س��بل مر�قبت��ه« 

} العقيد طيار لؤي عبدالرحمن.

تــرأســت االســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيــــــــرة الــصــحــة 
وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــشــارك 
ـــ75 لجمعية  الــ الــــدورة  فــي أعــمــال 
ــدأت  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي بــ
اعمالها بقصر األمم في »جنيف«.
وأكدت وزيرة الصحة في بيان 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــنــاقــشــة 
العامة لجمعية الصحة العالمية، 
تــحــت مــوضــوع »الــصــحــة مــن أجــل 
السالم، والسالم من أجل الصحة«، 
»إن الصحة والسالم وجهان لعملة 
ــنـــا كـــقـــادة  واحـــــــــدة، فــــإّنــــه ال بــــد لـ
نــســعــى  أن  الــــصــــحــــة  مــــجــــال  فـــــي 
تنفيذ  لتحقيقهما معًا من خالل 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــحــقــق اإلنـــصـــاف 
نـــدعـــم  وأن  ــع،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ وإدمــــــــــــاج 
لحقوق  الــمــعــّززة  الــمــبــادرات  تبّني 
إقامة  أجل  من  ونتكاتف  اإلنسان، 
التي  الظروف  لمعالجة  الشراكات 
تؤدي إلى أي شكل من أشكال عدم 

المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة 
البحرين قد خطت خطوات واسعة 
على  للجميع  الصحة  بــلــوغ  نحو 

المستوى الوطني، من خالل تنفيذ 
الشاملة  الصحية  التغطية  حــزم 
الــمــوارد،  وحــشــد  المخاطر  وإزالــــة 
مــبــيــنــة اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
بــتــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
األرواح وتحقيق السالم وذلك من 
خـــالل إنـــشـــاء مــركــز الــمــلــك حمد 
ــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي،  الــــعــــالــــمــــي لـ
ــن كــــرســــي الـــمـــلـــك حــمــد  ــيــ ــدشــ وتــ

لــدراســات حــوار األديـــان والتعايش 
بالجمهورية  سابيانزا  جامعة  في 
نشر  إلــى  يهدف  الــذي  اإليطالية، 
للعالقات  كــأســاس  الــســالم  رســالــة 
ــة وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  ــيـ الـــدولـ
الــســلــمــي، وأكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بن 
ــات  ــدراســ ــلــ لــ خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك 
الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــــى بــنــاء 
الدبلوماسيين  الممارسين  قــدرات 

في هذا الشأن.

وزي����رة �ل�����س��ح��ة: �ل��ب��ح��ري��ن خ��ط��ت خ��ط��و�ت 
و�����س���ع���ة ن���ح���و ب���ل���وغ �ل�����س��ح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع

} الصالح تترأس وفد المملكة.

لمتابعة  �ل��ازم��ة  �الإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ل�سحة: 
تركيا ف���ي  �ل���ع���اج  ت��ت��ل��ق��ى  م��و�ط��ن��ة  ح��ال��ة 

تابعت وزارة الصحة باهتمام ما أثير عبر مواقع التواصل االجتماعي تحت 
العهد  ولي  تناشد  وابنتها  تركيا  في  الصحية  حالتها  انتكست  »مواطنة  عنوان: 

توجيه المعنيين fتسهيل عودتها بعد مطالبات مالية من المستشفى هناك«.
بالتواصل  الــمــنــاشــدة  هـــذه  فـــور تلقي  الــصــحــة  وزارة  قــامــت  ذلـــك  وفـــي ضـــوء 
إلى  بالعالج  التكفل  على  الموافقة  تمت  حيث  المعنية،  الجهات  مع  واالتــصــال 
حين استقرار الحالة وعودتها إلى مملكة البحرين، وتؤكد وزارة الصحة حرصها 
اتخاذ  سرعة  في  يسهم  وبما  عاجل  بشكل  المريضة  حالة  بمتابعة  واهتمامها 

اإلجراءات الالزمة وعودتها إلى أرض الوطن.

بـــوزارة  الــعــامــة  الصحة  إدارة  تابعت 
ــا تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع  الـــصـــحـــة بـــاهـــتـــمـــام مــ
التواصل االجتماعي تحت عنوان »أهالي 
لسعات  يشكون  ســار  بقرية   523 مجمع 
البعوض والحشرات ويأملون من الصحة 
بأنها  وأفــادت  العامة رش مبيد حشري«، 
ــامــــت بـــمـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــوى الـــمـــنـــشـــورة  قــ
والبعوض  الــحــشــرات  انــتــشــار  بخصوص 
في منطقة سار، وقد اتخذت اإلجــراءات 

الالزمة على وجه السرعة.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــافـــحـــة  ــامـ ــ وقـــــــد قـ

الـــحـــشـــرات بــقــســم صــحــة الــبــيــئــة بــــوزارة 
الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات 
الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
البعوض  يرقات  توالد  بــؤر  عن  والكشف 
والـــتـــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي الــبــالعــات 
ــعــــض تـــجـــمـــعـــات الـــمـــيـــاه  الـــخـــارجـــيـــة وبــ
فـــي حــــاويــــات مــهــمــلــة وتـــمـــت الــمــعــالــجــة 
لمكافحة  الخاصة  المبيدات  باستخدام 
ــم مــكــافــحــة  ــ ــات الــــبــــعــــوض. كـــمـــا تـ ــ ــرقـ ــ يـ
الــبــعــوض الــبــالــغ بــاســتــخــدام آالت الــرش 
  )ULV( الــصــغــر  فــي  الــمــتــنــاهــي  بالمبيد 

والتضبيب الحراري.
ويــــــنــــــاشــــــد قـــــســـــم صـــــحـــــة الـــبـــيـــئـــة 
االنتباه  بضرورة  والمقيمين  المواطنين 
الحاويات  في  الــراكــدة  المياه  تجمع  من 
او البالعات الغير  النافورات المنزلية  او 
التخلص  على  والعمل  اإلغــالق  محكمة 
مـــن الــمــيــاه بــشــكــل دوري لــتــفــادي تــكــون 
الــبــعــوض فيها. وكــذلــك بــضــرورة  يــرقــات 
نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة 
ــادًيـــا النـــتـــشـــار الــبــعــوض  لـــهـــا، وذلـــــك تـــفـ

والحشرات بالمنطقة.

»�ل�سحة« تقوم باتخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة لمكافحة �نت�سار �لبعو�ض

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296252
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296298
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16132/pdf/1-Supplime/16132.pdf?fixed4827
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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
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أكبر  مــن  وهـــو  اإلنـــســـان،  فــي جــســم  دور حــيــوي  للجلد 
الغدد  على  يحتوي  ألنــه  تعقيدا  واكــثــرهــا  الجسم  أعــضــاء 
ــة الــدمــويــة  ــيـ الــعــرقــيــة والـــغـــدد الــدهــنــيــة واألعـــصـــاب واألوعـ
فهو خط  اإلنسان؛  في جسم  الوظائف  العديد من  ويــؤدي 
كما  والجراثيم،  والبكتريا  الميكروبات  ضــد  األول  الــدفــاع 
أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خالل إفراز 
العرق، وتعمل النهايات العصبية المنتشرة في الجلد على 

نقل اإلحساسات المختلفة كاللمس.
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الجلد, عوامل 
قابلية  تحدد  التي  الجينات  مثل  داخلية  واخــرى  خارجية 
اإلصابة باألمراض الجلدية وشيخوخة الجلد البيولوجية 
والهرمونات والتغيرات في مستوياتها التي يكون لها تأثير 

كبير على الجلد.
المناخ كالتعرض  وهناك عوامل خارجية معروفة مثل 
لضوء الشمس وحرارة الجو وبرودته، الرطوبة، ومن العوامل 
والنظام  واألدويـــة  الكيماوية  المواد  تأثير  أيضا  الخارجية 
الغذائي ونمط الحياة بشكل عام كالنوم والضغط النفسي 

وممارسة الرياضة والتدخين.
كل هذه العوامل تؤثر على الطبقة الخارجية الرقيقة 

وفي شكلها الخارجي وتتحكم في وظائفه داخليا. 
تحميها  فهي  الشاغل  اصبحت شغلنا  بالبشرة  العناية 
الشمس  أشــعــة  مــن  الجلد  حماية  ويمكن  شبابها،  وتطيل 
من خالل وضع واِق للشمس يوميا قبل الخروج من البيت، 
الــعــاشــرة صباحا  بين  مــا  المباشرة  الشمس  عــن  واالبــتــعــاد 
والرابعة عصرا، ويفضل ارتداء مالبس تغطي أغلب الجسم 

لحمايته.
والحفاظ  باستمرار  الجلد  وترطيب  البشرة  تنظيف 
على نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وشرب المزيد من 
الماء والغذاء الصحي المليء بالخضار والفواكه، واالبتعاد 

عن التوتر بقدر اإلمكان والتوقف تماما عن التدخين.
إلى عناية واهتمام مثله كمثل اي شيء  الجلد يحتاج 
اخر حتى تظهر عليه النضارة وكلما بدأنا مبكرا كان افضل، 

ابدأ اآلن.

احمي جلدك وحافظ عليه 

العدد )16132( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 23 شوال 1443هـ - 24 مايو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي وال�سكر«
 يرعى حملة »ال�سمنة مر�ض ال تواجهه وحدك«

 novo( شركة  مــع  بالتعاون  الطبي  وطاقمه  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يقيم 
الصحة،  على  لخطورتها  السمنة  لمحاربة  أيــام  ثالثة  لمدة  توعوية  حملة   )nordisk
قياس  الى  باإلضافة  والضغط  السكري  لمرضى  مجانية  فحوصات  خاللها  وسيقدم 
أخصائي  مــن  مجانية  واســتــشــارة  الــشــركــة  مــن  مــقــدم  الــجــســم  كتلة  لتكوين  مــجــانــي 
العاشرة صباحا حتى  من  أيام  ثالثة  وتستمر  الثالثاء  اليوم  الفعالية  تبدأ  التغذية. 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يحرص  الثانية ظهرا. 

المجانية ونشر التوعية على يد المتخصصين في مختلف مجاالت الصحة. 
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في  الــتــي تضعك  ــة  األدويــ مــن  تركيبة  عــن  عــبــارة  الــعــام  التخدير 
أو قبل إجراء طبي آخر. تحت تأثير  النوم قبل الجراحة  حالة تشبه 
التخدير العام ال تشعر باأللم ألنك تكون فاقًدا للوعي بالكامل. عادًة 
ما َيستخدم التخدير العام تركيبة من العقاقير داخل الوريد والغازات 
الُمستنشقة )البنج(. في المقال التالي يتحدث الدكتور عادل جمال 
استشاري التخدير والرعاية المركزة بمركز الخليج الطبي والسكر عن 

كل ما يخص التخدير.
الرغم  على  النوم،  من  حالة  مجرد  من  أكثر  العام  التخدير  يعد 
ر ال يستجيب  من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ الُمخدَّ

إلشارات األلم أو انعكاساته.
بينما  التخدير.  في  خصيًصا  ب  ُمــدرَّ طبيب  هو  التخدير  طبيب 
جسمك  وظائف  التخدير  طبيب  يراقب  التخدير  تأثير  تحت  تكون 

الحيوية ويتحكم في تنفسك.
اإلجراءات املتبعة 

نوع  على  بــنــاًء  لــك  تخدير  خــيــار  أفــضــل  التخدير  طبيب  يقترح 
الفردية.  وتفضيالتك  العامة  وصحتك  لها  تخضع  التي  الــجــراحــة 
الــعــام  الــتــخــديــر  يــقــتــرح طبيبك  قــد  اإلجـــــراءات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 

ويتضمن ذلك، اإلجراءات التي قد:
* تتخذ وقًتا طوياًل.

* ينتج عنها فقدان الكثير من الدم.
* تؤثر في التنفس )وخاصًة الصدر أو جراحة الجزء العلوي في 

البطن(.
وقد ال تتناسب األشكال األخرى من مواد التخدير، مثل التهدئة 
أو  صغيرة(  )لمنطقة  الموضعي  التخدير  مع  تندمج  التي  البسيطة 

التخدير الكلي )لجزء أكبر في جسمك(، إلجراءات أكثر شمواًل.
مخاطر التخدير 

التخدير العام آمن للغاية بصفة عامة؛ فمعظم األشخاص حتى 
المصابين بحاالت صحية خِطرة قادرون على الخضوع للتخدير العام 

ذاته من دون التعرض لمشكالت خِطرة.
كــبــيــرة بنوع  بــالــفــعــل خــطــورة حــــدوث مــضــاعــفــات بنسبة  تــرتــبــط 
نوع  عــن  فضاًل  العامة،  البدنية  وصحتك  لها  تخضع  التي  العملية 

التخدير.
االستعداد قبل العملية 

ومجرى  الهضمي  الجهاز  فــي  العضالت  الكلي  التخدير  ــي  ُيــرخِّ

الرئتين.  إلى  المعدة  من  والحمض  الطعام  مرور  يمنع  الذي  الهواء 
ــراب قبل  ــشـ ــول تــجــنــب الــطــعــام والـ اتــبــع دائـــًمـــا تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب حـ

الجراحة.
من المهم دائًما الصوم بدًءا من حوالي ست ساعات قبل الخضوع 
من  قليلة  ساعات  قبل  صافية  سوائل  شــرب  يمكنك  ربما  للجراحة. 

الجراحة.
مع  المنتظمة  األدويـــة  بعض  تأخذ  بــأن  الطبيب  يخبرك  قــد 
تناول  إمكانية  ناقش  الصيام،  فترة  خــالل  الماء  من  قليل  مقدار 

األدوية مع طبيبك.

وبعض  اإلسبرين  مثل  األدويـــة  بعض  تجنب  إلــى  تحتاج  وقــد 
مدة  وصــفــة طبية،  بـــدون  المتاحة  الـــدم  لترقيق  األخـــرى  األدويـــة 
ــراء، حــيــث قــد تــســبــب تــلــك األدويــــة  ــ أســبــوع عــلــى األقــــل قــبــل اإلجــ

مضاعفات أثناء الجراحة.
ويمكن أيًضا لبعض الفيتامينات والعالجات العشبية، مثل 
والكافا،  جــون،  سانت  ونبتة  بيلوبا  والجنكو  والثوم  الجينسنج 

وغيرها، أن تسبب مضاعفات أثناء الجراحة.
وإذا كنت مصاًبا بداء السكري فتحدث مع طبيبك بشأن أي 
تغييرات في األدوية خالل فترة الصوم. وعادًة لن تتناول أدوية 
تتناول  كنت  إذا  الجراحة.  يوم  الفم صباح  السكري عن طريق 

اإلنسولين فقد يوصي الطبيب بتقليل الجرعة.
وإذا كنت مصاًبا بانقطاع النفس أثناء النوم فناقش حالتك 
مراقبة  التخدير  طبيب  أو  أخصائي  على  يجب  الطبيب.  مــع 

تنفسك بعناية أثناء الجراحة وبعدها.
اختصاصي  يتحدث  ســوف  الــعــام  للتخدير  الــخــضــوع  قبل 

التخدير معك، وقد يطرح عليك أسئلة عن:
تاريخك المرضي، واألدوية الموصوفة من الطبيب واألدوية 

المتاحة من دون وصفة طبية والمكمالت العشبية.
أنواع الحساسية، تجاربك السابقة مع التخدير.

التي  األدويــــة  اخــتــيــار  فــي  الــتــخــديــر  ذلـــك طبيب  سيساعد 
ستكون األكثر أماًنا لك.

بعد العملية
بــإزالــة  التخدير  اختصاصي  يــقــوم  الــجــراحــة  اكــتــمــال  عند 
غرفة  فــي  إمــا  ببطء  تستفيق  ســوف  إلفاقتك،  التخدير  تأثير 
العمليات وإما في غرفة اإلفاقة. وربما تشعر بقليل من الدوار 
آثار  تكون لديك  اإلفاقة. قد  األولــى من  الوهلة  واالرتــبــاك في 

جانبية عامة منها:
الغثيان، القيء، جفاف الفم، التهاب الحلق، آالم العضالت، 

الحكة، االرتجاف، النعاس، بحة الصوت الخفيفة.
ــرى بــعــد اإلفـــاقـــة من  وقـــد تــصــاب أيـــًضـــا بـــآثـــار جــانــبــيــة أخــ
التخدير، مثل الشعور بألم. سيسألك فريق التخدير عن األلم 
بحسب  الجانبية  ــار  اآلثــ وتــتــحــدد  األخــــرى.  الجانبية  واآلثــــار 
حالتك الفردية ونوع الجراحة. وقد يعطيك طبيبك أدوية بعد 

اإلجراء للحد من األلم والغثيان.

الدكتورة اأمل حبيل لـ»الخليج الطبي«: 
هناك الكثير من التقنيات الحديثة ل�سّد الب�سرة غير جراحية 

الدكتور عادل جمال: 

مر�سى ال�سكري عليهم بتقليل جرعة االإن�سولين قبل العملية 

الدكتورة فرح النعيمي تجيب: 

هل العقم م�سكلة ن�سائية؟
كليهما حالة  أو  الــرجــال  عــنــد  الــعــقــم  أو  الــنــســاء  عــنــد  الــعــقــم 
الصحيح  التشخيص  االزواج،  من  كبير  عــدد  منها  يعاني  منتشرة 
لــذلــك حــاور  الــزوجــيــن.  المبكر ضـــروري ومــهــم لمساعدة  والــعــالج 
النساء  أمــراض  استشاري  النعيمي  فــرح  الدكتورة  الطبي  الخليج 
الطبية  اهلل  عبد  الملك  مدينة  الجامعي  الطبي  بمركز  والـــوالدة 

لنتعرف على أفضل الحلول وطرق العالج.
هل العقم مشكلة نسائية؟

ان عدم القدرة على االنجاب مشكلة واجهت البشرية منذ األزل 
االنجاب  قــادريــن على  واالنـــاث غير  الــذكــور  مــن  نسبة  توجد  حيث 
لعدة اسباب ولكن لألسف هذه النسبة بدأت تتزايد في الخمسين 

سنة األخيرة وخاصة عند الذكور. 
ــاب عند  ــجــ ــي الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــخــصــوبــة واإلنــ ــا هـ مـ

الزوجين؟
اسباب عدم اإلنجاب عند اإلناث تكاد تكون ثابتة لفترات زمنية 
طويلة ولكن عدم قدرة الذكور على االنجاب هو االمر المقلق في 
الوقت الحاضر حيث أن 50% من الذكور ليست لديهم القدرة على 
االنجاب والسبب يرجع الى وجود المواد الكيمائية والهرمونات في 
االغذية والمالبس واالثاث والجو المحيط بنا والذي بدوره يؤدي 
الى  باإلضافة  الــذكــور.  عند  المنوية  الحيوانات  عــدد  تناقص  الــى 
المحمولة  الهواتف  الكهرومغناطيسي مثل  االشعاع  الى  التعرض 
والكمبيوترات وطبيعة الحياة قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة 
والسمنة والتدخين بشراهة، والمواد المخدرة والكحوليات وأدوية 
الستيرويد التي تستخدم في بناء عضالت األجسام، التوتر العقلي 
تدني معدل  الــى  يــؤدي  ذلــك  فكل  الحياة  بسبب ظــروف  والنفسي 
اإلنجاب لدى الذكور في كل انحاء العالم وبالنسبة لمنطقة الخليج 
فمن األسباب الواضحة عند الزوجين هي السمنة والتدخين عند 

الجنسين وعدم ممارسة الرياضة.
الــزواج بالتأكد من القدرة على  انصح كل ثنائي مقبلين على 
اإلنجاب حتى قبل اتمام معامالت الزواج ألن الفحوص المطلوبة 
وفحص  لــلــزوج  الــمــنــوي  الــســائــل  منها فحص  بسيطة،  فــحــوصــات 
الهرمونات للزوجة وعمل سونار لمنطقة الحوض هذه الفحوصات 

تعطينا فكرة أولية.
متى يجب على الزوجين زيارة الطبيب ألول مرة في حالة عدم 

حدوث حمل بعد الزواج؟
الوقت الذي يمضيه الزوج والزوجة من سنة الى سنة ونصف 
مرات  عــدد  على  والحفاظ  بشكل مستمر  بعض  مع  وجــودهــم  من 
جماع بما يساوي 3 مرات جماع على االقل في االسبوع او تضبيط 

توقيت الجماع مع وقت اإلباضة.
ما هي اختبارات تأخر الحمل؟

االختبارات بالنسبة للسيدات هي: الفحص الهرموني وفحص 
السونار والتأكيد على الحفاظ على معدل كتلة الجسم والتأكد من 
خلو الزوجة من امراض االلتهابات وامراض عنق الرحم، بالنسبة 
للزوج فحص السائل المنوي مهم جدا وعمل سونار للكيس الصفن 

وفحص حجم الخصى والتأكد من خلو الزوج من االلتهابات.
والــحــاجــة لعمل بــعــض الــهــرمــونــات لــلــزوج عــنــد مــالحــظــة اي 

مشاكل في السائل المنوي.
ما هي أفضل الطرق العالجية ليتحقق حلم األمومة؟

أفضل طرق لإلنجاب هو التخطيط الصحيح له، حيث التأكيد 
على  والــحــفــاظ  لــإلنــجــاب،  التخطيط  قبل  الــزوجــيــن  صحة  على 
وااللتهابات،  التناسلية  األمـــراض  من  سالمتهم  المناسب،  الــوزن 
اخـــذ الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات ومـــن ثــم اذا فــشــل هــذا 
األمر بتحقيق اإلنجاب لمدة سنة الى سنة ونصف علينا اللجوء 
الصناعي  والتلقيح  االباضة  تحفيز  مثل  المساعدة  الوسائل  إلى 

واطفال األنابيب.
متى يتم التوقف عن إجراء عمليات أطفال األنابيب في حالة 

فشلها المتكرر؟
ال يــوجــد عــدد مــحــدد لــتــكــرار عملية اطــفــال األنــابــيــب، نجاح 
الحالة  الــزوجــيــن،  عــمــر  منها  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  يعتمد  العملية 
الـــمـــاديـــة لتغطية  الــقــابــلــيــة  الــعــقــم،  الــمــســبــبــة لــحــالــة  الــصــحــيــة 

المصاريف.
الــــزواج واالرتـــبـــاط،  لــلــراغــبــيــن فــي اإلنــجــاب مــع أول  نصيحة 
النفسي  الــتــوافــق  وفـــق معايير  الــحــيــاة  او شــريــكــة  اخــتــيــار شــريــك 

واالجتماعي والصحي.
بناء جيل قوي وذلك بإنشاء قاعدة عريضة لألطفال واالهتمام 
بــصــحــتــهــم وبــالــريــاضــة ومــحــاولــة الــبــعــد عـــن اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللكترونية وابعادها عن المنطقة السفلى لما تسببه من اضرار. 

ــيـــر جـــراحـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل غـ
يــمــكــن الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم في 
او مع ظهور عالمات الشيخوخة  السن 
معظم  تفضل  لذلك  البشرة،  وترهالت 
التجميل  الــخــضــوع إلجــــراءات  الــنــســاء 
غير الجراحي لتساعدهن على تجديد 
عالمات  مــن  والتخلص  الــبــشــرة  شــبــاب 
فإليك بعض طرق  الــســن،  فــي  الــتــقــدم 
يمكن  الــتــي  الــجــراحــي  غــيــر  التجميل 
الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
فــي حـــوارنـــا الــتــالــي مــع الــدكــتــورة أمــل 
الجلدية  األمـــراض  اختصاصي  حبيل 

والتجميل. 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــمــ ــتــ ــكــــون االهــ ــيـــف يــ كـ

بالبشرة ونضارتها )الروتين اليومي(؟
الـــروتـــيـــن الــيــومــي لــلــعــنــايــة بــبــشــرة 
ــون مــــن روتــــيــــن صــبــاحــي  ــكـ ــتـ الــــوجــــه يـ
بشكل  الروتين  هذا  ويتضمن  ومسائي، 
الــبــشــرة بــغــســول مناسب  تــنــظــيــف  عـــام 
لـــنـــوع الـــبـــشـــرة، وتــرطــيــبــهــا واســتــخــدام 
واقي الشمس صباحا. بعض االضافات 
وصحة  نــوع  على  يعتمد  الروتين  لهذا 
او السيروم  التونر  البشرة وقد يتضمن 
ــعـــض الـــمـــراهـــم  بــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وبـ
للعين.  وكـــريـــم  الــمــوضــعــيــة  الــعــالجــيــة 
بالبشرة  العناية  منتجات  أفضل  وألن 
تــســتــغــرق وقـــًتـــا حــتــى تــعــمــل، يــجــب اال 
يــتــوقــع الــشــخــص نــتــائــج ســـريـــعـــة. إذا 
التزمت بروتين يومي ثابت، فستتمكن 
من رؤية النتائج على الجلد في غضون 
ستة إلى 12 أسبوًعا، ويمكن أن يستغرق 
األمر من ثالثة إلى أربعة أشهر لمعرفة 
أو  مناسبا  الجديد  روتينك  كــان  إذا  ما 

غير مناسب.
البشرة  الجديد في طرق شد  - ما 

غير الجراحية؟
الحديثة  التقنيات  من  كثير  يوجد 
البشرة غير جراحية، وتعمل هذه  لشد 
التقنيات على بناء الكوالجين بالجلد 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــيـــزه، وتــتــمــيــز هـ وتـــحـــفـ
تحتاج  وال  ألـــم  وبــــدون  ســريــعــة  بكونها 

إلى فترة نقاهة كبيرة. 
بعض االمثلة على الطرق الجديدة 
الــمــتــوافــرة لــشــد الــجــلــد هــي الــمــوجــات 
الــتــي تعمل عــن طريق  الــصــوتــيــة  فـــوق 
إرســـــال الــــحــــرارة إلــــى عــمــق الــجــلــد، أو 
الــــتــــرددات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل عن 

الجلد،  تحت  األنسجة  تسخين  طريق 
عبر  يعمل  الـــذي  بــالــلــيــزر  التقشير  أو 
جــمــيــع طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد لـــشـــد الــجــلــد 
الجهاز  نــوع  اختيار  ويعتمد  المترهل، 
المشكلة  ودرجــــة  الــمــريــض  عــلــى جــلــد 

وموقع المنطقة المراد عالجها.
- كيف يكون تجميل األنف من دون 

تدخل جراحي؟ وماذا عن النتائج؟
تـــجـــمـــيـــل األنــــــــف غـــيـــر الـــجـــراحـــي 
هـــو إجـــــراء يــتــم اتـــخـــاذه فـــي الــعــيــادات 
أو  تناسق  خلق  هو  والهدف  الخارجية، 
تــحــســيــن مــحــيــط األنــــف أو رفـــع جسر 
ــروف  ــغـــضـ الـ ــور  ــهــ تــقــلــيــل ظــ أو  األنـــــــف 
ويمكن  األنــف  أو تحسين شكل  المرئي 
أو  الــفــلــر  إبـــر  بــاســتــخــدام  تحقيق ذلـــك 
خيوط خاصة لألنف. يعتمد على نوع 
اإلجراء والمادة المستخدمة، يمكن أن 
في  أشهر   9 إلــى   6 مــن  النتائج  تستمر 

المتوسط. 
األنف  تجميل  إجــراء عالجات  يتم 
غــيــر الــجــراحــيــة بــاســتــخــدام الــتــخــديــر 
نقاهة،  وعــادة ال يوجد فترة  الموضعي 
ويتم استئناف األنشطة العادية مباشرة 

بعد اإلجراء.
إجــــــراء عملية  فـــي  الــتــفــكــيــر  عــنــد 
ــف غــيــر الـــجـــراحـــيـــة، فــإن  ــ تــجــمــيــل األنـ
ــيـــة  خــــبــــرة طـــبـــيـــبـــك أمــــــر بــــالــــغ األهـــمـ
لحساسية هذه المنطقة ووجود الكثير 

من االوعية الدموية فيها.
الفلر  بعد حقن  نصائحك  هــي  مــا 

بشكل عام؟
نقاهة ويمكن  فــتــرة  تــوجــد  عـــادًة ال 
ــيــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــعــ ــمــــراجــ لـــمـــعـــظـــم الــ
الــفــلــر.  حــقــن  بــعــد  الــيــومــيــة  أنشطتهم 
ولتقليل أي احمرار أو تورم من الحقن، 
الجلدية  األمــــراض  طبيب  يــوصــي  قــد 
بوضع الثلج على المنطقة مدة 15 إلى 

20 دقيقة قبل المغادرة.
التالي  اليوم  حتى  االنتظار  يجب   
لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط 
ــاد عـــن أشــعــة  ــعـ ــتـ شـــــاق، كــمــا يــجــب االبـ
الــشــمــس وعــــدم اســتــخــدام جــهــاز الــتــان 
أو  السريري، وتجنب لمس  التسمير  او 
تدليك المنطقة المعالجة لمدة ثالثة 
تعليمات  الــشــخــص  تلقى  إذا  إال  ــام،  أيــ

بذلك من قبل الطبيب.

أكبر  مــن  وهـــو  اإلنـــســـان،  فــي جــســم  دور حــيــوي  للجلد 
الغدد  على  يحتوي  ألنــه  تعقيدا  واكــثــرهــا  الجسم  أعــضــاء 
ــة الــدمــويــة  ــيـ الــعــرقــيــة والـــغـــدد الــدهــنــيــة واألعـــصـــاب واألوعـ
فهو خط  اإلنسان؛  في جسم  الوظائف  العديد من  ويــؤدي 
كما  والجراثيم،  والبكتريا  الميكروبات  ضــد  األول  الــدفــاع 
أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خالل إفراز 
العرق، وتعمل النهايات العصبية المنتشرة في الجلد على 

نقل اإلحساسات المختلفة كاللمس.
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الجلد, عوامل 
قابلية  تحدد  التي  الجينات  مثل  داخلية  واخــرى  خارجية 
اإلصابة باألمراض الجلدية وشيخوخة الجلد البيولوجية 
والهرمونات والتغيرات في مستوياتها التي يكون لها تأثير 

كبير على الجلد.
المناخ كالتعرض  وهناك عوامل خارجية معروفة مثل 
لضوء الشمس وحرارة الجو وبرودته، الرطوبة، ومن العوامل 
والنظام  واألدويـــة  الكيماوية  المواد  تأثير  أيضا  الخارجية 
الغذائي ونمط الحياة بشكل عام كالنوم والضغط النفسي 

وممارسة الرياضة والتدخين.
كل هذه العوامل تؤثر على الطبقة الخارجية الرقيقة 

وفي شكلها الخارجي وتتحكم في وظائفه داخليا. 
تحميها  فهي  الشاغل  اصبحت شغلنا  بالبشرة  العناية 
الشمس  أشــعــة  مــن  الجلد  حماية  ويمكن  شبابها،  وتطيل 
من خالل وضع واِق للشمس يوميا قبل الخروج من البيت، 
الــعــاشــرة صباحا  بين  مــا  المباشرة  الشمس  عــن  واالبــتــعــاد 
والرابعة عصرا، ويفضل ارتداء مالبس تغطي أغلب الجسم 

لحمايته.
والحفاظ  باستمرار  الجلد  وترطيب  البشرة  تنظيف 
على نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وشرب المزيد من 
الماء والغذاء الصحي المليء بالخضار والفواكه، واالبتعاد 

عن التوتر بقدر اإلمكان والتوقف تماما عن التدخين.
إلى عناية واهتمام مثله كمثل اي شيء  الجلد يحتاج 
اخر حتى تظهر عليه النضارة وكلما بدأنا مبكرا كان افضل، 

ابدأ اآلن.

احمي جلدك وحافظ عليه 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي وال�سكر«
 يرعى حملة »ال�سمنة مر�ض ال تواجهه وحدك«

 novo( شركة  مــع  بالتعاون  الطبي  وطاقمه  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يقيم 
الصحة،  على  لخطورتها  السمنة  لمحاربة  أيــام  ثالثة  لمدة  توعوية  حملة   )nordisk
قياس  الى  باإلضافة  والضغط  السكري  لمرضى  مجانية  فحوصات  خاللها  وسيقدم 
أخصائي  مــن  مجانية  واســتــشــارة  الــشــركــة  مــن  مــقــدم  الــجــســم  كتلة  لتكوين  مــجــانــي 
العاشرة صباحا حتى  من  أيام  ثالثة  وتستمر  الثالثاء  اليوم  الفعالية  تبدأ  التغذية. 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يحرص  الثانية ظهرا. 

المجانية ونشر التوعية على يد المتخصصين في مختلف مجاالت الصحة. 
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في  الــتــي تضعك  ــة  األدويــ مــن  تركيبة  عــن  عــبــارة  الــعــام  التخدير 
أو قبل إجراء طبي آخر. تحت تأثير  النوم قبل الجراحة  حالة تشبه 
التخدير العام ال تشعر باأللم ألنك تكون فاقًدا للوعي بالكامل. عادًة 
ما َيستخدم التخدير العام تركيبة من العقاقير داخل الوريد والغازات 
الُمستنشقة )البنج(. في المقال التالي يتحدث الدكتور عادل جمال 
استشاري التخدير والرعاية المركزة بمركز الخليج الطبي والسكر عن 

كل ما يخص التخدير.
الرغم  على  النوم،  من  حالة  مجرد  من  أكثر  العام  التخدير  يعد 
ر ال يستجيب  من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ الُمخدَّ

إلشارات األلم أو انعكاساته.
بينما  التخدير.  في  خصيًصا  ب  ُمــدرَّ طبيب  هو  التخدير  طبيب 
جسمك  وظائف  التخدير  طبيب  يراقب  التخدير  تأثير  تحت  تكون 

الحيوية ويتحكم في تنفسك.
اإلجراءات املتبعة 

نوع  على  بــنــاًء  لــك  تخدير  خــيــار  أفــضــل  التخدير  طبيب  يقترح 
الفردية.  وتفضيالتك  العامة  وصحتك  لها  تخضع  التي  الــجــراحــة 
الــعــام  الــتــخــديــر  يــقــتــرح طبيبك  قــد  اإلجـــــراءات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 

ويتضمن ذلك، اإلجراءات التي قد:
* تتخذ وقًتا طوياًل.

* ينتج عنها فقدان الكثير من الدم.
* تؤثر في التنفس )وخاصًة الصدر أو جراحة الجزء العلوي في 

البطن(.
وقد ال تتناسب األشكال األخرى من مواد التخدير، مثل التهدئة 
أو  صغيرة(  )لمنطقة  الموضعي  التخدير  مع  تندمج  التي  البسيطة 

التخدير الكلي )لجزء أكبر في جسمك(، إلجراءات أكثر شمواًل.
مخاطر التخدير 

التخدير العام آمن للغاية بصفة عامة؛ فمعظم األشخاص حتى 
المصابين بحاالت صحية خِطرة قادرون على الخضوع للتخدير العام 

ذاته من دون التعرض لمشكالت خِطرة.
كــبــيــرة بنوع  بــالــفــعــل خــطــورة حــــدوث مــضــاعــفــات بنسبة  تــرتــبــط 
نوع  عــن  فضاًل  العامة،  البدنية  وصحتك  لها  تخضع  التي  العملية 

التخدير.
االستعداد قبل العملية 

ومجرى  الهضمي  الجهاز  فــي  العضالت  الكلي  التخدير  ــي  ُيــرخِّ

الرئتين.  إلى  المعدة  من  والحمض  الطعام  مرور  يمنع  الذي  الهواء 
ــراب قبل  ــشـ ــول تــجــنــب الــطــعــام والـ اتــبــع دائـــًمـــا تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب حـ

الجراحة.
من المهم دائًما الصوم بدًءا من حوالي ست ساعات قبل الخضوع 
من  قليلة  ساعات  قبل  صافية  سوائل  شــرب  يمكنك  ربما  للجراحة. 

الجراحة.
مع  المنتظمة  األدويـــة  بعض  تأخذ  بــأن  الطبيب  يخبرك  قــد 
تناول  إمكانية  ناقش  الصيام،  فترة  خــالل  الماء  من  قليل  مقدار 

األدوية مع طبيبك.

وبعض  اإلسبرين  مثل  األدويـــة  بعض  تجنب  إلــى  تحتاج  وقــد 
مدة  وصــفــة طبية،  بـــدون  المتاحة  الـــدم  لترقيق  األخـــرى  األدويـــة 
ــراء، حــيــث قــد تــســبــب تــلــك األدويــــة  ــ أســبــوع عــلــى األقــــل قــبــل اإلجــ

مضاعفات أثناء الجراحة.
ويمكن أيًضا لبعض الفيتامينات والعالجات العشبية، مثل 
والكافا،  جــون،  سانت  ونبتة  بيلوبا  والجنكو  والثوم  الجينسنج 

وغيرها، أن تسبب مضاعفات أثناء الجراحة.
وإذا كنت مصاًبا بداء السكري فتحدث مع طبيبك بشأن أي 
تغييرات في األدوية خالل فترة الصوم. وعادًة لن تتناول أدوية 
تتناول  كنت  إذا  الجراحة.  يوم  الفم صباح  السكري عن طريق 

اإلنسولين فقد يوصي الطبيب بتقليل الجرعة.
وإذا كنت مصاًبا بانقطاع النفس أثناء النوم فناقش حالتك 
مراقبة  التخدير  طبيب  أو  أخصائي  على  يجب  الطبيب.  مــع 

تنفسك بعناية أثناء الجراحة وبعدها.
اختصاصي  يتحدث  ســوف  الــعــام  للتخدير  الــخــضــوع  قبل 

التخدير معك، وقد يطرح عليك أسئلة عن:
تاريخك المرضي، واألدوية الموصوفة من الطبيب واألدوية 

المتاحة من دون وصفة طبية والمكمالت العشبية.
أنواع الحساسية، تجاربك السابقة مع التخدير.

التي  األدويــــة  اخــتــيــار  فــي  الــتــخــديــر  ذلـــك طبيب  سيساعد 
ستكون األكثر أماًنا لك.

بعد العملية
بــإزالــة  التخدير  اختصاصي  يــقــوم  الــجــراحــة  اكــتــمــال  عند 
غرفة  فــي  إمــا  ببطء  تستفيق  ســوف  إلفاقتك،  التخدير  تأثير 
العمليات وإما في غرفة اإلفاقة. وربما تشعر بقليل من الدوار 
آثار  تكون لديك  اإلفاقة. قد  األولــى من  الوهلة  واالرتــبــاك في 

جانبية عامة منها:
الغثيان، القيء، جفاف الفم، التهاب الحلق، آالم العضالت، 

الحكة، االرتجاف، النعاس، بحة الصوت الخفيفة.
ــرى بــعــد اإلفـــاقـــة من  وقـــد تــصــاب أيـــًضـــا بـــآثـــار جــانــبــيــة أخــ
التخدير، مثل الشعور بألم. سيسألك فريق التخدير عن األلم 
بحسب  الجانبية  ــار  اآلثــ وتــتــحــدد  األخــــرى.  الجانبية  واآلثــــار 
حالتك الفردية ونوع الجراحة. وقد يعطيك طبيبك أدوية بعد 

اإلجراء للحد من األلم والغثيان.

الدكتورة اأمل حبيل لـ»الخليج الطبي«: 
هناك الكثير من التقنيات الحديثة ل�سّد الب�سرة غير جراحية 

الدكتور عادل جمال: 

مر�سى ال�سكري عليهم بتقليل جرعة االإن�سولين قبل العملية 

الدكتورة فرح النعيمي تجيب: 

هل العقم م�سكلة ن�سائية؟
كليهما حالة  أو  الــرجــال  عــنــد  الــعــقــم  أو  الــنــســاء  عــنــد  الــعــقــم 
الصحيح  التشخيص  االزواج،  من  كبير  عــدد  منها  يعاني  منتشرة 
لــذلــك حــاور  الــزوجــيــن.  المبكر ضـــروري ومــهــم لمساعدة  والــعــالج 
النساء  أمــراض  استشاري  النعيمي  فــرح  الدكتورة  الطبي  الخليج 
الطبية  اهلل  عبد  الملك  مدينة  الجامعي  الطبي  بمركز  والـــوالدة 

لنتعرف على أفضل الحلول وطرق العالج.
هل العقم مشكلة نسائية؟

ان عدم القدرة على االنجاب مشكلة واجهت البشرية منذ األزل 
االنجاب  قــادريــن على  واالنـــاث غير  الــذكــور  مــن  نسبة  توجد  حيث 
لعدة اسباب ولكن لألسف هذه النسبة بدأت تتزايد في الخمسين 

سنة األخيرة وخاصة عند الذكور. 
ــاب عند  ــجــ ــي الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــخــصــوبــة واإلنــ ــا هـ مـ

الزوجين؟
اسباب عدم اإلنجاب عند اإلناث تكاد تكون ثابتة لفترات زمنية 
طويلة ولكن عدم قدرة الذكور على االنجاب هو االمر المقلق في 
الوقت الحاضر حيث أن 50% من الذكور ليست لديهم القدرة على 
االنجاب والسبب يرجع الى وجود المواد الكيمائية والهرمونات في 
االغذية والمالبس واالثاث والجو المحيط بنا والذي بدوره يؤدي 
الى  باإلضافة  الــذكــور.  عند  المنوية  الحيوانات  عــدد  تناقص  الــى 
المحمولة  الهواتف  الكهرومغناطيسي مثل  االشعاع  الى  التعرض 
والكمبيوترات وطبيعة الحياة قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة 
والسمنة والتدخين بشراهة، والمواد المخدرة والكحوليات وأدوية 
الستيرويد التي تستخدم في بناء عضالت األجسام، التوتر العقلي 
تدني معدل  الــى  يــؤدي  ذلــك  فكل  الحياة  بسبب ظــروف  والنفسي 
اإلنجاب لدى الذكور في كل انحاء العالم وبالنسبة لمنطقة الخليج 
فمن األسباب الواضحة عند الزوجين هي السمنة والتدخين عند 

الجنسين وعدم ممارسة الرياضة.
الــزواج بالتأكد من القدرة على  انصح كل ثنائي مقبلين على 
اإلنجاب حتى قبل اتمام معامالت الزواج ألن الفحوص المطلوبة 
وفحص  لــلــزوج  الــمــنــوي  الــســائــل  منها فحص  بسيطة،  فــحــوصــات 
الهرمونات للزوجة وعمل سونار لمنطقة الحوض هذه الفحوصات 

تعطينا فكرة أولية.
متى يجب على الزوجين زيارة الطبيب ألول مرة في حالة عدم 

حدوث حمل بعد الزواج؟
الوقت الذي يمضيه الزوج والزوجة من سنة الى سنة ونصف 
مرات  عــدد  على  والحفاظ  بشكل مستمر  بعض  مع  وجــودهــم  من 
جماع بما يساوي 3 مرات جماع على االقل في االسبوع او تضبيط 

توقيت الجماع مع وقت اإلباضة.
ما هي اختبارات تأخر الحمل؟

االختبارات بالنسبة للسيدات هي: الفحص الهرموني وفحص 
السونار والتأكيد على الحفاظ على معدل كتلة الجسم والتأكد من 
خلو الزوجة من امراض االلتهابات وامراض عنق الرحم، بالنسبة 
للزوج فحص السائل المنوي مهم جدا وعمل سونار للكيس الصفن 

وفحص حجم الخصى والتأكد من خلو الزوج من االلتهابات.
والــحــاجــة لعمل بــعــض الــهــرمــونــات لــلــزوج عــنــد مــالحــظــة اي 

مشاكل في السائل المنوي.
ما هي أفضل الطرق العالجية ليتحقق حلم األمومة؟

أفضل طرق لإلنجاب هو التخطيط الصحيح له، حيث التأكيد 
على  والــحــفــاظ  لــإلنــجــاب،  التخطيط  قبل  الــزوجــيــن  صحة  على 
وااللتهابات،  التناسلية  األمـــراض  من  سالمتهم  المناسب،  الــوزن 
اخـــذ الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات ومـــن ثــم اذا فــشــل هــذا 
األمر بتحقيق اإلنجاب لمدة سنة الى سنة ونصف علينا اللجوء 
الصناعي  والتلقيح  االباضة  تحفيز  مثل  المساعدة  الوسائل  إلى 

واطفال األنابيب.
متى يتم التوقف عن إجراء عمليات أطفال األنابيب في حالة 

فشلها المتكرر؟
ال يــوجــد عــدد مــحــدد لــتــكــرار عملية اطــفــال األنــابــيــب، نجاح 
الحالة  الــزوجــيــن،  عــمــر  منها  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  يعتمد  العملية 
الـــمـــاديـــة لتغطية  الــقــابــلــيــة  الــعــقــم،  الــمــســبــبــة لــحــالــة  الــصــحــيــة 

المصاريف.
الــــزواج واالرتـــبـــاط،  لــلــراغــبــيــن فــي اإلنــجــاب مــع أول  نصيحة 
النفسي  الــتــوافــق  وفـــق معايير  الــحــيــاة  او شــريــكــة  اخــتــيــار شــريــك 

واالجتماعي والصحي.
بناء جيل قوي وذلك بإنشاء قاعدة عريضة لألطفال واالهتمام 
بــصــحــتــهــم وبــالــريــاضــة ومــحــاولــة الــبــعــد عـــن اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللكترونية وابعادها عن المنطقة السفلى لما تسببه من اضرار. 

ــيـــر جـــراحـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل غـ
يــمــكــن الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم في 
او مع ظهور عالمات الشيخوخة  السن 
معظم  تفضل  لذلك  البشرة،  وترهالت 
التجميل  الــخــضــوع إلجــــراءات  الــنــســاء 
غير الجراحي لتساعدهن على تجديد 
عالمات  مــن  والتخلص  الــبــشــرة  شــبــاب 
فإليك بعض طرق  الــســن،  فــي  الــتــقــدم 
يمكن  الــتــي  الــجــراحــي  غــيــر  التجميل 
الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
فــي حـــوارنـــا الــتــالــي مــع الــدكــتــورة أمــل 
الجلدية  األمـــراض  اختصاصي  حبيل 

والتجميل. 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــمــ ــتــ ــكــــون االهــ ــيـــف يــ كـ

بالبشرة ونضارتها )الروتين اليومي(؟
الـــروتـــيـــن الــيــومــي لــلــعــنــايــة بــبــشــرة 
ــون مــــن روتــــيــــن صــبــاحــي  ــكـ ــتـ الــــوجــــه يـ
بشكل  الروتين  هذا  ويتضمن  ومسائي، 
الــبــشــرة بــغــســول مناسب  تــنــظــيــف  عـــام 
لـــنـــوع الـــبـــشـــرة، وتــرطــيــبــهــا واســتــخــدام 
واقي الشمس صباحا. بعض االضافات 
وصحة  نــوع  على  يعتمد  الروتين  لهذا 
او السيروم  التونر  البشرة وقد يتضمن 
ــعـــض الـــمـــراهـــم  بــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وبـ
للعين.  وكـــريـــم  الــمــوضــعــيــة  الــعــالجــيــة 
بالبشرة  العناية  منتجات  أفضل  وألن 
تــســتــغــرق وقـــًتـــا حــتــى تــعــمــل، يــجــب اال 
يــتــوقــع الــشــخــص نــتــائــج ســـريـــعـــة. إذا 
التزمت بروتين يومي ثابت، فستتمكن 
من رؤية النتائج على الجلد في غضون 
ستة إلى 12 أسبوًعا، ويمكن أن يستغرق 
األمر من ثالثة إلى أربعة أشهر لمعرفة 
أو  مناسبا  الجديد  روتينك  كــان  إذا  ما 

غير مناسب.
البشرة  الجديد في طرق شد  - ما 

غير الجراحية؟
الحديثة  التقنيات  من  كثير  يوجد 
البشرة غير جراحية، وتعمل هذه  لشد 
التقنيات على بناء الكوالجين بالجلد 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــيـــزه، وتــتــمــيــز هـ وتـــحـــفـ
تحتاج  وال  ألـــم  وبــــدون  ســريــعــة  بكونها 

إلى فترة نقاهة كبيرة. 
بعض االمثلة على الطرق الجديدة 
الــمــتــوافــرة لــشــد الــجــلــد هــي الــمــوجــات 
الــتــي تعمل عــن طريق  الــصــوتــيــة  فـــوق 
إرســـــال الــــحــــرارة إلــــى عــمــق الــجــلــد، أو 
الــــتــــرددات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل عن 

الجلد،  تحت  األنسجة  تسخين  طريق 
عبر  يعمل  الـــذي  بــالــلــيــزر  التقشير  أو 
جــمــيــع طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد لـــشـــد الــجــلــد 
الجهاز  نــوع  اختيار  ويعتمد  المترهل، 
المشكلة  ودرجــــة  الــمــريــض  عــلــى جــلــد 

وموقع المنطقة المراد عالجها.
- كيف يكون تجميل األنف من دون 

تدخل جراحي؟ وماذا عن النتائج؟
تـــجـــمـــيـــل األنــــــــف غـــيـــر الـــجـــراحـــي 
هـــو إجـــــراء يــتــم اتـــخـــاذه فـــي الــعــيــادات 
أو  تناسق  خلق  هو  والهدف  الخارجية، 
تــحــســيــن مــحــيــط األنــــف أو رفـــع جسر 
ــروف  ــغـــضـ الـ ــور  ــهــ تــقــلــيــل ظــ أو  األنـــــــف 
ويمكن  األنــف  أو تحسين شكل  المرئي 
أو  الــفــلــر  إبـــر  بــاســتــخــدام  تحقيق ذلـــك 
خيوط خاصة لألنف. يعتمد على نوع 
اإلجراء والمادة المستخدمة، يمكن أن 
في  أشهر   9 إلــى   6 مــن  النتائج  تستمر 

المتوسط. 
األنف  تجميل  إجــراء عالجات  يتم 
غــيــر الــجــراحــيــة بــاســتــخــدام الــتــخــديــر 
نقاهة،  وعــادة ال يوجد فترة  الموضعي 
ويتم استئناف األنشطة العادية مباشرة 

بعد اإلجراء.
إجــــــراء عملية  فـــي  الــتــفــكــيــر  عــنــد 
ــف غــيــر الـــجـــراحـــيـــة، فــإن  ــ تــجــمــيــل األنـ
ــيـــة  خــــبــــرة طـــبـــيـــبـــك أمــــــر بــــالــــغ األهـــمـ
لحساسية هذه المنطقة ووجود الكثير 

من االوعية الدموية فيها.
الفلر  بعد حقن  نصائحك  هــي  مــا 

بشكل عام؟
نقاهة ويمكن  فــتــرة  تــوجــد  عـــادًة ال 
ــيــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــعــ ــمــــراجــ لـــمـــعـــظـــم الــ
الــفــلــر.  حــقــن  بــعــد  الــيــومــيــة  أنشطتهم 
ولتقليل أي احمرار أو تورم من الحقن، 
الجلدية  األمــــراض  طبيب  يــوصــي  قــد 
بوضع الثلج على المنطقة مدة 15 إلى 

20 دقيقة قبل المغادرة.
التالي  اليوم  حتى  االنتظار  يجب   
لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط 
ــاد عـــن أشــعــة  ــعـ ــتـ شـــــاق، كــمــا يــجــب االبـ
الــشــمــس وعــــدم اســتــخــدام جــهــاز الــتــان 
أو  السريري، وتجنب لمس  التسمير  او 
تدليك المنطقة المعالجة لمدة ثالثة 
تعليمات  الــشــخــص  تلقى  إذا  إال  ــام،  أيــ

بذلك من قبل الطبيب.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296254
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16132/pdf/1-Supplime/16132.pdf?fixed4827
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296253
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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
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أكبر  مــن  وهـــو  اإلنـــســـان،  فــي جــســم  دور حــيــوي  للجلد 
الغدد  على  يحتوي  ألنــه  تعقيدا  واكــثــرهــا  الجسم  أعــضــاء 
ــة الــدمــويــة  ــيـ الــعــرقــيــة والـــغـــدد الــدهــنــيــة واألعـــصـــاب واألوعـ
فهو خط  اإلنسان؛  في جسم  الوظائف  العديد من  ويــؤدي 
كما  والجراثيم،  والبكتريا  الميكروبات  ضــد  األول  الــدفــاع 
أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خالل إفراز 
العرق، وتعمل النهايات العصبية المنتشرة في الجلد على 

نقل اإلحساسات المختلفة كاللمس.
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الجلد, عوامل 
قابلية  تحدد  التي  الجينات  مثل  داخلية  واخــرى  خارجية 
اإلصابة باألمراض الجلدية وشيخوخة الجلد البيولوجية 
والهرمونات والتغيرات في مستوياتها التي يكون لها تأثير 

كبير على الجلد.
المناخ كالتعرض  وهناك عوامل خارجية معروفة مثل 
لضوء الشمس وحرارة الجو وبرودته، الرطوبة، ومن العوامل 
والنظام  واألدويـــة  الكيماوية  المواد  تأثير  أيضا  الخارجية 
الغذائي ونمط الحياة بشكل عام كالنوم والضغط النفسي 

وممارسة الرياضة والتدخين.
كل هذه العوامل تؤثر على الطبقة الخارجية الرقيقة 

وفي شكلها الخارجي وتتحكم في وظائفه داخليا. 
تحميها  فهي  الشاغل  اصبحت شغلنا  بالبشرة  العناية 
الشمس  أشــعــة  مــن  الجلد  حماية  ويمكن  شبابها،  وتطيل 
من خالل وضع واِق للشمس يوميا قبل الخروج من البيت، 
الــعــاشــرة صباحا  بين  مــا  المباشرة  الشمس  عــن  واالبــتــعــاد 
والرابعة عصرا، ويفضل ارتداء مالبس تغطي أغلب الجسم 

لحمايته.
والحفاظ  باستمرار  الجلد  وترطيب  البشرة  تنظيف 
على نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وشرب المزيد من 
الماء والغذاء الصحي المليء بالخضار والفواكه، واالبتعاد 

عن التوتر بقدر اإلمكان والتوقف تماما عن التدخين.
إلى عناية واهتمام مثله كمثل اي شيء  الجلد يحتاج 
اخر حتى تظهر عليه النضارة وكلما بدأنا مبكرا كان افضل، 

ابدأ اآلن.

احمي جلدك وحافظ عليه 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي وال�سكر«
 يرعى حملة »ال�سمنة مر�ض ال تواجهه وحدك«

 novo( شركة  مــع  بالتعاون  الطبي  وطاقمه  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يقيم 
الصحة،  على  لخطورتها  السمنة  لمحاربة  أيــام  ثالثة  لمدة  توعوية  حملة   )nordisk
قياس  الى  باإلضافة  والضغط  السكري  لمرضى  مجانية  فحوصات  خاللها  وسيقدم 
أخصائي  مــن  مجانية  واســتــشــارة  الــشــركــة  مــن  مــقــدم  الــجــســم  كتلة  لتكوين  مــجــانــي 
العاشرة صباحا حتى  من  أيام  ثالثة  وتستمر  الثالثاء  اليوم  الفعالية  تبدأ  التغذية. 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يحرص  الثانية ظهرا. 

المجانية ونشر التوعية على يد المتخصصين في مختلف مجاالت الصحة. 
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في  الــتــي تضعك  ــة  األدويــ مــن  تركيبة  عــن  عــبــارة  الــعــام  التخدير 
أو قبل إجراء طبي آخر. تحت تأثير  النوم قبل الجراحة  حالة تشبه 
التخدير العام ال تشعر باأللم ألنك تكون فاقًدا للوعي بالكامل. عادًة 
ما َيستخدم التخدير العام تركيبة من العقاقير داخل الوريد والغازات 
الُمستنشقة )البنج(. في المقال التالي يتحدث الدكتور عادل جمال 
استشاري التخدير والرعاية المركزة بمركز الخليج الطبي والسكر عن 

كل ما يخص التخدير.
الرغم  على  النوم،  من  حالة  مجرد  من  أكثر  العام  التخدير  يعد 
ر ال يستجيب  من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ الُمخدَّ

إلشارات األلم أو انعكاساته.
بينما  التخدير.  في  خصيًصا  ب  ُمــدرَّ طبيب  هو  التخدير  طبيب 
جسمك  وظائف  التخدير  طبيب  يراقب  التخدير  تأثير  تحت  تكون 

الحيوية ويتحكم في تنفسك.
اإلجراءات املتبعة 

نوع  على  بــنــاًء  لــك  تخدير  خــيــار  أفــضــل  التخدير  طبيب  يقترح 
الفردية.  وتفضيالتك  العامة  وصحتك  لها  تخضع  التي  الــجــراحــة 
الــعــام  الــتــخــديــر  يــقــتــرح طبيبك  قــد  اإلجـــــراءات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 

ويتضمن ذلك، اإلجراءات التي قد:
* تتخذ وقًتا طوياًل.

* ينتج عنها فقدان الكثير من الدم.
* تؤثر في التنفس )وخاصًة الصدر أو جراحة الجزء العلوي في 

البطن(.
وقد ال تتناسب األشكال األخرى من مواد التخدير، مثل التهدئة 
أو  صغيرة(  )لمنطقة  الموضعي  التخدير  مع  تندمج  التي  البسيطة 

التخدير الكلي )لجزء أكبر في جسمك(، إلجراءات أكثر شمواًل.
مخاطر التخدير 

التخدير العام آمن للغاية بصفة عامة؛ فمعظم األشخاص حتى 
المصابين بحاالت صحية خِطرة قادرون على الخضوع للتخدير العام 

ذاته من دون التعرض لمشكالت خِطرة.
كــبــيــرة بنوع  بــالــفــعــل خــطــورة حــــدوث مــضــاعــفــات بنسبة  تــرتــبــط 
نوع  عــن  فضاًل  العامة،  البدنية  وصحتك  لها  تخضع  التي  العملية 

التخدير.
االستعداد قبل العملية 

ومجرى  الهضمي  الجهاز  فــي  العضالت  الكلي  التخدير  ــي  ُيــرخِّ

الرئتين.  إلى  المعدة  من  والحمض  الطعام  مرور  يمنع  الذي  الهواء 
ــراب قبل  ــشـ ــول تــجــنــب الــطــعــام والـ اتــبــع دائـــًمـــا تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب حـ

الجراحة.
من المهم دائًما الصوم بدًءا من حوالي ست ساعات قبل الخضوع 
من  قليلة  ساعات  قبل  صافية  سوائل  شــرب  يمكنك  ربما  للجراحة. 

الجراحة.
مع  المنتظمة  األدويـــة  بعض  تأخذ  بــأن  الطبيب  يخبرك  قــد 
تناول  إمكانية  ناقش  الصيام،  فترة  خــالل  الماء  من  قليل  مقدار 

األدوية مع طبيبك.

وبعض  اإلسبرين  مثل  األدويـــة  بعض  تجنب  إلــى  تحتاج  وقــد 
مدة  وصــفــة طبية،  بـــدون  المتاحة  الـــدم  لترقيق  األخـــرى  األدويـــة 
ــراء، حــيــث قــد تــســبــب تــلــك األدويــــة  ــ أســبــوع عــلــى األقــــل قــبــل اإلجــ

مضاعفات أثناء الجراحة.
ويمكن أيًضا لبعض الفيتامينات والعالجات العشبية، مثل 
والكافا،  جــون،  سانت  ونبتة  بيلوبا  والجنكو  والثوم  الجينسنج 

وغيرها، أن تسبب مضاعفات أثناء الجراحة.
وإذا كنت مصاًبا بداء السكري فتحدث مع طبيبك بشأن أي 
تغييرات في األدوية خالل فترة الصوم. وعادًة لن تتناول أدوية 
تتناول  كنت  إذا  الجراحة.  يوم  الفم صباح  السكري عن طريق 

اإلنسولين فقد يوصي الطبيب بتقليل الجرعة.
وإذا كنت مصاًبا بانقطاع النفس أثناء النوم فناقش حالتك 
مراقبة  التخدير  طبيب  أو  أخصائي  على  يجب  الطبيب.  مــع 

تنفسك بعناية أثناء الجراحة وبعدها.
اختصاصي  يتحدث  ســوف  الــعــام  للتخدير  الــخــضــوع  قبل 

التخدير معك، وقد يطرح عليك أسئلة عن:
تاريخك المرضي، واألدوية الموصوفة من الطبيب واألدوية 

المتاحة من دون وصفة طبية والمكمالت العشبية.
أنواع الحساسية، تجاربك السابقة مع التخدير.

التي  األدويــــة  اخــتــيــار  فــي  الــتــخــديــر  ذلـــك طبيب  سيساعد 
ستكون األكثر أماًنا لك.

بعد العملية
بــإزالــة  التخدير  اختصاصي  يــقــوم  الــجــراحــة  اكــتــمــال  عند 
غرفة  فــي  إمــا  ببطء  تستفيق  ســوف  إلفاقتك،  التخدير  تأثير 
العمليات وإما في غرفة اإلفاقة. وربما تشعر بقليل من الدوار 
آثار  تكون لديك  اإلفاقة. قد  األولــى من  الوهلة  واالرتــبــاك في 

جانبية عامة منها:
الغثيان، القيء، جفاف الفم، التهاب الحلق، آالم العضالت، 

الحكة، االرتجاف، النعاس، بحة الصوت الخفيفة.
ــرى بــعــد اإلفـــاقـــة من  وقـــد تــصــاب أيـــًضـــا بـــآثـــار جــانــبــيــة أخــ
التخدير، مثل الشعور بألم. سيسألك فريق التخدير عن األلم 
بحسب  الجانبية  ــار  اآلثــ وتــتــحــدد  األخــــرى.  الجانبية  واآلثــــار 
حالتك الفردية ونوع الجراحة. وقد يعطيك طبيبك أدوية بعد 

اإلجراء للحد من األلم والغثيان.

الدكتورة اأمل حبيل لـ»الخليج الطبي«: 
هناك الكثير من التقنيات الحديثة ل�سّد الب�سرة غير جراحية 

الدكتور عادل جمال: 

مر�سى ال�سكري عليهم بتقليل جرعة االإن�سولين قبل العملية 

الدكتورة فرح النعيمي تجيب: 

هل العقم م�سكلة ن�سائية؟
كليهما حالة  أو  الــرجــال  عــنــد  الــعــقــم  أو  الــنــســاء  عــنــد  الــعــقــم 
الصحيح  التشخيص  االزواج،  من  كبير  عــدد  منها  يعاني  منتشرة 
لــذلــك حــاور  الــزوجــيــن.  المبكر ضـــروري ومــهــم لمساعدة  والــعــالج 
النساء  أمــراض  استشاري  النعيمي  فــرح  الدكتورة  الطبي  الخليج 
الطبية  اهلل  عبد  الملك  مدينة  الجامعي  الطبي  بمركز  والـــوالدة 

لنتعرف على أفضل الحلول وطرق العالج.
هل العقم مشكلة نسائية؟

ان عدم القدرة على االنجاب مشكلة واجهت البشرية منذ األزل 
االنجاب  قــادريــن على  واالنـــاث غير  الــذكــور  مــن  نسبة  توجد  حيث 
لعدة اسباب ولكن لألسف هذه النسبة بدأت تتزايد في الخمسين 

سنة األخيرة وخاصة عند الذكور. 
ــاب عند  ــجــ ــي الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــخــصــوبــة واإلنــ ــا هـ مـ

الزوجين؟
اسباب عدم اإلنجاب عند اإلناث تكاد تكون ثابتة لفترات زمنية 
طويلة ولكن عدم قدرة الذكور على االنجاب هو االمر المقلق في 
الوقت الحاضر حيث أن 50% من الذكور ليست لديهم القدرة على 
االنجاب والسبب يرجع الى وجود المواد الكيمائية والهرمونات في 
االغذية والمالبس واالثاث والجو المحيط بنا والذي بدوره يؤدي 
الى  باإلضافة  الــذكــور.  عند  المنوية  الحيوانات  عــدد  تناقص  الــى 
المحمولة  الهواتف  الكهرومغناطيسي مثل  االشعاع  الى  التعرض 
والكمبيوترات وطبيعة الحياة قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة 
والسمنة والتدخين بشراهة، والمواد المخدرة والكحوليات وأدوية 
الستيرويد التي تستخدم في بناء عضالت األجسام، التوتر العقلي 
تدني معدل  الــى  يــؤدي  ذلــك  فكل  الحياة  بسبب ظــروف  والنفسي 
اإلنجاب لدى الذكور في كل انحاء العالم وبالنسبة لمنطقة الخليج 
فمن األسباب الواضحة عند الزوجين هي السمنة والتدخين عند 

الجنسين وعدم ممارسة الرياضة.
الــزواج بالتأكد من القدرة على  انصح كل ثنائي مقبلين على 
اإلنجاب حتى قبل اتمام معامالت الزواج ألن الفحوص المطلوبة 
وفحص  لــلــزوج  الــمــنــوي  الــســائــل  منها فحص  بسيطة،  فــحــوصــات 
الهرمونات للزوجة وعمل سونار لمنطقة الحوض هذه الفحوصات 

تعطينا فكرة أولية.
متى يجب على الزوجين زيارة الطبيب ألول مرة في حالة عدم 

حدوث حمل بعد الزواج؟
الوقت الذي يمضيه الزوج والزوجة من سنة الى سنة ونصف 
مرات  عــدد  على  والحفاظ  بشكل مستمر  بعض  مع  وجــودهــم  من 
جماع بما يساوي 3 مرات جماع على االقل في االسبوع او تضبيط 

توقيت الجماع مع وقت اإلباضة.
ما هي اختبارات تأخر الحمل؟

االختبارات بالنسبة للسيدات هي: الفحص الهرموني وفحص 
السونار والتأكيد على الحفاظ على معدل كتلة الجسم والتأكد من 
خلو الزوجة من امراض االلتهابات وامراض عنق الرحم، بالنسبة 
للزوج فحص السائل المنوي مهم جدا وعمل سونار للكيس الصفن 

وفحص حجم الخصى والتأكد من خلو الزوج من االلتهابات.
والــحــاجــة لعمل بــعــض الــهــرمــونــات لــلــزوج عــنــد مــالحــظــة اي 

مشاكل في السائل المنوي.
ما هي أفضل الطرق العالجية ليتحقق حلم األمومة؟

أفضل طرق لإلنجاب هو التخطيط الصحيح له، حيث التأكيد 
على  والــحــفــاظ  لــإلنــجــاب،  التخطيط  قبل  الــزوجــيــن  صحة  على 
وااللتهابات،  التناسلية  األمـــراض  من  سالمتهم  المناسب،  الــوزن 
اخـــذ الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات ومـــن ثــم اذا فــشــل هــذا 
األمر بتحقيق اإلنجاب لمدة سنة الى سنة ونصف علينا اللجوء 
الصناعي  والتلقيح  االباضة  تحفيز  مثل  المساعدة  الوسائل  إلى 

واطفال األنابيب.
متى يتم التوقف عن إجراء عمليات أطفال األنابيب في حالة 

فشلها المتكرر؟
ال يــوجــد عــدد مــحــدد لــتــكــرار عملية اطــفــال األنــابــيــب، نجاح 
الحالة  الــزوجــيــن،  عــمــر  منها  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  يعتمد  العملية 
الـــمـــاديـــة لتغطية  الــقــابــلــيــة  الــعــقــم،  الــمــســبــبــة لــحــالــة  الــصــحــيــة 

المصاريف.
الــــزواج واالرتـــبـــاط،  لــلــراغــبــيــن فــي اإلنــجــاب مــع أول  نصيحة 
النفسي  الــتــوافــق  وفـــق معايير  الــحــيــاة  او شــريــكــة  اخــتــيــار شــريــك 

واالجتماعي والصحي.
بناء جيل قوي وذلك بإنشاء قاعدة عريضة لألطفال واالهتمام 
بــصــحــتــهــم وبــالــريــاضــة ومــحــاولــة الــبــعــد عـــن اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللكترونية وابعادها عن المنطقة السفلى لما تسببه من اضرار. 

ــيـــر جـــراحـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل غـ
يــمــكــن الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم في 
او مع ظهور عالمات الشيخوخة  السن 
معظم  تفضل  لذلك  البشرة،  وترهالت 
التجميل  الــخــضــوع إلجــــراءات  الــنــســاء 
غير الجراحي لتساعدهن على تجديد 
عالمات  مــن  والتخلص  الــبــشــرة  شــبــاب 
فإليك بعض طرق  الــســن،  فــي  الــتــقــدم 
يمكن  الــتــي  الــجــراحــي  غــيــر  التجميل 
الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
فــي حـــوارنـــا الــتــالــي مــع الــدكــتــورة أمــل 
الجلدية  األمـــراض  اختصاصي  حبيل 

والتجميل. 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــمــ ــتــ ــكــــون االهــ ــيـــف يــ كـ

بالبشرة ونضارتها )الروتين اليومي(؟
الـــروتـــيـــن الــيــومــي لــلــعــنــايــة بــبــشــرة 
ــون مــــن روتــــيــــن صــبــاحــي  ــكـ ــتـ الــــوجــــه يـ
بشكل  الروتين  هذا  ويتضمن  ومسائي، 
الــبــشــرة بــغــســول مناسب  تــنــظــيــف  عـــام 
لـــنـــوع الـــبـــشـــرة، وتــرطــيــبــهــا واســتــخــدام 
واقي الشمس صباحا. بعض االضافات 
وصحة  نــوع  على  يعتمد  الروتين  لهذا 
او السيروم  التونر  البشرة وقد يتضمن 
ــعـــض الـــمـــراهـــم  بــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وبـ
للعين.  وكـــريـــم  الــمــوضــعــيــة  الــعــالجــيــة 
بالبشرة  العناية  منتجات  أفضل  وألن 
تــســتــغــرق وقـــًتـــا حــتــى تــعــمــل، يــجــب اال 
يــتــوقــع الــشــخــص نــتــائــج ســـريـــعـــة. إذا 
التزمت بروتين يومي ثابت، فستتمكن 
من رؤية النتائج على الجلد في غضون 
ستة إلى 12 أسبوًعا، ويمكن أن يستغرق 
األمر من ثالثة إلى أربعة أشهر لمعرفة 
أو  مناسبا  الجديد  روتينك  كــان  إذا  ما 

غير مناسب.
البشرة  الجديد في طرق شد  - ما 

غير الجراحية؟
الحديثة  التقنيات  من  كثير  يوجد 
البشرة غير جراحية، وتعمل هذه  لشد 
التقنيات على بناء الكوالجين بالجلد 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــيـــزه، وتــتــمــيــز هـ وتـــحـــفـ
تحتاج  وال  ألـــم  وبــــدون  ســريــعــة  بكونها 

إلى فترة نقاهة كبيرة. 
بعض االمثلة على الطرق الجديدة 
الــمــتــوافــرة لــشــد الــجــلــد هــي الــمــوجــات 
الــتــي تعمل عــن طريق  الــصــوتــيــة  فـــوق 
إرســـــال الــــحــــرارة إلــــى عــمــق الــجــلــد، أو 
الــــتــــرددات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل عن 

الجلد،  تحت  األنسجة  تسخين  طريق 
عبر  يعمل  الـــذي  بــالــلــيــزر  التقشير  أو 
جــمــيــع طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد لـــشـــد الــجــلــد 
الجهاز  نــوع  اختيار  ويعتمد  المترهل، 
المشكلة  ودرجــــة  الــمــريــض  عــلــى جــلــد 

وموقع المنطقة المراد عالجها.
- كيف يكون تجميل األنف من دون 

تدخل جراحي؟ وماذا عن النتائج؟
تـــجـــمـــيـــل األنــــــــف غـــيـــر الـــجـــراحـــي 
هـــو إجـــــراء يــتــم اتـــخـــاذه فـــي الــعــيــادات 
أو  تناسق  خلق  هو  والهدف  الخارجية، 
تــحــســيــن مــحــيــط األنــــف أو رفـــع جسر 
ــروف  ــغـــضـ الـ ــور  ــهــ تــقــلــيــل ظــ أو  األنـــــــف 
ويمكن  األنــف  أو تحسين شكل  المرئي 
أو  الــفــلــر  إبـــر  بــاســتــخــدام  تحقيق ذلـــك 
خيوط خاصة لألنف. يعتمد على نوع 
اإلجراء والمادة المستخدمة، يمكن أن 
في  أشهر   9 إلــى   6 مــن  النتائج  تستمر 

المتوسط. 
األنف  تجميل  إجــراء عالجات  يتم 
غــيــر الــجــراحــيــة بــاســتــخــدام الــتــخــديــر 
نقاهة،  وعــادة ال يوجد فترة  الموضعي 
ويتم استئناف األنشطة العادية مباشرة 

بعد اإلجراء.
إجــــــراء عملية  فـــي  الــتــفــكــيــر  عــنــد 
ــف غــيــر الـــجـــراحـــيـــة، فــإن  ــ تــجــمــيــل األنـ
ــيـــة  خــــبــــرة طـــبـــيـــبـــك أمــــــر بــــالــــغ األهـــمـ
لحساسية هذه المنطقة ووجود الكثير 

من االوعية الدموية فيها.
الفلر  بعد حقن  نصائحك  هــي  مــا 

بشكل عام؟
نقاهة ويمكن  فــتــرة  تــوجــد  عـــادًة ال 
ــيــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــعــ ــمــــراجــ لـــمـــعـــظـــم الــ
الــفــلــر.  حــقــن  بــعــد  الــيــومــيــة  أنشطتهم 
ولتقليل أي احمرار أو تورم من الحقن، 
الجلدية  األمــــراض  طبيب  يــوصــي  قــد 
بوضع الثلج على المنطقة مدة 15 إلى 

20 دقيقة قبل المغادرة.
التالي  اليوم  حتى  االنتظار  يجب   
لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط 
ــاد عـــن أشــعــة  ــعـ ــتـ شـــــاق، كــمــا يــجــب االبـ
الــشــمــس وعــــدم اســتــخــدام جــهــاز الــتــان 
أو  السريري، وتجنب لمس  التسمير  او 
تدليك المنطقة المعالجة لمدة ثالثة 
تعليمات  الــشــخــص  تلقى  إذا  إال  ــام،  أيــ

بذلك من قبل الطبيب.

أكبر  مــن  وهـــو  اإلنـــســـان،  فــي جــســم  دور حــيــوي  للجلد 
الغدد  على  يحتوي  ألنــه  تعقيدا  واكــثــرهــا  الجسم  أعــضــاء 
ــة الــدمــويــة  ــيـ الــعــرقــيــة والـــغـــدد الــدهــنــيــة واألعـــصـــاب واألوعـ
فهو خط  اإلنسان؛  في جسم  الوظائف  العديد من  ويــؤدي 
كما  والجراثيم،  والبكتريا  الميكروبات  ضــد  األول  الــدفــاع 
أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خالل إفراز 
العرق، وتعمل النهايات العصبية المنتشرة في الجلد على 

نقل اإلحساسات المختلفة كاللمس.
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الجلد, عوامل 
قابلية  تحدد  التي  الجينات  مثل  داخلية  واخــرى  خارجية 
اإلصابة باألمراض الجلدية وشيخوخة الجلد البيولوجية 
والهرمونات والتغيرات في مستوياتها التي يكون لها تأثير 

كبير على الجلد.
المناخ كالتعرض  وهناك عوامل خارجية معروفة مثل 
لضوء الشمس وحرارة الجو وبرودته، الرطوبة، ومن العوامل 
والنظام  واألدويـــة  الكيماوية  المواد  تأثير  أيضا  الخارجية 
الغذائي ونمط الحياة بشكل عام كالنوم والضغط النفسي 

وممارسة الرياضة والتدخين.
كل هذه العوامل تؤثر على الطبقة الخارجية الرقيقة 

وفي شكلها الخارجي وتتحكم في وظائفه داخليا. 
تحميها  فهي  الشاغل  اصبحت شغلنا  بالبشرة  العناية 
الشمس  أشــعــة  مــن  الجلد  حماية  ويمكن  شبابها،  وتطيل 
من خالل وضع واِق للشمس يوميا قبل الخروج من البيت، 
الــعــاشــرة صباحا  بين  مــا  المباشرة  الشمس  عــن  واالبــتــعــاد 
والرابعة عصرا، ويفضل ارتداء مالبس تغطي أغلب الجسم 

لحمايته.
والحفاظ  باستمرار  الجلد  وترطيب  البشرة  تنظيف 
على نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وشرب المزيد من 
الماء والغذاء الصحي المليء بالخضار والفواكه، واالبتعاد 

عن التوتر بقدر اإلمكان والتوقف تماما عن التدخين.
إلى عناية واهتمام مثله كمثل اي شيء  الجلد يحتاج 
اخر حتى تظهر عليه النضارة وكلما بدأنا مبكرا كان افضل، 

ابدأ اآلن.

احمي جلدك وحافظ عليه 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي وال�سكر«
 يرعى حملة »ال�سمنة مر�ض ال تواجهه وحدك«

 novo( شركة  مــع  بالتعاون  الطبي  وطاقمه  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يقيم 
الصحة،  على  لخطورتها  السمنة  لمحاربة  أيــام  ثالثة  لمدة  توعوية  حملة   )nordisk
قياس  الى  باإلضافة  والضغط  السكري  لمرضى  مجانية  فحوصات  خاللها  وسيقدم 
أخصائي  مــن  مجانية  واســتــشــارة  الــشــركــة  مــن  مــقــدم  الــجــســم  كتلة  لتكوين  مــجــانــي 
العاشرة صباحا حتى  من  أيام  ثالثة  وتستمر  الثالثاء  اليوم  الفعالية  تبدأ  التغذية. 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يحرص  الثانية ظهرا. 

المجانية ونشر التوعية على يد المتخصصين في مختلف مجاالت الصحة. 
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في  الــتــي تضعك  ــة  األدويــ مــن  تركيبة  عــن  عــبــارة  الــعــام  التخدير 
أو قبل إجراء طبي آخر. تحت تأثير  النوم قبل الجراحة  حالة تشبه 
التخدير العام ال تشعر باأللم ألنك تكون فاقًدا للوعي بالكامل. عادًة 
ما َيستخدم التخدير العام تركيبة من العقاقير داخل الوريد والغازات 
الُمستنشقة )البنج(. في المقال التالي يتحدث الدكتور عادل جمال 
استشاري التخدير والرعاية المركزة بمركز الخليج الطبي والسكر عن 

كل ما يخص التخدير.
الرغم  على  النوم،  من  حالة  مجرد  من  أكثر  العام  التخدير  يعد 
ر ال يستجيب  من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ الُمخدَّ

إلشارات األلم أو انعكاساته.
بينما  التخدير.  في  خصيًصا  ب  ُمــدرَّ طبيب  هو  التخدير  طبيب 
جسمك  وظائف  التخدير  طبيب  يراقب  التخدير  تأثير  تحت  تكون 

الحيوية ويتحكم في تنفسك.
اإلجراءات املتبعة 

نوع  على  بــنــاًء  لــك  تخدير  خــيــار  أفــضــل  التخدير  طبيب  يقترح 
الفردية.  وتفضيالتك  العامة  وصحتك  لها  تخضع  التي  الــجــراحــة 
الــعــام  الــتــخــديــر  يــقــتــرح طبيبك  قــد  اإلجـــــراءات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 

ويتضمن ذلك، اإلجراءات التي قد:
* تتخذ وقًتا طوياًل.

* ينتج عنها فقدان الكثير من الدم.
* تؤثر في التنفس )وخاصًة الصدر أو جراحة الجزء العلوي في 

البطن(.
وقد ال تتناسب األشكال األخرى من مواد التخدير، مثل التهدئة 
أو  صغيرة(  )لمنطقة  الموضعي  التخدير  مع  تندمج  التي  البسيطة 

التخدير الكلي )لجزء أكبر في جسمك(، إلجراءات أكثر شمواًل.
مخاطر التخدير 

التخدير العام آمن للغاية بصفة عامة؛ فمعظم األشخاص حتى 
المصابين بحاالت صحية خِطرة قادرون على الخضوع للتخدير العام 

ذاته من دون التعرض لمشكالت خِطرة.
كــبــيــرة بنوع  بــالــفــعــل خــطــورة حــــدوث مــضــاعــفــات بنسبة  تــرتــبــط 
نوع  عــن  فضاًل  العامة،  البدنية  وصحتك  لها  تخضع  التي  العملية 

التخدير.
االستعداد قبل العملية 

ومجرى  الهضمي  الجهاز  فــي  العضالت  الكلي  التخدير  ــي  ُيــرخِّ

الرئتين.  إلى  المعدة  من  والحمض  الطعام  مرور  يمنع  الذي  الهواء 
ــراب قبل  ــشـ ــول تــجــنــب الــطــعــام والـ اتــبــع دائـــًمـــا تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب حـ

الجراحة.
من المهم دائًما الصوم بدًءا من حوالي ست ساعات قبل الخضوع 
من  قليلة  ساعات  قبل  صافية  سوائل  شــرب  يمكنك  ربما  للجراحة. 

الجراحة.
مع  المنتظمة  األدويـــة  بعض  تأخذ  بــأن  الطبيب  يخبرك  قــد 
تناول  إمكانية  ناقش  الصيام،  فترة  خــالل  الماء  من  قليل  مقدار 

األدوية مع طبيبك.

وبعض  اإلسبرين  مثل  األدويـــة  بعض  تجنب  إلــى  تحتاج  وقــد 
مدة  وصــفــة طبية،  بـــدون  المتاحة  الـــدم  لترقيق  األخـــرى  األدويـــة 
ــراء، حــيــث قــد تــســبــب تــلــك األدويــــة  ــ أســبــوع عــلــى األقــــل قــبــل اإلجــ

مضاعفات أثناء الجراحة.
ويمكن أيًضا لبعض الفيتامينات والعالجات العشبية، مثل 
والكافا،  جــون،  سانت  ونبتة  بيلوبا  والجنكو  والثوم  الجينسنج 

وغيرها، أن تسبب مضاعفات أثناء الجراحة.
وإذا كنت مصاًبا بداء السكري فتحدث مع طبيبك بشأن أي 
تغييرات في األدوية خالل فترة الصوم. وعادًة لن تتناول أدوية 
تتناول  كنت  إذا  الجراحة.  يوم  الفم صباح  السكري عن طريق 

اإلنسولين فقد يوصي الطبيب بتقليل الجرعة.
وإذا كنت مصاًبا بانقطاع النفس أثناء النوم فناقش حالتك 
مراقبة  التخدير  طبيب  أو  أخصائي  على  يجب  الطبيب.  مــع 

تنفسك بعناية أثناء الجراحة وبعدها.
اختصاصي  يتحدث  ســوف  الــعــام  للتخدير  الــخــضــوع  قبل 

التخدير معك، وقد يطرح عليك أسئلة عن:
تاريخك المرضي، واألدوية الموصوفة من الطبيب واألدوية 

المتاحة من دون وصفة طبية والمكمالت العشبية.
أنواع الحساسية، تجاربك السابقة مع التخدير.

التي  األدويــــة  اخــتــيــار  فــي  الــتــخــديــر  ذلـــك طبيب  سيساعد 
ستكون األكثر أماًنا لك.

بعد العملية
بــإزالــة  التخدير  اختصاصي  يــقــوم  الــجــراحــة  اكــتــمــال  عند 
غرفة  فــي  إمــا  ببطء  تستفيق  ســوف  إلفاقتك،  التخدير  تأثير 
العمليات وإما في غرفة اإلفاقة. وربما تشعر بقليل من الدوار 
آثار  تكون لديك  اإلفاقة. قد  األولــى من  الوهلة  واالرتــبــاك في 

جانبية عامة منها:
الغثيان، القيء، جفاف الفم، التهاب الحلق، آالم العضالت، 

الحكة، االرتجاف، النعاس، بحة الصوت الخفيفة.
ــرى بــعــد اإلفـــاقـــة من  وقـــد تــصــاب أيـــًضـــا بـــآثـــار جــانــبــيــة أخــ
التخدير، مثل الشعور بألم. سيسألك فريق التخدير عن األلم 
بحسب  الجانبية  ــار  اآلثــ وتــتــحــدد  األخــــرى.  الجانبية  واآلثــــار 
حالتك الفردية ونوع الجراحة. وقد يعطيك طبيبك أدوية بعد 

اإلجراء للحد من األلم والغثيان.

الدكتورة اأمل حبيل لـ»الخليج الطبي«: 
هناك الكثير من التقنيات الحديثة ل�سّد الب�سرة غير جراحية 

الدكتور عادل جمال: 

مر�سى ال�سكري عليهم بتقليل جرعة االإن�سولين قبل العملية 

الدكتورة فرح النعيمي تجيب: 

هل العقم م�سكلة ن�سائية؟
كليهما حالة  أو  الــرجــال  عــنــد  الــعــقــم  أو  الــنــســاء  عــنــد  الــعــقــم 
الصحيح  التشخيص  االزواج،  من  كبير  عــدد  منها  يعاني  منتشرة 
لــذلــك حــاور  الــزوجــيــن.  المبكر ضـــروري ومــهــم لمساعدة  والــعــالج 
النساء  أمــراض  استشاري  النعيمي  فــرح  الدكتورة  الطبي  الخليج 
الطبية  اهلل  عبد  الملك  مدينة  الجامعي  الطبي  بمركز  والـــوالدة 

لنتعرف على أفضل الحلول وطرق العالج.
هل العقم مشكلة نسائية؟

ان عدم القدرة على االنجاب مشكلة واجهت البشرية منذ األزل 
االنجاب  قــادريــن على  واالنـــاث غير  الــذكــور  مــن  نسبة  توجد  حيث 
لعدة اسباب ولكن لألسف هذه النسبة بدأت تتزايد في الخمسين 

سنة األخيرة وخاصة عند الذكور. 
ــاب عند  ــجــ ــي الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــخــصــوبــة واإلنــ ــا هـ مـ

الزوجين؟
اسباب عدم اإلنجاب عند اإلناث تكاد تكون ثابتة لفترات زمنية 
طويلة ولكن عدم قدرة الذكور على االنجاب هو االمر المقلق في 
الوقت الحاضر حيث أن 50% من الذكور ليست لديهم القدرة على 
االنجاب والسبب يرجع الى وجود المواد الكيمائية والهرمونات في 
االغذية والمالبس واالثاث والجو المحيط بنا والذي بدوره يؤدي 
الى  باإلضافة  الــذكــور.  عند  المنوية  الحيوانات  عــدد  تناقص  الــى 
المحمولة  الهواتف  الكهرومغناطيسي مثل  االشعاع  الى  التعرض 
والكمبيوترات وطبيعة الحياة قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة 
والسمنة والتدخين بشراهة، والمواد المخدرة والكحوليات وأدوية 
الستيرويد التي تستخدم في بناء عضالت األجسام، التوتر العقلي 
تدني معدل  الــى  يــؤدي  ذلــك  فكل  الحياة  بسبب ظــروف  والنفسي 
اإلنجاب لدى الذكور في كل انحاء العالم وبالنسبة لمنطقة الخليج 
فمن األسباب الواضحة عند الزوجين هي السمنة والتدخين عند 

الجنسين وعدم ممارسة الرياضة.
الــزواج بالتأكد من القدرة على  انصح كل ثنائي مقبلين على 
اإلنجاب حتى قبل اتمام معامالت الزواج ألن الفحوص المطلوبة 
وفحص  لــلــزوج  الــمــنــوي  الــســائــل  منها فحص  بسيطة،  فــحــوصــات 
الهرمونات للزوجة وعمل سونار لمنطقة الحوض هذه الفحوصات 

تعطينا فكرة أولية.
متى يجب على الزوجين زيارة الطبيب ألول مرة في حالة عدم 

حدوث حمل بعد الزواج؟
الوقت الذي يمضيه الزوج والزوجة من سنة الى سنة ونصف 
مرات  عــدد  على  والحفاظ  بشكل مستمر  بعض  مع  وجــودهــم  من 
جماع بما يساوي 3 مرات جماع على االقل في االسبوع او تضبيط 

توقيت الجماع مع وقت اإلباضة.
ما هي اختبارات تأخر الحمل؟

االختبارات بالنسبة للسيدات هي: الفحص الهرموني وفحص 
السونار والتأكيد على الحفاظ على معدل كتلة الجسم والتأكد من 
خلو الزوجة من امراض االلتهابات وامراض عنق الرحم، بالنسبة 
للزوج فحص السائل المنوي مهم جدا وعمل سونار للكيس الصفن 

وفحص حجم الخصى والتأكد من خلو الزوج من االلتهابات.
والــحــاجــة لعمل بــعــض الــهــرمــونــات لــلــزوج عــنــد مــالحــظــة اي 

مشاكل في السائل المنوي.
ما هي أفضل الطرق العالجية ليتحقق حلم األمومة؟

أفضل طرق لإلنجاب هو التخطيط الصحيح له، حيث التأكيد 
على  والــحــفــاظ  لــإلنــجــاب،  التخطيط  قبل  الــزوجــيــن  صحة  على 
وااللتهابات،  التناسلية  األمـــراض  من  سالمتهم  المناسب،  الــوزن 
اخـــذ الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات ومـــن ثــم اذا فــشــل هــذا 
األمر بتحقيق اإلنجاب لمدة سنة الى سنة ونصف علينا اللجوء 
الصناعي  والتلقيح  االباضة  تحفيز  مثل  المساعدة  الوسائل  إلى 

واطفال األنابيب.
متى يتم التوقف عن إجراء عمليات أطفال األنابيب في حالة 

فشلها المتكرر؟
ال يــوجــد عــدد مــحــدد لــتــكــرار عملية اطــفــال األنــابــيــب، نجاح 
الحالة  الــزوجــيــن،  عــمــر  منها  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  يعتمد  العملية 
الـــمـــاديـــة لتغطية  الــقــابــلــيــة  الــعــقــم،  الــمــســبــبــة لــحــالــة  الــصــحــيــة 

المصاريف.
الــــزواج واالرتـــبـــاط،  لــلــراغــبــيــن فــي اإلنــجــاب مــع أول  نصيحة 
النفسي  الــتــوافــق  وفـــق معايير  الــحــيــاة  او شــريــكــة  اخــتــيــار شــريــك 

واالجتماعي والصحي.
بناء جيل قوي وذلك بإنشاء قاعدة عريضة لألطفال واالهتمام 
بــصــحــتــهــم وبــالــريــاضــة ومــحــاولــة الــبــعــد عـــن اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللكترونية وابعادها عن المنطقة السفلى لما تسببه من اضرار. 

ــيـــر جـــراحـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل غـ
يــمــكــن الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم في 
او مع ظهور عالمات الشيخوخة  السن 
معظم  تفضل  لذلك  البشرة،  وترهالت 
التجميل  الــخــضــوع إلجــــراءات  الــنــســاء 
غير الجراحي لتساعدهن على تجديد 
عالمات  مــن  والتخلص  الــبــشــرة  شــبــاب 
فإليك بعض طرق  الــســن،  فــي  الــتــقــدم 
يمكن  الــتــي  الــجــراحــي  غــيــر  التجميل 
الـــخـــضـــوع لــهــا مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
فــي حـــوارنـــا الــتــالــي مــع الــدكــتــورة أمــل 
الجلدية  األمـــراض  اختصاصي  حبيل 

والتجميل. 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــمــ ــتــ ــكــــون االهــ ــيـــف يــ كـ

بالبشرة ونضارتها )الروتين اليومي(؟
الـــروتـــيـــن الــيــومــي لــلــعــنــايــة بــبــشــرة 
ــون مــــن روتــــيــــن صــبــاحــي  ــكـ ــتـ الــــوجــــه يـ
بشكل  الروتين  هذا  ويتضمن  ومسائي، 
الــبــشــرة بــغــســول مناسب  تــنــظــيــف  عـــام 
لـــنـــوع الـــبـــشـــرة، وتــرطــيــبــهــا واســتــخــدام 
واقي الشمس صباحا. بعض االضافات 
وصحة  نــوع  على  يعتمد  الروتين  لهذا 
او السيروم  التونر  البشرة وقد يتضمن 
ــعـــض الـــمـــراهـــم  بــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وبـ
للعين.  وكـــريـــم  الــمــوضــعــيــة  الــعــالجــيــة 
بالبشرة  العناية  منتجات  أفضل  وألن 
تــســتــغــرق وقـــًتـــا حــتــى تــعــمــل، يــجــب اال 
يــتــوقــع الــشــخــص نــتــائــج ســـريـــعـــة. إذا 
التزمت بروتين يومي ثابت، فستتمكن 
من رؤية النتائج على الجلد في غضون 
ستة إلى 12 أسبوًعا، ويمكن أن يستغرق 
األمر من ثالثة إلى أربعة أشهر لمعرفة 
أو  مناسبا  الجديد  روتينك  كــان  إذا  ما 

غير مناسب.
البشرة  الجديد في طرق شد  - ما 

غير الجراحية؟
الحديثة  التقنيات  من  كثير  يوجد 
البشرة غير جراحية، وتعمل هذه  لشد 
التقنيات على بناء الكوالجين بالجلد 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــيـــزه، وتــتــمــيــز هـ وتـــحـــفـ
تحتاج  وال  ألـــم  وبــــدون  ســريــعــة  بكونها 

إلى فترة نقاهة كبيرة. 
بعض االمثلة على الطرق الجديدة 
الــمــتــوافــرة لــشــد الــجــلــد هــي الــمــوجــات 
الــتــي تعمل عــن طريق  الــصــوتــيــة  فـــوق 
إرســـــال الــــحــــرارة إلــــى عــمــق الــجــلــد، أو 
الــــتــــرددات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل عن 

الجلد،  تحت  األنسجة  تسخين  طريق 
عبر  يعمل  الـــذي  بــالــلــيــزر  التقشير  أو 
جــمــيــع طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد لـــشـــد الــجــلــد 
الجهاز  نــوع  اختيار  ويعتمد  المترهل، 
المشكلة  ودرجــــة  الــمــريــض  عــلــى جــلــد 

وموقع المنطقة المراد عالجها.
- كيف يكون تجميل األنف من دون 

تدخل جراحي؟ وماذا عن النتائج؟
تـــجـــمـــيـــل األنــــــــف غـــيـــر الـــجـــراحـــي 
هـــو إجـــــراء يــتــم اتـــخـــاذه فـــي الــعــيــادات 
أو  تناسق  خلق  هو  والهدف  الخارجية، 
تــحــســيــن مــحــيــط األنــــف أو رفـــع جسر 
ــروف  ــغـــضـ الـ ــور  ــهــ تــقــلــيــل ظــ أو  األنـــــــف 
ويمكن  األنــف  أو تحسين شكل  المرئي 
أو  الــفــلــر  إبـــر  بــاســتــخــدام  تحقيق ذلـــك 
خيوط خاصة لألنف. يعتمد على نوع 
اإلجراء والمادة المستخدمة، يمكن أن 
في  أشهر   9 إلــى   6 مــن  النتائج  تستمر 

المتوسط. 
األنف  تجميل  إجــراء عالجات  يتم 
غــيــر الــجــراحــيــة بــاســتــخــدام الــتــخــديــر 
نقاهة،  وعــادة ال يوجد فترة  الموضعي 
ويتم استئناف األنشطة العادية مباشرة 

بعد اإلجراء.
إجــــــراء عملية  فـــي  الــتــفــكــيــر  عــنــد 
ــف غــيــر الـــجـــراحـــيـــة، فــإن  ــ تــجــمــيــل األنـ
ــيـــة  خــــبــــرة طـــبـــيـــبـــك أمــــــر بــــالــــغ األهـــمـ
لحساسية هذه المنطقة ووجود الكثير 

من االوعية الدموية فيها.
الفلر  بعد حقن  نصائحك  هــي  مــا 

بشكل عام؟
نقاهة ويمكن  فــتــرة  تــوجــد  عـــادًة ال 
ــيــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــعــ ــمــــراجــ لـــمـــعـــظـــم الــ
الــفــلــر.  حــقــن  بــعــد  الــيــومــيــة  أنشطتهم 
ولتقليل أي احمرار أو تورم من الحقن، 
الجلدية  األمــــراض  طبيب  يــوصــي  قــد 
بوضع الثلج على المنطقة مدة 15 إلى 

20 دقيقة قبل المغادرة.
التالي  اليوم  حتى  االنتظار  يجب   
لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط 
ــاد عـــن أشــعــة  ــعـ ــتـ شـــــاق، كــمــا يــجــب االبـ
الــشــمــس وعــــدم اســتــخــدام جــهــاز الــتــان 
أو  السريري، وتجنب لمس  التسمير  او 
تدليك المنطقة المعالجة لمدة ثالثة 
تعليمات  الــشــخــص  تلقى  إذا  إال  ــام،  أيــ

بذلك من قبل الطبيب.
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أذهلت طفلة عمياء األطباء بعد شفائها من 
حالة دماغية استمرت طوال حياتها، إثر سلسلة 
أفضل  مــن  اآلن  وهــي  الــجــراحــيــة،  العمليات  مــن 
الــتــامــيــذ فــي فــصــلــهــا. وتـــم تسجيل ايــفــي مــاي 
كورتز - البالغة من العمر اآلن نحو سبعة أعوام - 
على أنها عمياء، وهي تبلغ من العمر بضعة أشهر 
فقط قبل فترة قصيرة من بدء انتفاخ رأسها. وفي 
بأنها  عمر ثمانية أشهر شّخص األطباء حالتها 
تراكم  حالة  وهي  الدماغي،  باالستسقاء  مصابة 
ونقلت  الـــدمـــاغ.  بــعــمــق  البطينين  فــي  الــســوائــل 
صحيفة »مترو« البريطانية عن أطباء قولهم، إن 
المستويات  32 ضعف  كان  رأسها  داخــل  الضغط 
تقديم  إمكانية  مــن  الــرغــم  على  وإنــه  الطبيعية، 
الضرر  أن  إال  اآلالم،  لتخفيف  المسكنات  بعض 
الذي لحق بدماغها كان يعتبر بشكل دائم. وقالت 
إن األطــبــاء أخبروها  عــامــا(،  إيــمــي )28  والــدتــهــا 
إلى  بصرها  فــقــدان  يعني  المستمر  الضغط  أن 
الطفلة  تتعلم  أن  المرجح  غير  مــن  وأنـــه  األبـــد، 
بعد  »ولكن  الصحيفة  وقالت  والتحدث.  المشي 
ذلـــك وخــز  فــي  بــمــا  الــدمــاغ  سلسلة مــن عمليات 
اإلبر داخل جمجمتها عاد نظر ايفي اآلن رغم كل 
الحقيقي  السبب  وكانت شجاعتها هي  الصعاب، 
في استعادة بصرها«. وأضافت »لقد تعلمت أيًضا 
الــمــشــي والــتــحــدث، وفـــي الــعــام الــمــاضــي اختفى 
الــرأس بشكل كامل في ظــروف يصعب  استسقاء 

تــفــســيــرهــا، خــاصــة وأن مــثــل تــلــك الــحــالــة عـــادة 
قابلة للشفاء وطويلة األمد«. ونقلت  تعتبر غير 
الصحيفة عن أطباء في مدينة »برستول« جنوب 
غرب إنجلترا، أن ايفي يمكنها اآلن أن ترى بشكل 
المدرسة  في  أساتذتها  وأن  نــظــارات،  دون  مثالي 

إلـــى أن  تــقــدمــهــا. وأشــــارت الصحيفة  ذهــلــوا مــن 
ماذا  متأكدين  يكونوا  لم  بأنهم  اعترفوا  األطباء 
من  ستتمكن  كانت  إذا  ما  يعرفوا  ولــم  سيحدث، 
في  التأخير  بسبب  التحدث  أو  المشي  أو  الرؤية 

التشخيص.

ع����ام����ل ي��خ�����ص��ر �إ���ص��ب��ع��ه 
ب�����ص��ب��ب �ل����م����ز�ح م���ع �أ���ص��د

بعدما حاول  إصبعه؛  في جامايكا  الحيوان  إحدى حدائق  في  عامل  خسر 
وأظهر  للقفص.  المعدنية  الشبكة  وراء  يــده  ودس  قفصه  داخــل  أســد  استفزاز 
العامل  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  كثيف  بشكل  مــتــداول  فيديو  مقطع 
تعبير صحيفة مترو  وفق  بقطة«،  يلعب  كان  لو  »كما  األســد،  وهو يحاول لمس 
ويفلت من  القفص  يده في  إدخــال  الرجل  يكرر  الفيديو،  البريطانية. وبحسب 
غضبة األسد فترة وجيزة، ولكن بعد ذلك ينقض األسد الغاضب ويطبق فكيه 
حول إصبع الرجل. ويمكن رؤية الرجل وهو يحاول يائًسا سحب يده بعيًدا، بينما 
يستمر األسد في اإلمساك به. ولم يتمكن العامل الشاب من تحرير إصبعه من 
أسنان األسد، لينتهي به األمر بفقد إصبعه األيمن تماًما، كما ذكرت التقارير. 
رأوا هذا  أنهم  أوبزرفر  ونقلت مترو عن شهود عيان تحدثوا لصحيفة جامايكا 
»عندما  النساء:  إحدى  وقالت  يحدث خال جولة في حديقة حيوان جامايكا. 
أكــن أدرك مــدى جدية ذلــك؛ ألن وظيفة  أنها مــزحــة.. لم  حــدث ذلــك، اعتقدت 
العمال هي تقديم عرض.. لكن عندما سقط على األرض، أدرك الجميع أنه أمر 
خطير. وبدأ الجميع في الذعر؛ إذ اختفى الجلد بالكامل وحوالي أول مفصل 
من إصبعه«. وتابعت: »لقد هربت من كل شيء، ألنني ال أحب رؤية الدم وكان ذلك 
بشعا جًدا بالنسبة إلي«. وأثار تصرف العامل الضحية استياء وانتقادات واسعة؛ 
حيث إن تصرفه قد يغري أطفاال من زوار الحديقة بتقليده، الذين قد يفقدون 

أحد أعضائهم أو حتى أرواحهم أمام الحيوان المفترس.
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ــى الـــــحـــــصـــــان  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ سـ
ــل لــــــــــــدى رئـــــيـــــس  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
تــركــمــانــســتــان الــســابــق قــربــان 
قولي بردي محمدوف بتمثال 
آباد عاصمة  خاص في عشق 
آسيا  الواقعة في  الدولة  هذه 
دول  أكثر  من  وهــي  الوسطى، 
العالم انغاقا، على ما ذكرت 
صــحــيــفــة حــكــومــيــة االثــنــيــن. 
 – وتؤدي سالة خيول »أخال 
الدعاية  في  بــارزا  دورا  تيكي« 
السوفياتية  الجمهورية  لهذه 
ــيــــة بـــالـــغـــاز  ــنــ ــغــ ــة الــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الطبيعي، وقد رفعها الرئيس 
الــســابــق إلـــى مــســتــوى الــرمــز 
الــوطــنــي، أثــنــاء فــتــرة حكمه 
الــتــي أمــســك خــالــهــا الــبــاد 
لــمــدة 15  بقبضة مــن حــديــد 
السلطة  يسلم  أن  قبل  عــامــا 

البنه سردار في مارس. 
أقــيــم في  عـــام 2015،  فــي 
لقربان  ذهــبــي  تــمــثــال  الــبــاد 
يمثله  بردي محمدوف  قولي 
ممتطيا  صـــخـــرة  قــمــة  عــلــى 
ــل »أكــــــــان«  ــفـــضـ ــمـ حـــصـــانـــه الـ
ــي يـــده  ــ ومـــمـــســـكـــا حـــمـــامـــة فـ

اليمنى.
لحصانه  أيــضــا  وســيــكــون 
المفضل تمثال خاص، بعدما 

أعطى الرئيس الجديد سردار 
بــــــردي مـــحـــمـــدوف مــوافــقــتــه 
بناء نصب تذكاري على  على 
ــرف الـــجـــواد فـــي مــقــاطــعــة  شــ

أخال. 
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مـــــــــرســـــــــوم 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة »نــوتــرالــنــي« 
ــــس االثـــنـــيـــن،  الــحــكــومــيــة أمـ
ــأن الــتــمــثــال الــجــديــد  مـــن شــ
»يــــزيــــد مــــن مـــجـــد خــيــول  أن 

)أخال تيكي(، الفخر الوطني 
للشعب التركماني«.

دخـــل   ،2018 عــــــام  وفــــــي 
ــواد »أكـــــــان« الـــــذي يــؤكــد  الــــجــ
ــه  ــق أنـــــه دربــ ــابـ ــسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
جينيس  مــوســوعــة  شخصيا، 
لألرقام القياسية بعدما مشى 
عــلــى قــائــمــتــيــه الــخــلــفــيــتــيــن 
 4,19 غـــضـــون  فــــي  ــار  ــتــ أمــ  10
ــق،  ــابـ ــسـ ثــــــــوان. فــــي الــــعــــام الـ

حــمــل الــجــواد الــفــارس الــذي 
ــاب  ــعـ األلـ دورة  شــعــلــة  ــعـــل  أشـ
الــدفــاع عن  لفنون  اآلســيــويــة 
الداخلية،  واأللــعــاب  النفس 
ــة تـــدعـــمـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ وهــــــــــي مـ
اآلسيوية  األولــمــبــيــة  اللجنة 
ــا الـــســـلـــطـــات  ــهــ ــدمــ ــتــــخــ ــســ وتــ
الــتــركــمــانــيــة لــتــلــمــيــع صـــورة 
الــدولــة مع وضعها على  هــذه 

الخريطة الرياضية. 

ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان ���ص��ت��ن�����ص��ب ت��م��ث��اال ل��ل��ح�����ص��ان م�ص�رع 4 و�إ�صاب�ة 55 �إث�ر �نهي�ار مبنى جن�وب �إير�ن
�ل���م���ف�������ص���ل ل�������دى رئ���ي�������ص���ه���ا �ل�������ص���اب���ق

} الرجل يحاول تحرير إصبعه من فم األسد.

} ماي بيل تتسلم شهادتها.

����ص���ف���اء ط���ف���ل���ة م�����ن �ل���ع���م���ى ي����ذه����ل �الأط�����ب�����اء

} حصان من سالة أخال – تيكي.

حققت  �ل�����82..  عمر  ف��ي 
�لجامعة في  وتخرجت  حلمها 

امــرأة  أثبتته  ما  هــذا  المستحيل،  تعرف  األحــام ال 
التخرج  فــي  نجحت  عمرها،  مــن  والثمانين  الثانية  فــي 
في الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة 
ماي  وحققت  األمريكية.  ميرياند  واليــة  فــي  األعــمــال، 
التخرج  شهادة  لقبول  المسرح  على  بالسير  حلمها  بيل 
الدراسة  إلى  العودة  قررت  أن  بعد  ميرياند،  من جامعة 
في أواخر السبعينيات من عمرها. وحظيت بيل بمسيرة 
مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة 
تنمية  فــي  لمساعدتها  كوسيلة  األعــمــال،  إدارة  لــدراســة 
أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات. وعن السبب 
الذي دفعها إلى العمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد 
تابعة  لمحطة  ماي  قالت  بالتمريض  الطويلة  المسيرة 
لشبكة »إيه بي سي« نيوز األمريكية إنها حظيت بالكثير 
الفعاليات  تنظيم  فــي  جهودها  على  والثناء  الــدعــم  مــن 
أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
للرعاية الطبية، وتابعت: »اعتقد المشرفون أن لدي شيئا 
مميزا. عندما كنت أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت 
بتنظيم بعض األحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، 
المعلومات  تكنولوجيا  تنسيق مؤتمرات  في  بدأت  لذلك 
األربعاء،  يوم  الشهادة  نالت  بيل  أن  يذكر  بهم«.  الخاصة 

بعد يوم من احتفالها بعيد ميادها الـ82.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

جدري

الــعــالــمــيــة عــن رصــد  أبــلــغــت منظمة الــصــحــة 
مزيد من حاالت جدري القرود وفي دول جديدة لم 
يكن منتشرا بها من قبل، وذكرت ان عدد الحاالت 
قد بلغ حتى يوم السبت 92 حالة مؤكدة و28 حالة 
يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة ال 
أنها  المنظمة  وأضــافــت  الــفــيــروس.  فيها  يتوطن 
سوف تقدم المزيد من اإلرشــادات والتوصيات في 
جدري  انتشار  كيفية  حــول  للدول  المقبلة  األيــام 
الــعــدوى من  الــوكــالــة ان انتقال  الــقــرود، وأضــافــت 
على  اشخاص  بين  يحدث  آخــر  إنسان  الــى  إنسان 
اتـــصـــال جــســدي وثــيــق مـــع الـــحـــاالت الــتــي تظهر 

عليها أعراض.
وأضافت ان المرض ينتشر من خال االتصال 
خال  مــن  بسهولة  احــتــواؤه  يمكن  لــذلــك  الوثيق 

العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.
العالمية  الــصــحــة  منظمة  كـــام  أن  والـــواقـــع 
انتقال  فهل  التوضيحات،  مــن  مزيد  إلــى  بحاجة 
المرض يحدث من خال االتصال الجنسي ام انه 
ينتقل من خال طرق أخرى؟ وكيف يمكن الوقاية 
ال  بحيث  محاصرته  يمكن  وكيف  به  اإلصابة  من 
تحدث المزيد من اإلصــابــات، ألنــه واضــح انــه من 
يـــوم بـــدأ إعـــان انــتــشــاره فــي دول لــم يــكــن ينتشر 
بها والــحــاالت فــي زيـــادة فــي عــدد األشــخــاص وفي 
عدد الدول التي لم يكن المرض يتوطن فيها من 
قبل ذلك، ومن المهم اإلسراع في نشر المعلومات 
الكافية عن المرض لكي يمكن للدول واألفراد اخذ 

احتياطاتهم واالستعداد لمواجهة المرض.

م��ق��ت��ل ���ص��ب��ع��ة �أ���ص��خ��ا���ص ج���ر�ء 
ح���ري���ق ع����ب����ارة ف����ي �ل��ف��ل��ب��ي��ن

أمس  الفلبين  آخرين في  وأنِقذ نحو 100  األقــّل  ُقتل سبعة أشخاص على 
الــرّكــاب على القفز منها، وفــق ما  ــارة أجــبــر  إثــر نــشــوب حــريــق فــي عــّب االثــنــيــن 
أعــلــن خفر الــســواحــل وشــهــود. وانــدلــع الــحــريــق فــي »مــيــركــرافــت2« أثــنــاء نقلها 
الرئيسية.  لــوزون  في جزيرة  كويزون  مقاطعة  إلى  بوليلو  راكًبا من جزيرة   124
اآلن  حــّتــى  أنــِقــذوا  رّكـــاب   105 إّن  الفلبين  ســواحــل  بــاســم خفر  المتحدث  وقـــال 
العبارة 134  كان على متن  المجموع،  وفي  جــاٍر.  آخرين  ناجين  البحث عن  وإّن 
شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم. وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان األسود 
نشرها  التي  للصور  وفًقا  بكاملها،  السفينة  النيران  اجتاحت  بينما  العّبارة  من 
خفر السواحل. وشوِهد أشخاص في الماء يرتدون سترات نجاة، وأنقذت عّبارات 
أخرى عددا منهم. وقال القبطان برونيت أزاغرا الذي كانت سفينته على ُبعد 500 
متر من »ميركرافت« عندما اندلع الحريق: »تمّكنا من إنقاذ 40 ناجًيا«. وأضاف 
كنا  بوليلو،  من  أيًضا  أتينا  ألننا  الحظ  حالفهم  »لقد  محلية:  إذاعية  لمحطة 
قريبين جًدا«. وكان األشخاص ذوو حلقات النجاة وسترات النجاة في الماء، وتم 
السواحل  وأظهرت صور شاركها خفر  األخــرى.  العبارات  قبل  البعض من  إنقاذ 

تصاعد دخان أسود كثيف من القارب حيث اجتاحت النيران السفينة بأكملها.

} العبارة تحترق.

} ايفي أصبحت ترى دون الحاجة إلى نظارات.

عبداملنعم إبراهيم

�أمريكا وبريطانيا ال يقدمان نموذجا ورديا.. ويزجان �أوروبا في حرب �أوكر�نيا!
في  )زيلينسكي(  حكومة  إلــى  مــســاعــدة  دوالر  مليار   50 قــدمــت  أمــريــكــا 
ــا، لــكــنــهــا ال تــنــفــق الــمــســاعــدات  ــيـ أوكـــرانـــيـــا لــُتــطــيــل عــمــر الـــحـــرب ضـــد روسـ
والمتوسطة  الــمــحــدودة  الــدخــول  أصــحــاب  األمــريــكــان  للمواطنين  المالية 
والحبوب  السلع االستهاكية  والغاء في  ارتفاع األسعار  الذين يعانون من 
حزم  بعد  الناس  منها  يعاني  صار  التي  للسيارات  البنزين  وأسعار  والزيوت 
العقوبات االقتصادية ضد روسيا، وتسببت في خلل كبير في ساسل توريد 
أمريكا  في  المواطنين  إن  بل  والعالم،  وأوروبـــا  أمريكا  في  والطاقة  الــغــذاء 
مــا اضطر  األطــفــال(،  فــي )حليب  كبير  مــن نقص  يعانون  مــؤخــرًا  أصبحوا 
األطفال(  )حليب  باستيراد  االستعانة  إلى  بايدن(  )جو  األمريكي  الرئيس 
فقد هبطت طائرة شحن عسكرية في )انديانا بوليس( منذ يومين حاملة 
في  الــحــاد  الــنــقــص  لمعالجة  ــا  ــ أوروبـ مــن  األطـــفـــال  حليب  مــن  شحنة  أول 
كبرى شركات  )أبوت البوراتوريز(  وأدت حملة من شركة  المتحدة،  الواليات 
 17 فــي  األلــبــان  مــن  منتجاتها  لسحب  أمريكا  فــي  األطــفــال  حليب  تصنيع 
إلى  ميشيجان  بوالية  )ستورجيس(  في  مصنعها  وإغــاق  الماضي  فبراير 
بالنسبة  التاريخ الحديث  النقص في حليب األطفال في  أكبر حاالت  أحد 
هذا  مواجهة  إلى  بايدن(  )جو  الرئيس  إدارة  وتسعى  األمريكية.  األســر  إلى 
الــنــقــص مــن خـــال مــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون حــاويــة مــن تــركــيــبــات الحليب 
المتخصصة من إنتاج شركة )نستله(، ولجأ )بايدن( األسبوع الماضي إلى 
قانون اإلنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة )الحرب الباردة( للمساعدة في 
زيادة اإلمدادات، وقال »البيت األبيض«: )إن الطائرة التي وصلت من أوروبا 
تحمل 35380 كيلوجراما من حليب األطفال المتخصص( وهو ما يعادل 15 

في المائة من حجم االحتياج الوطني االجمالي في ذلك األسبوع.
قد يبدو للبعض أن نقص )حليب األطفال( في أمريكا يعود إلى خلل 
انتاجي محلي في أمريكا، وقد ال يربط البعض ذلك بالعقوبات االقتصادية 
تضرر  فــي  كبير  بشكل  أسهمت  العقوبات  هــذه  لكن  روســيــا،  ضــد  األمريكية 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وبــا  الـــواليـــات  لــألفــراد فــي  االقــتــصــادات المعيشية 
شك يصبح كرم اإلدارة األمريكية برئاسة )جو بايدن( للمساعدات المالية 
والعسكرية إلى حكومة )زيلنيسكي( في أوكرانيا، والتي تبلغ 50 مليار دوالر 
أمريكي، كرمًا مبالغا فيه في عيون المواطنين األمريكان، وقد عبر عن ذلك 
المساعدات  »إن  قــال  حين  يومين  منذ  األمريكي  الكونجرس  أعضاء  أحــد 
حساب  على  تكون  أال  يجب  أوكرانيا  إلــى  والعسكرية(  )المالية  األمريكية 

الشعب األمريكي، وسوف تؤدي إلى انهيار االقتصاد األمريكي أيضا«.
بالبيت األبيض نجد له شبيها من  الذي يرتبط  وعامل )سوء اإلدارة( 

ظل  فــي  بريطانيا  فــي  مــوجــودا  اإلدارة(  )ســـوء 
في  لإلنخراط  المتحمسة  )جونسون(  حكومة 
حـــرب أوكــرانــيــا ضــد روســيــا، مــن دون أن تنظر 

حــكــومــة لــنــدن إلـــى الــعــواقــب االقــتــصــاديــة الــوخــيــمــة وارتـــفـــاع األســعــار على 
فقد  الغذائية.  والمواد  الطاقة  مجال  في  وخصوصًا  البريطاني،  المواطن 
)E.DN.UK( األلمانية:  البريطاني لشركة  الفرع  قال )مايكل لويس( مدير 
الوقود(  )فقر  ُيسمى  ما  ظاهرة  تواجه  التي  البريطانية  العائات  نسبة  إن 
تتضاعف مع حلول شهر أكتوبر القادم، وأضاف لويس في توقعاته )أن هذا 
أكتوبر(..  المائة مع حلول  المائة إلى 40 في  يــزداد من 20 في  المؤشر قد 
وتابع مدير فرع أكبر شركة ألمانية للطاقة: )نحن نرى أن المزيد والمزيد 
أكثر من 10 في  أنهم ينفقون  الوقود، وهذا يعني  الناس يواجهون فقر  من 
المائة من دخلهم المتاح على الطاقة، وفي أول ابريل 2022 مع ارتفاع أسعار 
الغاز العالمية تم رفع سقف أسعار الكهرباء في بريطانيا، وارتفاع متوسط 
وارتفعت  المائة،  في   54 بنسبة  والغاز  للكهرباء  البريطانية  األســرة  فاتورة 

أسعار البنزين والديزل إلى جانب الطاقة الكهربائية(.
يحدث كل ذلك للمواطن البريطاني من معاناة معيشية تتفاقم يوميًا، 
بينما حكومة )جونسون( تتفاخر بإرسالها المزيد من المساعدات المالية 
والعسكرية إلى حكومة )زيلينسكي( في أوكرانيا غير عابئة بمعاناة األفراد 
ما جعل )حزب  وهــذا  االقــتــراع،  الحكومة في صناديق  هــذه  أوصــلــوا  الذين 

المحافظين( يخسر العديد من المقاعد في االنتخابات األخيرة.
روسيا في  ــا« للدخول في حــرب ضد  »أوروبـ يــقــودان  الــلــذان  البلدان  إذن 
أوكــرانــيــا ومقاطعة الــطــاقــة الــروســيــة مــن غــاز ونــفــط وفــحــم، وهــمــا أمريكا 
الترويج لحمات  ورديًا لحياة شعوبهما في  وبريطانيا، ال يقدمان نموذجًا 
ــزم الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــمــالــيــة ضـــد روســـيـــا، وأصــبــح  وحــ
المجتمع األمريكي والبريطاني هو الذي يدفع ثمن هذه السياسة المتهورة 
فــي العقوبات مــن )بــايــدن وجــونــســون( ضــد روســيــا فــي أزمــة أوكــرانــيــا.. ولم 
تخطئ السيدة العجوز األمريكية وهي تحتج على ارتفاع أسعار البيض في 
سعره  يرتفع  لكي  أوكرانيا  من  قــادم  البيض  هذا  »هل  قائلة:  السوبرماركت 

بهذه الصورة الخيالية؟.. أنا لن أشتريه«.
يكون  حين  البسطاء  الــنــاس  تنتظر  الــتــي  المظلمة  الــصــورة  هــي  هــذه 
التهور السياسي واالقتصادي سمة لقرارات القادة السياسيين في مكاتبهم 

األنيقة.

أشـــــــــخـــــــــاص   4 لـــــــــقـــــــــي 
مــصــرعــهــم، وأصـــيـــب عــشــرات 
ــرون بــجــروح، جـــراء انهيار  آخـ
ــي مـــديـــنـــة »آبـــــــــادان«  مــبــنــى فــ
لمحافظة  الــتــابــعــة  الــعــربــيــة 
خــــوزســــتــــان جـــنـــوبـــي إيـــــــران. 
وقال المتحدث باسم منظمة 
مجتبى  اإليـــرانـــيـــة  الـــطـــوارئ 
بــنــايــة  ـــار  ــيـ ـــهــ »انـ إن  خــــالــــدي 
متروبل التجارية المكونة من 
آبـــادان  فــي مدينة  10 طــوابــق 
مــصــرع  إلــــى  اآلن  حــتــى  أدى 
آخرين   4 وإصابة  أشخاص   4
أنه في فبراير  بجروح«. يذكر 
ـــو 18  ــحـ ـــط نــ ــقـ ــــي ســ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
شخصا بين قتيل وجريح، إثر 
مبنى  انهيار  إلى  أدى  انفجار 
كريم«  »ربـــاط  بمدينة  سكني 
طهران.  غــرب  جنوب  الواقعة 
ــائـــل  وبـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت وسـ
حينها  إيــرانــيــة  رسمية  إعــام 
فإن المبنى المكون من ثاثة 
طـــوابـــق انـــهـــار جــــراء انــفــجــار 
الــغــاز في  تــســرب  وقـــع نتيجة 
وفــي  السكنية.  الــوحــدة  هـــذه 
الــشــهــر ذاتـــــه تــســبــب انــفــجــار 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــي مـــبـــنـــى مـ ــ وقــــــع فـ
طوابق بمدينة تبريز عاصمة 
الشرقية  أذربيجان  محافظة 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال غــــرب إيــــران 
أشخاص.   7 وإصــابــة  بمصرع 
ويــمــوت آالف األشــخــاص كل 
عام في إيران بسبب انفجارات 
ــاز ثــانــي  ــاز واســتــنــشــاق غــ ــغـ الـ

} حطام المبنى المنهار.أكسيد الكربون.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296279
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16132/pdf/1-Supplime/16132.pdf?fixed4827
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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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خلو البحرين من »جدري القردة« وموا�صلة اتخاذ االإجراءات االحرتازية �صده والتق�صي الوبائي

جمل�س الوزراء يطلع على املرحلة الثانية من املطار وم�صتجدات ج�صر امللك حمد

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  راأ�س 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  خليفة  اآل 

ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع 

الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�شر الق�شيبية.

ومبنا�شبة  الجتماع،  بداية  يف 

لتاأ�شي�س  والأربعني  احلادية  الذكرى 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

تر�شيخ  اأهمية  الوزراء  جمل�س  اأكد  فقد 

اجلهود ملوا�شلة العمل اخلليجي امل�شرتك 

مبا يحقق روؤى اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو 

قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

دول  اأبناء  تطلعات  ويلبي  العربية 

الأمن  ويدعم  املجل�س حا�شًرا وم�شتقبالً 

وال�شتقرار يف املنطقة.

ثم اطلع املجل�س على تقرير مرفوع 

من وزيرة ال�شحة حول اآخر م�شتجدات 

ظهور »جدري القردة« يف بع�س البلدان، 

مملكة  خلو  على  املجل�س  اطماأن  حيث 

ال�شحة  وزارة  وكلف  منه،  البحرين 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  مبوا�شلة 

التق�شي  تطورات  ومتابعة  والوقائية 

الوبائي عاملياً وال�شتعدادات للتعامل مع 

اأية م�شتجدات بهذا ال�شاأن.

العمل  �شري  على  املجل�س  اطلع  كما 

مبنى  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  يف 

البحرين  مبطار  اجلديد  امل�شافرين 

لوزارة  امل�شتقبلية  واخلطط  الدويل، 

النقل  جمال  يف  والت�شالت  املوا�شالت 

ج�شر  م�شتجدات  واآخر  والربي  اجلوي 

م�شروع  يف  العمل  ومراحل  حمد  امللك 

)مرتو البحرين(، وذلك من خالل الإيجاز 

الذي قّدمه وزير املوا�شالت والت�شالت.

بعدها، قرر املجل�س مايلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

باإعادة ت�شكيل جلنة متابعة تنفيذ  قرار 

الطاقة واخلطة  لكفاءة  الوطنية  اخلطة 

الوطنية للطاقة املتجددة ومبادراتهما.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

مذكرة  ب�شاأن  الت�شريعية  القانونية 

تفاهم بني الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء 

تهدف  والتي  امل�شرية،  الف�شاء  ووكالة 

يف  ثنائي  تعاون  عمل  اإطار  و�شع  اإىل 

لالأغرا�س  الف�شائية  الأن�شطة  جمالت 

ال�شلمية وتبادل املعلومات واخلربات.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

مذكرة  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

تفاهم بني هيئة البحرين للثقافة والآثار 

والتي  اإيطاليا،  يف  األربتينا  واأكادميية 

الثقايف  التبادل  ت�شجيع  اإىل  تهدف 

والتعاون يف جمالت الفنون.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للم�شاريع 

طلب  ب�شاأن  التحتية  والبنية  التنموية 

معتمًدا  تنفيذ 19 خمطًطا  على  املوافقة 

للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  اأحكام  وفق 

اململكة  حمافظات  مبختلف  العامة 

للتنمية  الالزمة  امل�شاحات  توفري  بهدف 

العمرانية.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

برغبة  اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد 

مرفوعة من جمل�س النواب.

بعد ذلك، اأخذ املجل�س علما من خالل 

املوا�شالت  وزير  من  املرفوع  التقرير 

والت�شالت ب�شاأن امل�شاركة يف معر�س 

لل�شكك  الأو�شط  ال�شرق  وموؤمتر 

احلديدية 2022.

امللك يهنئ رئي�س دولة

 اإرتريـــا بذكـــرى اال�صتقــــالل

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

اإ�شيا�س  الرئي�س  اإىل  املفدى، برقية تهنئة  البالد  خليفة عاهل 

بالده.  ا�شتقالل  ذكرى  اإرتريا، مبنا�شبة  دولة  رئي�س  افورقي 

اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

 

ويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئ رئي�س وزراء اأ�صرتاليا  

بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مبنا�شبة  اأ�شرتاليا،  وزراء  رئي�س  البانيزي  اأنتوين  دولة  اإىل 

اأدائه اليمني الد�شتورية، متمنًيا له موفور ال�شحة وال�شعادة 

والتوفيق وال�شداد يف اأداء مهامه مبا ي�شب يف حتقيق املزيد 

من التطور والنماء لأ�شرتاليا و�شعبها.

وزير �صوؤون جمل�س الوزراء يهنئ نا�صر

 بن حمد بنيله لقب بطولة »مونتل �صينو«

جمل�س  �شوؤون  وزير  املطوع  اإبراهيم  بن  حممد  هّناأ 

خليفة ممثل جاللة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الوزراء، 

امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

�شينو(  )مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  للقدرة، مبنا�شبة 

يف  اقيمت  التي  كم   160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية 

اإيطاليا.

الوزراء  جمل�س  �شوؤون  وزير  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

يف  �شموه  بقيادة  حتقق  الذي  وامل�شرف  الكبري  بالإجناز 

اإيطاليا، والذي يعك�س امل�شتوى املتقدم الذي و�شل اإليه �شموه 

على م�شتوى ريا�شة الفرو�شية، واخلربات واملهارات العالية 

التي يتمتع بها فر�شان الفريق امللكي. 

و�شع  يف  اأ�شهم  اجلديد  الإجناز  هذا  باأن  املطوع  واأكد 

مملكة البحرين يف مكانة مرموقة على خارطة ريا�شة القدرة 

العاملية بف�شل ما حتظى به من رعاية ودعم ل حمدود من لدن 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. متمنًيا ل�شموه وللفريق امللكي 

دوام التوفيق والنجاح وموا�شلة حتقيق الإجنازات.

م�صت�صار امللك لل�صوؤون االقت�صادية 

يهنئ نا�صر بن حمد بلقب »مونتل �صينو«

هناأ الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو م�شت�شار جاللة امللك 

اآل  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  القت�شادية،  لل�شوؤون  املفدى 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

قائد الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة تتويج �شموه بلقب بطولة 

مونتل �شينو الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم والتي 

اإيطاليا وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج  اأقيمت يف 

اإليه  و�شلت  ما  جت�شد  والتي  البطولة  �شباقات  يف  متقدمة 

الريا�شة البحرينية من م�شتويات كبرية بف�شل ما حتظى به 

بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  من ح�شرة  �شامية  رعاية  من 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، متمنًيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

العلوي يهنئ نا�صر بن حمد

 بفوزه ب�صباق مونتل �صينو االإيطايل

جمال  العمل،  �شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  هناأ 

عبدالعزيز العلوي، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل 

الفريق  قائد  ال�شباب  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك  جاللة 

مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي 

حققه  وما  كم،   160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو 

فر�شان الفريق امللكي من نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

ما  اأن  العمل  �شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

حققته اململكة من اإجنازات حملية ودولية ياأتي بف�شل الرعاية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

جاللته  ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ومتابعة  واهتمام  والريا�شية،  ال�شبابية  للحركة  الالحمدود 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

حممد املطوع

لدى زيارته ملركز بنك البحرين والكويت يف احلد.. حممد بن عبداللـه:

حري�صــون على تقديـــم اأف�صل اخلدمـــات ال�صحيــة

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الأعلى لل�شحة حر�س مملكة البحرين 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  امل�شتمر 

ال�شحية  التغطية  وحتقيق  ال�شحية 

ح�شرة  توجيهات  اإطار  يف  ال�شاملة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ل�شاحب  امل�شتمرة  واملتابعة  ورعاه، 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء حفظه اهلل، مبا ي�شب يف تطوير 

وتلبية  ال�شحية  اخلدمات  منظومة 

لالأهايل  ال�شحية  الحتياجات  جميع 

البحرين  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

التطوير  مبادرات  مع  يتما�شى  مبا 

ال�شحي  القطاع  ي�شهدها  التي  ال�شامل 

يف اململكة.

الفريق طبيب  الإطار، قام  ويف هذا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

بزيارة  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ميدانية تفقدية اإىل مركز بنك البحرين 

مبحافظة  احلد  منطقة  يف  والكويت 

بالإ�شافة  اختياره  مت  والذي  املحرق، 

اإىل مركز حالة بوماهر ال�شحي مبنطقة 

حمافظة  يف  اخلدمات  لتقدمي  املحرق 

�شمن  �شاعة   24 مدار  على  املحرق 

حمافظات  مبختلف  �شحية  مراكز   9

اململكة، مبا ي�شهم يف تطوير وا�شتدامة 

خدمات القطاع ال�شحي وتعزيز كفاءته 

وحتقيق التغطية ال�شحية ال�شاملة.

مركز  اأق�شام  خمتلف  على  واطلع 

بنك البحرين والكويت، وذلك بح�شور 

العام  الأمني  النواخذة  علي  اإبراهيم 

من  وعدد  لل�شحة  الأعلى  للمجل�س 

املتميز  بامل�شتوى  واأ�شاد  امل�شوؤولني، 

عليه  ي�شتمل  وما  املركز  ي�شهده  الذي 

من اإمكانات وجتهيزات متقدمة.

بن  حممد  ال�شيخ  ا�شتعر�س  وقد 

العمل يف  م�شتجدات  اآل خليفة  عبداهلل 

م�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

حالًيا  يطبق  الذي  الأولية  ال�شحية 

املحرق  حمافظة  يف  جتريبية  ب�شورة 

تباًعا  �شيعمم  ثم  ومن  اأوىل  كمرحلة 

ومبا  اململكة،  حمافظات  جميع  على 

مبا  وال�شتدامة  الختيار  حرية  يكفل 

واملواطن،  الوطن  م�شلحة  يف  ي�شب 

اأبداه اجلميع من  ملا  معرًبا عن تقديره 

حمافظة  اأهايل  تعريف  على  حر�س 

طبيبك«  »اخرت  بربنامج  املحرق 

ومبا  امل�شروع  هذا  �شمن  يندرج  الذي 

ينعك�س على حتقيق الأهداف الإيجابية 

املرجوة منه.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

الذاتي  الت�شيري  م�شروع  اأن  خليفة 

احلكومة  برنامج  مع  متوافًقا  ياأتي 

روؤية  من  املنبثقة  لالأهداف  وجت�شيًدا 

وتنفيًذا   2030 القت�شادية  البحرين 

لال�شتمرار  الرامية  الوطنية  للمبادرات 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  حت�شني  يف 

بجودة  وا�شتدامتها  للمواطنني  املقدمة 

التناف�شية  العدالة  مبادئ  وفق  عالية 

وال�شتدامة والذي كان املرتكز الأ�شا�شي 

ال�شحي  ال�شمان  برنامج  لإطالق 

الوطني »�شحتي«.

ومن جانبه، اأكد الدكتور عبدالوهاب 

الرعاية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  حممد 

ال�شحية الأولية خطوات العمل يف اإطار 

برنامج الت�شيري الذاتي الذي يتمثل يف 

حتويل املراكز ال�شحية اإىل مراكز ذاتية 

اأجل حت�شني جودة خدمات  الإدارة من 

الرعاية ال�شحية، حيث يهدف امل�شروع 

الختيار  حرية  املواطن  منح  اإىل 

لتطوير  عالجية  م�شارات  وتوفري 

والتوا�شل  والتن�شيق  اخلدمات  جودة 

الرقابة  وحت�شني  اخلدمات  مقدمي  بني 

الأمثل  وال�شتخدام  القرار  واتخاذ 

للموارد املالية والب�شرية.

ولفت د. عبدالوهاب اإىل اأن م�شروع 

برامج  عدة  يت�شمن  الذاتي  الت�شيري 

يف  الأداء  جودة  حت�شني  اإىل  تهدف 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية يف اإطار 

ال�شحية  اخلدمات  تعزيز  اإىل  ال�شعي 

الوقائية والعالجية املقدمة يف الرعاية 

نهج  خالل  من  الأولية  ال�شحية 

طبيب  قبل  من  وال�شاملة  ال�شتمرارية 

الأ�شرة للمري�س وعائلته وتوفري حرية 

اختيار مقدم الرعاية ال�شحية وتعزيز 

التناف�شية لتح�شني جودة اخلدمات.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

رئي�س املجل�س الأعلى لدى زيارته مركز بنك البحرين والكويت ال�صحي
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خلو البحرين من »جدري القردة« وموا�صلة اتخاذ االإجراءات االحرتازية �صده والتق�صي الوبائي

جمل�س الوزراء يطلع على املرحلة الثانية من املطار وم�صتجدات ج�صر امللك حمد

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  راأ�س 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  خليفة  اآل 

ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع 

الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�شر الق�شيبية.

ومبنا�شبة  الجتماع،  بداية  يف 

لتاأ�شي�س  والأربعني  احلادية  الذكرى 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

تر�شيخ  اأهمية  الوزراء  جمل�س  اأكد  فقد 

اجلهود ملوا�شلة العمل اخلليجي امل�شرتك 

مبا يحقق روؤى اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو 

قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

دول  اأبناء  تطلعات  ويلبي  العربية 

الأمن  ويدعم  املجل�س حا�شًرا وم�شتقبالً 

وال�شتقرار يف املنطقة.

ثم اطلع املجل�س على تقرير مرفوع 

من وزيرة ال�شحة حول اآخر م�شتجدات 

ظهور »جدري القردة« يف بع�س البلدان، 

مملكة  خلو  على  املجل�س  اطماأن  حيث 

ال�شحة  وزارة  وكلف  منه،  البحرين 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  مبوا�شلة 

التق�شي  تطورات  ومتابعة  والوقائية 

الوبائي عاملياً وال�شتعدادات للتعامل مع 

اأية م�شتجدات بهذا ال�شاأن.

العمل  �شري  على  املجل�س  اطلع  كما 

مبنى  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  يف 

البحرين  مبطار  اجلديد  امل�شافرين 

لوزارة  امل�شتقبلية  واخلطط  الدويل، 

النقل  جمال  يف  والت�شالت  املوا�شالت 

ج�شر  م�شتجدات  واآخر  والربي  اجلوي 

م�شروع  يف  العمل  ومراحل  حمد  امللك 

)مرتو البحرين(، وذلك من خالل الإيجاز 

الذي قّدمه وزير املوا�شالت والت�شالت.

بعدها، قرر املجل�س مايلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

باإعادة ت�شكيل جلنة متابعة تنفيذ  قرار 

الطاقة واخلطة  لكفاءة  الوطنية  اخلطة 

الوطنية للطاقة املتجددة ومبادراتهما.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

مذكرة  ب�شاأن  الت�شريعية  القانونية 

تفاهم بني الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء 

تهدف  والتي  امل�شرية،  الف�شاء  ووكالة 

يف  ثنائي  تعاون  عمل  اإطار  و�شع  اإىل 

لالأغرا�س  الف�شائية  الأن�شطة  جمالت 

ال�شلمية وتبادل املعلومات واخلربات.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

مذكرة  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

تفاهم بني هيئة البحرين للثقافة والآثار 

والتي  اإيطاليا،  يف  األربتينا  واأكادميية 

الثقايف  التبادل  ت�شجيع  اإىل  تهدف 

والتعاون يف جمالت الفنون.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للم�شاريع 

طلب  ب�شاأن  التحتية  والبنية  التنموية 

معتمًدا  تنفيذ 19 خمطًطا  على  املوافقة 

للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  اأحكام  وفق 

اململكة  حمافظات  مبختلف  العامة 

للتنمية  الالزمة  امل�شاحات  توفري  بهدف 

العمرانية.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

برغبة  اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد 

مرفوعة من جمل�س النواب.

بعد ذلك، اأخذ املجل�س علما من خالل 

املوا�شالت  وزير  من  املرفوع  التقرير 

والت�شالت ب�شاأن امل�شاركة يف معر�س 

لل�شكك  الأو�شط  ال�شرق  وموؤمتر 

احلديدية 2022.

امللك يهنئ رئي�س دولة

 اإرتريـــا بذكـــرى اال�صتقــــالل

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

اإ�شيا�س  الرئي�س  اإىل  املفدى، برقية تهنئة  البالد  خليفة عاهل 

بالده.  ا�شتقالل  ذكرى  اإرتريا، مبنا�شبة  دولة  رئي�س  افورقي 

اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

 

ويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئ رئي�س وزراء اأ�صرتاليا  

بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مبنا�شبة  اأ�شرتاليا،  وزراء  رئي�س  البانيزي  اأنتوين  دولة  اإىل 

اأدائه اليمني الد�شتورية، متمنًيا له موفور ال�شحة وال�شعادة 

والتوفيق وال�شداد يف اأداء مهامه مبا ي�شب يف حتقيق املزيد 

من التطور والنماء لأ�شرتاليا و�شعبها.

وزير �صوؤون جمل�س الوزراء يهنئ نا�صر

 بن حمد بنيله لقب بطولة »مونتل �صينو«

جمل�س  �شوؤون  وزير  املطوع  اإبراهيم  بن  حممد  هّناأ 

خليفة ممثل جاللة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الوزراء، 

امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

�شينو(  )مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  للقدرة، مبنا�شبة 

يف  اقيمت  التي  كم   160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية 

اإيطاليا.

الوزراء  جمل�س  �شوؤون  وزير  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

يف  �شموه  بقيادة  حتقق  الذي  وامل�شرف  الكبري  بالإجناز 

اإيطاليا، والذي يعك�س امل�شتوى املتقدم الذي و�شل اإليه �شموه 

على م�شتوى ريا�شة الفرو�شية، واخلربات واملهارات العالية 

التي يتمتع بها فر�شان الفريق امللكي. 

و�شع  يف  اأ�شهم  اجلديد  الإجناز  هذا  باأن  املطوع  واأكد 

مملكة البحرين يف مكانة مرموقة على خارطة ريا�شة القدرة 

العاملية بف�شل ما حتظى به من رعاية ودعم ل حمدود من لدن 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. متمنًيا ل�شموه وللفريق امللكي 

دوام التوفيق والنجاح وموا�شلة حتقيق الإجنازات.

م�صت�صار امللك لل�صوؤون االقت�صادية 

يهنئ نا�صر بن حمد بلقب »مونتل �صينو«

هناأ الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو م�شت�شار جاللة امللك 

اآل  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  القت�شادية،  لل�شوؤون  املفدى 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

قائد الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة تتويج �شموه بلقب بطولة 

مونتل �شينو الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم والتي 

اإيطاليا وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج  اأقيمت يف 

اإليه  و�شلت  ما  جت�شد  والتي  البطولة  �شباقات  يف  متقدمة 

الريا�شة البحرينية من م�شتويات كبرية بف�شل ما حتظى به 

بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  من ح�شرة  �شامية  رعاية  من 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، متمنًيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

العلوي يهنئ نا�صر بن حمد

 بفوزه ب�صباق مونتل �صينو االإيطايل

جمال  العمل،  �شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  هناأ 

عبدالعزيز العلوي، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل 

الفريق  قائد  ال�شباب  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك  جاللة 

مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي 

حققه  وما  كم،   160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو 

فر�شان الفريق امللكي من نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

ما  اأن  العمل  �شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

حققته اململكة من اإجنازات حملية ودولية ياأتي بف�شل الرعاية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

جاللته  ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ومتابعة  واهتمام  والريا�شية،  ال�شبابية  للحركة  الالحمدود 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

حممد املطوع

لدى زيارته ملركز بنك البحرين والكويت يف احلد.. حممد بن عبداللـه:

حري�صــون على تقديـــم اأف�صل اخلدمـــات ال�صحيــة

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الأعلى لل�شحة حر�س مملكة البحرين 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  امل�شتمر 

ال�شحية  التغطية  وحتقيق  ال�شحية 

ح�شرة  توجيهات  اإطار  يف  ال�شاملة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ل�شاحب  امل�شتمرة  واملتابعة  ورعاه، 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء حفظه اهلل، مبا ي�شب يف تطوير 

وتلبية  ال�شحية  اخلدمات  منظومة 

لالأهايل  ال�شحية  الحتياجات  جميع 

البحرين  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

التطوير  مبادرات  مع  يتما�شى  مبا 

ال�شحي  القطاع  ي�شهدها  التي  ال�شامل 

يف اململكة.

الفريق طبيب  الإطار، قام  ويف هذا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

بزيارة  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ميدانية تفقدية اإىل مركز بنك البحرين 

مبحافظة  احلد  منطقة  يف  والكويت 

بالإ�شافة  اختياره  مت  والذي  املحرق، 

اإىل مركز حالة بوماهر ال�شحي مبنطقة 

حمافظة  يف  اخلدمات  لتقدمي  املحرق 

�شمن  �شاعة   24 مدار  على  املحرق 

حمافظات  مبختلف  �شحية  مراكز   9

اململكة، مبا ي�شهم يف تطوير وا�شتدامة 

خدمات القطاع ال�شحي وتعزيز كفاءته 

وحتقيق التغطية ال�شحية ال�شاملة.

مركز  اأق�شام  خمتلف  على  واطلع 

بنك البحرين والكويت، وذلك بح�شور 

العام  الأمني  النواخذة  علي  اإبراهيم 

من  وعدد  لل�شحة  الأعلى  للمجل�س 

املتميز  بامل�شتوى  واأ�شاد  امل�شوؤولني، 

عليه  ي�شتمل  وما  املركز  ي�شهده  الذي 

من اإمكانات وجتهيزات متقدمة.

بن  حممد  ال�شيخ  ا�شتعر�س  وقد 

العمل يف  م�شتجدات  اآل خليفة  عبداهلل 

م�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

حالًيا  يطبق  الذي  الأولية  ال�شحية 

املحرق  حمافظة  يف  جتريبية  ب�شورة 

تباًعا  �شيعمم  ثم  ومن  اأوىل  كمرحلة 

ومبا  اململكة،  حمافظات  جميع  على 

مبا  وال�شتدامة  الختيار  حرية  يكفل 

واملواطن،  الوطن  م�شلحة  يف  ي�شب 

اأبداه اجلميع من  ملا  معرًبا عن تقديره 

حمافظة  اأهايل  تعريف  على  حر�س 

طبيبك«  »اخرت  بربنامج  املحرق 

ومبا  امل�شروع  هذا  �شمن  يندرج  الذي 

ينعك�س على حتقيق الأهداف الإيجابية 

املرجوة منه.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

الذاتي  الت�شيري  م�شروع  اأن  خليفة 

احلكومة  برنامج  مع  متوافًقا  ياأتي 

روؤية  من  املنبثقة  لالأهداف  وجت�شيًدا 

وتنفيًذا   2030 القت�شادية  البحرين 

لال�شتمرار  الرامية  الوطنية  للمبادرات 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  حت�شني  يف 

بجودة  وا�شتدامتها  للمواطنني  املقدمة 

التناف�شية  العدالة  مبادئ  وفق  عالية 

وال�شتدامة والذي كان املرتكز الأ�شا�شي 

ال�شحي  ال�شمان  برنامج  لإطالق 

الوطني »�شحتي«.

ومن جانبه، اأكد الدكتور عبدالوهاب 

الرعاية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  حممد 

ال�شحية الأولية خطوات العمل يف اإطار 

برنامج الت�شيري الذاتي الذي يتمثل يف 

حتويل املراكز ال�شحية اإىل مراكز ذاتية 

اأجل حت�شني جودة خدمات  الإدارة من 

الرعاية ال�شحية، حيث يهدف امل�شروع 

الختيار  حرية  املواطن  منح  اإىل 

لتطوير  عالجية  م�شارات  وتوفري 

والتوا�شل  والتن�شيق  اخلدمات  جودة 

الرقابة  وحت�شني  اخلدمات  مقدمي  بني 

الأمثل  وال�شتخدام  القرار  واتخاذ 

للموارد املالية والب�شرية.

ولفت د. عبدالوهاب اإىل اأن م�شروع 

برامج  عدة  يت�شمن  الذاتي  الت�شيري 

يف  الأداء  جودة  حت�شني  اإىل  تهدف 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية يف اإطار 

ال�شحية  اخلدمات  تعزيز  اإىل  ال�شعي 

الوقائية والعالجية املقدمة يف الرعاية 

نهج  خالل  من  الأولية  ال�شحية 

طبيب  قبل  من  وال�شاملة  ال�شتمرارية 

الأ�شرة للمري�س وعائلته وتوفري حرية 

اختيار مقدم الرعاية ال�شحية وتعزيز 

التناف�شية لتح�شني جودة اخلدمات.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

رئي�س املجل�س الأعلى لدى زيارته مركز بنك البحرين والكويت ال�صحي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12099/pdf/INAF_20220524010709287.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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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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القائد العام يبحث مع قائد قوة

 الواجـــب تاأميـــن املالحـــة يف املنطقــــة 

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

قوة  قائد  حممد  وقار  بحري  العميد  البحرين، 

امل�شرتكة  البحرية  للقوات  التابعة  الواجب 

)CTF 150( والوفد املرافق، وذلك يوم اأم�س.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 

للقوات  التابعة  الواجب  قوة  بقائد  البحرين 

مت  كما   ،)150  CTF( امل�شرتكة  البحرية 

ا�شتعرا�س مهام قوة الواجب امل�شرتكة ودورها 

يف تاأمني املالحة البحرية يف املنطقة.

حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�شر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد 

رئي�س  م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم  غامن  الركن 

الركن بحري  واللواء  للعمليات،  الأركان  هيئة 

حممد يو�شف الع�شم قائد �شالح البحرية امللكي 

حممد  ال�شيخ  طيار  الركن  واللواء  البحريني، 

بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�شكــري، 

وعــدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�ستقبل امللحق الع�سكري الأردين 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

البحرين، العميد الركن علي عبداهلل الغدايرة امللحق الع�شكري ب�شفارة اململكة الأردنية 

الها�شمية ال�شقيقة يف مملكة البحرين، وذلك مبنا�شبة تعيينه اأم�س.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بامللحق الع�شكري الأردين اجلديد، 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح يف من�شبه اجلديد. كما اأ�شاد بعمق العالقات الأخوية 

من  النابعة  ال�شقيقة،  الها�شمية  الأردنية  واململكة  البحرين  التي جتمع مملكة  الوطيدة 

احلر�س الكبري والدائم للقيادتني احلكيمتني يف البلدين ال�شقيقني على تطويرها يف كل 

املجالت.

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد  الركن ح�شن حممد  اللواء  اللقاء  وح�شر 

الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�شكري، وعدد من كبار 

�شباط قوة دفاع البحرين.

عبداللـه بن حمد يهنئ نا�سر بن حمد بفوزه ب�سباق »مونتل �سينو«

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  هناأ 

رئي�س  املفدى  امللك  جلاللة  ال�شخ�شي  املمثل 

املجل�س الأعلى للبيئة، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون 

»مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  مبنا�شبة 

�شينو« الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم، 

وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج متقدمة 

يف �شباقات البطولة.

بالرعاية  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ونوه 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ودعم جاللته 

ومنها  البحرين  مملكة  يف  للريا�شة  الالحمدود 

ما  عزز  والذي  اخليل  و�شباق  الفرو�شية  ريا�شة 

و�شلت اإليه من م�شتويات متقدمة حملًيا واإقليمًيا 

ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  باهتمام  وكذلك  وعاملًيا، 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، والذي اأ�شهم يف 

تطورها وحتقيقها لالإجنازات امل�شرفة. 

واأ�شاد �شموه بالإجنازات التي يحققها الفريق 

امللكي للقدرة بقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة، ودور �شموه يف تطوير ريا�شة الفرو�شية 

وهي  والعاملي،  الإقليمي  امل�شتويني  على  واخليل 

املكانة  وحتقق  واعتزاز،  فخر  حمل  اإجنازات 

ريا�شات  يف  املتقدمة  الدول  �شمن  الرفيعة 

ال�شيخ  �شمو  اهتمام  اإىل  �شموه  م�شرًيا  الفرو�شية، 

يف  الريا�شة  بتنمية  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

اململكة نحو حتقيق مزيد من الإجنازات الريا�شية 

ورفع ا�شم اململكة يف كل املحافل الريا�شية، متمنًيا 

ل�شموه دوام التوفيق والنجاح.
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

تراأ�شت الأ�شتاذة فائقة بنت �شعيد 

مملكة  وفد  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح 

الدورة  اأعمال  يف  امل�شارك  البحرين 

الـ75 جلمعية ال�شحة العاملية، التي 

بداأت اأعمالها م�شاء يوم الحد املوافق 

يف  الأمم  بق�شر   2022 مايو   22

جنيف.

الفتتاحية،  اجلل�شة  ويف 

ال�شحة  وزير  الدورة  رئي�س  األقى 

اإيذاًنا  بكلمة  جيبوتي  بجمهورية 

اأعمال جمعية ال�شحة، تبعه  بافتتاح 

اعتماد جدول الأعمال وتوزيع البنود 

والإ�شارة  الرئي�شيتني،  اللجنتني  على 

عن  التنفيذي  املجل�س  تقرير  اإىل 

دورتيه التا�شعة والأربعني بعد املائة 

واخلم�شني بعد املائة. 

الدكتور  تف�شل  جهته  ومن 

تيدرو�س اأدهانوم غيربي�شو�س، املدير 

بتقدمي  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام 

اإجنازات  فيها  عر�س  والتي  كلمته 

والو�شع  وليته  فرتة  يف  املنظمة 

امل�شتقبلية  والتطلعات  احلايل 

للمنظمة.

ومن جانبها اأكدت وزيرة ال�شحة 

املناق�شة  البحرين يف  بيان مملكة  يف 

العاملية  ال�شحة  جلمعية  العامة 

اأجل  من  »ال�شحة  مو�شوع  حتت 

ال�شحة«،  اأجل  من  وال�شالم  ال�شالم، 

وجهان  وال�شالم  ال�شحة  اأن  على 

لعملة واحدة، فاإنه لبد لنا كقادة يف 

لتحقيقهما  ن�شعى  اأن  ال�شحة  جمال 

التي  الربامج  تنفيذ  خالل  من  مًعا 

اجلميع،  واإدماج  الإن�شاف  حتقق 

املعززة  املبادرات  تبني  ندعم  واأن 

اأجل  من  ونتكاتف  الإن�شان،  حلقوق 

الظروف  ملعاجلة  ال�شراكات  اإقامة 

اأ�شكال عدم  التي توؤدي لأي �شكل من 

حكومة  اأن  اإىل  واأ�شارت  امل�شاواة. 

خطوات  خطت  قد  البحرين  مملكة 

للجميع  ال�شحة  بلوغ  نحو  وا�شعه 

خالل  من  الوطني،  امل�شتوى  على 

تنفيذ حزم التغطية ال�شحية ال�شاملة 

واإزالة املخاطر وح�شد املوارد، مبينة 

بتكثيف  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 

من  الدويل  امل�شتوى  على  العمل 

وحتقيق  الأرواح  على  احلفاظ  اأجل 

مركز  اإن�شاء  من خالل  وذلك  ال�شالم، 

ال�شلمي،  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك 

لدرا�شات  حمد  امللك  كر�شي  وتد�شني 

جامعة  يف  والتعاي�س  الأديان  حوار 

الإيطالية  باجلمهورية  �شابيانزا، 

ال�شالم  ر�شالة  لن�شر  يهدف  الذي 

وتعزيز  الدولية  للعالقات  كاأ�شا�س 

واأكادميية  ال�شلمي،  التعاي�س  قيم 

للدرا�شات  اآل خليفة  حممد بن مبارك 

قدرات  بناء  اإىل  الهادفة  الدبلوما�شية 

هذا  يف  الدبلوما�شيني  املمار�شني 

ال�شاأن.

حديثها  ال�شحة  وزيرة  وختمت 

بالإ�شادة مببادرة ال�شحة العاملية من 

جدول  على  املعرو�شة  ال�شالم  اأجل 

الدول  كل  داعية  اجلمعية،  اأعمال 

اأدواتها  وت�شخري  اأدوارها  تبني  اإىل 

كما  مًعا،  وال�شالم  ال�شحة  لتحقيق 

اأهمية العمل كفريق واحد  اأكدت على 

مع املنظمة لتحقيق الدرو�س امل�شتفادة 

التح�شري  يف  كورونا  جائحة  من 

للجوائح املقبلة بدًءا بالإبالغ ب�شرعة 

مثري  �شحي  و�شع  اأي  عن  و�شفافية 

التهاب  مر�س  اآخرها  ولعّل  للقلق 

الكبد احلاد والوخيم املجهول امل�شدر 

لدى الأطفال وجدري القرود.

يف كلمتها باأعمال الدورة الـ75 جلمعية ال�سحة العاملية.. وزيرة ال�سحة: 

العمل كفريق واحد لتحقيق الدرو�س امل�ستفادة من كورونا

خالد بن حممد بن �سلمان يهنئ 

نا�سر بن حمد بتتويجه بلقب »مونتل �سينو«

بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  رفع 

حممد بن �شلمان اآل خليفة م�شت�شار 

اأ�شمى  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب 

�شمو  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شوؤون ال�شباب قائد الفريق امللكي 

�شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة، 

بلقب بطولة »مونتل �شينو« الدولية 

كم،   160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات 

وما حققه فر�شان الفريق امللكي من 

نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

الإجناز  هذا  اأن  �شلمان  بن  حممد 

البحريني جاء بف�شل من اهلل ودعم 

م�شتمر من ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

�شاحب  وم�شاندة  املفدى،  البالد 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، منوًها �شموه بجهود �شمو 

تعزيز  يف  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

ململكة  احلافل  الريا�شة  �شّجل 

تر�شيخ  يف  ي�شهم  مبا  البحرين 

على  البحرينية  الريا�شة  مكانة 

م�شتوى العامل. 

التي  اجلهود  �شموه  ثمن  كما 

للقدرة بقيادة  امللكي  الفريق  يبذلها 

يف  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

اإجنازات  من  يحققه  وما  ال�شباق، 

مملكة  ا�شم  رفع  يف  ت�شهم  م�شرفة 

املحافل  خمتلف  يف  البحرين 

متنياته  عن  معرًبا  الريا�شية، 

والنجاح  التوفيق  بدوام  ل�شموه 

البحرينية نحو  الريا�شة  يف قيادة 

املزيد من النجاحات العاملية.

خالد بن حممد

ال�شيخ  �شمو  قام 

خليفة  بن  علي  بن  خليفة 

اآل خليفة حمافظ املحافظة 

ميدانية  بزيارة  اجلنوبية، 

املرافق  من  عدد  لتفقد 

مبدينة  واملن�شاآت  العامة 

من  �شل�شلة  �شمن  الرفاع، 

ملختلف  امليدانية  الزيارات 

حيث  املحافظة  مناطق 

متابعة  الزيارة  �شملت 

ومقرتحات  احتياجات 

تعك�س  والتي  الأهايل، 

بتوفري  �شموه  حر�س 

اأف�شل اخلدمات للمواطنني.

اأكد  املنا�شبة،  بهذه 

املحافظة  حمافظ  �شمو 

املحافظة  اأن  اجلنوبية 

موا�شلة  على  حري�شة 

تعزيز  يف  جهودها 

بكل  امليداين  التوا�شل 

احتياجات  لتفقد  املناطق 

وال�شتماع  الأهايل 

ومتطلباتهم،  ملقرتحاتهم 

تنفيًذا للتوجيهات ال�شديدة 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  من 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

حمافظ  �شمو  واأكد 

باأن  اجلنوبية  املحافظة 

امليداين  التوا�شل  تعزيز 

يعد ركيزة اأ�شا�شية يف عمل 

املحافظة لدوره يف الطالع 

املواطنني  احتياجات  على 

على  والوقوف  كثب  عن 

اخلدمات  وم�شتوى  جودة 

�شملت  حيث  لهم،  املقدمة 

لتطوير  خطة  الزيارة 

ب�شكل  العيد  م�شلى 

امل�شلى  بو�شف  متكامل، 

من  الرفاع  مبدينة  الكائن 

باملحافظة  املهمة  املعامل 

�شموه  رافق  اإذ  اجلنوبية، 

ال�شيخ  ف�شيلة  بالزيارة 

رئي�س  الهاجري  را�شد  د. 

جمل�س الأوقاف ال�شنية.

�شمو  تفقد  بعدها، 

املحافظة  حمافظ 

الرفاع  �شوق  اجلنوبية 

وذلك  اجلديد،  املركزي 

واهتمام  حر�س  �شمن 

امل�شاريع  مبتابعة  �شموه 

الروؤى  لتحقق  القائمة 

امل�شتقبلية  والتطلعات 

اجلنوبية  للمحافظة 

وال�شراكة  بالتن�شيق 

القطاعات،  خمتلف  مع 

على  �شموه  اطلع  حيث 
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م�ؤكدين اأن الإجناز يعزز الطفرة التي حققتها جميع الريا�ضات يف العهد الزاهر للملك

امل�ض�ؤول�ن يبعث�ن بالتهاين لنا�ضر بن حمد 

حل�ضده بط�لة »م�نتل �ضين�« ل�ضباقات القدرة

تقدمت العائلة املالكة وكبار امل�شوؤولني يف 

احلكومة والوجهاء بالتهاين والتربيكات ل�شمو 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

قائد  ال�شباب  و�شئون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

مبنا�شبة  والتربيكات  بالتهاين  امللكي  الفريق 

الدولية  �شينو«  »مونتل  بطولة  لقب  ح�شده 

ل�شباقات القدرة.

اإىل  ي�شاف  الإجناز  هذا  اأن  اإىل  ولفتوا 

ل�شحاب  الزاهر  العهد  يف  متوالية  اإجنازات 

اجلاللة ملك مملكة البحرين.

وتلقى �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

من  تهنئة  برقية  امللكي،  الفريق  قائد  ال�شباب 

الدكتور ال�شيخ �شباح بن حمد اآل خليفة الأمني 

تتويج  مبنا�شبة  الد�شتورية  للمحكمة  العام 

الدولية  �شينو«  »مونتل  بطولة  بلقب  �شموه 

ل�شباقات القدرة.

الد�شتورية  للمحكمة  العام  الأمني  واأعرب 

عن خال�ص التهاين والتربيكات اإىل �شمو ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة بهذا الإجناز الكبري.

للريا�شة  »اإن ما حتقق  الربقية:  وجاء يف 

خالل  من  جاء  خا�شة  القدرة  و�شباقات  عامة 

الرعاية ال�شامية والدعم الالحمدود من ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

اهلل ورعاه ومتابعة  املفدى حفظه  البالد  عاهل 

تطورها  الكبري يف  الأثر  لها  كان  التي  �شموكم 

وحتقيقها للنتائج امل�شرفة«.

را�شد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  �شمو  ورفع 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

بن  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو  والتربيكات 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  عي�شى 

املجل�ص  رئي�ص  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

امللكي  الفريق  قائد  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 

بطولة  يف  �شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة، 

القدرة  ل�شباقات  الإيطايل  �شينو«  »مونتل 

مل�شافة 160 كم.

 وعرب �شموه عن بالغ الفخر والعتزاز بهذا 

الإجناز ل�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد.

بن  را�شد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  وهناأ 

ال�شيخ نا�شر بن حمد  اآل خليفة، �شمو  عي�شى 

�شموه  ح�شول  مبنا�شبة  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

�شينو«  »مونتل  �شباق  يف  الأول  املركز  على 

الإيطايل. 

اأن  را�شد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  واأكد   

الإجنازات  ل�شل�شلة  اإ�شافة  ياأتي  الإجناز  هذا 

الريا�شية، وهي  املحافل  املتوا�شلة ل�شموه يف 

ا ملا حتظى  حمل فخر واعتزاز للجميع خ�شو�شً

به هذه الريا�شة من اهتمام ورعاية من �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

ورفع �شمو ال�شيخ نواف بن را�شد بن عي�شى 

اآل خليفة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات ل�شمو 

ال�شيخ نا�شر بن حمد بن عي�شى لتتويج �شموه 

بلقب بطولة »مونتل �شينو« الإيطايل ل�شباقات 

على  للقدرة  امللكي  الفريق  وح�شول  القدرة 

البطولة. واأ�شاد  نتائج متقدمة وم�شرفة خالل 

�شموه بالدور املتميز واملهم ل�شمو ال�شيخ نا�شر 

بن حمد.

را�شد  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  ورفع 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

بن  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو  والتربيكات 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  عي�شى 

املجل�ص  رئي�ص  ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية 

نيله  مبنا�شبة  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 

املركز الأول يف �شباق »مونتل �شينو« الإيطايل 

متقدمة  نتائج  من  الفريق  فر�شان  حققه  وما 

وم�شرفة.

املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شالح  وهناأ 

ال�شباب  ل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  والريا�شة، 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

للقدرة  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون 

يف  الأول  املركز  على  �شموه  ح�شول  مبنا�شبة 

�شينو«  »مونتل  بطولة  �شمن  كم   160 �شباق 

الدولية للقدرة التي اأقيمت يف اإيطاليا.

وهناأ اللواء الركن خليفة بن اأحمد الف�شالة 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  امللكية،  املرا�شم  رئي�ص 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب قائد الفريق امللكي 

بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة، 

»مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 

160 كم، وما حققه فر�شان الفريق امللكي من 

نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

ال�شيخة رنا بنت عي�شى  الدكتورة  وهناأت 

بن دعيج اآل خليفة، الأمني العام ملجل�ص التعليم 

العايل نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جمل�ص التعليم 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  العايل 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ال�شباب قائد الفريق امللكي للقدرة على ح�شول 

�شموه على املركز الأول يف �شباق 160 كم يف 

بطولة »مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات.

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  وهناأ   

والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  م�شت�شار 

بديوان ويل العهد، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة مبنا�شبة تتويج �شموه بلقب بطولة 

»مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 

160 كم، وما حققه فر�شان الفريق امللكي من 

نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

اأحمد  املدنية  اخلدمة  جهاز  رئي�ص  وهناأ 

اآل  ال�شيخ نا�شر بن حمد  الزايد �شمو  بن زايد 

املركز  على  �شموه  ح�شول  مبنا�شبة  خليفة 

»مونتل  بطولة  يف  كم   160 �شباق  يف  الأول 

اأقيمت  التي  القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو« 

يف اإيطاليا، وما حققه فر�شان الفريق امللكي من 

نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

خليفة  اآل  خليفة  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ورفع 

رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة الت�شالت ال�شلكية 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بتلكو،  والال�شلكية 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

قائد  والريا�شة  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

ح�شول  مبنا�شبة  وذلك  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�شموه على املركز الأول ل�شباقات القدرة مل�شافة 

160 كم يف العا�شمة الإيطالية روما يف بطولة 

»مونتل �شينو« الدولية للقدرة.

دينه  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  وهناأ 

الرئي�ص  املناخ  ل�شوؤون  اخلا�ص  املبعوث 

ال�شيخ  �شمو  للبيئة  الأعلى  للمجل�ص  التنفيذي 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

قائد  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال 

الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة ح�شول �شموه 

على املركز الأول يف �شباق 160 كم يف بطولة 

القدرة،  ل�شباقات  الدولية  �شينو«  »مونتل 

الفريق  فر�شان  حققها  التي  امل�شرفة  والنتائج 

امللكي يف ال�شباقات الثالثة التي �شمتها بطولة 

اإيطاليا.

وهناأ امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني 

رئي�ص  للق�شاء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  التمييز،  حمكمة 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ال�شباب  و�شوؤون 

لل�شباب والريا�شة، قائد الفريق امللكي للقدرة، 

بتحقيق �شموه املركز الأول يف �شباق 160 كم 

ل�شباقات  الدولية  �شينو«  »مونتل  بطولة  يف 

القدرة. وهّناأ  ال�شيخ دعيج بن �شلمان بن مبارك 

رعاية  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل 

اآل  ال�شيخ نا�شر بن حمد  �شوؤون اخليل، �شمو 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة، 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون 

»مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج  مبنا�شبة 

مل�شافة 160  القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو« 

كم، وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج 

متقدمة يف �شباقات البطولة.

الرئي�ص  العي�شى  اأحمد  يو�شف  وهناأ 

�شمو  اخليل،  �شوؤون  رعاية  لهيئة  التنفيذي 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

قائد  ال�شباب  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك 

�شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة  امللكي  الفريق 

بلقب بطولة »مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات 

فر�شان  حققه  وما  كم،   160 مل�شافة  القدرة 

�شباقات  يف  متقدمة  نتائج  من  امللكي  الفريق 

البطولة. 

بن  دعيج  ال�شيخ  هّناأ  نف�شه  ال�شياق  ويف 

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  خليفة  اآل  �شلمان 

لل�شباب والريا�شة، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شوؤون ال�شباب والريا�شة قائد الفريق امللكي 

الأول يف  باملركز  �شموه  فوز  للقدرة، مبنا�شبة 

�شينو«  »مونتل  بطولة  يف  كم   160 �شباق 

يف  اأقيمت  التي  القدرة  ل�شباقات  الدولية 

من  امللكي  الفريق  فر�شان  حققه  وما  اإيطاليا، 

نتائج متقدمة يف �شباقات البطولة.

الع�شريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  وهناأ 

لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 

الف�شاء، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب 

�شينو«  »مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج 

الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم، وما 

اإجناز ونتائج  امللكي من  الفريق  حققه فر�شان 

متقدمة يف �شباقات البطولة.

 وتقدم ال�شيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة 

الرئي�ص التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء بخال�ص 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتربيكات  التهاين 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

قائد  والريا�شة  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

�شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

بلقب بطولة »مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات 

فر�شان  حققه  وما  كم،   160 مل�شافة  القدرة 

الفريق امللكي من نتائج متقدمة وم�شرفة خالل 

البطولة.

ورفعت نوف عبدالرحمن جم�شري الرئي�ص 

العمراين،  التخطيط والتطوير  التنفيذي لهيئة 

ال�شيخ  ل�شمو  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

قائد  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال 

�شموه  ح�شول  مبنا�شبة  للقدرة  امللكي  الفريق 

�شمن  كم   160 �شباق  يف  الأول  املركز  على 

وما  للقدرة،  الدولية  �شينو«  »مونتل  بطولة 

متقدمة  نتائج  امللكي من  الفريق  فر�شان  حققه 

يف �شباقات البطولة.

الرئي�ص  ال�شيد  جليلة  الدكتورة  وهناأت 

التنفيذي ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية، �شمو 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

قائد  ال�شباب  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك 

�شموه  تتويج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

بلقب بطولة »مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات 

فر�شان  حققه  وما  كم،   160 مل�شافة  القدرة 

�شباقات  يف  متقدمة  نتائج  من  امللكي  الفريق 

البطولة.

الرئي�ص  القائد  علي  حممد  ال�شيد  وهناأ 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الإلكرتونية، 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة، 

و�شوؤون ال�شباب رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شباب 

والريا�شة قائد الفريق امللكي للقدرة، مبا حتقق 

�شينو«  »مونتل  بطولة  يف  م�شرف  اإجناز  من 

الدولية ل�شباقات القدرة التي اأقيمت يف اإيطاليا 

واأ�شفرت نتائجها عن نيل �شموه لقب البطولة 

وحتقيقه املركز الأول يف �شباق 160 كم، ف�شالً 

عما حققه فر�شان الفريق امللكي من فوز حمقق 

بلقب �شباق 120 كم.

لتدقيق  الدولية  اجلمعية  رئي�ص  ورفع 

البحرين،  فرع   - املعلومات  نظم  و�شبط 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  علي،  مازن  الدكتور 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتربيكات، 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون 

بعد ح�شول �شموه على املركز الأول يف �شباق 

160 كم �شمن بطولة »مونتل �شينو« الدولية 

بلقب  امللكي  الفريق  فوز  اإىل  بالإ�شافة  للقدرة، 

�شباق 120 كم.

وكيل  اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  وهناأ 

الأ�شغال  بوزارة  الأ�شغال  ل�شوؤون  الوزارة 

�شمو  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شباب والريا�شة، قائد 

الفريق  فر�شان  هّناأ  كما  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�شباقات  يف  اإجناز  من  حققوه  ما  على  امللكي 

البطولة.

بوجنمة  حممد  را�شد  امل�شت�شار  وتقّدم 

التهاين  بخال�ص  النواب  ملجل�ص  العام  الأمني 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتربيكات 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شوؤون ال�شباب رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شباب 

والريا�شة قائد الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة 

�شينو«  »مونتل  بطولة  بلقب  �شموه  تتويج 

الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم، وما 

متقدمة  نتائج  امللكي من  الفريق  فر�شان  حققه 

وم�شرفة خالل البطولة.

وهناأ الدكتور عبدالرحمن حممد بحر وكيل 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الإعالم،  �شوؤون  وزارة 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب قائد الفريق امللكي 

املركز  على  �شموه  ح�شول  مبنا�شبة  للقدرة 

الأول يف �شباق 160 كم �شمن بطولة »مونتل 

للنتائج  بالإ�شافة  للقدرة،  الدولية  �شينو« 

خمتلف  يف  امللكي  الفريق  لفر�شان  املتميزة 

�شباقات البطولة التي اأقيمت يف اإيطاليا.

التنفيذي  الرئي�ص  جم�شري  نورة  وهناأت 

الكرمية  والأحجار  للوؤلوؤ  البحرين  ملعهد 

»دانات«، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

لل�شباب  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ال�شباب 

والريا�شة قائد الفريق امللكي للقدرة، بح�شول 

�شموه على املركز الأول يف �شباق 160 كم يف 

بطولة »مونتل �شينو« الدولية ل�شباقات القدرة 

التي اأقيمت يف اإيطاليا، اإ�شافة اىل فوز الفريق 

ل�شموه  متمنية  كم،   120 �شباق  بلقب  امللكي 

مزيًدا من التاألق والنجاح والتميز يف البطولت 

القادمة.

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء يهنئ 

نا�ضر بن حمد بتت�يجه بلقب بط�لة »م�نتل �ضين�«

اآل  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  هناأ 

خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء، �شمو 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

قائد الفريق امللكي للقدرة مبنا�شبة ح�شول 

�شموه على املركز الأول يف �شباق 160 كم 

�شمن بطولة مونتل �شينو الدولية للقدرة، 

وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج 

متقدمة يف �شباقات البطولة. 

واأكد �شمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

تقدًما  ت�شهد  البحرينية  الريا�شة  اأن 

رعاية  من  به  حتظى  ما  بف�شل  ملحوًظا 

واهتمام من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

ال�شمو  �شاحب  من  امل�شتمرة  واملتابعة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

مما  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

اأ�شهم يف تطور القطاع الريا�شي وحتقيقه 

منوًها مبا  والعاملية،  الإقليمية  الإجنازات 

يقدمه �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

من  عزز  البحرينية  للريا�شة  دعم  من 

التتويج  من�شات  يف  وريادتها  اإجنازاتها 

مبختلف املحافل الريا�شية العاملية.

الإجناز  هذا  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 

الإجنازات  ل�شل�شلة  ي�شاف  امل�شّرف 

املجال  يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

الريا�شي، لفًتا اإىل النجاحات التي حققها 

ال�شيخ  �شمو  بقيادة  للقدرة  امللكي  الفريق 

عن  معرًبا  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر 

والنجاح  التوفيق  بدوام  ل�شموه  متنياته 

يف قيادة الفريق امللكي للقدرة نحو مزيد 

من النجاحات العاملية.

علي بن خليفة

وزير الأ�ضغال يهنئ نا�ضر بن حمد 

بتت�يجه بلقب بط�لة »م�نتل �ضين�« الدولية

وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  هناأ 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  العمراين، 

خليفة، ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

الفريق  قائد  والريا�شة  ال�شباب  و�شوؤون 

امللكي للقدرة، مبنا�شبة ح�شول �شموه على 

املركز الأول يف �شباق 160 كم يف بطولة 

القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو  مونتل 

اإيطاليا، وما حققه فر�شان  اأقيمت يف  التي 

الفريق امللكي من نتائج متقدمة يف �شباقات 

البطولة.

واأكد الوزير خلف اأن هذا الإجناز الذي 

حتقق جاء بف�شل اهلل ومن ثم دعم ورعاية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ورعاه 

امل�شتمرة  واملتابعة  البحرينية،  للريا�شة 

من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

مما  الريا�شية،  الأن�شطة  جلميع  الوزراء 

وال�شبابية  الريا�شية  امل�شرية  تطوير  اأثمر 

النجاحات  من  العديد  وحتقيق  اململكة  يف 

البحرين  راية  ورفع  العاملية  والإجنازات 

يف جميع املحافل الدولية. 

املتقدم  بامل�شتوى  الوزير  اأ�شاد  كما 

امللكي  الفريق  اإليه  و�شل  الذي  واملتطور 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  للقدرة 

من  حتقق  وما  ال�شباق  يف  خليفة  اآل  حمد 

اإجنازات يف خمتلف املحافل الريا�شية.

وزير الأ�شغال

رئي�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلك�مية يهنئ

 نا�ضر بن حمد بف�زه بلقب بط�لة »م�نتل �ضين�«

اأعرب ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة رئي�ص جمل�ص اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية عن 

اأ�شدق التهاين والتربيكات اإىل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد بن عي�شى اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شباب والريا�شة قائد الفريق امللكي 

ل�شباقات  الدولية  الإيطايل  �شينو  مونتل  �شباق  الأول يف  باملركز  �شموه  فوز  للقدرة مبنا�شبة 

القدرة مل�شافة 160 كم، والنتائج امل�شرفة التي حققها الفريق امللكي يف �شباقات البطولة.

ونوه ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة باأن هذه الإجنازات مل يكن لها اأن تتحقق بدون 

الدعم والهتمام البالغ من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى للحراك ال�شبابي والريا�شي يف اململكة، والت�شهيالت والدعم الأبوي وتوفري الإمكانيات 

جميع  يف  العالية  املكانة  تبواأ  من  البحرين  مملكة  متكني  نحو  حثيثة  بخطى  لل�شري  الالزمة 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يوليها  التي  الكبرية  وامل�شاندة  الدعم  وكذلك  الدولية،  املحافل 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل لل�شباب البحريني يف  �شلمان بن حمد 

واإمكاناته  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ثقة اجلميـــع  اإىل  م�شــرًيا  كافة،  القطاعات 

العالية وقدرته على قيادة فريـــق البحرين للقـدرة لتحقيق الفوز يف خمتلف املحافل املحلية 

والإقليمية والدولية.

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد
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 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
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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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كل��ف مجلس ال��وزراء أم��س وزارة الصح��ة بمواصلة اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية والوقائي��ة إزاء ظهور »جدري القردة« 
في بع��ض البلدان، ومتابع��ة تطورات التقص��ي الوبائي 
عالمي��ًا واالس��تعدادات للتعام��ل مع أي مس��تجدات بهذا 

الشأن.
وكان المجلس قد اطلع في اجتماعه االعتيادي األس��بوعي 
برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء، على تقرير مرفوع م��ن وزيرة الصحة حول 
آخر مس��تجدات ظهور »جدري القردة« ف��ي بعض البلدان، 

حيث اطمأن المجلس على خلو البحرين منه.
كما اطلع المجلس على سير العمل في المرحلة الثانية من 
مش��روع مبنى المس��افرين الجديد بمطار البحرين الدولي، 
والخطط المس��تقبلية لوزارة المواص��ات واالتصاالت في 

مجال النقل الجوي والبري وآخر مستجدات جسر الملك حمد 
ومراحل العمل في مشروع »مترو البحرين«.

ووافق المجلس على تنفيذ 19 مخططًا معتمدًا وفق أحكام 
اس��تماك العق��ارات للمنفعة العام��ة بمختلف محافظات 
للتنمي��ة  الازم��ة  المس��احات  توفي��ر  به��دف  المملك��ة 

العمرانية.
كما وافق المجلس على مش��روع قرار بإعادة تش��كيل لجنة 
متابع��ة تنفي��ذ الخطة الوطني��ة لكفاءة الطاق��ة والخطة 
الوطني��ة للطاق��ة المتج��ددة ومبادراتهم��ا، وعلى مذكرة 
تفاه��م بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء 
المصري��ة، والت��ي ته��دف إلى وض��ع إطار عم��ل للتعاون 
الثنائي في مجاالت األنشطة الفضائية لألغراض السلمية 

وتبادل المعلومات والخبرات. 

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

 دعاوى قضائية 
لتورط قطر باإلرهاب 

»حمد الجامعي«: إجراء 143 ألف 
عملية جراحية خالل 10 سنوات
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محرر الشؤون المحلية «

أكد عدد من المش��اركين في الرحلة الطابية التي 
قام به��ا الطاب البحرينيون ع��ام 1953 إلى إقليم 
الزب��ارة، تبعية الزب��ارة للس��يادة البحرينية. وبينوا 
أن وجود رحل��ة طابية من البحري��ن للزبارة ودون 

أي إجراءات أو اس��تخدام جوازات الس��فر، يؤكد على 
الوح��دة الترابية، بين جزر البحري��ن وإقليم الزبارة. 
وقال خالد الزياني وهو أحد الطاب المشاركين في 
الرحلة المدرسية المذكورة »إن الرحات المدرسية 
كان��ت تنظ��م بين ج��زر البحري��ن والزبارة بش��كل 
طبيع��ي، حي��ث إن الزبارة كن��ا نعتبرها ج��زءًا من 

التراب البحريني«.
وأض��اف: »وصلنا الزبارة، وكان هناك مركز ش��رطة 
بحرين��ي، والعل��م البحرين��ي كان مرفوع��ًا فوق��ه، 
فاألرض بحرينية والم��كان بحريني وهذا األمر كان 
طبيعي��ًا ج��دًا، قد يصع��ب على جيل الي��وم معرفة 

ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة«.

الزياني: علم البحرين مرفوعًا فوق مركز الشرطة بالزبارة

 رحلة الطالب البحرينيين تؤكد 
السيادة الخليفية على الزبارة 

 تنفيذ 19 مخططًا للمنفعة العامة 

 مجلس الوزراء: إجراءات احترازية 
من »جدري القردة« ومتابعة تطورات الوباء عالميًا

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

خالل جلسة نقاشية بـ»منتدى دافوس«.. وزير المالية:

البحرين تشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا وتقدمًا ملحوظًا
أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
أس��عار  ارتف��اع  أن  خليف��ة،  آل 
النف��ط العالمي��ة يع��د عام��ًا 
إيجابي��ًا يتطل��ب مع��ه مواصلة 
االقتص��ادي،  التنوي��ع  جه��ود 
الداعم��ة  المب��ادرات  وتعزي��ز 
القطاع��ات  إس��هامات  لزي��ادة 
غير النفطية ف��ي الناتج المحلي 
لأله��داف  وص��واًل  اإلجمال��ي 

التنموية المنشودة.
وق��ال لدى مش��اركته في أعمال 
جلسة نقاش��ية حول آفاق النمو 
االقتص��ادي ف��ي البحرين ودول 
المنطقة، ضمن فعاليات منتدى 
داف��وس االقتص��ادي العالم��ي 
البحري��ن  مملك��ة  إن   ،2022
تش��هد نموًا اقتصادًيا متسارعًا 
وتقدمًا ملحوظًا، منوهًا بالجهود 
الت��ي تبذله��ا المملك��ة لدع��م 

واألفكار  واالبت��كارات  المبادرات 
اإلبداعية للعنصر البش��ري، بما 
يسهم في الدفع بعجلة التنمية 
م��ن  مزي��ٍد  نح��و  االقتصادي��ة 

التطور والنماء.
وأش��ار إلى أن الخدم��ات المالية 

هي صناع��ة واعدة ف��ي مملكة 
أهمي��ة  إل��ى  الفت��ًا  البحري��ن، 
االس��تثمار في مجاالت  مواصلة 
التكنولوجيا المالية إلسهاماتها 

البارزة في دعم التنمية. 
أم��ا عل��ى صعي��د التح��ّول ف��ي 

الطاق��ة، فق��د أك��د أن البحرين 
اتخ��ذت العدي��د م��ن اإلجراءات 
لتحس��ين حماية البيئة وضمان 
التنمي��ة  تع��زز  بيئ��ة  توفي��ر 
األجي��ال  لصال��ح  المس��تدامة 

القادمة.

 البحرين اتخذت إجراءات عديدة 
لتعزيز التنمية المستدامة لألجيال القادمة

 زيادة مساهمة القطاعات 
غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي

 ارتفاع أسعار النفط العالمية 
عامل إيجابي مع مواصلة التنويع االقتصادي

 االستثمار في مجاالت التكنولوجيا
  المالية ورأس المال البشري 

 القائد العام لقوة الدفاع يبحث 
تأمين المالحة البحرية بالمنطقة
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 إدراج 1800 من أصحاب 
الهمم في سوق العمل

محمد رشاد  «

كش��فت مديرة إدارة دع��م المنظمات األهلية ب��وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة نجوى جناح��ي عن إدراج م��ا يزيد عن 
1800 ش��خص من أصحاب الهمم في س��وق العمل، في ضوء 
الرؤية المستقبلية للبحرين لحصول أصحاب الهمم على مزيد 

من فرص العمل للوصول إلى مرحلة اإلدماج الكلي.
وأضافت خال ورشة عمل افتراضية أمس، أن البحرين تمكنت 
من تحقيق العديد من المكاس��ب لتمكي��ن ذوي اإلعاقة في 
مج��االت العمل المختلفة وحصوله��م على الفرص الوظيفية 
المناس��بة بجان��ب تقدي��م العديد م��ن المحفزات األس��رية 

والدعم اللوجستي.

 الغبار يغطي البحرين.. 
و»المرور« يدعو للحيطة والحذر

تصوير: محمد الشويخ
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 ت��رأس س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مبارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء، 
بقصر القضيبية أمس االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وفي بداي��ة االجتماع، وبمناس��بة الذكرى 
مجل��س  لتأس��يس  واألربعي��ن  الحادي��ة 
التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة، فقد أكد 
مجل��س ال��وزراء أهمي��ة ترس��يخ الجهود 
لمواصل��ة العمل الخليجي المش��ترك بما 
يحق��ق رؤى أصحاب الجاللة والس��مو قادة 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية 
ويلبي تطلع��ات أبناء دول المجلس حاضرًا 
ومس��تقباًل ويدع��م األمن واالس��تقرار في 

المنطقة.
ث��م اطل��ع المجل��س عل��ى تقري��ر مرفوع 
م��ن وزي��رة الصحة ح��ول آخر مس��تجدات 
ظهور »جدري الق��ردة« في بعض البلدان، 
حيث اطم��أن المجلس على خل��و البحرين 
من��ه، وكلف وزارة الصح��ة بمواصلة اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية ومتابعة 
عالمي��ًا  الوبائ��ي  التقص��ي  تط��ورات 
واالس��تعدادات للتعامل مع أي مستجدات 

بهذا الشأن.
كم��ا اطل��ع المجل��س عل��ى س��ير العم��ل 
ف��ي المرحل��ة الثاني��ة من مش��روع مبنى 

المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، 
والخطط المس��تقبلية ل��وزارة المواصالت 
واالتصاالت في مج��ال النقل الجوي والبري 
وآخر مس��تجدات جسر الملك حمد ومراحل 
العم��ل ف��ي مش��روع »مت��رو البحري��ن«، 
وذل��ك من خ��الل اإليجاز ال��ذي قدمه وزير 

المواصالت واالتصاالت.
بعدها، قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانونية والتش��ريعية بشأن مشروع قرار 
بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطني��ة لكفاءة الطاق��ة والخطة الوطنية 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
القانونية التشريعية بشأن مذكرة تفاهم 
بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة 
الفضاء المصرية، والت��ي تهدف إلى وضع 
إط��ار عم��ل تع��اون ثنائ��ي ف��ي مجاالت 
األنش��طة الفضائي��ة لألغراض الس��لمية 

وتبادل المعلومات والخبرات.

للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
مذك��رة  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
للثقاف��ة  البحري��ن  هيئ��ة  بي��ن  تفاه��م 
واآلث��ار وأكاديمي��ة ألبرتينا ف��ي إيطاليا، 
والتي تهدف إلى تش��جيع التبادل الثقافي 

والتعاون في مجاالت الفنون.
للمش��اريع  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة بش��أن طلب 
الموافقة عل��ى تنفيذ 19 مخططًا معتمدًا 
وفق أحكام اس��تمالك العق��ارات للمنفعة 
المملك��ة  محافظ��ات  بمختل��ف  العام��ة 
به��دف توفير المس��احات الالزمة للتنمية 

العمرانية.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .5
القانونية والتش��ريعية بشأن رد الحكومة 
على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس 
الن��واب. بعد ذلك أخ��ذ المجلس علمًا من 
خالل التقرير المرفوع من وزير المواصالت 
واالتصاالت بشأن المش��اركة في معرض 
ومؤتمر الشرق األوسط للسكك الحديدية 

.2022
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 أهمية ترسيخ الجهود 
لمواصلة العمل الخليجي المشترك
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تنفيذ 19 مخططًا وفق أحكام استمالك المنفعة العامة

 مجلس الوزراء: البحرين خالية 
من »جدري القردة« ومتابعة تطورات الوباء عالميًا

 »المرور« تدعو السّواق ألخذ 
الحيطة والحذر أثناء السياقة

 تهيب اإلدارة العامة للمرور بجميع الس��واق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرًا لموجة 
الغب��ار واألترب��ة المتوقعة مما قد تتس��بب في تدني مس��توى الرؤية من حي��ث االلتزام 
بالمس��ار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة األمان والتجاوز الصحيح وعدم االنشغال 

بغير الطريق، مع تمنياتنا بالسالمة للجميع.

»خفر السواحل« تفتتح الدورة 
التأسيسية لألفراد ودورة السباحة

افتتح آمر الش��ؤون القانونية بقيادة خفر الس��واحل العقيد يوس��ف الس��بيعي، 
الدورة التأسيس��ية لألفراد األولى، ودورة الس��باحة التأسيسية 13 المنعقدتان 

بجناح التدريب البحري بقيادة خفر السواحل.
وأش��ار آمر الش��ؤون القانونية إلى أن أهداف ومخرجات ال��دورات تأتي في إطار 
الخطة الس��نوية لرفع كفاءة منتس��بيها، واالرتقاء بكوادر قيادة خفر الس��واحل 
والجه��ات األمنية ذات الصل��ة للقيام بمهامهم على أكم��ل وجه وتوفير األمن 

والسالمة ألفراد المجتمع.
وتس��تمر الدورة التأسيس��ية لألفراد لمدة 11 أس��بوعًا، وتنقسم إلى مرحلتين، 
المرحل��ة األولى وه��ي المرحلة النظرية وتش��مل المواد التخصصي��ة البحرية 
»الس��المة البحرية، إش��غال الخرائط البحرية، قانون منع التصادم، المخطاف، 
العق��د والتخاريز، االتص��االت، المد والج��زر، كتابة التقاري��ر األمنية وعدد من 
الم��واد القانوني��ة. والمرحلة الثانية وه��ي المرحلة العملية وتش��مل معاينة 
مس��رح الجريمة، اعتراض وتفتيش الس��فن ومكافحة تهري��ب المخدرات، فك 

وتركيب السالح والرماية«.
بينما تستمر دورة السباحة التأسيسية لمدة أسبوعين وتشمل تمارين اللياقة 

البدنية، وأساسيات السباحة.

أك��دت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح على 
أهمي��ة تكات��ف دول العال��م كفريق واحد 
للتص��دي لألوبئة الحالية كج��دري القرود 

والتهاب الكبد الحاد لدى األطفال. 
ج��اء ذلك فى كلمة ألقتها لدى ترؤوس��ها 
وف��د مملكة البحرين المش��ارك في أعمال 
ال��دورة ال���75 لجمعية الصح��ة العالمية، 
الت��ي ب��دأت أعمالها ي��وم 22 مايو بقصر 
األم��م في »جنيف«، حيث أكدت الوزيرة في 
بيان مملكة البحرين في المناقشة العامة 
للجمعية تحت موض��وع »الصحة من أجل 
الس��الم، والس��الم من أجل الصحة«، على 
أن »الصحة والسالم وجهان لعملة واحدة، 
والبد لنا كقادة في مجال الصحة أن نسعى 
لتحقيقهم��ا معًا من خ��الل تنفيذ البرامج 
الت��ي تحقق اإلنصاف وإدم��اج الجميع، وأن 
ندعم تبّن��ي المب��ادرات المع��ّززة لحقوق 
اإلنسان، ونتكاتف من أجل إقامة الشراكات 
لمعالجة الظروف التي تؤدي ألي شكل من 

أشكال عدم المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة البحرين قد 
خط��ت خطوات واس��عة نحو بل��وغ الصحة 
للجمي��ع على المس��توى الوطني، من خالل 
تنفي��ذ ح��زم التغطي��ة الصحية الش��املة 
وإزال��ة المخاط��ر وحش��د الم��وارد، مبينة 
اهتم��ام قي��ادة المملكة بتكثي��ف العمل 
عل��ى المس��توى الدولي من أج��ل الحفاظ 
عل��ى األرواح وتحقي��ق الس��الم وذل��ك من 
خ��الل إنش��اء مرك��ز الملك حم��د العالمي 
للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك 
حمد لدراس��ات حوار األديان والتعايش في 
جامعة س��ابيانزا، بالجمهوري��ة اإليطالية 
الذي يهدف لنش��ر رس��الة السالم كأساس 
للعالق��ات الدولية وتعزيز قي��م التعايش 
الس��لمي، وأكاديمية محمد ب��ن مبارك آل 

خليف��ة للدراس��ات الدبلوماس��ية الهادفة 
إلى بناء قدرات الممارس��ين الدبلوماسيين 
حديثه��ا  واختتم��ت  الش��أن.  ه��ذا  ف��ي 
باإلش��ادة بمب��ادرة الصح��ة العالمية من 
أجل الس��الم المعروضة على جدول أعمال 
الجمعي��ة، داعي��ة كاف��ة الدول إل��ى تبني 
أدوارها وتس��خير أدواته��ا لتحقيق الصحة 
أهمي��ة  عل��ى  ومؤك��دة  مع��ًا،  والس��الم 
العمل كفريق واحد م��ع المنظمة لتحقيق 
الدروس المستفادة من جائحة كورونا في 
التحضي��ر للجوائ��ح المقبلة ب��دءًا باإلبالغ 
بس��رعة وش��فافية ع��ن أي وض��ع صح��ي 
مثي��ر للقلق ولع��ل آخرها م��رض التهاب 
الكب��د الح��اد والوخيم المجه��ول المصدر 
لدى األطفال وج��دري القرود. وكان رئيس 
ال��دورة وزير الصحة الجيبوت��ي ألقى كلمة 
في الجلس��ة االفتتاحي��ة، إيذان��ًا بافتتاح 
أعم��ال جمعية الصح��ة العالمي��ة، تبعه 
اعتماد جدول األعم��ال وتوزيع البنود على 
اللجنتين الرئيس��يتين، واإلشارة إلى تقرير 

المجل��س التنفيذي عن دورتيه التاس��عة 
واألربعي��ن بع��د المائة والخمس��ين بعد 
المائة، فيما عرض المدير العام لمنظمة 
أدهان��وم  تي��دروس  العالمي��ة  الصح��ة 
غيبريس��وس في كلمته إنجازات المنظمة 
في فترة واليته والوضع الحالي والتطلعات 
المس��تقبلية للمنظم��ة. ويتضمن جدول 
أعمال الدورة تصميم السياس��ات الخاصة 
بالنظم والخدمات الصحية وتسليط الضوء 
على القضايا الصحية العامة واالس��تجابة 
والتأهب للطوارئ ومن ضمنها ملف جائحة 
كورونا. ويطرح المش��اركون قضايا صحية 
للطوارئ  واالس��تجابة  كالتأه��ب  عدي��دة 
الصحي��ة واالتفاقي��ة العالمي��ة لمكافحة 
التب��غ وس��بل الوقاي��ة من األم��راض غير 
السارية ومكافحتها والقضاء على سرطان 
عنق الرحم واالستراتيجية العالمية بشأن 
صحة الف��م والوقاية من الس��منة وتعزيز 
الصح��ة النفس��ية وغيرها م��ن المواضيع 

الصحية الهامة.

في كلمتها أمام الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية

 فائقة الصالح: أهمية تكاتف 
العالم للتصدي لجدري القرود

 افتتاح حلقة عمل »مخاطر 
اإلرهاب البيولوجي وسبل مراقبته«

افتتح مدير إدارة التدريب العقيد طيار لؤي عبداهلل، حلقة عمل 
»مخاطر اإلرهاب البيولوجي وسبل مراقبته والتمرين بالمحاكاة 
لتعزيز سبل منع الحوادث البيولوجية«، بناًء على توجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، التي 
تنظمه��ا إدارة التدري��ب بالتنس��يق مع إدارة الش��ؤون الدولية 
واإلنتربول باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
»اإلنتربول«. ويشرف على الحلقة، مدربين وخبراء من المنظمة 
الدولية للش��رطة الجنائية، وبمش��اركة عدد من منتسبي وزارة 

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في البحرين.
وأك��د مدي��ر إدارة التدري��ب، أن تنظي��م الحلق��ة يأت��ي ضمن 

اس��تراتيجية التطوير والتحدي��ث التي يتبناها وزي��ر الداخلية، 
وتلقى متابعة مس��تمرة م��ن قبل رئيس األم��ن العام بهدف 
االرتقاء بأداء منتس��بي الوزارة، مؤك��دًا أهمية تنظيم مثل هذه 
الحلق��ات وورش العم��ل لم��ا لها من أه��داف وغاي��ات إيجابية 

تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة.
وأش��اد بالتعاون القائم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
ودوره��ا في تعزي��ز الروابط، األمر الذي ُيهي��ئ الظروف لتبادل 
الخبرات والمعرفة في مجال تعزيز الوعي بالمخاطر والتهديدات 
الحالي��ة لإلره��اب البيولوج��ي والنهوض بمس��توى الوعي بين 
أجهزة إنفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته خالل الحوادث 

البيولوجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1007275
https://alwatannews.net/article/1007275
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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ناصر بن حمد يتلقى مزيدًا من التهاني ببطولة »مونتل سينو«
هن��أ رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة، س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب قائ��د الفريق الملك��ي للقدرة، بمناس��بة تتويج 
س��موه بلقب بطولة »مونتل س��ينو« الدولية لس��باقات 
الق��درة لمس��افة 160 ك��م، وما حقق��ه فرس��ان الفريق 

الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
ورفع س��مو الش��يخ خالد بن محمد بن س��لمان آل خليفة 
مستش��ار صاح��ب الجالل��ة المل��ك المفدى أس��مى آيات 
 التهان��ي والتبري��كات إلى س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب قائ��د الفريق الملك��ي للقدرة، بمناس��بة تتويج 
س��موه بلقب بطول��ة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات 
الق��درة لمس��افة 160 ك��م، وما حقق��ه فرس��ان الفريق 

الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان أن هذا اإلنجاز 
البحرين��ي جاء بفض��ل من اهلل ودعم مس��تمر من حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، ومس��اندة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، منوهًا س��موه بجهود 
س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد ف��ي تعزيز س��ّجل الرياضة 
الحاف��ل لمملكة البحرين بما يس��هم في ترس��يخ مكانة 

الرياضة البحرينية على مستوى العالم. 
كم��ا ّثمن س��موه الجهود الت��ي يبذلها الفري��ق الملكي 
للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد في الس��باق، 
وم��ا يحقق��ه من إنجازات مش��رفة تس��هم في رفع اس��م 
مملكة البحرين في مختلف المحافل الرياضية، معربًا عن 
تمنّياته لس��موه دوام التوفيق والنجاح في قيادة الرياضة 

البحرينية نحو المزيد من النجاحات العالمية.
وهنأ مستش��ار جاللة الملك المفدى للشؤون االقتصادية 
حس��ن فخرو سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد 
الفري��ق الملك��ي للقدرة، بمناس��بة تتويج س��موه بلقب 
بطولة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات القدرة لمسافة 
160 ك��م والت��ي أقيم��ت ف��ي إيطاليا وما حققه فرس��ان 
الفري��ق الملكي من نتائج متقدمة في س��باقات البطولة 
والتي تجس��د م��ا وصل��ت إلي��ه الرياض��ة البحرينية من 
مس��تويات كبيرة بفضل ما تحظى به من رعاية س��امية 
من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 عاهل الب��الد المفدى متمني��ًا للجميع التوفي��ق والنجاح.
وهنأ مستش��ار جاللة الملك لش��ؤون الش��باب والرياضة 
صالح بن عيس��ى بن هندي المناعي، س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناس��بة 
حصول س��موه على المركز األول في سباق 160 كم ضمن 
بطول��ة مونت��ل س��ينو الدولية للق��درة الت��ي أقيمت في 

إيطاليا.
وهنأ س��مو الشيخ سلمان بن راش��د بن عيسى آل خليفة، 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد بن عيس��ى آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة قائ��د الفريق الملكي 
للقدرة بمناسبة حصول سموه على المركز األول في سباق 

مونتل سينو اإليطالي. 
ورفع س��مو الش��يخ نواف بن راش��د بن عيس��ى آل خليفة 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لس��مو الشيخ ناصر بن 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة لتتويج سموه بلقب 
بطولة مونتا س��ينو اإليطالي لس��باقات الق��درة وحصول 
الفريق الملكي للقدرة على نتائج متقدمة ومشرفة خالل 

البطولة.
كما رفع سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة، 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لس��مو الشيخ ناصر بن 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة قائ��د الفريق الملك��ي للقدرة، بمناس��بة نيله 
المركز األول في س��باق مونتل س��ينو اإليطالي وما حققه 

فرسان الفريق من نتائج متقدمة ومشرفة.
ورف��ع نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
التمييز المستش��ار عبداهلل بن حس��ن البوعينين بأسمى 
آيات التهان��ي وخالص التبريكات إلى اللواء الركن س��مو 
الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشئون الش��باب قائد الفريق الملكي 
للق��درة حفظ��ه اهلل وذلك بمناس��بة حصول س��موه على 
المركز األول في س��باق 160 كم في بطولة مونتل س��ينو 

الدولية لسباقات القدرة.
وهنأ وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف، س��مو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بمناسبة حصول س��موه على المركز األول في سباق 160 
كم في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة التي 
أقيمت في إيطاليا، وما حققه فرس��ان الفريق الملكي من 

نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
وهنأ المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الش��باب قائد الفريق الملكي 
للق��درة، بمناس��بة حصول س��موه على المرك��ز األول في 
سباق 160 كم في بطولة )مونتل سينو( الدولية لسباقات 
الق��درة، والنتائج المش��رفة التي حققها فرس��ان الفريق 
الملكي في السباقات الثالثة التي ضمتها بطولة إيطاليا.
و هنأ الش��يخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون 
السياس��ية واالقتصادية بديوان ولي العهد، سمو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة 
بمناس��بة تتوي��ج س��موه بلقب بطول��ة )مونتل س��ينو( 
الدولية لس��باقات القدرة لمس��افة 160 ك��م، وما حققه 
فرس��ان الفري��ق الملكي من نتائج متقدمة في س��باقات 

البطولة.
وأعرب رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ 
هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، عن التهاني والتبريكات 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للش��باب والرياضة قائ��د الفريق الملكي 
للقدرة، بمناس��بة ف��وز س��موه بالمركز األول في س��باق 
مونتل س��ينو اإليطالي الدولية لس��باقات القدرة لمسافة 
160 كم، والنتائج المش��ّرفة التي حققها الفريق الملكي 

في سباقات البطولة.
وهن��أ وكي��ل البحوث والمش��اريع بمكت��ب رئيس مجلس 
الوزراء حمد يعقوب المحميد، س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة، بحصول سموه على 
المركز األول في سباق 160 كم في بطولة »مونتل سينو« 
الدولي��ة لس��باقات الق��درة، باإلضافة للنتائ��ج المتميزة 
لفرسان الفريق الملكي في مختلف سباقات البطولة التي 

أقيمت في إيطاليا. 
وهن��أ الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية محمد علي القائد، سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة قائد 
الفري��ق الملك��ي للقدرة، بما تحقق من إنجاز مش��رف في 

بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة.
وهنأ الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية ش��ؤون الخيل يوسف 
أحمد العيس��ى، س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب 
قائد الفريق الملكي للقدرة بمناس��بة تتويج سموه بلقب 
بطولة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات القدرة لمسافة 
160 ك��م، وما حققه فرس��ان الفريق الملك��ي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة.
وهنأ رئي��س االتحاد البحرين��ي لكرة اليد علي إس��حاقي، 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب والرياضة قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه بالمركز األول في 
س��باق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات 
القدرة التي أقيمت في إيطاليا، وما حققه فرس��ان الفريق 

الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
ورف��ع رئي��س االتحاد البحرين��ي للرياضة للجميع عيس��ى 
عبدالرحي��م أس��مى آي��ات التهاني والتبريكات إلى س��مو 
الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الش��باب قائد الفريق الملكي 
للقدرة، بمناس��بة حصوله على لقب بطولة مونتل س��ينو 

الدولية لسباقات القدرة.
ورفع الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور 
أحم��د األنص��اري، التهاني والتبريكات إلى س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد بن عيس��ى آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة بمناس��بة 
فوز س��موه بالمركز األول في سباق مونتل سينو اإليطالي 

الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم.
وهنأت الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
الكريمة »دانات« نورة جمش��ير، س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
قائد الفريق الملكي للقدرة، بحصول س��موه على المركز 
األول في س��باق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية 

لسباقات القدرة.
وق��دم الرئيس التنفي��ذي لهيئة الكهرباء والماء الش��يخ 
ن��واف بن إبراهي��م آل خليف��ة، التهان��ي والتبريكات إلى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة، بمناسبة تتويج س��موه بلقب بطولة 
»مونتل س��ينو« الدولية لس��باقات القدرة لمس��افة 160 
كم، وما حققه فرس��ان الفريق الملكي من نتائج متقدمة 

ومشرفة خالل البطولة.
وهنأ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، جمال 
العلوي، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة تتويج س��موه بلق��ب بطولة 
)مونتل سينو( الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، 
وما حققه فرس��ان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في 

سباقات البطولة.
وهنأ وكيل وزارة الصحة وليد المانع، س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بمناس��بة فوز سموه بالمركز األول في سباق 160 كم في 
بطولة مونتل س��ينو الدولية لسباقات القدرة التي أقيمت 
في إيطاليا، والنتائج المشرفة التي حققها الفريق الملكي 

في سباقات البطولة.
وهن��أ القائ��م بأعمال األمي��ن العام المس��اعد للمجلس 
األعلى للش��باب والرياضة مروان كمال سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بفوز س��موه بالمركز األول في سباق 160 كم في بطولة 
مونتل س��ينو الدولية لس��باقات القدرة الت��ي أقيمت في 

إيطاليا.
وهنأ وكيل وزارة شؤون اإلعالم الدكتور عبدالرحمن محمد 
بحر، س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب قائد الفريق 
الملكي للقدرة بمناس��بة حصول سموه على المركز األول 
في س��باق 160 كم ضمن بطولة )مونتل س��ينو( الدولية 
للق��درة، باإلضاف��ة للنتائ��ج المتميزة لفرس��ان الفريق 
الملك��ي في مختل��ف س��باقات البطولة الت��ي أقيمت في 

إيطاليا.
وتلق��ى س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد 
الفريق الملكي برقي��ة تهنئة من األمين العام للمحكمة 
الدس��تورية الدكت��ور الش��يخ صب��اح بن حم��د آل خليفة 
بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة مونتل سينو الدولية 

لسباقات القدرة.
وأعرب األمين العام للمحكمة الدستورية في البرقية عن 
خال��ص التهاني والتبريكات إلى س��مو الش��يخ ناصر بن 

حمد آل خليفة بهذا اإلنجاز الكبير.
ورفع��ت األمينة العام��ة لمجلس التعلي��م العالي ونائبة 
رئي��س مجلس أمن��اء مجل��س التعليم العال��ي الدكتورة 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة أس��مى آيات 
التهاني والتبريكات إلى س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد آل 
خليف��ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة بحصول سموه على 

المركز األول في س��باق 160 كم في بطولة مونتل س��ينو 
الدولية لسباقات القدرة.

وهنأت الرئي��س التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
الدكتورة جليلة الس��يد، س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب قائ��د الفريق الملك��ي للقدرة، بمناس��بة تتويج 
س��موه بلقب بطول��ة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات 
الق��درة لمس��افة 160 ك��م، وما حّقق��ه فرس��ان الفريق 

الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
وتلقى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب قائد الفريق 
الملكي، برقية تهنئة من الدكتور الش��يخ صباح بن حمد 
آل خليف��ة األمين العام للمحكمة الدس��تورية بمناس��بة 
تتويج سموه بلقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات 
الق��درة. وأعرب األمي��ن العام للمحكمة الدس��تورية عن 
 خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة بهذا اإلنجاز الكبير.
ورف��ع العض��و المنت��دب لش��ركة العربية لبن��اء وإصالح 
السفن »أس��ري« المهندس مازن محمد مطر أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد بن 
عيس��ي آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة حفظه اهلل بمناسبة 

فوز سموه بلقب )مونتل سينو الدولية( لسباقات القدرة.
وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة »اإلبداع للتمويل متناهي 
الصغر – البحرين« الدكتور خالد وليد الغزاوي سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة، ممثل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة قائد الفري��ق الملكي للقدرة، بحصول س��موه 
على المركز األول في س��باق 160 كم ف��ي بطولة مونتل 

سينو الدولية لسباقات القدرة.
ورفعت الرئي��س التنفي��ذي لهيئة التخطي��ط والتطوير 
العمراني نوف عبدالرحمن جمش��ير، أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لس��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد 
الفري��ق الملك��ي للق��درة بمناس��بة حصول س��موه على 
المرك��ز األول في س��باق 160 كم ضم��ن بطولة )مونتل 
س��ينو( الدولية للقدرة، وما حققه فرسان الفريق الملكي 

من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
وتق��دم األمين الع��ام لمجلس النواب المستش��ار راش��د 
محم��د بونجمة بخال��ص التهاني والتبريكات إلى س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة قائ��د الفريق الملكي للقدرة، بمناس��بة تتويج 
س��موه بلقب بطول��ة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات 
القدرة لمسافة 160 كم، وما حققه فرسان الفريق الملكي 

من نتائج متقدمة ومشرفة خالل البطولة.
وق��دم رئيس مجل��س إدارة ن��ادي المحرق الش��يخ أحمد 
ب��ن علي بن عبداهلل آل خليفة باس��مه ونياب��ة عن كافة 
منتس��بي النادي خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة، 
وذل��ك بمناس��بة اإلنج��از المتمي��ز ال��ذي حققه س��موه 
بتتويجه بلق��ب بطولة مونتل س��ينو الدولية لس��باقات 
الق��درة لمس��افة 160 ك��م، إضافة إلى ما حققه فرس��ان 
الفري��ق الملكي من نتائج متقدمة ومميزة في س��باقات 

البطولة.
وهن��أ الرئي��س التنفيذي للهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء 
الدكتور محمد إبراهيم العس��يري، س��مو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة 
تتويج سموه بلقب بطولة )مونتل سينو( الدولية لسباقات 
القدرة لمسافة 160 كم، وما حققه فرسان الفريق الملكي 

من إنجاز ونتائج متقدمة في سباقات البطولة.
ونوه العسيري باإلنجازات والبطوالت التي حققها الفريق 
الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد ودور 
س��موه الب��ارز في تطوير رياض��ة الفروس��ية والخيل على 
المس��تويين اإلقليمي والعالمي، وهي إنجازات تعد محل 

فخر واعتزاز.
واع��رب عن خال��ص تمنياته لس��موه ولفرس��ان الفريق 
الملك��ي للق��درة ب��دوام التوفي��ق والنجاح ف��ي مواصلة 
تطوير الحركة الرياضية ورفع أس��م مملك��ة البحرين في 

المسابقات الدولية.
وهن��أ نائب رئي��س المجل��س األعلى للش��باب والرياضة 
الش��يخ دعيج بن س��لمان آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بمناس��بة فوز سموه بالمركز األول في سباق 160 كم في 
بطولة مونتل س��ينو الدولية لسباقات القدرة التي أقيمت 
ف��ي إيطاليا، وما حققه فرس��ان الفريق الملكي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة.
وأكد الش��يخ دعيج بن س��لمان آل خليفة على أن البحرين 
أضح��ت رائدة على المس��توى الرياض��ي بفضل االهتمام 
والدعم ال��ذي يوليه حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
حفظه اهلل ورعاه للرياضة والرياضيين، مشيرًا إلى الرعاية 
الت��ي يوليها جاللته لرياض��ات الخيل والفروس��ية والتي 

جعلت من المملكة في مصاف دول المقدمة عالميًا.
وبي��ن الش��يخ دعيج ب��ن س��لمان آل خليفة أن فوز س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة مونتل سينو 
الدولية لس��باقات القدرة، تعد إضافة على س��جل س��موه 
المرصع باإلنجازات والبط��والت العالمية في عالم القدرة 
والفروسية، مشيرًا إلى أن الفوز اإلنجاز هذا عزز من مكانة 
المملك��ة والفريق الملك��ي للقدرة على صعيد س��باقات 

القدرة العالمية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح.
وهن��أ رئيس المراس��م الملكي��ة اللواء الرك��ن خليفة بن 
أحم��د الفضالة، س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب 
قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه بلقب 
بطولة )مونتل س��ينو( الدولية لس��باقات القدرة لمسافة 
160 ك��م، وما حققه فرس��ان الفريق الملك��ي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة.
وأش��اد رئيس المراس��م الملكية بدعم واهتمام حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه للحركة الش��بابية 
والرياضي��ة وتوفير جميع اإلمكاني��ات لمواصلة تحقيق 

اإلنج��ازات ورفع اس��م البحرين عاليًا ف��ي كافة المحافل 
الرياضية. 

ونوه باإلنجازات والبطوالت التي حققها الفريق الملكي 
للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر ومعرب��ًا عن خالص 
تمنياته لسموه وللفريق الملكي للقدرة بدوام التوفيق 

والنجاح.
ورفع رئي��س مجلس إدارة ش��ركة االتصاالت الس��لكية 
والالسلكية »بتلكو« الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة، 
إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب والرياضة 
قائ��د الفري��ق الملكي للق��درة وذلك بمناس��بة حصول 
سموه على المركز األول » لسباقات القدرة لمسافة 160 
ك��م في العاصم��ة اإليطالية روما ف��ي بطوله » مونتل 

سينو الدولية للقدرة«.
وأك��د أن ه��ذا اإلنجاز الجديد لس��موه حفظ��ه اهلل يأتي 
اس��تمرارًا لمس��يرة اإلنجازات المتواصل��ة للرياضة في 
مملكة البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية مستمرة 
من ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، ودعم 
مس��تمر من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، والذي ع��زز من المكانة المتقدمة التي وصل إليها 
الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
وأش��ار كذلك إلى دور إنجازات سموه في رفع اسم مملكة 
البحري��ن في مختل��ف المحاف��ل الرياضي��ة، معربًا عن 
تمنيات��ه لس��موه دوام التوفي��ق والنجاح ف��ي مواصلة 

تحقيق اإلنجازات العالمية.
ورفع سمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة، 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ ناصر بن 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئي��س المجل��س األعلى 
للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة 
تتويج سموه في بطولة مونتل سينو اإليطالي لسباقات 

القدرة لمسافة 160 كم.
وعبر س��موه عن بالغ الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز لسمو 
الش��يخ ناصر بن حم��د والفريق الملكي للق��درة، والذي 
يدل على دعم س��موه للش��باب البحرين��ي ومواصلة رفع 
اس��م مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، ودعم 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك مملكة البحري��ن المفدى حفظ��ة اهلل ورعاه لهذه 

الرياضة األصيلة.
متمنيًا س��موه لس��مو الش��يخ ناصر بن حمد مزيدًا من 
النجاحات وتحقيق اإلنجازات الت��ي يفخر بها جميع أبناء 

الوطن.
وهنأ رئيس جهاز الخدم��ة المدنية أحمد بن زايد الزايد 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعم��ال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب والرياضة قائد 
الفري��ق الملك��ي للقدرة بمناس��بة حصول س��موه على 
المرك��ز األول ف��ي س��باق 160 كم في بطول��ة »مونتل 
سينو« الدولية لسباقات القدرة التي أقيمت في إيطاليا، 
وما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في 

سباقات البطولة.
وقال إن هذا اإلنجاز الذي تحقق جاء بدعم ورعاية حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى للرياضة البحرينية، والمتابعة المستمرة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجميع األنشطة 
الرياضية خاصة في مجال رياضة سباق القدرة وإيصالها 

إلى منصات التتويج عالميًا.
وأض��اف الزاي��د ب��أن ه��ذا اإلنجاز يع��د فخ��رًا للمملكة 
وتحقيقًا لتطلعات ورؤية المملكة في تطوير المس��يرة 
الرياضية لرفع راية البحرين في جميع المحافل الدولية، 
متمنيًا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المزيد من 

التوفيق والنجاح في كافة المجاالت.
رفع رئي��س االتحاد البحرين��ي للرياضة للجميع عيس��ى 
عبدالرحيم أس��مى آيات التهاني والتبريكات إلى س��مو 
الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
للقدرة، بمناسبة حصوله على لقب بطولة مونتل سينو 

الدولية لسباقات القدرة.
وأش��اد برعاية ودعم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المف��دى، للرياضة 
البحرينية ورياضة القدرة، الذي كان له األثر الكبير على 
حص��د اإلنج��ازات المحلية والعالمية، والذي س��اهم في 
جع��ل البحرين رائدة في رياضة الق��درة بكافة المحافل 

الدولية.
وأكد أن س��مو الش��يخ ناصر بن حمد مّكن البحرين من 
الري��ادة في مجال الرياض��ة، ليترجمها بالذهب واعتالء 
منصات التتويج، م��ن خالل دعمه المتواصل واهتمامه 
بمخرج��ات الرياضة، ورعايته ش��خصيًا للرياضيين، وهو 
دوم��ًا المله��م األول للرياضيين البحرينيي��ن، والعالمة 

الفارقة في تاريخ الرياضة البحرينية.
وهنأ الرئي��س التنفيذي لمجلس التنمي��ة االقتصادية 
خال��د حميدان، س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
قائد الفريق الملكي للقدرة بحصول س��موه على المركز 
األول في س��باق 160 كم ضمن بطولة »مونتل س��ينو« 
الدولي��ة للقدرة، وعلى إنج��از مملكة البحرين بما حققه 
فرس��ان الفريق الملكي م��ن نتائج ممي��زة في مختلف 

سباقات البطولة المقامة في إيطاليا.
وأكد على أن مث��ل هذه اإلنجازات الت��ي يحققها أبطال 
البحرين يعكس المس��توى التق��دم الذي بلغته الحركة 
الرياضي��ة ومنه��ا رياض��ة الفروس��ية ف��ي ظ��ل العهد 
الميمون لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، وبدعم كريم من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن هذه اإلنجازات الرياضية ستستمر بإذن اهلل في 
ظ��ل الدور المهم والملهم الذي يقوم به س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ساهم في تحفيز وتعزيز 
الق��درات واإلمكاني��ات الرياضي��ة التي يجس��دها أبناء 
البحرين على كافة األصعدة، متمنيًا لس��موه مزيدًا من 
النج��اح والتوفيق في قيادة رياضة الفروس��ية البحرينية 

والحركة الرياضية في المملكة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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محرر الشؤون المحلية «

أكد عدد من المشاركين في الرحلة 
الطالبي��ة الت��ي ق��ام به��ا الطالب 
البحريني��ون عام 1953 إل��ى إقليم 
الزب��ارة، وع��دد مم��ن عاص��ر من 
شارك في تلك الرحلة تبعية الزبارة 
للسيادة البحرينية. وبينوا أن وجود 
رحل��ة طالبية من البحري��ن للزبارة 
اس��تخدام  دون  إج��راءات  أي  ودون 
جوازات الس��فر، يؤكد على الوحدة 
الترابي��ة، بي��ن إقليم الزب��ارة وجزر 
البحري��ن. وق��ال خال��د ب��ن راش��د 
الزياني وهو أحد الطالب المشاركين 
ف��ي الرحلة المدرس��ية الت��ي زارت 
الزب��ارة في عام 1953 »إن الرحالت 
المدرس��ية كان��ت تنظم بي��ن جزر 
البحري��ن والزبارة بش��كل طبيعي، 
حي��ث إن الزبارة كن��ا نعتبرها جزءًا 

من التراب البحريني«.
وأضاف الزياني: »وصلنا إلى الزبارة، 
وكان هن��اك مركز ش��رطة بحريني، 
والعلم البحريني كان مرفوعًا فوقه، 
فاألرض بحريني��ة والمكان بحريني 
وه��ذا األم��ر كان طبيعيًا ج��دًا، قد 
يصع��ب عل��ى جي��ل الي��وم معرفة 
ذل��ك أو توقع��ه، ولك��ن ه��ذه هي 

الحقيقة«.
وتاب��ع الزيان��ي: »عندما نس��تذكر 

الزبارة علينا التأكيد على أن الكثير 
م��ن القبائ��ل والعوائ��ل البحرينية 
كانت تس��كن في اإلقلي��م وتتنقل 
م��ا بي��ن ج��زر البحري��ن والزب��ارة، 
مثلم��ا ينتق��ل اليوم أبن��اء المحرق 
عل��ى س��بيل المث��ال للس��كن في 
مدينة حمد بس��بب ظروف معيشية 
وس��كنية معينة، والقبائل الموالية 
للدولة الخليفية، كانت تس��كن في 
محي��ط الزب��ارة وعلى كام��ل تراب 

شبه جزيرة قطر«.
وواصل الزياني: »الزياينة قِدموا إلى 
البحرين في هجرات متعددة برفقة 
ح��كام الدول��ة الخليفي��ة بعد فتح 
ج��زر البحري��ن، وكان هن��اك تواجد 

للزياينة في الزبارة والمحرق«.
وأض��اف الزياني: »كان هناك ش��به 
اعتراف بأن الزب��ارة بحرينية، حيث 
إن القطريي��ن لم يكونوا يتواجدون 
بالزب��ارة أو محيطه��ا، حت��ى بع��د 
 ،1937 ع��ام  »الحريب��ة«  أح��داث 
الزب��ارة بقي��ت بحرينية ول��م يجرؤ 
أحد عل��ى االقتراب منه��ا، وزيارتنا 
له��ا كرحلة مدرس��ية ع��ام 1953 
تؤكد ذل��ك«. وتاب��ع الزياني: »في 
طفولتنا، الزبارة كانت بالنس��بة لنا 
جزءًا من التراب الوطني، كنا نزورها 
في رح��الت مدرس��ية، مثلم��ا يزور 
الطالب اليوم ح��وار أو قلعة الرفاع، 
ونس��عد جدًا بالتواج��د هناك، ولم 

يك��ن هناك أي أحد ف��ي الزبارة غير 
البحرينيين أثناء رحلتنا المدرسية«.

عب��داهلل  الدكت��ور  ق��ال  ب��دوره، 
المطوع: »في عام 1953 أقام طلبة 
القس��م الداخل��ي رحلة إل��ى الزبارة 
برئاس��ة مدي��ر القس��م المرح��وم 
األستاذ يوسف الشيراوي، حيث كان 
األس��تاذ محمد صالح األنصاري من 
ضم��ن الطلبة لمدة أس��بوع، إال أن 
هذه الرحل��ة ُقطعت وع��اد الطلبة 

إلى البحرين«.
م��ن جانب��ه، قال حس��ن ب��ن علي 
الحرب��ي: »إن انتق��ال الط��الب من 
ه��ذا الجزء من البل��د إلى اآلخر دون 
اس��تخدام ج��وازات الس��فر، يؤك��د 

عل��ى الوحدة الترابي��ة، نتحدث هنا 
عن تاري��خ حافل وموث��ق ومعروف 
للقاصي والداني، نتحدث عن مدينة 
بحريني��ة أصيل��ة أنش��أتها الدولة 

الخليفية وكانت عاصمة لها«.
المدين��ة  »تل��ك  الحرب��ي:  وتاب��ع 
حاض��رة  »الزب��ارة«،  المزده��رة 
الثقافة والتجارة والوجهة الرئيسة 
ألي س��فن تدخ��ل الخلي��ج العربي، 
نحن ال نتحدث عن 1937 أو 1953، 
نحن نتحدث عن مئات الس��نين من 

الحضارة والتقدم«.
الخليفية  »الدول��ة  الحربي:  وأضاف 
قدمت أنموذج��ًا في اإلدارة وحماية 
التج��ارة وتأمين المالح��ة البحرية، 
إلى جانب اس��تتباب األمن وتطبيق 
النظ��ام والقان��ون والقي��ام بمهام 
الحديث��ة،  الدول��ة  ومس��ؤوليات 
الدولية،  المعاهدات  أحكام  وتنفيذ 
باإلضاف��ة إل��ى قي��ام نظ��ام حكم 
تكافلي يكف��ل حرية األفراد«. وأكد 

الحربي أن »تلك النجاحات أسهمت 
بش��كل كبير في اس��تقطاب علماء 
وأعي��ان المنطقة وازده��ار التجارة 
واالستقرار السياس��ي واالجتماعي، 
وأنه لوال تدخل البريطاني الغاش��م 
لكان��ت  الخليفي��ة،  الدول��ة  ض��د 
عاصمتنا اليوم الزب��ارة، من يدري، 
والدول��ة  متقل��ب،  الزم��ن  ه��ذا 
الخليفي��ة كان��ت محبوب��ة من قبل 

رعاياها ومواطنيها«.
وبين الحرب��ي أن الزبارة هي مكون 
بحرين��ي أصي��ل، وج��زء م��ن تراب 
المملكة، وأن التاريخ مثل الشمس 
الحق��وق  وأن  بغرب��ال،  يغط��ى  ال 
موثق��ة،  والش��رعية  التاريخي��ة 
فالزب��ارة جزء م��ن البحري��ن وجزء 
أصيل، ولعب��ت دورًا حضاريًا كبيرًا، 
نحن في البحري��ن نعيش على إرث 
الدولة الخليفي��ة التي انطلقت من 
الزبارة، هي مسقط رأسنا جميعًا إن 

صح التعبير«.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

 انتقال الطالب إلى الزبارة دون
 جوازات سفر يؤكد الوحدة الترابية

العوائل البحرينية كانت تسكن في 
اإلقليم وتتنقل بين جزر البحرين والزبارة
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الزياني: عندما وصلنا الزبارة كان علم البحرين مرفوعًا فوق مركز الشرطة

الرحلة الطالبية تؤكد السيادة الخليفية على الزبارة 

حسن الحربيد. عبداهلل المطوعخالد الزياني

بحضور مدير منظمة الصحة العالمية في البحرين

»الخليج العربي« تحتفل باليوم العالمي لطبيب العائلة
احتفل قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب 
والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بالتعاون 
م��ع مكتب منظم��ة الصحة العالمي��ة بالبحرين 
بالي��وم العالم��ي لطبيب العائل��ة بحضور مدير 
مكتب منظم��ة الصح��ة العالمية ف��ي البحرين 
تس��نيم عطاطرة، ونائب رئيس الخدمات الطبية 
بالرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ف��ي وزارة الصح��ة 

الدكتورة منى التحو.
عمي��د  بي��ن  المناس��بة  به��ذه  كلمت��ه  خ��الل 
كلية الط��ب والعل��وم الطبية األس��تاذ الدكتور 
عبدالحليم ضيف اهلل أن على أس��اتذة وأطباء طب 
العائل��ة إدراك التغيرات الت��ي حدثت في العالم 
م��ع موجة الث��ورة الصناعية الرابع��ة وهي ثورة 
المعلوماتية، س��مات هذه المرحل��ة تتمثل في 
جيل جديد من الطالب ه��و جيل التقدم العلمي 

والمعلوماتية التي طالت كل ش��يء بما في ذلك 
القط��اع الصح��ي. وأش��ار عميد كلي��ة الطب إلى 
أن المس��ؤولية كبيرة على الجامعات الستيعاب 
التط��ور التكنولوج��ي واس��تقطاب التكنولوجيا 
الحديث��ة وإدخالها في التعلي��م الطبي. وأعطى 
أمثلة عل��ى التطورات التكنولوجية مستش��هدة 
بالس��اعات الذكية التي بات��ت تعطي معلومات 
متكامل��ة ع��ن المؤش��رات الحيوي��ة، والطباعة 
الحيوي��ة الثالثي��ة الت��ي أصبحت تطب��ع أعضاء 
بش��رية للزراع��ة أو ألغ��راض البح��ث والتعليم. 
كما تط��رق إلى التطور في مج��ال الجينوم الذي 
ب��ات يعطي خريط��ة متكاملة لجينات اإلنس��ان 
وتفاعالت الع��الج واألدوية المختلفة معها. إلى 
جانب تط��ور الجراحات الروبوتي��ة واألتمتة في 

مجال التدخل الطبي.

من جانبها تناول��ت مدير مكتب منظمة الصحة 
العالمية في البحرين الدكتورة تس��نيم عطاطره 
ال��دور اله��ام و المحوري لطبي��ب العائلة في أي 
نظام صح��ي فعال على مس��توى العالم و حاجة 
المنطق��ة إلى عدد أكبر من أطباء الرعاية األولية 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأك��دت نائب رئيس الخدم��ات الطبية بالرعاية 
الصحية األولية ف��ي وزارة الصحة الدكتورة منى 
التحو أن الرعاية الصحية األولية في البحرين في 
تقدم مستمر معتمدة على أطباء العائلة والفرق 
العاملة في مراكزها بش��كل أساسي حيث تقدم 
خدم��ات عالجي��ة ووقائية متمي��زة و أن معظم 
المراك��ز حالي��ًا يغطي فيه��ا الطبي��ب الواحد ما 
يقارب من 2600 عائل��ة متجاوزة بذلك المعدل 

الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

ضمن جهودها لتكثيف أعمال الزراعة والتشجير

تعاون بين بلدية الجنوبية و»الرفاع فيوز« لزيادة الرقعة الخضراء
ق��ام مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية 
المهن��دس عاصم عبداللطيف عب��داهلل بزيارة 
إل��ى مش��روع الرف��اع في��وز يرافقه ع��دد من 
المس��ؤولين ف��ي البلدية، وذلك لبحث س��بل 
التعاون المش��ترك مع كل من رئيس��ة اتحاد 
م��الك الرف��اع في��وز المهندس��ة ري��م أكبري 
والعضو المنتدب بش��ركة الرفاع فيوز ياس��ر 
الراعي، لتنفي��ذ عدد من المش��اريع الزراعية، 
من خالل تكثيف أعمال التش��جير والزراعة في 
داخ��ل منطقة الرفاع في��وز وخارجها باإلضافة 
للش��وارع الرئيس��ة، في إطار تعزيز الش��راكة 
المجتمعية مع الشركات والمؤسسات لتوسيع 

الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الجنوبية.
وتم خ��الل الزيارة زراعة عدد من األش��جار في 
مواقع بالرفاع فيوز، كما تم بحث إنشاء مشاتل 
زراعية في الرفاع فيوز لزي��ادة اإلنتاج الزراعي 
واس��تغالله في أعمال التش��جير في المشاريع 
الت��ي ينفذها الطرفان، حي��ث أوضح مدير عام 
بلدية المنطق��ة الجنوبية أن هن��اك آلية يتم 
على أساسها احتس��اب عدد األشجار التي يتم 
زراعته��ا، كما تم تحدي��د أنواع من األش��جار 
يفضل زراعتها على أن تكون محلية وصديقة 
للبيئ��ة. وأك��د المهندس عاص��م عبداللطيف 
إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية تعمل بشكل 

حثيث ضمن الخطة االس��تراتيجية للتش��جير، 
عل��ى توس��يع نط��اق التش��جير في الش��وارع 
العامة وف��ي المراف��ق التابعة لها، وتش��جع 
الناس للحفاظ عل��ى المزروعات والمبادرة في 
تبن��ي الزراعة المنزلية من خ��الل المحاضرات 
التوعوي��ة ف��ي الم��دارس ومواق��ع التواص��ل 
الفعالي��ات  ف��ي  والمش��اركة  االجتماع��ي، 
واألنشطة التي تعزز من السلوكيات الصديقة 

للبيئة والمحفزة على الزراعة.
وأبدى اس��تعداد البلدية للتع��اون مع مختلف 
المجتم��ع  ومؤسس��ات  والش��ركات  الجه��ات 
المدن��ي ف��ي مب��ادرات ومش��اريع التش��جير، 
وتهيئة المواق��ع التي يمكن اس��تغاللها في 

زي��ادة الرقع��ة الخض��راء، من خ��الل خبراتها 
وإمكاناتها المتاحة في هذا المجال.

وتوجه المدير عام بخالص الش��كر إلى الرفاع 
في��وز على تعاونها ومع البلدية لزيادة الرقعة 
الخضراء ودعمها لجهودها للتوسع في أعمال 

التشجير.
ومن جهتها، اس��تعرضت رئيسة اتحاد مالك 
الرف��اع فيوز المهندس��ة ريم أكب��ري عدد من 
المب��ادرات والمش��اريع الت��ي يت��م تنفيذها، 
ومن بينه��ا زراعة األش��جار وتوزيع الش��تالت 
على الس��كان لزراعتها في البيوت واس��تغالل 
المس��احات لزيادة الرقعة الخض��راء، وتدريب 
طلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية وتشجيعهم 

عل��ى الزراعة والعناية باألش��جار والش��جيرات 
واإلكثار منها، من خالل المحاضرات التوعوية 
والممارس��ة العملية عل��ى أرض الواقع طوال 

العام.
ومن جانب��ه أب��دى العضو المنتدب بش��ركة 
الرفاع فيوز ياس��ر الراعي استعداد الرفاع فيوز 
لدعم االستراتيجية الوطنية للزراعة بالتعاون 
مع بلدية المنطق��ة الجنوبية، من خالل زيادة 

وتي��رة غ��رس األش��جار المعم��رة والصديقة 
للبيئة، وتحفيز س��كان الرفاع فيوز والقاطنين 
فيها على الزراعة بالتنس��يق مع اتحاد المالك 
وكذلك في الش��وارع الرئيس��ة، ش��اكرًا بلدية 
المنطق��ة الجنوبي��ة على تعاونها م��ع الرفاع 
فيوز في هذا المش��روع الوطن��ي المهم والذي 
يس��اهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة 

الحياة والحد من الملوثات واالنبعاثات.

 تنظيم ملتقى الملك
 القائد اإلنسان بنسخته 

الخامسة السبت 

اجتمع��ت مؤخ��رًا اللجن��ة التنظيمية العلي��ا لملتقى الملك 
القائد اإلنس��ان بنس��خته الخامس��ة وال��ذي ينظمه مجلس 
النفيعي سنويًا، للوقوف على جاهزية اإلعداد والتنظيم لهذا 
الحدث الوطني الكبير والذي يسلط الضوء على إنجازات عاهل 
الب��الد المفدى الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل 
ورع��اه بمختلف القطاعات الوطني��ة والتنموية. وقال النائب 
إبراهي��م خالد النفيع��ي بأن العم��ل جار على قدم وس��اق، 
لتنظيم الحدث الس��بت المقبل، بتمام الساعة الثامنة مساء 
بقاعة جلجامش بفندق الغولدن توليب. وأوضح بأن الملتقى 
بنسخته الجديدة، يأتي ذلك اس��تمرار وبتنظيم من مجلس 
النفيعي قبل أربعة أعوام، يس��تحضر من خاللها الشخصيات 
المؤثرة لتس��ليط الضوء واإلش��ارة للمحطات والمنعطفات 
المهم��ة التي قاده��ا العاهل المفدى لرفعة ش��أن الوطن، 
والمواطن البحريني. وأش��ار إلى أن الملتقى الخامس سيركز 
عل��ى الدبلوماس��ية الدولي��ة للخارجي��ة البحريني��ة، والحزم 
االقتصادي��ة الملكية خ��الل فترة الجائحة وخط��ة التعافي، 
والمس��ار الذي قطعه التعليم خالل السنوات األخيرة برعاية 
ملكي��ة كريم��ة، والعم��ل اإلنس��اني واإلغاثي ال��ذي تقوده 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية بالداخ��ل والخارج 
البحريني. ولفت النفيعي إلى أن المتحدثين الرئيسيين هم: 
األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الدكتور 
مصطفى الس��يد، والس��فيرة الس��ابقة في االتحاد األوروبي 
ومملكة بلجيكا بهية الجشي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج، ورئيس جمعية مصارف 

البحرين عدنان يوسف عبدالملك.

مجمع السلمانية يبدأ مباشرة عالجها بشكل فوري

الفنانة وفاء مكي تشكر ولي العهد رئيس الوزراء
ثامر طيفور «

قال��ت الفنانة وفاء مكي، إنها تلق��ت اتصااًل من إدارة 
المستشفيات الحكومية للتوجه إلى مجمع السلمانية 
الطب��ي لبدء تلقي العالج جراء إصابتها بورم وحاجتها 

لعملية مستعجلة الستئصال هذا الورم.
وصرحت ل�»الوطن« أن مجمع السلمانية الطبي اتصل 
بها مس��اء االثني��ن وأبلغها بض��رورة الحضور الفوري 
لمباش��رة العالج، وذلك بعد س��اعات م��ن إطالق نداء 

لوزارة الصحة للتدخل العاجل إلنقاذ حياة الفنانة.
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  عل��ى  حس��ابها  وف��ي 
»إنس��تغرام«: كتبت الفنانة : »أش��كر صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 

رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، عل��ى اهتمامه 
المباش��ر في موض��وع وضعي الصح��ي، وتوفير كافة 
اإلمكاني��ات في مستش��فى الس��لمانية، دمت��م ذخرًا 
للوط��ن والمواطن وه��ذا ليس بغريب على س��موكم 

الكريم«.
وكان��ت الفنانة وفاء مكي أعلنت قبل أس��بوع إصابتها 
ب��ورم من خ��الل صورة نش��رتها عب��ر حس��ابها على 
»إنستغرام«، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير 
داخ��ل إح��دى المستش��فيات، وعلقت عليه��ا بعبارة: 
»دعواتك��م اس��تئصال ورم«. وعق��ب يومين، نش��رت 
صورة أخرى وبدت بوجه ش��احب، وقدمت الش��كر لكل 
من سأل عنها، مشيرة إلى أنها »لم تجِر العملية بعد، 

وأنها تنتظر نتائج الفحوصات«.

 ت��رأس س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مبارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء، 
بقصر القضيبية أمس االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وفي بداي��ة االجتماع، وبمناس��بة الذكرى 
مجل��س  لتأس��يس  واألربعي��ن  الحادي��ة 
التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة، فقد أكد 
مجل��س ال��وزراء أهمي��ة ترس��يخ الجهود 
لمواصل��ة العمل الخليجي المش��ترك بما 
يحق��ق رؤى أصحاب الجاللة والس��مو قادة 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية 
ويلبي تطلع��ات أبناء دول المجلس حاضرًا 
ومس��تقباًل ويدع��م األمن واالس��تقرار في 

المنطقة.
ث��م اطل��ع المجل��س عل��ى تقري��ر مرفوع 
م��ن وزي��رة الصحة ح��ول آخر مس��تجدات 
ظهور »جدري الق��ردة« في بعض البلدان، 
حيث اطم��أن المجلس على خل��و البحرين 
من��ه، وكلف وزارة الصح��ة بمواصلة اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية ومتابعة 
عالمي��ًا  الوبائ��ي  التقص��ي  تط��ورات 
واالس��تعدادات للتعامل مع أي مستجدات 

بهذا الشأن.
كم��ا اطل��ع المجل��س عل��ى س��ير العم��ل 
ف��ي المرحل��ة الثاني��ة من مش��روع مبنى 

المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، 
والخطط المس��تقبلية ل��وزارة المواصالت 
واالتصاالت في مج��ال النقل الجوي والبري 
وآخر مس��تجدات جسر الملك حمد ومراحل 
العم��ل ف��ي مش��روع »مت��رو البحري��ن«، 
وذل��ك من خ��الل اإليجاز ال��ذي قدمه وزير 

المواصالت واالتصاالت.
بعدها، قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانونية والتش��ريعية بشأن مشروع قرار 
بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطني��ة لكفاءة الطاق��ة والخطة الوطنية 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
القانونية التشريعية بشأن مذكرة تفاهم 
بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة 
الفضاء المصرية، والت��ي تهدف إلى وضع 
إط��ار عم��ل تع��اون ثنائ��ي ف��ي مجاالت 
األنش��طة الفضائي��ة لألغراض الس��لمية 

وتبادل المعلومات والخبرات.

للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
مذك��رة  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
للثقاف��ة  البحري��ن  هيئ��ة  بي��ن  تفاه��م 
واآلث��ار وأكاديمي��ة ألبرتينا ف��ي إيطاليا، 
والتي تهدف إلى تش��جيع التبادل الثقافي 

والتعاون في مجاالت الفنون.
للمش��اريع  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة بش��أن طلب 
الموافقة عل��ى تنفيذ 19 مخططًا معتمدًا 
وفق أحكام اس��تمالك العق��ارات للمنفعة 
المملك��ة  محافظ��ات  بمختل��ف  العام��ة 
به��دف توفير المس��احات الالزمة للتنمية 

العمرانية.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .5
القانونية والتش��ريعية بشأن رد الحكومة 
على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس 
الن��واب. بعد ذلك أخ��ذ المجلس علمًا من 
خالل التقرير المرفوع من وزير المواصالت 
واالتصاالت بشأن المش��اركة في معرض 
ومؤتمر الشرق األوسط للسكك الحديدية 
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تنفيذ 19 مخططًا وفق أحكام استمالك المنفعة العامة

 مجلس الوزراء: البحرين خالية 
من »جدري القردة« ومتابعة تطورات الوباء عالميًا

 »المرور« تدعو السّواق ألخذ 
الحيطة والحذر أثناء السياقة

 تهيب اإلدارة العامة للمرور بجميع الس��واق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرًا لموجة 
الغب��ار واألترب��ة المتوقعة مما قد تتس��بب في تدني مس��توى الرؤية من حي��ث االلتزام 
بالمس��ار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة األمان والتجاوز الصحيح وعدم االنشغال 

بغير الطريق، مع تمنياتنا بالسالمة للجميع.

»خفر السواحل« تفتتح الدورة 
التأسيسية لألفراد ودورة السباحة

افتتح آمر الش��ؤون القانونية بقيادة خفر الس��واحل العقيد يوس��ف الس��بيعي، 
الدورة التأسيس��ية لألفراد األولى، ودورة الس��باحة التأسيسية 13 المنعقدتان 

بجناح التدريب البحري بقيادة خفر السواحل.
وأش��ار آمر الش��ؤون القانونية إلى أن أهداف ومخرجات ال��دورات تأتي في إطار 
الخطة الس��نوية لرفع كفاءة منتس��بيها، واالرتقاء بكوادر قيادة خفر الس��واحل 
والجه��ات األمنية ذات الصل��ة للقيام بمهامهم على أكم��ل وجه وتوفير األمن 

والسالمة ألفراد المجتمع.
وتس��تمر الدورة التأسيس��ية لألفراد لمدة 11 أس��بوعًا، وتنقسم إلى مرحلتين، 
المرحل��ة األولى وه��ي المرحلة النظرية وتش��مل المواد التخصصي��ة البحرية 
»الس��المة البحرية، إش��غال الخرائط البحرية، قانون منع التصادم، المخطاف، 
العق��د والتخاريز، االتص��االت، المد والج��زر، كتابة التقاري��ر األمنية وعدد من 
الم��واد القانوني��ة. والمرحلة الثانية وه��ي المرحلة العملية وتش��مل معاينة 
مس��رح الجريمة، اعتراض وتفتيش الس��فن ومكافحة تهري��ب المخدرات، فك 

وتركيب السالح والرماية«.
بينما تستمر دورة السباحة التأسيسية لمدة أسبوعين وتشمل تمارين اللياقة 

البدنية، وأساسيات السباحة.

أك��دت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح على 
أهمي��ة تكات��ف دول العال��م كفريق واحد 
للتص��دي لألوبئة الحالية كج��دري القرود 

والتهاب الكبد الحاد لدى األطفال. 
ج��اء ذلك فى كلمة ألقتها لدى ترؤوس��ها 
وف��د مملكة البحرين المش��ارك في أعمال 
ال��دورة ال���75 لجمعية الصح��ة العالمية، 
الت��ي ب��دأت أعمالها ي��وم 22 مايو بقصر 
األم��م في »جنيف«، حيث أكدت الوزيرة في 
بيان مملكة البحرين في المناقشة العامة 
للجمعية تحت موض��وع »الصحة من أجل 
الس��الم، والس��الم من أجل الصحة«، على 
أن »الصحة والسالم وجهان لعملة واحدة، 
والبد لنا كقادة في مجال الصحة أن نسعى 
لتحقيقهم��ا معًا من خ��الل تنفيذ البرامج 
الت��ي تحقق اإلنصاف وإدم��اج الجميع، وأن 
ندعم تبّن��ي المب��ادرات المع��ّززة لحقوق 
اإلنسان، ونتكاتف من أجل إقامة الشراكات 
لمعالجة الظروف التي تؤدي ألي شكل من 

أشكال عدم المساواة«.
وأشارت إلى أن حكومة مملكة البحرين قد 
خط��ت خطوات واس��عة نحو بل��وغ الصحة 
للجمي��ع على المس��توى الوطني، من خالل 
تنفي��ذ ح��زم التغطي��ة الصحية الش��املة 
وإزال��ة المخاط��ر وحش��د الم��وارد، مبينة 
اهتم��ام قي��ادة المملكة بتكثي��ف العمل 
عل��ى المس��توى الدولي من أج��ل الحفاظ 
عل��ى األرواح وتحقي��ق الس��الم وذل��ك من 
خ��الل إنش��اء مرك��ز الملك حم��د العالمي 
للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك 
حمد لدراس��ات حوار األديان والتعايش في 
جامعة س��ابيانزا، بالجمهوري��ة اإليطالية 
الذي يهدف لنش��ر رس��الة السالم كأساس 
للعالق��ات الدولية وتعزيز قي��م التعايش 
الس��لمي، وأكاديمية محمد ب��ن مبارك آل 

خليف��ة للدراس��ات الدبلوماس��ية الهادفة 
إلى بناء قدرات الممارس��ين الدبلوماسيين 
حديثه��ا  واختتم��ت  الش��أن.  ه��ذا  ف��ي 
باإلش��ادة بمب��ادرة الصح��ة العالمية من 
أجل الس��الم المعروضة على جدول أعمال 
الجمعي��ة، داعي��ة كاف��ة الدول إل��ى تبني 
أدوارها وتس��خير أدواته��ا لتحقيق الصحة 
أهمي��ة  عل��ى  ومؤك��دة  مع��ًا،  والس��الم 
العمل كفريق واحد م��ع المنظمة لتحقيق 
الدروس المستفادة من جائحة كورونا في 
التحضي��ر للجوائ��ح المقبلة ب��دءًا باإلبالغ 
بس��رعة وش��فافية ع��ن أي وض��ع صح��ي 
مثي��ر للقلق ولع��ل آخرها م��رض التهاب 
الكب��د الح��اد والوخيم المجه��ول المصدر 
لدى األطفال وج��دري القرود. وكان رئيس 
ال��دورة وزير الصحة الجيبوت��ي ألقى كلمة 
في الجلس��ة االفتتاحي��ة، إيذان��ًا بافتتاح 
أعم��ال جمعية الصح��ة العالمي��ة، تبعه 
اعتماد جدول األعم��ال وتوزيع البنود على 
اللجنتين الرئيس��يتين، واإلشارة إلى تقرير 

المجل��س التنفيذي عن دورتيه التاس��عة 
واألربعي��ن بع��د المائة والخمس��ين بعد 
المائة، فيما عرض المدير العام لمنظمة 
أدهان��وم  تي��دروس  العالمي��ة  الصح��ة 
غيبريس��وس في كلمته إنجازات المنظمة 
في فترة واليته والوضع الحالي والتطلعات 
المس��تقبلية للمنظم��ة. ويتضمن جدول 
أعمال الدورة تصميم السياس��ات الخاصة 
بالنظم والخدمات الصحية وتسليط الضوء 
على القضايا الصحية العامة واالس��تجابة 
والتأهب للطوارئ ومن ضمنها ملف جائحة 
كورونا. ويطرح المش��اركون قضايا صحية 
للطوارئ  واالس��تجابة  كالتأه��ب  عدي��دة 
الصحي��ة واالتفاقي��ة العالمي��ة لمكافحة 
التب��غ وس��بل الوقاي��ة من األم��راض غير 
السارية ومكافحتها والقضاء على سرطان 
عنق الرحم واالستراتيجية العالمية بشأن 
صحة الف��م والوقاية من الس��منة وتعزيز 
الصح��ة النفس��ية وغيرها م��ن المواضيع 

الصحية الهامة.

في كلمتها أمام الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية

 فائقة الصالح: أهمية تكاتف 
العالم للتصدي لجدري القرود

 افتتاح حلقة عمل »مخاطر 
اإلرهاب البيولوجي وسبل مراقبته«

افتتح مدير إدارة التدريب العقيد طيار لؤي عبداهلل، حلقة عمل 
»مخاطر اإلرهاب البيولوجي وسبل مراقبته والتمرين بالمحاكاة 
لتعزيز سبل منع الحوادث البيولوجية«، بناًء على توجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، التي 
تنظمه��ا إدارة التدري��ب بالتنس��يق مع إدارة الش��ؤون الدولية 
واإلنتربول باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
»اإلنتربول«. ويشرف على الحلقة، مدربين وخبراء من المنظمة 
الدولية للش��رطة الجنائية، وبمش��اركة عدد من منتسبي وزارة 

الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في البحرين.
وأك��د مدي��ر إدارة التدري��ب، أن تنظي��م الحلق��ة يأت��ي ضمن 

اس��تراتيجية التطوير والتحدي��ث التي يتبناها وزي��ر الداخلية، 
وتلقى متابعة مس��تمرة م��ن قبل رئيس األم��ن العام بهدف 
االرتقاء بأداء منتس��بي الوزارة، مؤك��دًا أهمية تنظيم مثل هذه 
الحلق��ات وورش العم��ل لم��ا لها من أه��داف وغاي��ات إيجابية 

تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة.
وأش��اد بالتعاون القائم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
ودوره��ا في تعزي��ز الروابط، األمر الذي ُيهي��ئ الظروف لتبادل 
الخبرات والمعرفة في مجال تعزيز الوعي بالمخاطر والتهديدات 
الحالي��ة لإلره��اب البيولوج��ي والنهوض بمس��توى الوعي بين 
أجهزة إنفاذ القانون باألمن البيولوجي وأهميته خالل الحوادث 

البيولوجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1007388
https://alwatannews.net/article/1007314
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»شاملة الضريبة«
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 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
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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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محرر الشؤون المحلية «

أكد عدد من المشاركين في الرحلة 
الطالبي��ة الت��ي ق��ام به��ا الطالب 
البحريني��ون عام 1953 إل��ى إقليم 
الزب��ارة، وع��دد مم��ن عاص��ر من 
شارك في تلك الرحلة تبعية الزبارة 
للسيادة البحرينية. وبينوا أن وجود 
رحل��ة طالبية من البحري��ن للزبارة 
اس��تخدام  دون  إج��راءات  أي  ودون 
جوازات الس��فر، يؤكد على الوحدة 
الترابي��ة، بي��ن إقليم الزب��ارة وجزر 
البحري��ن. وق��ال خال��د ب��ن راش��د 
الزياني وهو أحد الطالب المشاركين 
ف��ي الرحلة المدرس��ية الت��ي زارت 
الزب��ارة في عام 1953 »إن الرحالت 
المدرس��ية كان��ت تنظم بي��ن جزر 
البحري��ن والزبارة بش��كل طبيعي، 
حي��ث إن الزبارة كن��ا نعتبرها جزءًا 

من التراب البحريني«.
وأضاف الزياني: »وصلنا إلى الزبارة، 
وكان هن��اك مركز ش��رطة بحريني، 
والعلم البحريني كان مرفوعًا فوقه، 
فاألرض بحريني��ة والمكان بحريني 
وه��ذا األم��ر كان طبيعيًا ج��دًا، قد 
يصع��ب عل��ى جي��ل الي��وم معرفة 
ذل��ك أو توقع��ه، ولك��ن ه��ذه هي 

الحقيقة«.
وتاب��ع الزيان��ي: »عندما نس��تذكر 

الزبارة علينا التأكيد على أن الكثير 
م��ن القبائ��ل والعوائ��ل البحرينية 
كانت تس��كن في اإلقلي��م وتتنقل 
م��ا بي��ن ج��زر البحري��ن والزب��ارة، 
مثلم��ا ينتق��ل اليوم أبن��اء المحرق 
عل��ى س��بيل المث��ال للس��كن في 
مدينة حمد بس��بب ظروف معيشية 
وس��كنية معينة، والقبائل الموالية 
للدولة الخليفية، كانت تس��كن في 
محي��ط الزب��ارة وعلى كام��ل تراب 

شبه جزيرة قطر«.
وواصل الزياني: »الزياينة قِدموا إلى 
البحرين في هجرات متعددة برفقة 
ح��كام الدول��ة الخليفي��ة بعد فتح 
ج��زر البحري��ن، وكان هن��اك تواجد 

للزياينة في الزبارة والمحرق«.
وأض��اف الزياني: »كان هناك ش��به 
اعتراف بأن الزب��ارة بحرينية، حيث 
إن القطريي��ن لم يكونوا يتواجدون 
بالزب��ارة أو محيطه��ا، حت��ى بع��د 
 ،1937 ع��ام  »الحريب��ة«  أح��داث 
الزب��ارة بقي��ت بحرينية ول��م يجرؤ 
أحد عل��ى االقتراب منه��ا، وزيارتنا 
له��ا كرحلة مدرس��ية ع��ام 1953 
تؤكد ذل��ك«. وتاب��ع الزياني: »في 
طفولتنا، الزبارة كانت بالنس��بة لنا 
جزءًا من التراب الوطني، كنا نزورها 
في رح��الت مدرس��ية، مثلم��ا يزور 
الطالب اليوم ح��وار أو قلعة الرفاع، 
ونس��عد جدًا بالتواج��د هناك، ولم 

يك��ن هناك أي أحد ف��ي الزبارة غير 
البحرينيين أثناء رحلتنا المدرسية«.

عب��داهلل  الدكت��ور  ق��ال  ب��دوره، 
المطوع: »في عام 1953 أقام طلبة 
القس��م الداخل��ي رحلة إل��ى الزبارة 
برئاس��ة مدي��ر القس��م المرح��وم 
األستاذ يوسف الشيراوي، حيث كان 
األس��تاذ محمد صالح األنصاري من 
ضم��ن الطلبة لمدة أس��بوع، إال أن 
هذه الرحل��ة ُقطعت وع��اد الطلبة 

إلى البحرين«.
م��ن جانب��ه، قال حس��ن ب��ن علي 
الحرب��ي: »إن انتق��ال الط��الب من 
ه��ذا الجزء من البل��د إلى اآلخر دون 
اس��تخدام ج��وازات الس��فر، يؤك��د 

عل��ى الوحدة الترابي��ة، نتحدث هنا 
عن تاري��خ حافل وموث��ق ومعروف 
للقاصي والداني، نتحدث عن مدينة 
بحريني��ة أصيل��ة أنش��أتها الدولة 

الخليفية وكانت عاصمة لها«.
المدين��ة  »تل��ك  الحرب��ي:  وتاب��ع 
حاض��رة  »الزب��ارة«،  المزده��رة 
الثقافة والتجارة والوجهة الرئيسة 
ألي س��فن تدخ��ل الخلي��ج العربي، 
نحن ال نتحدث عن 1937 أو 1953، 
نحن نتحدث عن مئات الس��نين من 

الحضارة والتقدم«.
الخليفية  »الدول��ة  الحربي:  وأضاف 
قدمت أنموذج��ًا في اإلدارة وحماية 
التج��ارة وتأمين المالح��ة البحرية، 
إلى جانب اس��تتباب األمن وتطبيق 
النظ��ام والقان��ون والقي��ام بمهام 
الحديث��ة،  الدول��ة  ومس��ؤوليات 
الدولية،  المعاهدات  أحكام  وتنفيذ 
باإلضاف��ة إل��ى قي��ام نظ��ام حكم 
تكافلي يكف��ل حرية األفراد«. وأكد 

الحربي أن »تلك النجاحات أسهمت 
بش��كل كبير في اس��تقطاب علماء 
وأعي��ان المنطقة وازده��ار التجارة 
واالستقرار السياس��ي واالجتماعي، 
وأنه لوال تدخل البريطاني الغاش��م 
لكان��ت  الخليفي��ة،  الدول��ة  ض��د 
عاصمتنا اليوم الزب��ارة، من يدري، 
والدول��ة  متقل��ب،  الزم��ن  ه��ذا 
الخليفي��ة كان��ت محبوب��ة من قبل 

رعاياها ومواطنيها«.
وبين الحرب��ي أن الزبارة هي مكون 
بحرين��ي أصي��ل، وج��زء م��ن تراب 
المملكة، وأن التاريخ مثل الشمس 
الحق��وق  وأن  بغرب��ال،  يغط��ى  ال 
موثق��ة،  والش��رعية  التاريخي��ة 
فالزب��ارة جزء م��ن البحري��ن وجزء 
أصيل، ولعب��ت دورًا حضاريًا كبيرًا، 
نحن في البحري��ن نعيش على إرث 
الدولة الخليفي��ة التي انطلقت من 
الزبارة، هي مسقط رأسنا جميعًا إن 

صح التعبير«.
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 انتقال الطالب إلى الزبارة دون
 جوازات سفر يؤكد الوحدة الترابية

العوائل البحرينية كانت تسكن في 
اإلقليم وتتنقل بين جزر البحرين والزبارة
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الزياني: عندما وصلنا الزبارة كان علم البحرين مرفوعًا فوق مركز الشرطة

الرحلة الطالبية تؤكد السيادة الخليفية على الزبارة 

حسن الحربيد. عبداهلل المطوعخالد الزياني

بحضور مدير منظمة الصحة العالمية في البحرين

»الخليج العربي« تحتفل باليوم العالمي لطبيب العائلة
احتفل قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب 
والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بالتعاون 
م��ع مكتب منظم��ة الصحة العالمي��ة بالبحرين 
بالي��وم العالم��ي لطبيب العائل��ة بحضور مدير 
مكتب منظم��ة الصح��ة العالمية ف��ي البحرين 
تس��نيم عطاطرة، ونائب رئيس الخدمات الطبية 
بالرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ف��ي وزارة الصح��ة 

الدكتورة منى التحو.
عمي��د  بي��ن  المناس��بة  به��ذه  كلمت��ه  خ��الل 
كلية الط��ب والعل��وم الطبية األس��تاذ الدكتور 
عبدالحليم ضيف اهلل أن على أس��اتذة وأطباء طب 
العائل��ة إدراك التغيرات الت��ي حدثت في العالم 
م��ع موجة الث��ورة الصناعية الرابع��ة وهي ثورة 
المعلوماتية، س��مات هذه المرحل��ة تتمثل في 
جيل جديد من الطالب ه��و جيل التقدم العلمي 

والمعلوماتية التي طالت كل ش��يء بما في ذلك 
القط��اع الصح��ي. وأش��ار عميد كلي��ة الطب إلى 
أن المس��ؤولية كبيرة على الجامعات الستيعاب 
التط��ور التكنولوج��ي واس��تقطاب التكنولوجيا 
الحديث��ة وإدخالها في التعلي��م الطبي. وأعطى 
أمثلة عل��ى التطورات التكنولوجية مستش��هدة 
بالس��اعات الذكية التي بات��ت تعطي معلومات 
متكامل��ة ع��ن المؤش��رات الحيوي��ة، والطباعة 
الحيوي��ة الثالثي��ة الت��ي أصبحت تطب��ع أعضاء 
بش��رية للزراع��ة أو ألغ��راض البح��ث والتعليم. 
كما تط��رق إلى التطور في مج��ال الجينوم الذي 
ب��ات يعطي خريط��ة متكاملة لجينات اإلنس��ان 
وتفاعالت الع��الج واألدوية المختلفة معها. إلى 
جانب تط��ور الجراحات الروبوتي��ة واألتمتة في 

مجال التدخل الطبي.

من جانبها تناول��ت مدير مكتب منظمة الصحة 
العالمية في البحرين الدكتورة تس��نيم عطاطره 
ال��دور اله��ام و المحوري لطبي��ب العائلة في أي 
نظام صح��ي فعال على مس��توى العالم و حاجة 
المنطق��ة إلى عدد أكبر من أطباء الرعاية األولية 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأك��دت نائب رئيس الخدم��ات الطبية بالرعاية 
الصحية األولية ف��ي وزارة الصحة الدكتورة منى 
التحو أن الرعاية الصحية األولية في البحرين في 
تقدم مستمر معتمدة على أطباء العائلة والفرق 
العاملة في مراكزها بش��كل أساسي حيث تقدم 
خدم��ات عالجي��ة ووقائية متمي��زة و أن معظم 
المراك��ز حالي��ًا يغطي فيه��ا الطبي��ب الواحد ما 
يقارب من 2600 عائل��ة متجاوزة بذلك المعدل 

الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

ضمن جهودها لتكثيف أعمال الزراعة والتشجير

تعاون بين بلدية الجنوبية و»الرفاع فيوز« لزيادة الرقعة الخضراء
ق��ام مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية 
المهن��دس عاصم عبداللطيف عب��داهلل بزيارة 
إل��ى مش��روع الرف��اع في��وز يرافقه ع��دد من 
المس��ؤولين ف��ي البلدية، وذلك لبحث س��بل 
التعاون المش��ترك مع كل من رئيس��ة اتحاد 
م��الك الرف��اع في��وز المهندس��ة ري��م أكبري 
والعضو المنتدب بش��ركة الرفاع فيوز ياس��ر 
الراعي، لتنفي��ذ عدد من المش��اريع الزراعية، 
من خالل تكثيف أعمال التش��جير والزراعة في 
داخ��ل منطقة الرفاع في��وز وخارجها باإلضافة 
للش��وارع الرئيس��ة، في إطار تعزيز الش��راكة 
المجتمعية مع الشركات والمؤسسات لتوسيع 

الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الجنوبية.
وتم خ��الل الزيارة زراعة عدد من األش��جار في 
مواقع بالرفاع فيوز، كما تم بحث إنشاء مشاتل 
زراعية في الرفاع فيوز لزي��ادة اإلنتاج الزراعي 
واس��تغالله في أعمال التش��جير في المشاريع 
الت��ي ينفذها الطرفان، حي��ث أوضح مدير عام 
بلدية المنطق��ة الجنوبية أن هن��اك آلية يتم 
على أساسها احتس��اب عدد األشجار التي يتم 
زراعته��ا، كما تم تحدي��د أنواع من األش��جار 
يفضل زراعتها على أن تكون محلية وصديقة 
للبيئ��ة. وأك��د المهندس عاص��م عبداللطيف 
إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية تعمل بشكل 

حثيث ضمن الخطة االس��تراتيجية للتش��جير، 
عل��ى توس��يع نط��اق التش��جير في الش��وارع 
العامة وف��ي المراف��ق التابعة لها، وتش��جع 
الناس للحفاظ عل��ى المزروعات والمبادرة في 
تبن��ي الزراعة المنزلية من خ��الل المحاضرات 
التوعوي��ة ف��ي الم��دارس ومواق��ع التواص��ل 
الفعالي��ات  ف��ي  والمش��اركة  االجتماع��ي، 
واألنشطة التي تعزز من السلوكيات الصديقة 

للبيئة والمحفزة على الزراعة.
وأبدى اس��تعداد البلدية للتع��اون مع مختلف 
المجتم��ع  ومؤسس��ات  والش��ركات  الجه��ات 
المدن��ي ف��ي مب��ادرات ومش��اريع التش��جير، 
وتهيئة المواق��ع التي يمكن اس��تغاللها في 

زي��ادة الرقع��ة الخض��راء، من خ��الل خبراتها 
وإمكاناتها المتاحة في هذا المجال.

وتوجه المدير عام بخالص الش��كر إلى الرفاع 
في��وز على تعاونها ومع البلدية لزيادة الرقعة 
الخضراء ودعمها لجهودها للتوسع في أعمال 

التشجير.
ومن جهتها، اس��تعرضت رئيسة اتحاد مالك 
الرف��اع فيوز المهندس��ة ريم أكب��ري عدد من 
المب��ادرات والمش��اريع الت��ي يت��م تنفيذها، 
ومن بينه��ا زراعة األش��جار وتوزيع الش��تالت 
على الس��كان لزراعتها في البيوت واس��تغالل 
المس��احات لزيادة الرقعة الخض��راء، وتدريب 
طلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية وتشجيعهم 

عل��ى الزراعة والعناية باألش��جار والش��جيرات 
واإلكثار منها، من خالل المحاضرات التوعوية 
والممارس��ة العملية عل��ى أرض الواقع طوال 

العام.
ومن جانب��ه أب��دى العضو المنتدب بش��ركة 
الرفاع فيوز ياس��ر الراعي استعداد الرفاع فيوز 
لدعم االستراتيجية الوطنية للزراعة بالتعاون 
مع بلدية المنطق��ة الجنوبية، من خالل زيادة 

وتي��رة غ��رس األش��جار المعم��رة والصديقة 
للبيئة، وتحفيز س��كان الرفاع فيوز والقاطنين 
فيها على الزراعة بالتنس��يق مع اتحاد المالك 
وكذلك في الش��وارع الرئيس��ة، ش��اكرًا بلدية 
المنطق��ة الجنوبي��ة على تعاونها م��ع الرفاع 
فيوز في هذا المش��روع الوطن��ي المهم والذي 
يس��اهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة 

الحياة والحد من الملوثات واالنبعاثات.

 تنظيم ملتقى الملك
 القائد اإلنسان بنسخته 

الخامسة السبت 

اجتمع��ت مؤخ��رًا اللجن��ة التنظيمية العلي��ا لملتقى الملك 
القائد اإلنس��ان بنس��خته الخامس��ة وال��ذي ينظمه مجلس 
النفيعي سنويًا، للوقوف على جاهزية اإلعداد والتنظيم لهذا 
الحدث الوطني الكبير والذي يسلط الضوء على إنجازات عاهل 
الب��الد المفدى الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل 
ورع��اه بمختلف القطاعات الوطني��ة والتنموية. وقال النائب 
إبراهي��م خالد النفيع��ي بأن العم��ل جار على قدم وس��اق، 
لتنظيم الحدث الس��بت المقبل، بتمام الساعة الثامنة مساء 
بقاعة جلجامش بفندق الغولدن توليب. وأوضح بأن الملتقى 
بنسخته الجديدة، يأتي ذلك اس��تمرار وبتنظيم من مجلس 
النفيعي قبل أربعة أعوام، يس��تحضر من خاللها الشخصيات 
المؤثرة لتس��ليط الضوء واإلش��ارة للمحطات والمنعطفات 
المهم��ة التي قاده��ا العاهل المفدى لرفعة ش��أن الوطن، 
والمواطن البحريني. وأش��ار إلى أن الملتقى الخامس سيركز 
عل��ى الدبلوماس��ية الدولي��ة للخارجي��ة البحريني��ة، والحزم 
االقتصادي��ة الملكية خ��الل فترة الجائحة وخط��ة التعافي، 
والمس��ار الذي قطعه التعليم خالل السنوات األخيرة برعاية 
ملكي��ة كريم��ة، والعم��ل اإلنس��اني واإلغاثي ال��ذي تقوده 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية بالداخ��ل والخارج 
البحريني. ولفت النفيعي إلى أن المتحدثين الرئيسيين هم: 
األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الدكتور 
مصطفى الس��يد، والس��فيرة الس��ابقة في االتحاد األوروبي 
ومملكة بلجيكا بهية الجشي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج، ورئيس جمعية مصارف 

البحرين عدنان يوسف عبدالملك.

مجمع السلمانية يبدأ مباشرة عالجها بشكل فوري

الفنانة وفاء مكي تشكر ولي العهد رئيس الوزراء
ثامر طيفور «

قال��ت الفنانة وفاء مكي، إنها تلق��ت اتصااًل من إدارة 
المستشفيات الحكومية للتوجه إلى مجمع السلمانية 
الطب��ي لبدء تلقي العالج جراء إصابتها بورم وحاجتها 

لعملية مستعجلة الستئصال هذا الورم.
وصرحت ل�»الوطن« أن مجمع السلمانية الطبي اتصل 
بها مس��اء االثني��ن وأبلغها بض��رورة الحضور الفوري 
لمباش��رة العالج، وذلك بعد س��اعات م��ن إطالق نداء 

لوزارة الصحة للتدخل العاجل إلنقاذ حياة الفنانة.
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  عل��ى  حس��ابها  وف��ي 
»إنس��تغرام«: كتبت الفنانة : »أش��كر صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 

رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، عل��ى اهتمامه 
المباش��ر في موض��وع وضعي الصح��ي، وتوفير كافة 
اإلمكاني��ات في مستش��فى الس��لمانية، دمت��م ذخرًا 
للوط��ن والمواطن وه��ذا ليس بغريب على س��موكم 

الكريم«.
وكان��ت الفنانة وفاء مكي أعلنت قبل أس��بوع إصابتها 
ب��ورم من خ��الل صورة نش��رتها عب��ر حس��ابها على 
»إنستغرام«، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير 
داخ��ل إح��دى المستش��فيات، وعلقت عليه��ا بعبارة: 
»دعواتك��م اس��تئصال ورم«. وعق��ب يومين، نش��رت 
صورة أخرى وبدت بوجه ش��احب، وقدمت الش��كر لكل 
من سأل عنها، مشيرة إلى أنها »لم تجِر العملية بعد، 

وأنها تنتظر نتائج الفحوصات«.
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»متالزمة ريت« تؤثر على النطق والمهارات الحركية وتسبب مشكالت عصبية وسلوكية

زينت حاجي لـ                 : »متالزمة ريت«
تصيب المواليد اإلناث وتؤثر على تطّور الدماغ

وترب��وي  أس��ري  أوضح��ت مستش��ار 
زين��ت حاج��ي أن متالزمة ري��ت تعد 
من االضطراب��ات الوراثي��ة العصبية 
الت��ي تصيب الموالي��د اإلناث، وتؤثر 
به��ا  يتط��ور  الت��ي  الطريق��ة  عل��ى 
الدماغ، وتحدث بش��كل مبّكر في عمر 
الثماني��ة ش��هور، وتح��دث للطفل��ة 
المصابة بأعراض جسمانّية مختلفة، 
كعدم مقدرتها عل��ى التحّكم بيديها 
باإلضاف��ة إل��ى صغر محي��ط الرأس، 
وتؤث��ر متالزم��ة ري��ت عل��ى النطق 
م��ن  والكثي��ر  الحركي��ة  والمه��ارات 
المش��كالت العصبية والس��لوكية، ما 
يؤدي إلى فق��دان تدريجي للمهارات 
الحركي��ة وال��كالم وه��ذه الحالة لها 
ويمك��ن عالجه��ا  بالجين��ات  عالق��ة 
بش��كل نس��بّي، في حال تم الكش��ف 

عنها واالهتمام بها بشكل سريع.
ري��ت  متالزم��ة  ألس��باب  وتطرق��ت 
للرضع، وقالت: »أغلب حاالت متالزمة 
ريت تقريبًا بس��بب طف��رة )تغيير في 
 ،MECP2 الحمض النووي( ف��ي جين
الموج��ود ف��ي كروموس��وم X )أح��د 
الكروموس��ومات الجنس��ية(، يحت��وي 
جين MECP2 عل��ى تعليمات إلنتاج 
بروتين معين وه��و أمر ضروري لنمو 
الدماغ، عندما يجري الش��ذوذ الجيني 
يمن��ع الخاليا العصبية في الدماغ من 
العمل بشكل صحيح، وعلى الرغم من 

أن متالزم��ة ري��ت وراثي��ة، فاألطفال 
ال يرث��ون الجي��ن المعي��ب أب��دًا من 
آبائهم، فقط في ح��االت قليلة يورث 
ه��ذا االضطراب الجيني، ما يعني أنها 
ال تنتقل م��ن جيل إلى جي��ل، فجميع 
 )% 99 )أكث��ر م��ن  الح��االت تقريب��ًا 
تلقائية وتجري بشكل عشوائي، ونظرًا 
ألن الذكور لديهم مزيج كروموس��وم 
مختل��ف عن اإلن��اث )XX(، فإن األوالد 
الذي��ن لديهم طف��رة جينية تس��بب 
متالزم��ة ريت يم��وت معظمهم قبل 
الوالدة أو في سن الرضاعة المبكرة«. 
وح��ول أع��راض متالزمة ري��ت قالت 
حاجي إن معظم األطف��ال المصابين 
بمتالزم��ة ري��ت يعان��ون مجموع��ة 
الجس��دية  م��ن األع��راض واإلعاق��ة 

والعقلية مث��ل: الضعف في التواصل 
والقدرات المعرفية والتفكير، وفقدان 
القدرة عل��ى الكالم، وضعف المهارات 
الحركية منذ الطفول��ة مثل الزحف أو 
التأخر في المش��ي، ووجود مش��كالت 
بالتنفس بم��ا في ذلك فرط التنفس 
أو حب��س التنف��س، واضطراب��ات في 
النوم، واضطرابات في نبضات القلب، 
واالنفعال السريع، ويكون حجم الرأس 
صغيرًا، والصعوبة في المضغ والبلع، 
ووجود حركات غي��ر طبيعية بالعين، 
ونوب��ات طويلة من الص��راخ والبكاء، 
وضع��ف  باللع��اب،  س��يالن  ووج��ود 
عض��الت الجس��م، وانحن��اء وتق��وس 
بالظه��ر. وهن��اك أع��راض تتش��ابه 
م��ع أع��راض التوح��د مث��ل: العزل��ة 
واالنسحاب االجتماعي، وقلة التواصل 
البصري، وحركات الي��د القهرية مثل 
فرك اليد أو التصفيق وتحريك اليدين 
بش��كل متكرر، وعدم القدرة على حل 
المشكالت وعند التعرض إلى مشكلة 
يتعرض��ون إل��ى نوبات ش��ديدة من 
الغض��ب. وأش��ارت إل��ى أن متالزمة 
ريت تنقس��م ع��ادة إلى أرب��ع مراحل: 
األول��ى الهجوم المبك��ر. وفيها تكون 

العالمات واألعراض غامضة ويس��هل 
إغفاله��ا في الطور األول وتبدأ ما بين 
6 إلى 18 ش��هرًا، ويمكن أن تس��تمر 
لع��دة ش��هور أو ع��ام. والرض��ع ف��ي 
ه��ذه المرحلة يمك��ن أن يقل لديهم 
التواصل البصري ويبدؤون في فقدان 
االهتمام باأللعاب. وقد يتأخر عندهم 

أيضًا الجلوس أو الزحف.
المرحل��ة الثانية: االنتكاس الس��ريع. 
يب��دأ م��ا بي��ن عمر ع��ام إل��ى أربعة 
أع��وام ويفق��د األطفال الق��درة على 
أداء المه��ارات الت��ي كان��ت لديه��م 
في الس��ابق. وه��ذا الفق��د يمكن أن 
ويح��دث  أو متدرج��ًا  يك��ون س��ريعًا 
عل��ى مدار أس��ابيع أو أش��هر. وتحدث 
أع��راض متالزم��ة ري��ت، مث��ل نم��و 
بط��يء ل��رأس الطف��ل وح��ركات يد 
غي��ر طبيعي��ة والله��اث والص��راخ أو 
البكاء من غير س��بب واضح ومش��اكل 
وفق��دان  وتناس��قها  الحرك��ة  ف��ي 
االجتماع��ي.  والتواص��ل   التفاع��ل 
المرحلة الثالثة: االس��تقرار النس��بي. 
تب��دأ المرحلة الثالثة عادة بين س��ن 
الثانية والعاش��رة ويمكن أن تستمر 
لعدة س��نوات. وعل��ى الرغ��م من أن 

فق��د  مس��تمرة،  الحرك��ة  مش��اكل 
يظهر على الس��لوك بعض التحس��ن 
المح��دود، م��ع قل��ة الب��كاء والتهيج، 
ويطرأ بعض التحس��ن في اس��تخدام 
اليدي��ن والتواصل. قد تب��دأ النوبات 
ف��ي ه��ذه المرحلة وال تحدث بش��كل 

عام قبل عمر سنتين.
الحركي  االنتكاس  الرابع��ة:  المرحلة 
المتأخ��ر. وتب��دأ ه��ذه المرحلة عادة 
أن  10 س��نوات ويمك��ن  بع��د س��ن 
تس��تمر ألع��وام أو لعق��ود. وتتمي��ز 
ه��ذه المرحل��ة بانخف��اض الحرك��ة، 
وضعف العضالت وتقلصات المفاصل 
والجنف. إن الفه��م ومهارات االتصال 
والمهارات اليدوية تظل بش��كل عام 
ثابتة أو تتحس��ن قلي��اًل، وقد تحدث 
النوب��ات بش��كل أق��ل ف��ي كثير من 
األحيان.ولفت��ت حاجي إل��ى أنه »على 
الرغم من عدم وج��ود عالج لمتالزمة 
ريت، فالعالجات موجهة نحو األعراض 
وتقديم الدعم. تشمل العالجات التي 
يمكن أن تس��اعد األطفال والبالغين 
المصابي��ن بمتالزم��ة ري��ت، منه��ا: 
رعاي��ة طبي��ة منتظم��ة، لحاجته��م 
إل��ى المراقب��ة المنتظم��ة للتغيرات 

الجس��دية، مث��ل الجه��از الهضم��ي 
ومش��اكل القلب، واألدوية إذ تس��اعد 
في الس��يطرة على بع��ض العالمات 
واألع��راض المرتبط��ة باالضط��راب، 
مث��ل النوبات أو تصل��ب العضالت أو 
مش��اكل التنف��س أو الن��وم أو الجهاز 

الهضمي أو القلب«.
الطبيع��ي حيث  »الع��الج  وأضاف��ت: 
يس��اعد العالج الطبيعي واس��تخدام 
األطف��ال  الجبائ��ر  أو  الدعام��ات 
الذي��ن  أو  بالجن��ف،  المصابي��ن 
يحتاجون إل��ى دعم اليد أو المفاصل، 
وتحس��ين مهارات المش��ي والتوازن 
والمرون��ة، والع��الج الوظيف��ي حيث 
يحس��ن االس��تخدام اله��ادف لليدين 
ف��ي أنش��طة مث��ل ارت��داء المالبس 
والتغذي��ة، إذا كان��ت ح��ركات الي��د 
والذراع المتكررة تمثل مشكلة، فقد 
تكون الجبائر التي تقيد حركة الكوع 

أو الرسغ مفيدة«.
واس��تكملت حاجي العالج��ات: »عالج 
النطق واللغة لتحس��ين حياة الطفل، 
م��ن خ��الل تعليم ط��رق غي��ر لفظية 
التفاعل  للتواصل والمس��اعدة عل��ى 

االجتماعي.

زينت حاجي

»الدراز االبتدائية« تنظم المعرض الفني »بعيونهم«

 الطالبة كوثر: المعلم
الداعم الكبير لذوي صعوبات التعلم

نظمت مدرس��ة ال��دراز االبتدائية للبنات معرض��ًا فنيًا افتراضيًا 
تحت عنوان »بعيونهم« في نس��خته الثانية، حيث نظمه 

قس��م صعوبات التعلم في المدرس��ة، وش��ارك فيه 
52 طالب��ًا وطالبة، إذ يس��تهدف المعرض جميع 

الطلبة في المراحل الدراس��ية، ومن بينهم ذوو 
االحتياجات الخاصة م��ن فئة التوحد والتأخر 

العقلي لصقل مواهبهم الفنية.
وتمح��ورت فك��رة اللوح��ات الفني��ة ح��ول 
موضوع مساندة المعلمين والزمالء للطلبة 
ذوي صعوبات التعلم. وحققت مدرسة سار 
الثانوي��ة للبنات المركز األول على المرحلة 
الثانوي��ة عن لوحة الطالبة كوثر الش��ويخ، 

وحقق��ت مدرس��ة زين��ب اإلعدادي��ة للبنات 
المرك��ز األول عل��ى المرحل��ة اإلعدادي��ة عن 

لوح��ة الطالبة فاطمة حس��ن. أما ف��ي المرحلة 
االبتدائي��ة فقد حصدت الطالبت��ان نوراء مرتضى 

من مدرس��ة ال��دراز االبتدائية للبن��ات، والطالبة جنة 
حس��ين عل��ي م��ن مدرس��ة الس��نابس االبتدائي��ة للبنات، 

والمركز األول على مس��توى المدارس االبتدائي��ة، كما حققت الطالبة 
بدرية س��يف من مدرس��ة مدينة حمد االبتدائية للبنات المركز األول من 
فئة المالئكة الصغار. وأكدت لطيفة دراج من مدرس��ة المعرفة الثانوية 

ل�»الوطن« أن مش��اركة طالباتها في المعرض ما هي إال فرصة 
إلبراز مواهبهن الفنية، وفرصة ذهبية لالطالع على أفكار 
اللوحات الفنية للمدارس المشاركة وتبادل الخبرات 
التربوية، وقد أحرزت طالباتها مراكز متقدمة ما 
ش��جع الطالبات على الرغبة في المش��اركة في 

مسابقة أخرى. 
وأك��دت كب��رى بوحس��ين معلم��ة التربية 
االبتدائي��ة  الس��نابس  بمدرس��ة  الفني��ة 
للبن��ات ل�»الوط��ن« أن مش��اركتهن ف��ي 
المعرض االفتراضي للرس��م فرصة إلبراز 
المواه��ب الطالبية واكتش��افها ليتم بعد 
ذل��ك صقلها من خالل ال��ورش والتدريبات 
العملية، مقدمة الش��كر إلى مدرس��ة الدراز 
على إتاحة مثل هذه األفكار وإشراك المدارس 
وخل��ق أجواء من المنافس��ة بي��ن طالب مملكة 

البحرين. 
من جانب المكرمين، قالت الطالبة كوثر الش��ويخ من 
مدرسة سار الثانوية للبنات ل�»الوطن«: »إن رسمتي تحمل 
العديد من المعاني؛ فهي عبارة عن جهود المعلم وإنه الداعم الكبير 
لذوي صعوبات التعلم وأحد الممسكين بأيديهم، وهو الذي يستطيع زرع 

المعارف في عقولهم وتنمية قدراتهم«.

خالل ورشة للباحثين عن عمل من ذوي االحتياجات الخاصة 

 بوحجي: إنشاء تعاونية 
لتجمع ذوي اإلعاقة البصرية

دعت ورشة نظمتها لجنة التوظيف بجمعية الصداقة للمكفوفين بالتعاون 
مع جمعية اقتصاد اإللهام للباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة البصرية إلى 
إنشاء تعاونية تجمع ذوي اإلعاقة البصرية وتستثمر مهاراتهم تركزت في 

4 مهارات رئيسة، هي: تقنية، وأدبية، وموسيقية، وتواصل اجتماعي.
وأعرب 65.5% من المش��اركين في اس��تطالع خالل الورشة عن رغبتهم في 
أن يكون لهم مش��روع خاص بينما عزف عن ذلك 20.7%، وحول الرغبة في 
شراكة إلقامة مشروع أعلن 48.3% من الحضور عن رغبتهم في الدخول في 
شراكة، فيما أش��ار 20.7% من الحضور إلى أنهم ربما يوافقون بينما رفض 

24.1% ذلك.
وقدم الورشة كل من مؤسس فكرة اقتصاد اإللهام الدكتور محمد بوحجي، 
ورئيس��ة جمعية اقتصاد اإللهام ف��ي البحرين الدكتورة دنيا أحمد، في ظل 
التعاون الدائم بين الجمعيتين، بهدف تحسين وضع ذوي اإلعاقة البصرية 

وتحويلهم من باحثي وظائف إلى صانعي وظائف.
وس��بق الورشة اس��تطالع رأي للفئة وكانت نس��بة التجاوب 24 شخصًا من 
ذوي اإلعاق��ة البصري��ة، حضرها 19 ش��خصًا، إضافة إلى رئي��س الجمعية 

ونائبته وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
واتضح من االس��تطالع أن 79.3% يحصل��ون على بدل تعطل، وأن الغالبية 
يعتمدون على مخصص ذوي اإلعاقة، وأن 58.6% تتوافر لديهم مواصالت، 

كما اتضح أن 35.7% تأثر عملهم بسبب جائحة كورونا. 
وأك��د بوحجي أن الهدف من الورش��ة هو أن نستكش��ف مع��ًا طريقًا أفضل 
لحياتن��ا، تضمن العمل والعطاء بكرامة، ونستكش��ف إمكانية عمل نماذج 
جدي��دة للتغلب أو القضاء على البطال��ة أو العطالة من خالل مثاًل منهجية 
التعاونيات، باإلضافة إلى كيف نرتقي بأنفس��نا بحيث نبعد أنفسنا عن كل 
أنواع الفقر، وال نصبح الفئة الهش��ة في المجتمع بغض النظر عن األوضاع 

االقتصادية أو االجتماعية في المجتمع.
وركزت الورش��ة عل��ى فكرة إنش��اء تعاونية تجم��ع ذوي اإلعاق��ة البصرية 

وتستثمر مهاراتهم.
وبحسب ما تم عرضه، فإن التعاونيات مبنية على فكر الريادة المجتمعية، 

وس��يكون لها عائد على الجمعية، واألعضاء، ورف��ع الوعي نحو هذه الفئة، 
إضافة إلى مردودها المادي ورفع اسم مملكة البحرين.

وأعربت الدكتورة دنيا عن إعجابها بمدى تفاعل األعضاء والخروج بمعطيات 
مفي��دة إليجاد بدائل للبحث عن عمل من خالل فكرة التعاونيات، الفتة إلى 
أن ل��دى الحضور عزيم��ة وإرادة للتحول من باحثين ع��ن عمل إلى صانعي 

وظائف من خالل إقامة المشاريع الخاصة والتعاونيات. 
كما تبين من خالل االس��تطالع أن 44.8% من المش��اركين لديهم مهارات 
صناع��ة أو منهجي��ة عم��ل تميزهم عن اآلخري��ن، بينما اعتب��ر 20.7% أنه 
ربم��ا لديه��م هذه المهارة. كم��ا تبين أن من بين المش��اركين كان هناك 
ش��خص حاصل على ماجس��تير و10 أش��خاص حاصلون على مؤهل جامعي 
»بكالوريوس« و9 أش��خاص يحملون مؤهاًل ثانويًا وشخصان حاصالن على 

دبلوم وشخصان حاصالن على اإلعدادي.

نهلة أبوالفتح

 االحتفال باليوم
العالمي للتصلب المتعدد

 ،»MS« يحتفل العالم ف��ي 30 مايو من كل عام بيوم التصلب المتعدد
اليوم الذي نحتفل فيه معًا تحت شعار »نتواصل لنواصل« والذي أطلقه 

االتحاد العالمي للتصلب المتعدد.
نتواصل لنآزر ونش��د على أيدي بعضن��ا البعض. نتواصل معًا ألن األمل 

موجود بغد أجمل وأفضل.
يهدف االحتفال إلى تسليط الضوء على الحواجز االجتماعية التي تجعل 
مصابي التصلب المتعدد يشعرون بالوحدة والعزلة اجتماعيًا، ولضمان 
حصوله��م على خدمات أفضل من الرعاي��ة الطبية واالجتماعية، إضافة 
إلى دعم أس��رة المصاب لمس��اعدته في التعايش م��ع المرض وتجاوز 

أعراضه وآثاره النفسية.
ي��وم التصلب المتعدد هو يوم نس��تعرض فيه إنجازاتن��ا، ونتذكر فيه 
وقفاتن��ا مع الذات، ه��و يوم نصرح فيه بأننا مصاب��ون متفائلون وعلى 

التواصل متعاهدون، وسنكون معًا متضامنين لدعم زمالئنا اآلخرين.
التصلب المتعدد هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيس في الجهاز 
العصبي المركزي، كما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من األعراض تتفاوت 

قوتها وحدتها من شخص إلى آخر.
وألس��باب غير معروفة إلى اآلن، تقوم خاليا الجه��از المناعي بمهاجمة 
الخاليا العصبية وغشاء المايلين الذي يغلف األعصاب في الجهاز العصبي 
المركزي. فيؤدي إلى بطء انتقال اإلشارات العصبية بين الجهاز العصبي 

المركزي وباقي أعضاء الجسم.
يق��در ع��دد المصابي��ن بالتصلب العصب��ي المتعدد بنح��و 2.3 مليون 
ش��خص في جمي��ع أنحاء العال��م، والجدير بالذك��ر أن التصلب المتعدد 
يصيب النس��اء أكثر من الرجال، ويؤثر في فئة الشباب بين سن 50-20 

سنة. ولكن في السنوات األخيرة ظهر في فئات عمرية أصغر.
وبالرغ��م من عدم وجود عالج ش��اٍف للمرض حتى ه��ذه اللحظة، إال أنه 
توج��د أدوية تس��اعد على تخفيف ح��دة األعراض المصاحب��ة للمرض، 
وهناك عالجات تعديل مسار المرض، وكل منها يعمل بطريقة مختلفة 
من ش��خص إلى آخ��ر للحد من الهجم��ات المصاحبة للم��رض واألضرار 
الناجم��ة عنه، لذا ق��د تختلف درجة فعاليتها من ش��خص آلخر، كما أن 
العالج الطبيعي والعالج الوظيفي والعالج النفسي والتغذية المتوازنة، 
كل ذل��ك يس��اعد المرضى عل��ى التعامل م��ع المرض وتحس��ين جودة 

حياتهم.
وقد وفرت مملك��ة البحرين جميع األدوية الخاص��ة بالتصلب المتعدد، 
وقد تنوع��ت العالجات بين حقن وأقراص، كما وف��رت حقن وريدية كل 
س��تة أش��هر، وأخرى تعطى مرة واحدة في الس��نة، ولعالج االنتكاسات 
أو الهجم��ات فيعط��ى الكورتيزون للمريض وقت ح��دوث الهجمة فقط 
»لم��دة ثالثة إلى خمس��ة أيام« وهذا يس��هم في تس��ريع الش��فاء من 
الهجم��ة والتخفي��ف من حدته��ا، وهو عالج وقتي أو لحظ��ي ال يؤثر في 

مسار المرض.
وتعتبر مملكة البحرين أول دول خليجية بدأت في إنشاء مركز متخصص 
للتصلب المتعدد، والذي تحتضنه مدينة المحرق، حيث س��يضم قس��مًا 
للتشخيص والتأهيل، ومختبر للتحاليل وقسم األشعة والعالج الطبيعي، 
إضافة إلى قسم للعالج الوظيفي، والعالج النفسي، والتغذية المتوازنة، 
حيث تساعد المرضى على التعامل مع المرض وتحسين جودة حياتهم. 
وال ننس��ى تقدي��م الش��كر الجزيل ل��وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني التي تش��رف على إنش��اء المبنى، كما أن الش��كر 
موص��ول إلى بنك البحرين الوطني ال��ذي قدم التمويل والدعم لبناء هذا 
المرك��ز. وأخيرًا، لنتواصل مع بعضنا ونواصل الس��ير ف��ي طريق األمل، 
فهذا اليوم نس��تجمع فيه قوتنا ونعلن فيه اطمئناننا بأن القادم أجمل 
دائمًا، بالرغ��م من اإلصابات الجديدة التي نلتق��ي بأصحابها، وبالرغم 

من األعراض التي تفاجئنا فتهزمنا أحيانًا، ونهزمها بقوة دائمًا.
لكن يبقى األمل بأن الغد أجمل، وأن تحديات الحياة تصقل ش��خصياتنا 

وتزيدنا قوة، وتبث فينا الحياة من جديد.

* رئيس الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1007389
https://alwatannews.net/article/1007274
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 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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اطلع على مستجدات برنامج التسيير الذاتي في مركز بنك البحرين والكويت بالحد

 محمد بن عبداهلل: تحسين جودة الخدمات
الصحية للمواطنين واستدامتها بجودة عالية

أك��د رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة ح��رص البحرين 
المس��تمر عل��ى تقدي��م أفض��ل الخدم��ات الصحي��ة 
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، والمتابعة 
المستمرة لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، بم��ا يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية 
وتلبية جميع االحتياجات الصحية لألهالي في مختلف 
محافظات المملكة، بما يتماشى مع مبادرات التطوير 

الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
وقام الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
بزي��ارة ميدانية تفقدية لمركز بنك البحرين والكويت 
في منطقة الحد بمحافظة المحرق، والذي تم اختياره 
باإلضاف��ة إلى مرك��ز حالة بوماه��ر الصحي بمنطقة 
المح��ّرق لتقدي��م الخدم��ات ف��ي محافظ��ة المحرق 
عل��ى مدار 24 س��اعة ضمن 9 مراك��ز صحية بمختلف 
محافظات المملكة، بما يس��هم في تطوير واستدامة 
خدم��ات القط��اع الصحي وتعزي��ز كفاءت��ه وتحقيق 

التغطية الصحية الشاملة.

واّطلع على مختلف أقسام مركز بنك البحرين والكويت، 
وذل��ك بحضور األمين الع��ام للمجلس األعلى للصحة 
إبراهيم علي النواخذة وعدد من المس��ؤولين، مشيدًا 
بالمس��توى المتميز الذي يشهده المركز وما يشتمل 

عليه من إمكانات وتجهيزات متقدمة.
واس��تعرض الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة 
مس��تجدات العمل في مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية ال��ذي ُيطّبق حالي��ًا بصورة 
تجريبي��ة ف��ي محافظة المح��رق كمرحل��ة أولى ومن 
ث��م س��يعمم تباعًا على جمي��ع محافظ��ات المملكة، 
بم��ا يكفل حري��ة االختيار واالس��تدامة بما يصب في 
مصلح��ة الوطن والمواط��ن، معربًا ع��ن تقديره لما 
أب��داه الجميع من حرص عل��ى تعريف أهالي محافظة 
المح��رق ببرنام��ج )اخت��ر طبيبك( الذي ين��درج ضمن 
هذا المش��روع، وبم��ا ينعكس على تحقي��ق األهداف 

اإليجابية المرجوة منه.
وأكد أّن مش��روع التس��يير الذاتي يأت��ي متوافقًا مع 
برنام��ج الحكومة وتجس��يدًا لأله��داف المنبثقة عن 
رؤية البحرين االقتصادي��ة 2030 وتنفيذًا للمبادرات 
الوطني��ة الرامي��ة إلى االس��تمرار في تحس��ين جودة 
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واس��تدامتها 

التنافس��ية  العدال��ة  مب��ادئ  وف��ق  عالي��ة  بج��ودة 
واالس��تدامة وال��ذي كان المرتكز األساس��ي إلطالق 

برنامج الضمان الصحي الوطني )صحتي(.
م��ن جانبه، أكد رئيس مجلس أمن��اء الرعاية الصحية 
األولية الدكتور عبدالوهاب محمد خطوات العمل في 
إطار برنامج التس��يير الذاتي ال��ذي يتمثل في تحويل 
المراك��ز الصحي��ة إلى مراك��ز ذاتي��ة اإلدارة من أجل 
تحس��ين جودة خدمات الرعاي��ة الصحية، حيث يهدف 
المش��روع إل��ى منح المواط��ن حرية االختي��ار وتوفير 
مس��ارات عالجي��ة لتطوير جودة الخدمات والتنس��يق 
والتواص��ل بين مقدم��ي الخدمات وتحس��ين الرقابة 
واتخ��اذ الق��رار واالس��تخدام األمثل للم��وارد المالية 

والبشرية.
ولفت د. عبدالوهاب إلى أّن مش��روع التس��يير الذاتي 
يتضمن عدة برامج تهدف إلى تحسين جودة األداء في 
مراكز الرعاية الصحية األولية في إطار السعي لتعزيز 
الخدم��ات الصحية الوقائية والعالجي��ة المقدمة في 
الرعاي��ة الصحية األولية من خالل نهج االس��تمرارية 
والش��املة من قبل طبيب األس��رة للمريض وعائلته 
وتوفير حري��ة اختيار مقدم الرعاي��ة الصحية وتعزيز 

التنافسية لتحسين جودة الخدمات.

»الثقافة« تشارك 
في المهرجان الدولي األول 

للذهب في بخارى بأوزبكستان

تش��ارك هيئة البحرين للثقافة واآلثار ف��ي المهرجان الدولي 
األول للذه��ب والمجوه��رات ال��ذي يق��ام في مدين��ة بخارى 
بجمهوري��ة أوزبكس��تان خالل الفترة م��ن 21 حتى 25 مايو، 
حيث مّثل��ت الهيئة في المهرجان مديرة إدارة الحرف اليدوية 

بالهيئة شوق العلوي.
وقّدم��ت العل��وي، ورقة بعن��وان تطريز وصياغ��ة الذهب في 
مملك��ة البحرين: اإلرث التاريخي والثقافي، حيث تحدثت حول 
تاري��خ صناعة الذه��ب في البحري��ن وارتباط ه��ذه الصناعة 
بعادات وتقاليد س��كان المملك��ة باإلضافة إلى مراحل تطور 

صياغة الذهب والتطريز بأنواعه في البحرين.
كما تحدث��ت عن تاريخ وجود الذهب في البحرين بحس��ب ما 
تش��ير أقدم االكتش��افات األثرية في العصر الدلموني، حيث 
وجدت بعثات التنقي��ب العديد من القطع الذهبية في عصور 
دلم��ون، وتايل��وس وصواًل إل��ى العصر اإلس��المي والبحرين 

الحديثة. 
وأوضحت أن هذه االكتش��افات، أظهرت الحرفية الكبيرة التي 
كان يمتلكها سكان هذه الحضارات في صناعة الذهب، سواًء 
كان استخدام الذهب آنذاك في الطقوس، والزينة، والصكوك، 

والسيوف.
وأش��ارت إلى تأثي��رات العناصر الجمالية ف��ي صياغة الذهب 
القادمة من الش��رق وامتزاجها بجماليات التصاميم المحلية، 

يضاف إلى ذلك جودة اللؤلؤ البحريني ونقاوته. 
وفي المحور الثاني، تم تقديم عرض عن أقدم االزياء النسائية 
في مجموعة متحف البحرين الوطني والتي تعود إلى الشيخة 
عائش��ة بنت س��لمان آل خليفة، قرينة حاكم البحرين الش��يخ 
عيس��ى بن علي آل خليفة )1869م إلى 1932م(، حيث تنوعت 

أساليب تطريز خيوط الذهب وتفرّدت نقوشها.
يذكر أن المهرجان الدولي للذهب والمجوهرات يعقد بنسخته 
األولى في مدينة بخارى بجمهورية أوزبكستان بهدف تطوير 
تصنيع الذهب والمجوهرات وتدريب الشباب عليها، إلى جانب 
ذلك يتطلع القائمون على المهرجان إلى خلق وظائف جديدة 
وتعميم ممارس��ات فضلى له��ذه الصناعة إلظه��ار التقاليد 
الثقافي��ة الوطني��ة وتصديرها إل��ى العالم كعالم��ة تجارية 

وطنية.

رئيس التنفيذ القضائي: 65 شخصًا مستفيدًا 
من خدمة »فاعل خير« بقيمة 473 ألف دينار

أكد رئيس ش��عبة التنفيذ القضائي باإلدارة 
العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات البديلة 
الرائد ناصر الكبيس��ي خالل برنامج »األمن« 
اإلذاعي الذي تعده وتقدم��ه اإلدارة العامة 
لإلعالم والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة 
البحرين، أن عدد المس��تفيدين خالل العام 
2022 م��ن خدمة »فاعل خير« التي تقدمها 
اإلدارة العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديل��ة بلغ نحو 65 ش��خصًا بمجموع مبالغ 

مالية تزيد عن 473 ألف دينار.
وأوض��ح، أن خدمة »فاعل خي��ر« تعد إحدى 
مب��ادرات الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء 
الوطني وترس��يخ قيم المواطن��ة »بحريننا«، 
وه��ي إح��دى المب��ادرات المؤث��رة ل��وزارة 
الداخلية تأتي بهدف التشجيع على التكافل 
االجتماع��ي والتع��اون بين أف��راد المجتمع 
م��ن خالل التب��رع للمعس��رين والمتعثرين 

المدرجة أس��ماؤهم في القوائم بعد دراسة 
كل حالة على حده.

ولفت إلى أن خدمة فاعل خير متوفرة طوال 
العام وليس��ت فقط في ش��هر رمضان كما 
يعتق��د البعض، مش��يرًا إل��ى أن التبرع غير 
مقصور على األفراد فقط، بل يمكن للهيئات 
والمؤسس��ات والش��ركات الخاص��ة أو حتى 
الجمعيات اإلسالمية التبرع للحاالت التي تم 
دراس��تها وإدراجها ف��ي البرنامج، كما أعرب 
عن ش��كره وتقديره للمجلس األعلى للمرأة 
وكاف اإلنس��انية وجمعية التربية اإلسالمية 

على دورهم الفعال وتعاونهم.
ودع��ا الرائ��د ناصر الكبيس��ي الجمي��ع إلى 
المس��اهمة ف��ي التب��رع وذلك ع��ن طريق 
تطبي��ق »إس��الميات« وتطبيق »س��داد« أو 
أجهزة س��داد باإلضافة إل��ى تطبيق »بنفت 
ب��ي«، بينما من يريد االس��تفادة من خدمة 

»فاع��ل خير« يكون عن طريق إرس��ال كلمة 
faelkhair@ طلب إلى البري��د اإللكترون��ي 

يرس��ل  س��وف  وبعده��ا   interior.gov.bh
بش��كل آل��ي االس��تمارة ليق��وم المتق��دم 
بالخدمة بملئها وإعادة إرسالها بالمرفقات 
المطلوب��ة معه��ا. وق��د تضم��ن البرنامج 
تقديم عدد م��ن الفقرات األمنية والتوعوية 
واالجتماعية، حيث تم تس��ليط الضوء خالل 
فقرة »األمن في أس��بوع« على أبرز البالغات 
الت��ي ت��م التعام��ل معها وذل��ك من خالل 
االتصال المباش��ر بغرفة العمليات الرئيسة 

وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
أح��د  أم��ل«  واس��تضافت فق��رة »إش��راقة 
المنتفعي��ن من قان��ون العقوب��ات البديلة 
وعرض مدى اس��تفادته من ه��ذه التجربة، 
التي انعكس��ت إيجابًا على حياته كونه اآلن 

مع أسرته.

 »علوم الفضاء« تشارك 
في معرض البرازيل للفضاء 2022

لعلوم  الوطنية  الهيئة  ش��اركت 
البرازيل  الفض��اء ف��ي مع��رض 
للفضاء 2022، وقد مثل الهيئة 
ف��ي ه��ذه المش��اركة الرئي��س 
التنفيذي للهيئة الدكتور محمد 
مجل��س  ومستش��ار  العس��يري، 
محم��د  الدكت��ور  الهيئ��ة  إدارة 
العثم��ان، ومهن��دس أول فضاء 
عل��ي آل محمود ومهن��دس أول 
فضاء أش��رف خاطر. وتأتي هذه 
المش��اركة ضمن ما تضطلع به 
الهيئة من مهام لتمثيل مملكة 
البحري��ن ف��ي كاف��ة المحاف��ل 
بقط��اع  الصل��ة  ذات  الدولي��ة 

الفضاء.
ويه��دف المع��رض إل��ى رب��ط 
التقن��ي  التع��اون  وتعزي��ز 
والتجاري الدوليي��ن بين العديد 
من المؤثرين في قطاع الفضاء 
أمري��كا  وبل��دان  البرازي��ل  ف��ي 
الالتينية من ش��ركات وجامعات 
وجه��ات  بحثي��ة  ومؤسس��ات 
حكومية م��ع نظيراتها في بقية 
إل��ى  باإلضاف��ة  العال��م،  دول 
تقديم أحدث التقنيات الفضائية 
المس��تثمرين  وجذب  للمجتمع، 
وتش��جيع رواد األعمال الش��باب 
الناشئة للتعرف على  والشركات 
ه��ذه التقنيات وم��ا تقدمه من 

فرص القتناصها. 
كما أقيم على هامش هذا الحدث 
الدول��ي مع��رض متخصص في 

صناعة الفضاء وتم تنظيم عدد 
التي ناقش��ت  المنتدي��ات  م��ن 
والمستقبلية  الحالية  االتجاهات 
والعالمي��ة  المحلي��ة  والف��رص 
لقط��اع الفض��اء. م��ن الجان��ب 
الش��ركات  ش��اركت  التج��اري 
والمؤسس��ات المعنية بتصميم 
مركبات اإلطالق ومراكز اإلطالق 
ومحط��ات  الصناعي��ة  واألقم��ار 
وتقدي��م  األرضي��ة  االس��تقبال 
الخدم��ات الفضائي��ة المختلفة 
من جميع القارات. يسعى معرض 
البرازي��ل للفض��اء للتع��اون في 
مواءمة مجتمع قطاع الفضاء في 
أمري��كا الالتينية م��ع التغييرات 
األخيرة ف��ي طريقة استكش��اف 
الفضاء في جمي��ع أنحاء العالم، 
والتي س��تعزز التغيي��ر في أدوار 

الشركات الحكومية والخاصة.
وقال مهندس أول فضاء أش��رف 
خاطر: »تعكس هذه المش��اركة 
ح��رص الهيئ��ة على المش��اركة 
ف��ي مختل��ف المحاف��ل الدولية 
الفض��اء.  بقط��اع  المتعلق��ة 
كم��ا أن هذه المش��اركة تمنحنا 
الفرص��ة للتع��رف عل��ى أح��دث 
المبادرات والمشاريع التي تعمل 
عليها وكاالت الفضاء وش��ركات 
دول  ف��ي  الفض��اء  تكنولوجي��ا 
أمري��كا االتينية، م��ا يوفر فكرة 
واضحة عن أح��دث التقنيات في 
هذا القط��اع والعمل على نقلها 
إلى داخل المملكة واالس��تفادة 
منه��ا ف��ي تلبي��ة االحتياج��ات 

الوطنية«.
من جانبه قال مهندس أول فضاء 

علي آل محمود: »المشاركات في 
المؤتم��رات والمعارض الدولية 
أم��ر بال��غ األهمي��ة لم��ا له من 
انعكاسات إيجابية على المجتمع 
العلمي؛ فالتعرف على أحدث ما 
توص��ل العلم إليه واالس��تفادة 
من خبرات الدول األخرى تساهم 
في دفع عجلة التطور وخاصة في 
الفضاء.  وتقني��ات  عل��وم  مجال 
فهذه المشاركات نستلهم منها 
مختل��ف األف��كار ونتع��رف على 
التقنيات الحديثة التي تس��اهم 
ف��ي تطوير البح��ث العلمي لدى 
منتس��بي الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء والمش��اركة في الجهود 
الدولية في تطوير علوم وتقنيات 
الفضاء؛ فالنمو المتسارع لقطاع 
الفضاء يعك��س أهمية التعاون 
الدولي في ه��ذا المجال انطالقًا 
م��ن أن الفضاء للجميع والتنمية 
على  بالنفع  المشتركة س��تعود 

البشرية جمعاء«.
يذكر أن الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفض��اء تح��رص عل��ى إش��راك 
كافة منتس��بيها في المؤتمرات 
العلمي��ة المتخصصة في قطاع 
الفض��اء وعلوم��ه وتوف��ر له��م 
البيئ��ة المش��جعة عل��ى البحث 
العلم��ي واالبت��كار بم��ا يتف��ق 
وأهدافها اإلستراتيجية وبرنامج 
عم��ل الحكومة ورؤي��ة البحرين 

االقتصادية 2030.

علي آل محمود أشرف خاطر

محمد رشاد   «

كشفت مديرة إدارة دعم المنظمات 
األهلي��ة ب��وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعية نجوى جناحي عن إدراج 
م��ا يزي��د ع��ن 1800 ش��خص من 
أصحاب الهمم في سوق العمل، في 
ضوء الرؤية المس��تقبلية للبحرين 
نح��و حص��ول أصح��اب الهمم على 
مزي��د من ف��رص العم��ل للوصول 
إلى مرحلة اإلدماج الكلي، تجس��يدًا 
لمب��ادئ العه��د اإلصالحي لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
الب��الد  آل خليف��ة عاه��ل  عيس��ى 

المفدى.
وأضاف��ت أن البحري��ن تمكنت من 
المكاس��ب  العدي��د م��ن  تحقي��ق 
لتمكي��ن ذوي اإلعاق��ة في مجاالت 
المختلف��ة وحصولهم على  العمل 
الفرص الوظيفية المناسبة بجانب 
المحف��زات  العدي��د م��ن  تقدي��م 

األسرية والدعم اللوجستي. 
وأشارت خالل ورشة عمل افتراضية 
عقدت أمس بعنوان: »السياس��ات 
الوطنية المتعلقة بأصحاب الهمم 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومملك��ة البحرين« إل��ى أن العمل 
يجري عل��ى حص��ر القادري��ن على 
العمل من ذوي اإلعاقة اس��تعدادًا 
الس��تكمال مراحل عمليات دمجهم 

في سوق العمل.
وبينت أنه تم تحديث اإلستراتيجية 
والخطة الوطنية لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاق��ة، ضم��ن خط��ة عمل 
تساهم  وعملية وطموحة  متطورة 
الكب��رى  الغاي��ات  تحقي��ق  ف��ي 
المنش��ودة إلنف��اذ اإلس��تراتيجية 

وتحقيقها على أرض الواقع.
العه��د  أن  جناح��ي  وأوضح��ت 
الب��الد المفدى  اإلصالح��ي لعاهل 
عزز من حقوق ومكتس��بات أصحاب 
الهم��م ف��ي البحري��ن س��واء م��ن 
الناحية التش��ريعية أو التنظيمية، 
حيث تم تش��كيل لجنة عليا لرعاية 
بموج��ب  اإلعاق��ة  ذوي  ش��ؤون 
اإلعاق��ة  ذوي  األش��خاص  قان��ون 
رق��م 74 لس��نة 2006، إل��ى جانب 
القواني��ن  م��ن  العدي��د  إص��دار 
المعني��ة  الرس��مية  والق��رارات 
باألش��خاص ذوي اإلعاق��ة والت��ي 
الحكومة بدعمهم  الت��زام  تضمن 
وتمكينه��م للعيش حي��اة كريمة، 
كم��ا أن البحري��ن أبرم��ت العديد 
المعنية  الدولي��ة  االتفاقي��ات  من 
بأصحاب الهمم وآليات دمجهم في 

المجتمعات.
وحول الخدم��ات المقدمة ألصحاب 
الهم��م، ذك��رت أن البحرين وفرت 
لتل��ك  الخدم��ات  م��ن  العدي��د 
الشريحة، منها على سبيل المثال ال 
المنزلية، وبطاقة  الخدمات  الحصر 
المعاق، وتطوير البنية التحتية بما 
يتماشى مع متطلبات ذوي اإلعاقة، 

باإلضافة إلى خدمات المنافذ.
ولفتت إلى أن الرؤية المس��تقبلية 
المملك��ة  الت��ي س��تعمل عليه��ا 
لصالح أصح��اب الهمم، تتمثل فى 
حصوله��م عل��ى مزيد م��ن فرص 
العم��ل وزيادة ع��دد مراكز اإلعاقة 
وضم��ان تنوعه��ا وانتش��ارها فى 
كاف��ة  تغط��ي  بحي��ث  البحري��ن 
الت��ي  الش��ريحة  تل��ك  احتياج��ات 

تحظى بكل الدعم.
من جانب��ه، أكد المدي��ر التنفيذي 
لقط��اع أصحاب الهمم بمؤسس��ة 
زايد العليا ألصحاب الهمم، عبداهلل 
الكمالي أن البحرين خطت خطوات 
كبي��رة ف��ي مج��ال دع��م ورعاي��ة 

أصحاب الهمم.
وأش��ار إلى أن نهج ب��الده في دعم 
أصح��اب الهم��م يع��د راف��دًا م��ن 
روافد تحقيق التنمي��ة االجتماعية 
الش��املة، ومس��ار عم��ل كرس��ته 
الدول��ة لضم��ان تمكي��ن أصحاب 
الهمم ورس��م السياس��ات لتحقيق 

جودة الحياة.
وأوضح خالل مش��اركته في الورشة 
المس��تفيدين  ع��دد  إجمال��ي  أن 
من خدمات مؤسس��ة زاي��د العليا 
 1830 بل��غ  الهم��م  ألصح��اب 
مس��تفيدًا م��ن المراك��ز التابع��ة 
للمؤسسة البالغ عددها 15 مركزًا، 
وأن مجم��وع ع��دد المراكز الخاصة 
في إمارة أبوظبي بلغ 16 مركزًا تم 
إلحاق نحو 731 شخصًا من أصحاب 

الهمم بها.
وش��دد على أن رس��الة المؤسس��ة 
ترتك��ز عل��ى أهمي��ة العم��ل نحو 
تقدي��م خدمات متط��ورة ألصحاب 
تعليمي��ًا  وتمكينه��م  الهم��م 
وثقافي��ًا واحتماعي��ًا لزيادة دورهم 
ف��ي المجتم��ع بم��ا يتناس��ب م��ع 

إمكاناتهم وتطلعاتهم.
وبي��ن الكمال��ي أن مؤسس��ة زايد 
العلي��ا تعم��ل وفق مس��تويات 3، 
تش��مل عدة مح��اور أبرزه��ا محور 
الصح��ة والرعاية وإع��ادة التأهيل 
لضمان رعاية صحية شاملة وعالية 
الج��ودة م��ع توفي��ر ك��وادر طبية 
وصحية متخصص��ة، باإلضافة إلى 

تش��خيص أصحاب الهم��م وقياس 
مستوى السلوك التكيفي.

وفيما يتعلق بمحور التعليم، أوضح 
أن آلية العمل بهذا المحور تعتمد 
على تطوي��ر نظ��ام تعليمي دامج 
م��ن خ��الل األنظمة الثالث��ة وهي 
نظام وجهتن��ا اإللكتروني والنظام 
اإللكترون��ي لمتابع��ة الخريجي��ن، 

ونظام التعليم والتأهيل عن بعد.
وأش��ار إل��ى أن المؤسس��ة لديه��ا 
الهم��م  أصح��اب  لتاهي��ل  برام��ج 
منه��ا برنام��ج الدبل��وم المهن��ي 
لتأهي��ل مدربين في مجال التعليم 
وتدري��ب أصحاب الهم��م، وكذلك 
التخصص��ي  الوظيف��ي  التطوي��ر 
والمدربين  للمعلمي��ن  المس��تمر 
في المؤسس��ة عبر توفير معلمين 
ومدربين ومتخصصين ذوي كفاءة 

في تعليم أصحاب الهمم. 
فيم��ا أك��دت رئيس قس��م خدمات 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة ب��وزارة 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل 
التأهي��ل  إدارة  أن  الس��يد  جليل��ة 
االجتماع��ي تعتبر قائمة متكاملة 
م��ن الخدمات الرعائي��ة والتأهلية 
لألش��خاص  والمهنية  واألكاديمية 
ذوي اإلعاق��ة، م��ن خ��الل المراكز 
والدور التابعة له��ا، باإلضافة إلى 
قس��م الخدمات الذي يعتبر المرفد 
الحيوي لكافة المش��اريع وأنش��طة 
وبرام��ج ش��ؤون اإلعاق��ة به��دف 
تنفيذ خدم��ات الدم��ج االجتماعي 
والتأهيلي لألش��خاص ذوي اإلعاقة 
على أكم��ل وجه ممك��ن، وتحقيق 
الدعم واالرتقاء بهذه الفئة وتنمية 
والنفس��ية  االجتماعي��ة  الق��درات 
وف��ق  والمهني��ة  واالقتصادي��ة 
مبادئ العدالة والمس��اواة وتكافؤ 
الفرص.وأش��ارت في مداخلتها إلى 
أنه من بين الش��راكة المجتمعية 

الحكومية واألهلية  مع المؤسسات 
إدارة وتش��غيل  والخاصة مش��روع 
برنامج تدريب الس��ياقة لألشخاص 
ذوي اإلعاق��ة بالتع��اون مع اإلدارة 
العامة للمرور، بهدف تدريب 160 
ش��خصًا من أصح��اب الهمم في 3 

سنوات.
وبين��ت أن عدد المراك��ز الحكومية 
العاملة في تقديم خدمات الرعاية 
والتأهي��ل يبل��غ 5 مراك��ز لخدمة، 
لخدم��ة 212 ش��خصًا م��ن أصحاب 
مرك��زًا   12 جان��ب  إل��ى  الهم��م، 
الخ��اص  القط��اع  م��ع  بالش��راكة 
ملي��ون   1.2 يبل��غ  دع��م  بمق��دار 
دينار، لخدمة 600 طفل مس��تفيد 
من أصح��اب الهمم، كم��ا أن عدد 
الجه��ات الداعمة المتيازات بطاقة 
الهوية المدمج��ة بمعرفة اإلعاقة 
بلغ��ت 110 جهات ما بين حكومية 

وخاصة. 
بينما، نوهت مدي��رة إدارة خدمات 
أصح��اب الهمم في مؤسس��ة زايد 
س��درة  الهم��م  ألصح��اب  العلي��ا 
المنص��وري إل��ى أنه ص��در مؤخرًا 
اإلص��دار الثالث م��ن دليل تصنيف 
الهمم  الخ��اص بأصحاب  اإلعاقات 
في إمارة أبوظبي، وذلك اس��تجابة 
للنقلة النوعية التي تشهدها إمارة 

أبوظبي في مختلف المجاالت.
وأوضح��ت أن الدليل اش��تمل على 
11 فئ��ة إعاق��ة رئيس��ة، و28 فئة 
فرعي��ة موزعة على 5 مح��اور، هي 
العصبية،  النمائي��ة  االضطراب��ات 
واإلعاق��ات  الحس��ية،  واإلعاق��ات 
الجس��دية، واالضطرابات النفسية، 
على  المتعددة، مش��ددًة  واإلعاقة 
أن الدليل من شأنه تعزيز مفهوم 
الس��عي نح��و خدم��ة ذوي الهمم 
للمؤسسة؛ فنحن  وليس س��عيهم 

من نسعى إليهم.
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ورشة افتراضية حول السياسات ألصحاب الهمم باإلمارات والبحرين

 نجوى جناحي: إدراج 1800 شخص 
من أصحاب الهمم في سوق العمل

حثت األهالي على تصريف المياه الراكدة بالحاويات والنافورات المنزلية 

 »الصحة« تتخذ اإلجراءات 
لمكافحة انتشار البعوض بسار

أف��ادت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصحة أنها 
تابع��ت باهتم��ام م��ا تناقلت��ه مواق��ع التواصل 
االجتماعي تحت عن��وان »أهالي مجمع 523 بقرية 
سار يشكون لس��عات البعوض والحشرات ويأملون 
م��ن الصح��ة العام��ة رش مبيد حش��ري«، وقامت 
بمتابع��ة الش��كوى المنش��ورة بخصوص انتش��ار 
الحش��رات والبع��وض ف��ي منطقة س��ار، واتخذت 

اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة. 
وقد قامت مجموعة مكافحة الحش��رات بقسم صحة 
البيئة بوزارة الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات 
الطائرة ف��ي المنطقة، حيث تم التقصي والكش��ف 
ع��ن ب��ؤر توالد يرق��ات البعوض والتي ت��م العثور 
عليها في البالعات الخارجية وبعض تجمعات المياه 

ف��ي حاوي��ات مهملة وتم��ت المعالجة باس��تخدام 
المبي��دات الخاصة لمكافحة يرق��ات البعوض. كما 
تمت مكافحة البعوض البالغ باستخدام آالت الرش 
بالمبي��د المتناه��ي في الصغ��ر »ULV« والتضبيب 

الحراري.
وناش��د قس��م صحة البيئة المواطنين والمقيمين 
بضرورة االنتباه لتجمع المياه الراكدة في الحاويات 
أو الناف��ورات المنزلي��ة أو البالع��ات غي��ر محكم��ة 
اإلغ��الق والعمل عل��ى التخلص من المياه بش��كل 
دوري لتف��ادي تكّون يرقات البعوض فيها. وكذلك 
بضرورة نق��ل المخلفات إلى األماك��ن المخصصة 
له��ا، وذل��ك تفاديًا النتش��ار البعوض والحش��رات 

بالمنطقة.

يخدم مشروع إسكان هورة سند.. وكيل األشغال:

إنجاز 85٪ من مشروع تصريف األمطار في العكر
أكد وكيل الوزارة لشؤون األشغال 
عبدالعزي��ز  أحم��د  المهن��دس 
الخياط بأن مش��روع إنشاء شبكة 
لتصريف مياه األمطار في منطقة 
العكر قد بلغت نسبة اإلنجاز فيه 
85%، موضحًا بأن األعمال تس��ير 
وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا.
وأش��ار الخياط إلى أن المش��روع 
يأتي اس��تمرارًا لجهود الوزارة في 
تنفيذ برنام��ج عمل الحكومة في 
تطوي��ر البنية التحتي��ة، ويهدف 
ه��ذا المش��روع إل��ى رب��ط هورة 
سند اإلس��كاني بش��بكة تصريف 
مي��اه األمطار في منطق��ة العكر 
وال��ذي سيس��اهم ف��ي الحد من 
مشكلة تجمعات مياه األمطار في 

المنطقة المذكورة.
وأوض��ح الخياط أنه ت��م االنتهاء 

من تمدي��د خطوط تصريف مياه 
األمطار والتي يبلغ إجمالي طولها 
1326 مت��رًا، إضافة إل��ى أنه تم 
إنش��اء 18 غرف��ة تفتي��ش لعدد 
17 نقط��ة تجميع مي��اه األمطار، 
وأن العمل مس��تمر حاليًا إلنشاء 

المصب البحري.
وأك��د أن ال��وزارة حريص��ة عل��ى 
تنفي��ذ مش��اريع تطوي��ر البني��ة 
التحتي��ة بأعلى معايي��ر الجودة، 
حيث تعتبر مشاريع إنشاء شبكات 
تصري��ف مي��اه األمط��ار من أهم 
التي تلب��ي احتياجات  المش��اريع 
والمقيمين  المواطنين  وتطلعات 
ف��ي مختل��ف مناط��ق المملك��ة 
خاصة في المناطق التي تش��هد 

تجمعات مياه أمطار خالل موسم 
األمطار.

يذكر أنه تمت ترس��ية المشروع 
م��ن قب��ل مجل��س المناقص��ات 
والمزاي��دات عل��ى ش��ركة يوك��و 
للهندسة ذ.م.م بقيمة 243,609 

دينار.
وأهاب��ت وزارة األش��غال وش��ؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلدي��ات 
بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة 
باإلش��ارات  والتقي��د  التع��اون 
واتب��اع  واإلرش��ادية  التحذيري��ة 
الموجودة  المروري��ة  التحوي��الت 
عل��ى الموقع خ��الل فت��رة تنفيذ 
المش��روع، وتعتذر ع��ن أي ازعاج 

خالل فترة نفيذ المشروع.

أحمد الخياط

 إصدار النسخة الثانية من 
كتاب »قلعة البحرين الميناء 

القديم وعاصمة دلمون«
أص��درت هيئة البحري��ن للثقافة 
واآلثار النس��خة الثانية من كتاب 
القديم  الميناء  البحري��ن؛  »قلعة 
لمح��رره  دلم��ون«  وعاصم��ة 
لومبارد مستش��ار  بيير  الدكت��ور 

اآلثار لدى الهيئة.
ويحت��وي الكتاب الص��ادر باللغة 
اإلنجليزي��ة على معلومات مهمة 
البحرين  قلع��ة  بموقع  متعلق��ة 
المس��جل عل��ى قائم��ة الت��راث 

العالمي لمنظمة اليونيس��كو ع��ام 2005، باإلضافة إلى احتواء 
الكت��اب على جميع النص��وص المعروضة في متحف موقع قلعة 
البحرين، وكانت النس��خة األولى من الكتاب قد صدرت في العام 

2016 ضمن معرض البحرين الدولي 17 للكتاب.
يذكر أن متحف موقع قلعة البحرين يوثق للمكتش��فات األثرية 
في الموقع إلى جانب توثيق عمل ش��ركة الهندس��ة الدنماركية 
الت��ي عملت على إنش��اء المتحف، كم��ا ويتضم��ن عرضًا ألهم 
البعث��ات التنقيبية التي عملت في موق��ع قلعة البحرين، ويوفر 
المتح��ف إل��ى جانب ذلك تجرب��ة مغايرة ومميزة ل��زوار الموقع 

والمتحف.

 محافظ الجنوبية: خطة 
 لتطوير مصلى العيد 

في الرفاع بشكل متكامل
 أك��د محافظ الجنوبية، س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليفة 
آل خليفة، أهمية وضع خطة لتطوير مصلى العيد بشكل متكامل، 
بوص��ف المصلى الكائن في مدينة الرفاع م��ن المعالم المهمة 
بالمحافظ��ة الجنوبية. ج��اء ذلك، خ��الل قيامه بزي��ارة ميدانية 
لتفقد عدد من المرافق العامة والمنشآت بمدينة الرفاع، ضمن 
سلس��لة من الزيارات الميدانية لمختل��ف مناطق المحافظة حيث 
ش��ملت الزيارة متابع��ة احتياج��ات ومقترحات األهال��ي، والتي 

تعكس حرص سموه بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد س��موه، أن المحافظ��ة حريصة على مواصل��ة جهودها في 
تعزيز التواصل الميداني بكافة المناطق لتفقد احتياجات األهالي 
واالس��تماع لمقترحاته��م ومتطلباته��م، تنفي��ذًا للتوجيه��ات 
السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى، ودع��م من صاحب الس��مو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولف��ت، إلى أن تعزيز التواصل الميداني يعد ركيزة أساس��ية في 
عم��ل المحافظ��ة لدوره في االط��الع على احتياج��ات المواطنين 
عن كثب والوقوف على جودة ومس��توى الخدمات المقدمة لهم، 
حيث رافق س��موه بالزيارة رئيس مجلس األوقاف السنية الدكتور 
راش��د الهاجري. وتفقد س��موه، س��وق الرفاع المرك��زي الجديد، 
ضمن حرص واهتمام سموه بمتابعة المشاريع القائمة لتحقق 
ال��رؤى والتطلعات المس��تقبلية للمحافظة الجنوبية بالتنس��يق 
والش��راكة مع مختلف القطاعات، حيث اطلع سموه على المشروع 
ومراحل إنجازه الذي يعتبر من أهم المعالم التراثية بالمحافظة 
الجنوبي��ة نظ��رًا لتلبيته احتياج��ات األهالي، بحض��ور مدير عام 
بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، ورئيس مركز شرطة 

الرفاع الشرقي فهد مسامح. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1007377
https://alwatannews.net/article/1007289
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مرور 10 سنوات على تأسيس الصرح الطبي الكبير.. سلمان بن عطية اهلل:

 مستشفى الملك حمد الجامعي يعكس 
ملمحًا مهمًا في مسيرة التطور الطبي والصحي

ص��رح  لتأس��يس  العاش��رة  الذك��رى  ف��ي 
مستشفى الملك حمد الجامعي، أعرب قائد 
المستش��فى اللواء طبيب الشيخ سلمان بن 
عطي��ة اهلل آل خليف��ة ع��ن فخ��ره واعتزازه 
بالجه��ود الكبي��رة الت��ي قام��ت به��ا إدارة 
المستش��فى من��ذ 10 س��نوات حت��ى اليوم 
لتقدي��م خدم��ات جليلة لجمي��ع المواطنين 
والمقيمي��ن ف��ي البحرين، وذل��ك من خالل 
تخصي��ص فري��ق إداري وطب��ي عل��ى أعلى 
المس��تويات من الكفاءة وتوفير التجهيزات 
وأح��دث  المتقدم��ة  والطبي��ة  اإلنش��ائية 
التقني��ات والمناه��ج الطبية والتش��خيصية 
العالجي��ة،  الممارس��ات  أفض��ل  متبني��ن 
واإلداري��ة، والتدريبي��ة والبحثي��ة، م��ا من 
ش��أنه أن يتكف��ل بجعل مستش��فى الملك 
حمد الجامع��ي الوجهة الطبي��ة األولى في 

المملكة.
وق��ال: »نس��تعيد ف��ي فبراير م��ن كل عام 
بتقدير واعتزاز الذكرى الس��نوية لتأس��يس 
مستشفى الملك حمد الجامعي الذي تزامن 
هذا العام مع يوم قوة دفاع البحرين »الرابع 
والخمسين« في ظل الرعاية السامية لسيدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد نائ��ب القائد األعل��ى رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، وس��يدي القائد 
الع��ام لقوة دف��اع البحرين المش��ير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة، ورئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، ومعها 
نس��تعيد كل المآثر البطولية إلنجازات قوة 
دف��اع البحرين ف��ي كافة األصع��دة، وعلى 
س��بيل المثال، صرح مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي الذي نعمل فيه بجهد، وقد حظي 
باهتمام كبي��ر ومتواصل من قب��ل القيادة 
الرشيدة والمتابعة الحثيثة والوقوف دائمًا 
عل��ى جاهزيته التي عكس��ت ملمح��ًا مهمًا 
من مالم��ح التطور في مس��يرة بناء التطور 
الطبي والصحي في مملكتنا الغالية، مؤكدًا 
أنه بهذه المناسبة سنواصل ونمضي قدمًا 
لتأدي��ة المه��ام الموكلة إلين��ا وخاصة في 
هذه الظروف التي تمر به��ا البالد وبكل ما 
يتوافر من إمكانات وموارد وسواعد وطنية«. 
وأكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية اهلل 
آل خليفة أن المستش��فى قدم خالل العشر 
سنوات السابقة خدمات طبية ورعاية صحية 
بج��ودة عالية، مضيف��ًا أن هن��اك تحديات 
كبي��رة واجهتنا خالل جائحة فيروس كورونا 
»كوفي��د 19« وتم تج��اوز مراحلها الصعبة 
وحماي��ة المرضى والزوار في المستش��فى، 
مدلاًل على ذلك من خالل التقارير الس��نوية 
الت��ي تعك��س ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة، 
المش��اريع  وتع��دد  اإلنج��ازات،  وتكات��ف 
التوس��عية واالعتم��ادات العالمية الصحية 
وبناء اإلس��تراتيجيات في المستش��فى على 
م��دى اس��تمرارية اهتم��ام اإلدارة وترتيب 
األولوي��ات والتركي��ز عل��ى رض��ا المري��ض 
عن ج��ودة الخدمات المقدم��ة للوصول إلى 

مصاّف الدول المتقدمة في هذا المجال.

الطاقة االستيعابية
ونوه اللواء طبيب الش��يخ سلمان بن عطية 
إلى أنه خالل عش��ر السنوات الماضية شهد 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي زي��ادة 
مطردة ف��ي أع��داد المرض��ى الراغبين في 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية، حيث 
كان عدد األسرة 120 سريرًا في 2012، فيما 
وصلت السعة االستيعابية لألسرة حاليًا إلى 
348 سريرًا، الفتا النظر إلى أن اإلدارة نجحت 
ف��ي مش��اريعها التوس��عية وتعم��ل حاليًا 
لألس��َرة  الكاملة  االس��تيعابية  »بطاقتها« 
ف��ي معظ��م األقس��ام واألجنحة لتتناس��ب 
مع الزي��ادة الكبي��رة في حجم النش��اط في 

المستشفى. 

مريض��ًا   2389483 تس��جيل  ت��م  حي��ث 
غفتتاحه��ا  من��ذ  الخارجي��ة  بالعي��ادات 
بمستش��فى الملك حمد الجامعي في األول 
م��ن ديس��مبر 2011، في حين اس��تقبل ما 
يق��ارب 12839 مريضًا في أقس��ام العناية 
القصوى للبالغين والخدج منذ افتتاحها في 

عام 2012.
في حين تردد على قس��م ط��ب الطوارئ في 
مستش��فى الملك حم��د الجامعي م��ا يربو 
عل��ى 6197536 مراجع��ًا من��ذ افتتاحه في 
أبري��ل 2012. وقد أش��ارت اإلحصائيات إلى 
أن��ه قام المستش��فى بإج��راء 18311 حالة 
لوالدة طبيعية وقيصرية خالل ال�10 سنوات 

الماضية. 
ف��ي حين قال إن كف��اءة المنظومة الصحية 
بمستشفى الملك حمد الجامعي هي نتيجة 
لالس��تثمار المس��تمر ف��ي البني��ة التحتية 
الكف��اءات الطبي��ة  الصحي��ة، واس��تقطاب 
المتميزة لتحسين أساليب الرعاية الصحية، 
واالعتم��اد على نموذج الرعاية االس��تباقية 
في طرائق التش��خيص لألمراض، ومواصلة 
تحس��ين الرحلة العالجي��ة للمرضى، فضاًل 
على دمج الخدمات الذكية بالرعاية الصحية 
وفق خطط مدروس��ة ومتكاملة. وبناًء على 
ما سبق فقد تم إجراء عمليات جراحية نوعية 
ومعق��دة إلنقاذ حياة العدي��د من المرضى 
والحاالت بمختلف األعمار بعون اهلل، مؤكدًا 
أن مستش��فى الملك حم��د الجامعي يضم 
فريقًا طبي��ًا وتمريضيًا متخصصًا ذوي خبرة 
ومؤهل على استقبال أي حالة مرضية، حيث 
تم إج��راء ما يق��ارب 142777 عملية وذلك 
منذ افتتاح أقس��ام العملي��ات الجراحية في 

يناير 2012.
وت��م العديد م��ن التدش��ينات واالفتتاحات 
وأهمها: تنفيذ مش��روع الطاقة الشمسية، 
ال��ذي أس��هم ف��ي إنت��اج طاق��ة متج��ددة 
نظيفة وتحقيق ترش��يد اس��تهالك الطاقة 
الكهربائية ما يعادل )40( إلى )50( بالمئة 
م��ن الطاقة التي يس��تهلكها المستش��فى 
خ��الل فت��رة النه��ار، بمتوس��ط 25% م��ن 

االستهالك الكلي سنويًا. 
كم��ا أك��د قائ��د مستش��فى المل��ك حم��د 
الجامع��ي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن 
عطية اهلل آل خليفة أنه تم العمل على إنتاج 
وتطبيق منصة اإلدارة الصحية والمعلومات 
الطبي��ة HOPE في المستش��فى، وهو من 
األنظمة التشغيلية التي تعمل على تحقيق 
ال��رؤى واأله��داف اإلس��تراتيجية التي توفر 

س��رعة وتكام��اًل وأمانًا ال مثيل له��ا وأيضًا 
مرونة لبن��اء نظام معلومات المستش��فى. 
وق��د ت��م تطوير النظ��ام في وقت قياس��ي 
عل��ى الحد األدنى من تكلفة البنية التحتية، 
بهدف توفي��ر رعاية صحية ممتازة بش��كل 
أكث��ر كف��اءة، موضح��ًا أن��ه يحت��وي عل��ى 
خصائص ووظائف اس��تثنائية تفتقر إليها 
أنظمة أخ��رى عالمية باهظ��ة التكاليف وال 

تحقق االستدامة المرجوة.
باإلضاف��ة إل��ى افتت��اح وح��دة الخصوب��ة 
وأطف��ال األناني��ب، ومرك��ز الط��ب النووي 
والنظائر المش��عة، ومختبر أم��راض النوم، 
ووحدة الجلط��ات الدماغية، ونظام معالجة 
النفاي��ات الطبي��ة، باإلضاف��ة إل��ى تركيب 
 Mammomat جه��از الماموجرام المح��دث
Revelation لتش��خيص أورام الث��دي، وهو 
تسهيل عملية أخذ الخزعة تلقائيًا بدون ألم 
وبدق��ة عالية إلمكانية الكش��ف المبكر عن 

السرطان.
إلى جانب تدش��ين الصيدلية الذكية اآللية 
ف��ي مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي في 
عام 2019، والذي كان له دور حيوي ونتائج 
إيجابي��ة مهم��ة ف��ي دق��ة وس��رعة صرف 
األدوي��ة وخف��ض احتمالية وق��وع األخطاء 
الدوائية إلى درجة الصفر عند صرف األدوية 
م��ن خاللها، حيث أش��ار إل��ى أن إحصائيات 
ص��رف األدوية هي 4 ماليين صرفية دوائية 
خالل الثالثة األع��وام األخيرة، وافتتاح كثير 
من األقس��ام واألجنحة غيرها والتي لها دور 
في تقديم الرعاية الصحية للمرضى بيس��ر 

وسهولة بالمستشفى.

الشهادات واالعتمادات 
ولفت قائد مستشفى الملك حمد الجامعي 
إل��ى أنه خ��الل العش��ر الس��نوات الماضية 
حرص��ت اإلدارة على توافق المستش��فى مع 
معايير الجودة عن طريق تطبيق بروتوكول 
طبي حديث يوفر أعلى مس��توى من الرعاية 
الصحي��ة للمري��ض ويكفل ل��ه الحماية في 

أثناء العالج.
حيث حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ 
كالحص��ول عل��ى اعتم��اد اللجن��ة الدولي��ة 
المش��تركة )JCI( في عام 2019، والحصول 
على ش��هادة االعتم��اد للم��رة الثانية على 
التوالي من الهيئة الوطنية للتنظيم المهن 
مختب��رات  واعتم��اد   ،)NHRA( الصحي��ة 
المستشفى وبنك الدم من الكلية األمريكية 
لعل��م األم��راض )CAP( ث��الث م��رات على 

التوال��ي كأول مستش��فى حكوم��ي يحق��ق 
هذا اإلنج��از، واعتم��اد من جمعي��ة القلب 
مرك��زًا  المستش��فى  باعتب��ار  األمريكي��ة 
اإلنع��اش  دورات  تنظي��م  ف��ي  متخصص��ًا 
 BLS)( القلب��ي الرئوي األساس��ي والمتقدم
ACLS((، والحصول على شهادتي االعتماد 
األوروبي والوكالة العالمية لجراحة السمنة 
والعمليات االستقالبية، والجائزة البالتينية 
من الفيدرالي��ة العالمية لوحدة الس��كتات 
الدماغية بالمستشفى، وشهادتي االعتماد 
من رابطة جنوب إفريقيا للعالج باألكسجين 
النق��ي وع��الج أم��راض الغ��وص. والكثي��ر 
م��ن اإلنج��ازات األخرى خالل هذه الس��نوات 
الماضي��ة والت��ي تأت��ي تتويج��ًا للجه��ود 
المتواصل��ة الت��ي تبذلها إدارة ومنتس��بي 
المستش��فى لتطوي��ر اإلمكان��ات لضم��ان 

تحقيق الجودة.

جهود »حمد الجامعي« 
خالل الجائحة

الطبي��ة  للش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  وذك��ر 
واستش��اري أم��راض وجراحة األن��ف واألنف 
والحنجرة بالمستش��فى العميد بروفيس��ور 
هش��ام يوس��ف عل��ي آل الري��س أن��ه بعد 
مرور عش��ر س��نوات على افتتاح مستش��فى 
الملك حمد الجامع��ي والذي كان في فبراير 
2012 حتى اآلن مازال المستش��فى يواصل 
جهوده الدؤوبة وذل��ك من منطلق الحرص 
الذي تولي��ه مملكة البحري��ن للحفاظ على 
صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين 
كورون��ا  في��روس  جائح��ة  خ��الل  وخاص��ة 
)كوفيد19(، حيث تم إنش��اء مركز التطعيم 
بالمستش��فى وتطبيق اإلجراءات االحترازية 
لمكافح��ة فيروس كورونا وضمان س��هولة 
الوصول وانس��يابية س��ير العم��ل بالمركز 
مع االس��تمرار في تقدي��م الخدمات الطبية 
ومواصل��ة الخدم��ات العالجي��ة ع��ن ُبعد، 
وذلك عبر االتصال م��ع وجود خيار لالتصال 
المرئي وإجراء العمليات الضرورية، كما تم 
استقبال مرضى العناية المركزة من مجمع 
الس��لمانية الطب��ي وعالج ح��االت الجلطات 
المملك��ة  مناط��ق  م��ن جمي��ع  الدماغي��ة 
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تمت مواجهتها في المستشفى.

 تطوير وتحديث 
التعليم والتدريب 

الحس��ن  دالل  الدكت��ورة  أضاف��ت  فيم��ا 
المدي��ر الع��ام للش��ؤون اإلداري��ة ومدي��ر 
مرك��ز التعليم واالحتراف بالمستش��فى أنه 
إيمانًا منا بأهمي��ة دور التدريب في تطوير 
ورف��ع مس��توى الخدم��ة بالقط��اع الطب��ي 
فقد تم تدش��ين مركز المح��اكاة واالحتراف 
بالمستش��فى، ومركز للبحوث والدراس��ات، 
ومركز الستضافة المؤتمرات وورش العمل 

الطبية المحلية، واإلقليمية والعالمية. 
وأضافت الدكتورة دالل الحسن أنه تم إنشاء 
أكاديمي��ة الرعاي��ة الصحية بالمستش��فى 
في ع��ام 2018 لتك��ون منصة اس��تثنائية 
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على أحدث المستجدات في المجال الصحي، 
باإلضافة إل��ى تخريج أكثر من 350 ممرضًا 

عمليًا خالل عام 2021. 
ف��ي حي��ن نوه��ت مدي��ر مرك��ز التعلي��م 
واالحتراف إلى أن إدارة المستش��فى حرصت 
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والتحقق  التدريبي��ة  لبرامجها  االعتم��ادات 
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وعلى أثره تم الحصول على شهادة ترخيص 
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أيضًا بين المستشفيات العالمية في جميع 

المجاالت والتخصصات.
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مملكة البحرين، ليتم افتتاح مركز البحرين 
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فقد كش��ف البروفيس��ور إلياس فاضل مدير 
مرك��ز البحرين ل��ألورام عن أنه ت��م افتتاح 
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وأمراض الدم.
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أنه تم إطالق المجل��س الوطني لألورام في 
2019 كخط��وة الس��تثمار الخب��رات الطبية 
المتواف��رة في مملك��ة البحري��ن وجمعها 
ف��ي مجلس واحد، يقدم االستش��ارة الطبية 
والخط��ة العالجي��ة المتكامل��ة للمصابين 
باألورام، حيث وصل ع��دد الحاالت التي يتم 
مناقش��تها خالل عام واح��د إلى ما يزيد عن 

3000 حالة.
وقد ذكر أنه تم تدشين أحدث التقنيات في 
تش��خيص وعالج مرضى األورام ومن أهمها 
تدش��ين جه��از MR- LINAC ال��ذي يعتبر 
ثاني جهاز في الش��رق األوس��ط واألول من 
ش��ركة ELEKTA لعالج األورام السرطانية، 
وجه��از MR /PT وه��و األح��دث عالمي��ًا في 
الكش��ف ع��ن األورام الس��رطانية الدقيقة، 
وغيرها العديد من التقني��ات الحديثة، إلى 
جانب توافر الكف��اءات والخبرات لذوي الباع 
الطويل في هذا المج��ال، مؤكدًا أن المركز 
يعتب��ر المعه��د الوطني لتش��خيص وعالج 
األورام وس��يلبي حاجات المرضى في مملكة 
البحري��ن م��ن خ��الل تقديم خدم��ات طبية 
ش��املة في مجال أمراض الدم واألورام وزرع 
خالي��ا الدم الجذعي��ة، باإلضاف��ة إلى مركز 

للبحوث والدراسات.

البروفيسور ٕالياس فاضلالعميد بروفيسور هشام آل الريساللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

تردد 6197536 مراجعًا على قسم طب الطوارئ في »حمد الجامعي«

تسجيل 2389483 مريضًا بالعيادات الخارجية منذ افتتاح المستشفى

إجراء 142777 عملية منذ افتتاح أقسام العمليات الجراحية في يناير 2012 

رفع السعة االستيعابية لألسّرة إلى 348 سريرًا وتعمل بطاقتها الكاملة 

4 ماليين صرفية دوائية خالل األعوام الثالثة األخيرة

تخريج أكثر من 350 ممرضًا عمليًا خالل عام 2021
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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 
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البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
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»متالزمة ريت« تؤثر على النطق والمهارات الحركية وتسبب مشكالت عصبية وسلوكية

زينت حاجي لـ                 : »متالزمة ريت«
تصيب المواليد اإلناث وتؤثر على تطّور الدماغ

وترب��وي  أس��ري  أوضح��ت مستش��ار 
زين��ت حاج��ي أن متالزمة ري��ت تعد 
من االضطراب��ات الوراثي��ة العصبية 
الت��ي تصيب الموالي��د اإلناث، وتؤثر 
به��ا  يتط��ور  الت��ي  الطريق��ة  عل��ى 
الدماغ، وتحدث بش��كل مبّكر في عمر 
الثماني��ة ش��هور، وتح��دث للطفل��ة 
المصابة بأعراض جسمانّية مختلفة، 
كعدم مقدرتها عل��ى التحّكم بيديها 
باإلضاف��ة إل��ى صغر محي��ط الرأس، 
وتؤث��ر متالزم��ة ري��ت عل��ى النطق 
م��ن  والكثي��ر  الحركي��ة  والمه��ارات 
المش��كالت العصبية والس��لوكية، ما 
يؤدي إلى فق��دان تدريجي للمهارات 
الحركي��ة وال��كالم وه��ذه الحالة لها 
ويمك��ن عالجه��ا  بالجين��ات  عالق��ة 
بش��كل نس��بّي، في حال تم الكش��ف 

عنها واالهتمام بها بشكل سريع.
ري��ت  متالزم��ة  ألس��باب  وتطرق��ت 
للرضع، وقالت: »أغلب حاالت متالزمة 
ريت تقريبًا بس��بب طف��رة )تغيير في 
 ،MECP2 الحمض النووي( ف��ي جين
الموج��ود ف��ي كروموس��وم X )أح��د 
الكروموس��ومات الجنس��ية(، يحت��وي 
جين MECP2 عل��ى تعليمات إلنتاج 
بروتين معين وه��و أمر ضروري لنمو 
الدماغ، عندما يجري الش��ذوذ الجيني 
يمن��ع الخاليا العصبية في الدماغ من 
العمل بشكل صحيح، وعلى الرغم من 

أن متالزم��ة ري��ت وراثي��ة، فاألطفال 
ال يرث��ون الجي��ن المعي��ب أب��دًا من 
آبائهم، فقط في ح��االت قليلة يورث 
ه��ذا االضطراب الجيني، ما يعني أنها 
ال تنتقل م��ن جيل إلى جي��ل، فجميع 
 )% 99 )أكث��ر م��ن  الح��االت تقريب��ًا 
تلقائية وتجري بشكل عشوائي، ونظرًا 
ألن الذكور لديهم مزيج كروموس��وم 
مختل��ف عن اإلن��اث )XX(، فإن األوالد 
الذي��ن لديهم طف��رة جينية تس��بب 
متالزم��ة ريت يم��وت معظمهم قبل 
الوالدة أو في سن الرضاعة المبكرة«. 
وح��ول أع��راض متالزمة ري��ت قالت 
حاجي إن معظم األطف��ال المصابين 
بمتالزم��ة ري��ت يعان��ون مجموع��ة 
الجس��دية  م��ن األع��راض واإلعاق��ة 

والعقلية مث��ل: الضعف في التواصل 
والقدرات المعرفية والتفكير، وفقدان 
القدرة عل��ى الكالم، وضعف المهارات 
الحركية منذ الطفول��ة مثل الزحف أو 
التأخر في المش��ي، ووجود مش��كالت 
بالتنفس بم��ا في ذلك فرط التنفس 
أو حب��س التنف��س، واضطراب��ات في 
النوم، واضطرابات في نبضات القلب، 
واالنفعال السريع، ويكون حجم الرأس 
صغيرًا، والصعوبة في المضغ والبلع، 
ووجود حركات غي��ر طبيعية بالعين، 
ونوب��ات طويلة من الص��راخ والبكاء، 
وضع��ف  باللع��اب،  س��يالن  ووج��ود 
عض��الت الجس��م، وانحن��اء وتق��وس 
بالظه��ر. وهن��اك أع��راض تتش��ابه 
م��ع أع��راض التوح��د مث��ل: العزل��ة 
واالنسحاب االجتماعي، وقلة التواصل 
البصري، وحركات الي��د القهرية مثل 
فرك اليد أو التصفيق وتحريك اليدين 
بش��كل متكرر، وعدم القدرة على حل 
المشكالت وعند التعرض إلى مشكلة 
يتعرض��ون إل��ى نوبات ش��ديدة من 
الغض��ب. وأش��ارت إل��ى أن متالزمة 
ريت تنقس��م ع��ادة إلى أرب��ع مراحل: 
األول��ى الهجوم المبك��ر. وفيها تكون 

العالمات واألعراض غامضة ويس��هل 
إغفاله��ا في الطور األول وتبدأ ما بين 
6 إلى 18 ش��هرًا، ويمكن أن تس��تمر 
لع��دة ش��هور أو ع��ام. والرض��ع ف��ي 
ه��ذه المرحلة يمك��ن أن يقل لديهم 
التواصل البصري ويبدؤون في فقدان 
االهتمام باأللعاب. وقد يتأخر عندهم 

أيضًا الجلوس أو الزحف.
المرحل��ة الثانية: االنتكاس الس��ريع. 
يب��دأ م��ا بي��ن عمر ع��ام إل��ى أربعة 
أع��وام ويفق��د األطفال الق��درة على 
أداء المه��ارات الت��ي كان��ت لديه��م 
في الس��ابق. وه��ذا الفق��د يمكن أن 
ويح��دث  أو متدرج��ًا  يك��ون س��ريعًا 
عل��ى مدار أس��ابيع أو أش��هر. وتحدث 
أع��راض متالزم��ة ري��ت، مث��ل نم��و 
بط��يء ل��رأس الطف��ل وح��ركات يد 
غي��ر طبيعي��ة والله��اث والص��راخ أو 
البكاء من غير س��بب واضح ومش��اكل 
وفق��دان  وتناس��قها  الحرك��ة  ف��ي 
االجتماع��ي.  والتواص��ل   التفاع��ل 
المرحلة الثالثة: االس��تقرار النس��بي. 
تب��دأ المرحلة الثالثة عادة بين س��ن 
الثانية والعاش��رة ويمكن أن تستمر 
لعدة س��نوات. وعل��ى الرغ��م من أن 

فق��د  مس��تمرة،  الحرك��ة  مش��اكل 
يظهر على الس��لوك بعض التحس��ن 
المح��دود، م��ع قل��ة الب��كاء والتهيج، 
ويطرأ بعض التحس��ن في اس��تخدام 
اليدي��ن والتواصل. قد تب��دأ النوبات 
ف��ي ه��ذه المرحلة وال تحدث بش��كل 

عام قبل عمر سنتين.
الحركي  االنتكاس  الرابع��ة:  المرحلة 
المتأخ��ر. وتب��دأ ه��ذه المرحلة عادة 
أن  10 س��نوات ويمك��ن  بع��د س��ن 
تس��تمر ألع��وام أو لعق��ود. وتتمي��ز 
ه��ذه المرحل��ة بانخف��اض الحرك��ة، 
وضعف العضالت وتقلصات المفاصل 
والجنف. إن الفه��م ومهارات االتصال 
والمهارات اليدوية تظل بش��كل عام 
ثابتة أو تتحس��ن قلي��اًل، وقد تحدث 
النوب��ات بش��كل أق��ل ف��ي كثير من 
األحيان.ولفت��ت حاجي إل��ى أنه »على 
الرغم من عدم وج��ود عالج لمتالزمة 
ريت، فالعالجات موجهة نحو األعراض 
وتقديم الدعم. تشمل العالجات التي 
يمكن أن تس��اعد األطفال والبالغين 
المصابي��ن بمتالزم��ة ري��ت، منه��ا: 
رعاي��ة طبي��ة منتظم��ة، لحاجته��م 
إل��ى المراقب��ة المنتظم��ة للتغيرات 

الجس��دية، مث��ل الجه��از الهضم��ي 
ومش��اكل القلب، واألدوية إذ تس��اعد 
في الس��يطرة على بع��ض العالمات 
واألع��راض المرتبط��ة باالضط��راب، 
مث��ل النوبات أو تصل��ب العضالت أو 
مش��اكل التنف��س أو الن��وم أو الجهاز 

الهضمي أو القلب«.
الطبيع��ي حيث  »الع��الج  وأضاف��ت: 
يس��اعد العالج الطبيعي واس��تخدام 
األطف��ال  الجبائ��ر  أو  الدعام��ات 
الذي��ن  أو  بالجن��ف،  المصابي��ن 
يحتاجون إل��ى دعم اليد أو المفاصل، 
وتحس��ين مهارات المش��ي والتوازن 
والمرون��ة، والع��الج الوظيف��ي حيث 
يحس��ن االس��تخدام اله��ادف لليدين 
ف��ي أنش��طة مث��ل ارت��داء المالبس 
والتغذي��ة، إذا كان��ت ح��ركات الي��د 
والذراع المتكررة تمثل مشكلة، فقد 
تكون الجبائر التي تقيد حركة الكوع 

أو الرسغ مفيدة«.
واس��تكملت حاجي العالج��ات: »عالج 
النطق واللغة لتحس��ين حياة الطفل، 
م��ن خ��الل تعليم ط��رق غي��ر لفظية 
التفاعل  للتواصل والمس��اعدة عل��ى 

االجتماعي.

زينت حاجي

»الدراز االبتدائية« تنظم المعرض الفني »بعيونهم«

 الطالبة كوثر: المعلم
الداعم الكبير لذوي صعوبات التعلم

نظمت مدرس��ة ال��دراز االبتدائية للبنات معرض��ًا فنيًا افتراضيًا 
تحت عنوان »بعيونهم« في نس��خته الثانية، حيث نظمه 

قس��م صعوبات التعلم في المدرس��ة، وش��ارك فيه 
52 طالب��ًا وطالبة، إذ يس��تهدف المعرض جميع 

الطلبة في المراحل الدراس��ية، ومن بينهم ذوو 
االحتياجات الخاصة م��ن فئة التوحد والتأخر 

العقلي لصقل مواهبهم الفنية.
وتمح��ورت فك��رة اللوح��ات الفني��ة ح��ول 
موضوع مساندة المعلمين والزمالء للطلبة 
ذوي صعوبات التعلم. وحققت مدرسة سار 
الثانوي��ة للبنات المركز األول على المرحلة 
الثانوي��ة عن لوحة الطالبة كوثر الش��ويخ، 

وحقق��ت مدرس��ة زين��ب اإلعدادي��ة للبنات 
المرك��ز األول عل��ى المرحل��ة اإلعدادي��ة عن 

لوح��ة الطالبة فاطمة حس��ن. أما ف��ي المرحلة 
االبتدائي��ة فقد حصدت الطالبت��ان نوراء مرتضى 

من مدرس��ة ال��دراز االبتدائية للبن��ات، والطالبة جنة 
حس��ين عل��ي م��ن مدرس��ة الس��نابس االبتدائي��ة للبنات، 

والمركز األول على مس��توى المدارس االبتدائي��ة، كما حققت الطالبة 
بدرية س��يف من مدرس��ة مدينة حمد االبتدائية للبنات المركز األول من 
فئة المالئكة الصغار. وأكدت لطيفة دراج من مدرس��ة المعرفة الثانوية 

ل�»الوطن« أن مش��اركة طالباتها في المعرض ما هي إال فرصة 
إلبراز مواهبهن الفنية، وفرصة ذهبية لالطالع على أفكار 
اللوحات الفنية للمدارس المشاركة وتبادل الخبرات 
التربوية، وقد أحرزت طالباتها مراكز متقدمة ما 
ش��جع الطالبات على الرغبة في المش��اركة في 

مسابقة أخرى. 
وأك��دت كب��رى بوحس��ين معلم��ة التربية 
االبتدائي��ة  الس��نابس  بمدرس��ة  الفني��ة 
للبن��ات ل�»الوط��ن« أن مش��اركتهن ف��ي 
المعرض االفتراضي للرس��م فرصة إلبراز 
المواه��ب الطالبية واكتش��افها ليتم بعد 
ذل��ك صقلها من خالل ال��ورش والتدريبات 
العملية، مقدمة الش��كر إلى مدرس��ة الدراز 
على إتاحة مثل هذه األفكار وإشراك المدارس 
وخل��ق أجواء من المنافس��ة بي��ن طالب مملكة 

البحرين. 
من جانب المكرمين، قالت الطالبة كوثر الش��ويخ من 
مدرسة سار الثانوية للبنات ل�»الوطن«: »إن رسمتي تحمل 
العديد من المعاني؛ فهي عبارة عن جهود المعلم وإنه الداعم الكبير 
لذوي صعوبات التعلم وأحد الممسكين بأيديهم، وهو الذي يستطيع زرع 

المعارف في عقولهم وتنمية قدراتهم«.

خالل ورشة للباحثين عن عمل من ذوي االحتياجات الخاصة 

 بوحجي: إنشاء تعاونية 
لتجمع ذوي اإلعاقة البصرية

دعت ورشة نظمتها لجنة التوظيف بجمعية الصداقة للمكفوفين بالتعاون 
مع جمعية اقتصاد اإللهام للباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة البصرية إلى 
إنشاء تعاونية تجمع ذوي اإلعاقة البصرية وتستثمر مهاراتهم تركزت في 

4 مهارات رئيسة، هي: تقنية، وأدبية، وموسيقية، وتواصل اجتماعي.
وأعرب 65.5% من المش��اركين في اس��تطالع خالل الورشة عن رغبتهم في 
أن يكون لهم مش��روع خاص بينما عزف عن ذلك 20.7%، وحول الرغبة في 
شراكة إلقامة مشروع أعلن 48.3% من الحضور عن رغبتهم في الدخول في 
شراكة، فيما أش��ار 20.7% من الحضور إلى أنهم ربما يوافقون بينما رفض 

24.1% ذلك.
وقدم الورشة كل من مؤسس فكرة اقتصاد اإللهام الدكتور محمد بوحجي، 
ورئيس��ة جمعية اقتصاد اإللهام ف��ي البحرين الدكتورة دنيا أحمد، في ظل 
التعاون الدائم بين الجمعيتين، بهدف تحسين وضع ذوي اإلعاقة البصرية 

وتحويلهم من باحثي وظائف إلى صانعي وظائف.
وس��بق الورشة اس��تطالع رأي للفئة وكانت نس��بة التجاوب 24 شخصًا من 
ذوي اإلعاق��ة البصري��ة، حضرها 19 ش��خصًا، إضافة إلى رئي��س الجمعية 

ونائبته وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
واتضح من االس��تطالع أن 79.3% يحصل��ون على بدل تعطل، وأن الغالبية 
يعتمدون على مخصص ذوي اإلعاقة، وأن 58.6% تتوافر لديهم مواصالت، 

كما اتضح أن 35.7% تأثر عملهم بسبب جائحة كورونا. 
وأك��د بوحجي أن الهدف من الورش��ة هو أن نستكش��ف مع��ًا طريقًا أفضل 
لحياتن��ا، تضمن العمل والعطاء بكرامة، ونستكش��ف إمكانية عمل نماذج 
جدي��دة للتغلب أو القضاء على البطال��ة أو العطالة من خالل مثاًل منهجية 
التعاونيات، باإلضافة إلى كيف نرتقي بأنفس��نا بحيث نبعد أنفسنا عن كل 
أنواع الفقر، وال نصبح الفئة الهش��ة في المجتمع بغض النظر عن األوضاع 

االقتصادية أو االجتماعية في المجتمع.
وركزت الورش��ة عل��ى فكرة إنش��اء تعاونية تجم��ع ذوي اإلعاق��ة البصرية 

وتستثمر مهاراتهم.
وبحسب ما تم عرضه، فإن التعاونيات مبنية على فكر الريادة المجتمعية، 

وس��يكون لها عائد على الجمعية، واألعضاء، ورف��ع الوعي نحو هذه الفئة، 
إضافة إلى مردودها المادي ورفع اسم مملكة البحرين.

وأعربت الدكتورة دنيا عن إعجابها بمدى تفاعل األعضاء والخروج بمعطيات 
مفي��دة إليجاد بدائل للبحث عن عمل من خالل فكرة التعاونيات، الفتة إلى 
أن ل��دى الحضور عزيم��ة وإرادة للتحول من باحثين ع��ن عمل إلى صانعي 

وظائف من خالل إقامة المشاريع الخاصة والتعاونيات. 
كما تبين من خالل االس��تطالع أن 44.8% من المش��اركين لديهم مهارات 
صناع��ة أو منهجي��ة عم��ل تميزهم عن اآلخري��ن، بينما اعتب��ر 20.7% أنه 
ربم��ا لديه��م هذه المهارة. كم��ا تبين أن من بين المش��اركين كان هناك 
ش��خص حاصل على ماجس��تير و10 أش��خاص حاصلون على مؤهل جامعي 
»بكالوريوس« و9 أش��خاص يحملون مؤهاًل ثانويًا وشخصان حاصالن على 

دبلوم وشخصان حاصالن على اإلعدادي.

نهلة أبوالفتح

 االحتفال باليوم
العالمي للتصلب المتعدد

 ،»MS« يحتفل العالم ف��ي 30 مايو من كل عام بيوم التصلب المتعدد
اليوم الذي نحتفل فيه معًا تحت شعار »نتواصل لنواصل« والذي أطلقه 

االتحاد العالمي للتصلب المتعدد.
نتواصل لنآزر ونش��د على أيدي بعضن��ا البعض. نتواصل معًا ألن األمل 

موجود بغد أجمل وأفضل.
يهدف االحتفال إلى تسليط الضوء على الحواجز االجتماعية التي تجعل 
مصابي التصلب المتعدد يشعرون بالوحدة والعزلة اجتماعيًا، ولضمان 
حصوله��م على خدمات أفضل من الرعاي��ة الطبية واالجتماعية، إضافة 
إلى دعم أس��رة المصاب لمس��اعدته في التعايش م��ع المرض وتجاوز 

أعراضه وآثاره النفسية.
ي��وم التصلب المتعدد هو يوم نس��تعرض فيه إنجازاتن��ا، ونتذكر فيه 
وقفاتن��ا مع الذات، ه��و يوم نصرح فيه بأننا مصاب��ون متفائلون وعلى 

التواصل متعاهدون، وسنكون معًا متضامنين لدعم زمالئنا اآلخرين.
التصلب المتعدد هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيس في الجهاز 
العصبي المركزي، كما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من األعراض تتفاوت 

قوتها وحدتها من شخص إلى آخر.
وألس��باب غير معروفة إلى اآلن، تقوم خاليا الجه��از المناعي بمهاجمة 
الخاليا العصبية وغشاء المايلين الذي يغلف األعصاب في الجهاز العصبي 
المركزي. فيؤدي إلى بطء انتقال اإلشارات العصبية بين الجهاز العصبي 

المركزي وباقي أعضاء الجسم.
يق��در ع��دد المصابي��ن بالتصلب العصب��ي المتعدد بنح��و 2.3 مليون 
ش��خص في جمي��ع أنحاء العال��م، والجدير بالذك��ر أن التصلب المتعدد 
يصيب النس��اء أكثر من الرجال، ويؤثر في فئة الشباب بين سن 50-20 

سنة. ولكن في السنوات األخيرة ظهر في فئات عمرية أصغر.
وبالرغ��م من عدم وجود عالج ش��اٍف للمرض حتى ه��ذه اللحظة، إال أنه 
توج��د أدوية تس��اعد على تخفيف ح��دة األعراض المصاحب��ة للمرض، 
وهناك عالجات تعديل مسار المرض، وكل منها يعمل بطريقة مختلفة 
من ش��خص إلى آخ��ر للحد من الهجم��ات المصاحبة للم��رض واألضرار 
الناجم��ة عنه، لذا ق��د تختلف درجة فعاليتها من ش��خص آلخر، كما أن 
العالج الطبيعي والعالج الوظيفي والعالج النفسي والتغذية المتوازنة، 
كل ذل��ك يس��اعد المرضى عل��ى التعامل م��ع المرض وتحس��ين جودة 

حياتهم.
وقد وفرت مملك��ة البحرين جميع األدوية الخاص��ة بالتصلب المتعدد، 
وقد تنوع��ت العالجات بين حقن وأقراص، كما وف��رت حقن وريدية كل 
س��تة أش��هر، وأخرى تعطى مرة واحدة في الس��نة، ولعالج االنتكاسات 
أو الهجم��ات فيعط��ى الكورتيزون للمريض وقت ح��دوث الهجمة فقط 
»لم��دة ثالثة إلى خمس��ة أيام« وهذا يس��هم في تس��ريع الش��فاء من 
الهجم��ة والتخفي��ف من حدته��ا، وهو عالج وقتي أو لحظ��ي ال يؤثر في 

مسار المرض.
وتعتبر مملكة البحرين أول دول خليجية بدأت في إنشاء مركز متخصص 
للتصلب المتعدد، والذي تحتضنه مدينة المحرق، حيث س��يضم قس��مًا 
للتشخيص والتأهيل، ومختبر للتحاليل وقسم األشعة والعالج الطبيعي، 
إضافة إلى قسم للعالج الوظيفي، والعالج النفسي، والتغذية المتوازنة، 
حيث تساعد المرضى على التعامل مع المرض وتحسين جودة حياتهم. 
وال ننس��ى تقدي��م الش��كر الجزيل ل��وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني التي تش��رف على إنش��اء المبنى، كما أن الش��كر 
موص��ول إلى بنك البحرين الوطني ال��ذي قدم التمويل والدعم لبناء هذا 
المرك��ز. وأخيرًا، لنتواصل مع بعضنا ونواصل الس��ير ف��ي طريق األمل، 
فهذا اليوم نس��تجمع فيه قوتنا ونعلن فيه اطمئناننا بأن القادم أجمل 
دائمًا، بالرغ��م من اإلصابات الجديدة التي نلتق��ي بأصحابها، وبالرغم 

من األعراض التي تفاجئنا فتهزمنا أحيانًا، ونهزمها بقوة دائمًا.
لكن يبقى األمل بأن الغد أجمل، وأن تحديات الحياة تصقل ش��خصياتنا 

وتزيدنا قوة، وتبث فينا الحياة من جديد.

* رئيس الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/24/watan-20220524.pdf?1653367937
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1007392
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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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 زايد الزياني
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أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي فــي تصريــح لعدد من قنــوات التلفــزة على 
هامــش مشــاركته فــي منتدى دافوس االقتصــادي العالمي أن “التحدي الحقيقــي اليوم يتمثل في 

مسألة المحافظة على السلع والمواد باإلضافة إلى المحافظة على أسعارها”.

ا  وأكـــد الوزير أن البحريـــن تأثرت اقتصاديًّ
بشـــكل محـــدود خـــال الجائحـــة ويعـــود 
الكلـــي  اإلغـــاق  فرضهـــا  لعـــدم  الســـبب 
وانتعاش التجارة اإللكترونية في السنتين 

اللتين واجهت البحرين فيهما الفيروس.
ونـــّوه بوجود انتعـــاش اقتصادي خال 
وزيـــر  كشـــف  إذ  الحاليـــة،  الفتـــرة 
التجـــارة والصناعة والســـياحة في 
الربـــع األول  أنـــه فـــي  تصريحـــه 
من العام الجاري ارتفعت نســـبة 
التجاريـــة الصادرة  الســـجات 
الجديـــدة بنســـبة 6 %، ومـــن 

المقـــرر أن ترتفـــع أكثـــر في العـــام المقبل بنســـب نمو 
قريبـــة لنســـب ما قبـــل الجائحـــة معتبًرا هـــذا اإلنجاز 
ـــا لســـرعة العجلـــة االقتصاديـــة فـــي  مؤشـــًرا إيجابيًّ

البحرين.
وقـــال الوزيـــر إن البحريـــن بدأت وبالتعـــاون مع دول 
مجلس التعـــاون بتبني عدد من االتفاقيات التجارية 
مع الدول األخرى، وهناك مفاوضات مع 7 دول ومنها 

المملكة المتحدة.
وأشـــار إلـــى أن أكبـــر المشـــاريع الســـياحية التـــي يتم 
العمـــل عليها هو مشـــروع مركز البحريـــن للمؤتمرات 
والمعـــارض، والذي تم اإلعـــان عنه أخيًرا، والذي من 

المقرر افتتاحه في نهاية العام الجاري.

دراسة لتوسعة الخط السابع والثامن في “ألبا”... الزياني:

زار وفـــد مـــن إدارة صحيفـــة “الباد” برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي 
الشـــعلة مقر جمعيـــة المحامين بالعدلية والتقى مجلس إدارة الجمعية برئاســـة 

حسن بديوي. 
وفي بداية اللقاء، أعرب الشـــعلة عن بالغ تقديره للدور المهني الذي تضطلع به 
الجمعية التي تعتبر من أعرق مؤسسات المجتمع المدني بالبحرين والمنطقة.

وأكـــد أنـــه أصـــدر توجيهاته للزماء في أســـرة صحيفة “البـــاد” لتكثيف تقديم 
المحتـــوى القانونـــي بشـــكل مميز وجاذب بعيـــد عن اإلطار النمطـــي الذي دأبت 
وسائل اإلعام عليه في تأطير دور القضاء الواقف بأنه الطرف الكاسب لحكم 
قضيـــة، فـــدور مزاولي هذه المهنة من عمر األوطـــان، ودورهم كبير في تحقيق 
سيادة القانون، ومن هنا جاءت زيارة وفد “الباد” للتأكيد على ترسيخ الشراكة 

بين الطرفين وتوقيع اتفاقية تعاون تصّب في مصلحة الجانبين.

اتفاقية تعاون بين “^” و“المحامين”

)٠٥(

مراحل العمل جارية في مشروعي جسر الملك حمد و“مترو البحرين”

مجلس الوزراء: البحرين خالية من “جدري القردة”
المنامة - بنا

تــرأس نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

واطلـــع المجلـــس علـــى تقريـــر مرفـــوع من وزيـــرة الصحة بشـــأن 
آخر مســـتجدات ظهور “جـــدري القردة” في بعـــض البلدان، حيث 
اطمـــأن المجلـــس علـــى خلو مملكـــة البحريـــن منه، وكلـــف وزارة 
الصحة بمواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية ومتابعة 
ا واالســـتعدادات للتعامل مع أية  تطـــورات التقصي الوبائي عالميًّ

مستجدات بهذا الشأن.

كمـــا اطلـــع المجلـــس علـــى ســـير العمـــل فـــي المرحلـــة الثانية من 
مشـــروع مبنـــى المســـافرين الجديـــد بمطـــار البحريـــن الدولـــي، 
والخطط المســـتقبلية لوزارة المواصـــات واالتصاالت في مجال 
النقل الجوي والبري وآخر مســـتجدات جسر الملك حمد ومراحل 
العمل في مشروع )مترو البحرين(، من خال اإليجاز الذي قدمه 

سمو الشيخ محمد بن مباركوزير المواصات واالتصاالت. )٠٤(
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جلســـة  فـــي  شـــركات   9 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمس لشـــركة تطوير للبترول لتوريد 
خطـــوط األنابيـــب؛ من أجـــل تجديد 
جميـــع  وتلبيـــة  المخـــزون  نظـــام 
الحـــاالت العاجلـــة وحـــاالت الطوارئ 

لخطط الصيانة الدورية المســـتقبلية 
والحاليـــة،  المســـتقبلية  وللمشـــاريع 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة “فان ليوين 
بيـــب انـــد تيـــوب جلـــف” بنحـــو 2.1 
مليـــون دينـــار، فـــي حين بلـــغ أكبرها 

قرابة 3.6 مليون دينار.

لتوريد خطوط أنابيب لـ“تطوير”

)18(

دبي - العربية نت

أدى انهيار مبنى تجاري قيد اإلنشاء في مدينة عبادان بجنوب غرب إيران، 
أمس )اإلثنين(، إلى مقتل 5 أشـــخاص على األقل، حســـب ما أفاد التلفزيون 

الرسمي.
فيمـــا تصاعدت المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير، حيث 

يعتقد أن أكثر من 80 شخًصا ما زالوا محاصرين تحت األنقاض.

مقتل 5 أشخاص بانهيار مبنى في إيران

بديوي والشعلة خالل االجتماع

اتفق نـــواب وخبراء اقتصاد على 
أن فكرة إنشـــاء شـــركة مســـاهمة 
المتأخـــرات  لتحصيـــل  خاصـــة 
الماليـــة الحكومية مثل متأخرات 
مليـــون   340( والمـــاء  الكهربـــاء 
دينـــار( ســـيكون لهـــا تأثير ســـلبي 
على المواطنين، بينما رأى آخرون 
أن الفكـــرة تتماشـــى مـــع برنامـــج 

التوازن الذي تنتهجه الحكومة. 
وُعرضت الفكرة ضمن مقال ُنشـــر 
)فـــي صحيفة البـــاد( ألحد رجال 
االقتصاد مقتدًيا بتجارب ناجحة 
فـــي دول العالـــم تم فيهـــا تحويل 
نشـــاط تحصيل رســـوم الحكومة 
إلـــى  والمـــاء  الكهربـــاء  وخاصـــة 

شركة مساهمة عامة.

إنشـاء شـركة  اقتـراح  اآلراء بشـأن  تبايـن 
مسـاهمة لتحصيل المتأخرات الحكومية

هبة محسن

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

إبراهيم النهام

مروة أحمد

أمل الحامد

مليون دينار
2.1

)02(الشيخ سلمان بن خليفة

ارتفاع أسعار النفط عامل إيجابي يتطلب مواصلة جهود التنويع... وزير المالية:

ا متسارًعا وتقدًما ملحوًظا ا اقتصاديًّ البحرين تشهد نموًّ
دافوس - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد 
ا يتطلب معه مواصلة  عامًا إيجابيًّ
جهود التنويـــع االقتصادي، وتعزيز 
المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات 
القطاعات غيـــر النفطية في الناتج 
المحلي اإلجمالي وصواًل لألهداف 

التنمويـــة المنشـــودة. وشـــدد علـــى 
أهميـــة االســـتثمار فـــي رأس المال 
ا  البشـــري باعتبـــاره محرًكا أساســـيًّ
ـــا فـــي عمليـــة النمـــو  وعنصـــًرا مهمًّ

االقتصادي.
فـــي  مشـــاركته  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
أعمال جلســـة نقاشـــية عن المشهد 
االقتصـــادي الراهـــن وآفـــاق النمـــو 

االقتصـــادي فـــي مملكـــة البحريـــن 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  ودول 
ضمـــن  عقـــدت  والتـــي  إفريقيـــا، 
الســـنوي  االجتمـــاع  فعاليـــات 
للمنتدى االقتصادي العالمي 2022 
بدافـــوس الذي تســـتمر أعماله في 
الفتـــرة ما بيـــن 22 وحتى 26 مايو 

.2022

الصباغ: يجوز للخليجيين واألجانب المقيمين 
مالكي العقارات التصويت بالمجالس البلدية

أكـــد عضـــو هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
القانوني المستشـــار المساعد يوسف 
الصبـــاغ أنـــه “يجوز لمـــن تتوافر فيه 
الشـــروط المشـــار إليهـــا أعـــاه، مـــن 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مواطنـــي 
الخليجـــي، أن يشـــترك فـــي انتخاب 
أعضـــاء المجالس البلدية، إذا كان له 

محـــل إقامة دائـــم بمملكـــة البحرين، 
ويجوز ذلـــك لغيرهم ممـــن يمتلكون 
فـــي  وأراضـــَي  مبنيـــة،  عقـــارات 
المملكة”.جاء ذلك في برنامج إضاءات 
قانونيـــة والتـــي نظمتـــه هيئـــة التشـــريع 
والـــرأي القانونـــي صباح أمـــس، لعدد من 

المهتمين عبر برنامج “زووم”.

مساٍع لتوقيع 7 اتفاقيات تجارة حرة

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء أســـتراليا، أنتوني البانيزي، بمناســـبة أدائه اليمين 
الدســـتورية، متمنًيا له موفور الصحة والســـعادة والتوفيق والســـداد في أداء مهامه بما 

يصب في تحقيق المزيد من التطور والنماء ألستراليا وشعبها.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
يهنئ رئيس وزراء أستراليا

رئيس “األعلى للصحة” يطلع على مستجدات العمل في برنامج التسيير الذاتي
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة حرص مملكة البحرين المستمر 
علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات الصحية 
وتحقيـــق التغطية الصحية الشـــاملة في 
إطـــار توجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
يصـــب فـــي تطويـــر منظومـــة الخدمـــات 
االحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة  الصحيـــة 
الصحية لألهالـــي في مختلف محافظات 
مملكة البحرين بما يتماشـــى مع مبادرات 

التطويـــر الشـــامل التـــي يشـــهدها القطاع 
الصحي في المملكة.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــام رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحة بزيـــارة ميدانيـــة تفقدية 
إلـــى مركـــز بنـــك البحريـــن والكويـــت في 
منطقـــة الحـــد بمحافظة المحـــرق، والذي 
تـــم اختيـــاره باإلضافـــة إلـــى مركـــز حالة 
بوماهر الصحي بمنطقـــة المحّرق لتقديم 
الخدمـــات فـــي محافظـــة المحـــرق علـــى 
مـــدار 24 ســـاعة ضمـــن 9 مراكـــز صحيـــة 
بمختلـــف محافظـــات المملكة، بما يســـهم 
فـــي تطويـــر واســـتدامة خدمـــات القطاع 
الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية 
الصحية الشـــاملة. واّطلـــع الفريق طبيب 

الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا علـــى مختلف 
أقســـام مركـــز بنـــك البحريـــن والكويـــت، 
وذلـــك بحضور إبراهيـــم النواخذة األمين 
العـــام للمجلس األعلـــى للصحة وعدد من 
المســـؤولين، مشـــيدًا بالمســـتوى المتميـــز 
الذي يشـــهده المركز وما يشتمل عليه من 

إمكانات وتجهيزات متقدمة.
وقد اســـتعرض الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
مســـتجدات العمل في مشـــروع التســـيير 
الذاتـــي لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
الـــذي ُيطّبق حاليـــًا بصـــورة تجريبية في 
محافظـــة المحـــرق كمرحلـــة أولـــى ومـــن 
ثـــم ســـيعمم تباًعا على جميـــع محافظات 
االختيـــار  حريـــة  يكفـــل  وبمـــا  المملكـــة، 

مصلحـــة  فـــي  يصـــب  بمـــا  واالســـتدامة 
الوطـــن والمواطن، معرًبا عـــن تقديره لما 

أبـــداه الجميـــع مـــن حـــرص علـــى تعريف 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق ببرنامج “اختر 

طبيبك” الذي يندرج ضمن هذا المشـــروع 
األهـــداف  تحقيـــق  علـــى  ينعكـــس  وبمـــا 

اإليجابية المرجوة منه.
وأكد الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أّن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافًقا 
مع برنامج الحكومة وتجســـيًدا لألهداف 
المنبثقـــة مـــن رؤية البحريـــن االقتصادية 
الوطنيـــة  للمبـــادرات  وتنفيـــًذا   2030
الراميـــة لاســـتمرار فـــي تحســـين جـــودة 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للمواطنين 
واســـتدامتها بجـــودة عاليـــة وفـــق مبادئ 
العدالة التنافسية واالستدامة والذي كان 
المرتكز األساسي إلطاق برنامج الضمان 

الصحي الوطني )صحتي(.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

البحرين تهنئ إريتريا
بعـــث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئة إلى رئيس دولة إريتريا، إســـياس أفورقي، بمناسبة 
ذكـــرى اســـتقال بـــاده، أعربـــا فيها عـــن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهمـــا لـــه بموفور الصحة والســـعادة بهذه المناســـبة 

الوطنية.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

أمنياتنا لناصر بن حمد نحو مزيد من النجاحات العالمية
دعم سموه كبير للرياضة البحرينية... سمو نائب رئيس الوزراء:

هنـــأ نائب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
ممثـــل جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب قائـــد الفريـــق الملكي 
للقدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة حصـــول ســـموه على 
المركـــز األول في ســـباق 160 كم ضمن 
بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة، وما 
حققه فرســـان الفريق الملكي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة. 
وأكد ســـمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
البحرينيـــة تشـــهد تقدًمـــا  الرياضـــة  أن 
ملحوًظـــا بفضل ما تحظى به من رعاية 
واهتمـــام مـــن حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــاد 
والمتابعة المســـتمرة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
حفظه هللا؛ مما أسهم في تطور القطاع 
الرياضي وتحقيقه اإلنجازات اإلقليمية 
والعالمية، منوهًا بما يقدمه سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن دعـــم 
للرياضـــة البحرينيـــة عزز مـــن إنجازاتها 
وريادتها في منصات التتويج بمختلف 

المحافل الرياضية العالمية.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 

المشـــرف يضـــاف لسلســـلة اإلنجـــازات 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
المجـــال الرياضي، الفتـــًا إلى النجاحات 
للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  التـــي حققهـــا 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، معربًا عن تمنياته لســـموه بدوام 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي قيـــادة الفريـــق 
الملكي للقدرة نحو مزيٍد من النجاحات 

العالمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة صبـــاح أمـــس 
الملحـــق العســـكري بســـفارة المملكـــة 
فـــي  الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
مملكـــة البحريـــن العميـــد الركن علي 

الغدايرة بمناسبة تعيينه.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب القائـــد العـــام 
بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
العســـكري األردني الجديد، متمنًيا له 
دوام التوفيـــق والنجاح فـــي منصبه 
الجديـــد، كمـــا أشـــاد بعمـــق العاقات 
األخويـــة الوطيدة التي تجمع مملكة 
البحرين والمملكة األردنية الهاشمية 

الشـــقيقة، النابعة مـــن الحرص الكبير 
والدائـــم للقيادتيـــن الحكيمتيـــن في 
البلدين الشقيقين على تطويرها في 

جميع المجاالت.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 

العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
سعد، ومدير التعاون العسكري اللواء 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن سلمان 
آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

المشير: العالقات مع األردن عميقة
المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، قائد قوة 
الواجـــب التابعـــة للقـــوات البحريـــة 
المشـــتركة )CTF 150( العميد بحري 
وقار محمد  والوفـــد المرافق صباح 

اليوم.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب القائـــد العام 
قـــوة  بقائـــد  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الواجـــب التابعـــة للقـــوات البحريـــة 
المشـــتركة، كما تم اســـتعراض مهام 
قوة الواجب المشـــتركة ودورها في 
تأمين الماحة البحرية في المنطقة.

حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 

العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
سعد، ومســـاعد رئيس هيئة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 
البحريـــة  ســـاح  وقائـــد  الفضالـــة، 
الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي 

بحري محمد يوســـف العسم، ومدير 
التعاون العسكري اللواء الركن طيار 
الشيخ محمد بن ســـلمان آل خليفة، 
وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

تأمين المالحة البحرية في المنطقة

مشيًدا بالمستوى المتميز لمركز بنك البحرين والكويت في الحد

ا متسارًعا وتقدًما ملحوًظا وزير المالية: البحرين تشهد نمًوا اقتصاديًّ
أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن 
ارتفاع أســـعار النفـــط العالمية يعد عامًا 
ـــا يتطلـــب معـــه مواصلـــة جهـــود  إيجابيًّ
التنويع االقتصـــادي، وتعزيـــز المبادرات 
الداعمة لزيادة إســـهامات القطاعات غير 
النفطيـــة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

وصواًل لألهداف التنموية المنشودة.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركته فـــي أعمـــال 
جلســـة نقاشـــية عن المشـــهد االقتصادي 
الراهـــن وآفـــاق النمـــو االقتصـــادي فـــي 
مملكـــة البحرين ودول الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، والتـــي عقـــدت ضمـــن 
للمنتـــدى  الســـنوي  االجتمـــاع  فعاليـــات 
بدافـــوس   2022 العالمـــي  االقتصـــادي 
الذي تستمر أعماله في الفترة ما بين 22 
وحتـــى 26 مايو 2022، وذلك إلى جانب 
محمـــد الجدعـــان وزير الماليـــة بالمملكة 

وآالن  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بجانـــي 
العارضـــي  ومحمـــد  الفطيـــم،  ماجـــد 
رئيـــس مجلس اإلدارة التنفيذي لشـــركة 

إنفستكورب البحرين.
األهـــداف  لتحقيـــق  واســـتمراًرا 
االقتصاديـــة، أشـــار الوزيـــر إلـــى إطـــاق 
التعافـــي  خطـــة  البحريـــن  مملكـــة 
االقتصادي في أكتوبر الماضي، والمبنية 
علـــى 5 أولويات تمثلـــت في خلق فرص 
ألـــف وظيفـــة،   25 لنحـــو  واعـــدة  عمـــل 
وتســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة وزيادة 
فعاليتها الســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة 
العـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   2.5 تفـــوق 
2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى 
عبر إطاق مشاريع اســـتراتيجية بقيمة 
تفـــوق 30 مليـــار دوالر أميركـــي، وتنمية 
القطاعـــات الواعدة، باإلضافة إلى تعزيز 

مســـاعي االســـتدامة المالية واالستقرار 
االقتصـــادي من خـــال تحقيـــق التوازن 

المالي بحلول العام 2024.
فـــي  االســـتثمار  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
محـــرًكا  باعتبـــاره  البشـــري  المـــال  رأس 
عمليـــة  فـــي  ـــا  مهمًّ وعنصـــًرا  ا  أساســـيًّ
النمـــو االقتصـــادي، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة 
دعـــم المبـــادرات واالبتـــكارات واالفـــكار 
البشـــري، مســـتذكًرا  للعنصـــر  اإلبداعيـــة 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن 
في هـــذا المجـــال والتي تشـــكل بدورها 
قيمـــة أساســـية للدفـــع بعجلـــة التنميـــة 
التطـــور  مـــن  مزيـــٍد  نحـــو  االقتصاديـــة 

والنماء على مختلف المستويات.
ولفـــت إلـــى أهميـــة مواصلـــة االســـتثمار 
في المجاالت التي تســـهم في دفع النمو 
االقتصـــادي بما فيها التكنولوجيا المالية 
وإســـهاماتها البـــارزة فـــي دعم مســـارات 

التنميـــة المختلفـــة، منوًهـــا معاليـــه بـــأن 
الخدمـــات المالية هي صناعة واعدة في 

مملكة البحرين ودول الخليج العربية.
أمـــا علـــى صعيـــد التحـــول فـــي الطاقـــة 
وتأثيرها على منطقة الشـــرق األوســـط، 
للنفـــط.  المصـــدرة  الـــدول  خصوصـــًا 

األهـــداف  تحقيـــق  أهميـــة  الوزيـــر  أكـــد 
المشـــتركة فـــي هذا المجـــال، الفًتـــا إلى 
باتخـــاذ  قامـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
العديـــد من اإلجراءات لتحســـين حماية 
البيئـــة وضمان توفير بيئـــة تعزز التنمية 

المستدامة لصالح األجيال القادمة.

يذكر أن الجلســـة النقاشية تناولت عدًدا 
مـــن الموضوعـــات مـــن بينها واقـــع النمو 
الشـــرق  منطقـــة  دول  فـــي  االقتصـــادي 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، والتـــي مـــن 
ـــا بنحو 5 %  المتوقـــع أن تنمـــو اقتصاديًّ
في العـــام 2022، إلى جانب اســـتعراض 
أبـــرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز 
وتأثيرهـــا  والدولـــي  اإلقليمـــي  األمـــن 
علـــى مختلـــف المســـتويات، إلـــى جانب 
ما تشـــكله ضغـــوط التضخم مـــن عرقلة 
لعملية التنمية االقتصادية في المنطقة، 
كمـــا بحثـــت الجلســـة اإلجـــراءات التـــي 
يمكن أن تتخذها االقتصادات الرئيسية 
في المنطقة في معالجة هذه التحديات 
وتحقيـــق انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر 
االســـتثمارات  مـــن  باالســـتفادة  شـــمواًل 
الضخمـــة األخيرة في التصـــدي لجائحة 

فيروس كورونا.

دافوس - بنا
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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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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء 
بـــن مبـــارك  ســـمو الشـــيخ محمـــد 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة  آل 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي 

عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، وبمناســـبة 
واألربعيـــن  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأســـيس مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، فقـــد أكد مجلس 
الـــوزراء أهميـــة ترســـيخ الجهـــود 
لمواصلة العمل الخليجي المشترك 
بما يحقـــق رؤى أصحـــاب الجاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون 
ويلبـــي  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
المجلـــس  دول  أبنـــاء  تطلعـــات 
حاضـــرًا ومســـتقبالً ويدعـــم األمن 

واالستقرار في المنطقة.
ثـــم اطلـــع المجلـــس علـــى تقريـــر 
مرفـــوع مـــن وزيرة الصحة بشـــأن 
آخـــر مســـتجدات ظهـــور “جـــدري 
القـــردة” فـــي بعض البلـــدان، حيث 
اطمـــأن المجلس علـــى خلو مملكة 
البحرين منه، وكلف وزارة الصحة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمواصلـــة 
ومتابعـــة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
تطـــورات التقصي الوبائـــي عالميًا 
واالســـتعدادات للتعامـــل مـــع أيـــة 

مستجدات بهذا الشأن.
ســـير  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
العمـــل فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
مشـــروع مبنى المسافرين الجديد 
بمطار البحريـــن الدولي، والخطط 
المواصـــالت  لـــوزارة  المســـتقبلية 
النقـــل  مجـــال  فـــي  واالتصـــاالت 
الجـــوي والبري وآخر مســـتجدات 
جســـر الملك حمـــد ومراحل العمل 
في مشروع )مترو البحرين(، وذلك 
من خالل اإليجاز الذي قدمه وزير 

المواصالت واالتصاالت.
بعدها، قرر المجلس مايلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 

بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة 
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  متابعـــة 
لكفـــاءة الطاقة والخطـــة الوطنية 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية التشـــريعية بشأن مذكرة 
تفاهـــم بين الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضاء ووكالـــة الفضاء المصرية، 
والتـــي تهدف إلى وضع إطار عمل 
تعاون ثنائي في مجاالت األنشطة 
الســـلمية  لألغـــراض  الفضائيـــة 

وتبادل المعلومات والخبرات.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مذكـــرة تفاهم بين هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار وأكاديمية ألبرتينا 
فـــي إيطاليـــا، والتـــي تهـــدف إلـــى 
تشجيع التبادل الثقافي والتعاون 

في مجاالت الفنون.
الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
للمشاريع التنموية والبنية التحتية 
بشـــأن طلب الموافقة علـــى تنفيذ 
19 مخطًطـــا معتمًدا وفـــق أحكام 
اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة 
المملكـــة؛  محافظـــات  بمختلـــف 
بهدف توفيـــر المســـاحات الالزمة 

للتنمية العمرانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن رد 
الحكومـــة على 4 اقتراحات برغبة 

مرفوعة من مجلس النواب.
بعـــد ذلـــك، أخذ المجلـــس علما من 
خـــالل التقريـــر المرفـــوع من وزير 
بشـــأن  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
معـــرض ومؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
الشرق األوسط للسكك الحديدية 
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المنامة - بنا

مجلـس الـوزراء: البحـريـن خاليــة من “جــدري القــردة”

خطة لتطوير مصلى العيد بالرفاع ومتابعة مراحل إنجاز السوق الجديدة

تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام استمالك العقارات للمنفعة العامة

سمو محافظ “الجنوبية” يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التطويرية

متابعة العمــل  فـي مشـروعــي جســر 
الملـك حمـــد و“متـرو البحريــن”

 تكليف “الصحــة” بمواصلـــة اتخـــــاذ 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراءاإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــــة

خالل جلسة مجلس الوزراء 23 مايو 2022:

أبرز ماجاء في جلسة مجلس الوزراء:

االطالع على إيجاز من سعادة وزير المواصالت واالتصاالت بشأن الخطط 
المستقبلية للوزارة في مجال النقل الجوي والبري.

االطالع على تقرير مرفوع من ســـعادة وزيرة الصحة حول آخر مســـتجدات 
ظهور "جدري القردة" في بعض البلدان.

التأكيد على أهمية ترســـيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشـــترك، 
وذلك بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة واآلثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا.

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية.

مشـــروع قرار بإعادة تشـــكيل لجنـــة متابعة تنفيـــذ الخطة الوطنيـــة لكفاءة 
الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة 
بمختلف محافظات المملكة.

الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  قـــام 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
بزيـــارة ميدانيـــة لتفقد عدد مـــن المرافق 
العامـــة والمنشـــآت بمدينة الرفـــاع، ضمن 
سلســـلة من الزيارات الميدانيـــة لمختلف 
مناطـــق المحافظة، حيث شـــملت الزيارة 
متابعـــة احتياجات ومقترحـــات األهالي، 
والتـــي تعكس حرص ســـموه علـــى توفير 
وبهـــذه  للمواطنيـــن.  الخدمـــات  أفضـــل 
المناســـبة، أكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
مواصلـــة  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
جهودهـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل الميداني 
بكافة المناطـــق لتفقد احتياجات األهالي 
ومتطلباتهـــم،  لمقترحاتهـــم  واالســـتماع 

لعاهـــل  الســـديدة  للتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعم مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة.  
وأكـــد ســـمو محافظ الجنوبية بـــأن تعزيز 
التواصـــل الميدانـــي يعد ركيزة أساســـية 
فـــي عمـــل المحافظة لدوره فـــي االطالع 
علـــى احتياجـــات المواطنيـــن عـــن كثـــب 
والوقوف على جودة ومستوى الخدمات 
المقدمـــة لهم، حيث شـــملت الزيارة خطة 
لتطويـــر مصلـــى العيـــد بشـــكل متكامـــل، 
بوصـــف المصلـــى الكائـــن بمدينـــة الرفاع 
من المعالم المهمـــة بالمحافظة الجنوبية، 
حيث رافق سموه بالزيارة رئيس مجلس 

األوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري.
بعدها، تفقد سمو محافظ الجنوبية سوق 
الرفـــاع المركزيـــة الجديـــدة وذلـــك ضمن 

حرص واهتمام ســـموه بمتابعة المشاريع 
والتطلعـــات  الـــرؤى  لتحقـــق  القائمـــة 
المستقبلية للمحافظة الجنوبية بالتنسيق 

والشـــراكة مـــع مختلف القطاعـــات، حيث 
المشـــروع ومراحـــل  علـــى  اطلـــع ســـموه 
المعالـــم  أهـــم  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  إنجـــازه 

نظـــرًا  الجنوبيـــة؛  بالمحافظـــة  التراثيـــة 
لتلبيته احتياجات األهالي، وذلك بحضور 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف ، ورئيس مركز شرطة الرفاع 

الشرقي العقيد فهد مسامح.
وفي ختام الزيارة الميدانية،أكد محافظ 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، اســـتمرار التنســـيق 
والتعاون المشترك مع الجهات المختصة، 
األهالـــي  إليهـــا  يتطلـــع  التـــي  بالصـــورة 
وتقديـــم أفضـــل مســـتوى للخدمـــات في 
المجال الخدمي والتنموي، مشيدًا سموه 
بمســـتوى التعاون والتنســـيق مع الجهات 
المعنيـــة لدورهـــا فـــي متابعـــة احتياجات 

األهالي.

المنامة - وزارة الداخلية

 ترسيخ الجهود 
لمواصلة 

العمل الخليجي 
المشترك

متابعة خطط 
“المواصالت” في 

النقل الجوي 
والبري

 إطار عمل تعاون 
بين البحرين ومصر 

في أنشطة 
الفضاء

تشجيع التعاون 
الثقافي والفني 

بين البحرين 
وإيطاليا

محرر الشؤون المحلية

السلـــوم والمالكـــي: حاسبـــوا مـــن “جـــدري القـــرود”
أكد النائب باســـم المالكي ضرورة اتخاذ 
كل اإلجراءات االحترازية واالســـتباقية 
لمنـــع دخـــول أي حالة لفيـــروس “جدري 
القـــرود” وذلـــك عبـــر تشـــديد اإلجراءات 
مـــن  للقادميـــن  المنافـــذ  فـــي  والرقابـــة 
الـــدول التي ظهـــرت فيه حـــاالت إصابة 
بهذا الفيروس. وقـــال المالكي إن أهمية 
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
علـــى القادمين فـــي الـــدول التي ظهرت 
فيهـــا بعـــض اإلصابـــات، منوًهـــا بجهـــود 
الفريق الوطنـــي الطبي في رصد الوضع 
الصحـــي فـــي مختلـــف الـــدول والعمـــل 

الجبار الذي يقوم به الفريق الوطني.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
أحمـــد  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
تمتلـــك منظومـــة  البحريـــن  أن  الســـلوم 
صحيـــة متطورة، وقـــادرة على مواجهة 
الحكومـــي  الدعـــم  بفضـــل  وبـــاء  أي 

المســـتمر وتوفير الرعاية الصحية لكافة 
جائحـــة  وإن  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
فيـــروس كورونـــا أثبتت قـــدرة البحرين 
في وضع الخطط والتدابير الالزمة لمنع 
انتشـــار الفيـــروس، والخطـــوات الداعمة 
تكامليـــة  بصـــورة  الوطنـــي  لالقتصـــاد 

اإلجـــراءات  وضـــع  أن  وذكـــر  مميـــزة. 
الوقائيـــة خالل المرحلـــة المقبلة هو أمر 
فـــي غايـــة الضـــرورة، وذلـــك عـــن طريق 
اتخاذ اإلجـــراءات والفحص في المنافذ 
البرية، ومطار البحرين الدولي، من أجل 
المحافظة على صحة وســـالمة الجميع، 

التـــي  المتميـــزة  المســـيرة  واســـتمرار 
وضعتهـــا البحريـــن في مواجهـــة جائحة 
فيروس كورونا، واالعتماد على العاملين 
في الصفوف األمامية من أجل استكمال 
هذه النجاحات، والتي نضع ثقتنا الكاملة 
فـــي اإلجراءات الحكومية التي تتخذها 

فـــي ســـبيل مواجهـــة أي طـــارئ صحي. 
مـــن جهتـــه، أكد رئيـــس لجنـــة الخدمات 
بمجلـــس النواب أحمد األنصاري ضرورة 
ووجـــوب أخـــذ اإلجـــراءات االســـتباقية 
والوقائية لمنع وصـــول أي حاالت قائمة 
بفيـــروس “جـــدري القـــرود” إلـــى داخـــل 

مملكة البحرين.
وطالب بتشـــديد اإلجراءات االستباقية 
علـــى القادمين مـــن الدول التـــي ظهرت 
فيهـــا حـــاالت مـــن هـــذا المـــرض واتخاذ 
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة واإلجرائية 

للكشف على من يظهر عليه األعراض.

وتغطي الدائرة مناطق الفاتح والغريفة وأم الحصم  «
والعدلية وأبو غزال ومجمعات من القضيبية.

وعدد الكتلة الناخبة بالدائرة 4511، واقترع باالنتخابات  «
الماضية 4304 أصوات.

وترشح عن الدائرة بانتخابات 2018 ثالثة مترشحين،  «
وجاءت النتائج كاآلتي:

- عمار البناي، وأحرز 2068 صوتًا بالجولة األولى. و2490  «
صوتًا بالجولة الثانية )بنسبة 66 %(.

- عبدالرحمن بومجيد وأحرز 1383 صوتًا بالجولة األولى.  «
و1265 صوتًا بالجولة الثانية.

- حسن بوخماس وأحرز 853 صوتًا. «

بروفايل الدائرة

أكد عضو هيئة التشــريع والرأي القانوني المستشــار المســاعد يوســف الصباغ أن دســتور مملكة البحرين والقوانين 
المنظمة للعملية االنتخابية تتطابق والمعايير الدولية والصكوك في صون الحقوق السياسية والحرص على كفالتها 
للمواطنيــن بمــا يتيــح لهــم المجال للمشــاركة في صنع القرار. جــاء ذلك خالل برنامج إضــاءات قانونية والتي نظمته 

هيئة التشريع والرأي القانوني صباح يوم أمس، لعدد من المهتمين عبر برنامج “زووم”.

اإلعالن العالمي

وقـــال إن “المـــادة )21( مـــن اإلعـــالن 
العالمي لحقوق االنسان تنص على أن 
لكل شـــخص حق االشـــتراك في إدارة 
الشـــؤون العامة لبالده، أما مباشرة أو 
بواســـطة ممثليـــن يختـــارون بحرية. 
كما تنص المادة )25( من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 
بـــأن: كل مواطـــن يمتلك الحق في أن 
يتمتع دون أي تمييز، بسبب العرق، أو 
اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو الدين، 
أو الـــرأي سياســـيًا، أو غيـــر سياســـي، 
أو األصـــل القومـــي، أو االجتماعي، أو 
الثـــروة، أو النســـب، أو غيـــر ذلـــك من 

األسباب”.

شروط االنتخاب 

وعن شـــروط انتخاب أعضاء مجلس 
النـــواب قال “يشـــترط في كل مواطن 
لمباشـــرة الحقوق السياسية أن يكون 

قد بلغ من العمر عشـــرين ســـنة كاملة 
كامـــل  يكـــون  وأن  االنتخـــاب،  يـــوم 
إقامـــة  مقيمـــًا  يكـــون  وأن  األهليـــة، 
عاديـــة في الدائـــرة االنتخابيـــة، طبقًا 
لمـــا هو ثابت فـــي بطاقة الهوية، وفي 
حال إقامتـــه في الخـــارج، يكون آخر 
محل إقامة له في مملكة البحرين هو 
دائرته االنتخابية، فإن لم يكن له محل 
إقامـــة فـــي البحرين، فيعتـــد في هذه 
الحالة بمحل إقامة عائلته، وإال يكون 
محكومًا عليـــه بعقوبة جنائية، أو في 
جريمـــة مخلـــة بالشـــرف، أو األمانـــة، 
حتـــى يرد إليه اعتبـــاره، كما يجب أال 
يكـــون محكومـــا عليـــه بالحبـــس فـــي 
إحـــدى الجرائم االنتخابية المنصوص 
عليها في المرســـوم بقانـــون رقم )14( 
لســـنة 2002 بشـــأن مباشـــرة الحقوق 
السياســـية، مالم يكـــن الحكم موقوفًا 

تنفيذه، أو كان رد إليه اعتباره”.
أعضـــاء  انتخـــاب  شـــروط  وعـــن 
المستشـــار  أشـــار  البلديـــة  المجالـــس 

الصبـــاغ لشـــروط مشـــابهة لســـابقتها، 
محكومـــًا  يكـــون  “أال  إليهـــا  مضيفـــًا 
عليـــه بالحبـــس فـــي إحـــدى الجرائـــم 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  االنتخابيـــة 
المرســـوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 
بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس 
البلديـــة، مـــا لم يكـــن الحكـــم موقوفًا 

تنفيذه، أو كان قد رد اليه اعتباره”.
وقال “يجوز لمن تتوافر فيه الشروط 
المشـــار إليها أعاله، من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، أن يشترك 
في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
إذا كان لـــه محـــل إقامة دائـــم بمملكة 
البحريـــن، ويجـــوز ذلـــك لغيرهم ممن 
يمتلكون عقـــارات مبنية، وأراض في 

المملكة”.

جداول الناخبين

وفـــي حديـــث عـــن جـــداول الناخبين 
جـــداول  فـــي  “يقيـــد  الصبـــاغ  قـــال 
الناخبيـــن كل مواطن له حق مباشـــرة 

الحقـــوق السياســـية، وتشـــكل في كل 
منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف لجنة 
تســـمى لجنـــة اإلشـــراف على ســـالمة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب، تتكـــون مـــن 
رئيس الجهـــاز القضائـــي، أو القانوني 
في المملكة، وعضوين يتولى أحدهما 
أمانة السر، وتتولى اللجان اإلشرافية 
الناخبيـــن،  جـــداول  بإعـــداد  القيـــام 
وتتلقـــى طلبات الترشـــيح، وفحصها، 
وإعـــداد كشـــوف المرشـــحين، والنظر 

فـــي الطلبات واالعتراضـــات المتعلقة 
بأي إجراء، أو قرار يصدر عنها”.

االعتراض

وأوضـــح فيما يتعلق باالعتراض أمام 
اللجنـــة بأنه”يحـــق لـــكل من لـــم يدرج 
اســـمه في جـــدول الناخبين، أو حدث 
خطـــأ فـــي البيانـــات الخاصـــة بقيـــده 
فيهـــا، أن يطلـــب مـــن لجنة اإلشـــراف 
على ســـالمة االنتخاب قيد اســـمه، أو 

تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما 
يحق لـــكل من زالت عنـــه موانع القيد 
في الجـــدول، بعد تحريـــره أن يطلب 
البيانـــات  تصحيـــح  أو  اســـمه،  إدراج 
الخاصـــة به، ويجـــوز لكل ناخب أدرج 
اســـمة في أحد جـــداول الناخبين، أن 
يطلـــب ادراج اســـم مـــن أهمـــل ادراج 
اســـمه بغير وجه حق، أو حذف اســـم 
تصحيـــح  أو  حـــق،  بغيـــر  أدرج  مـــن 
البيانـــات الخاصـــة بالقيـــد، وذلك كله 
بالنســـبة لجـــدول الدائـــرة االنتخابيـــة 

المقيد فيها الطالب”.

وقت االنتخاب 

وعـــن وقـــت االنتخـــاب قـــال “تســـتمر 
عمليـــة االنتخاب من الســـاعة الثامنة 
صباحـــًا إلـــى الســـاعة الثامنة مســـاء، 
ناخبيـــن  وجـــود  تبيـــن  إذا  ذلـــك  مـــع 
فـــي مقـــر اللجنـــة الفرعية، لـــم يعطوا 
إعطائهـــا،  فـــي  ويرغبـــون  أصواتهـــم 
يستمر التصويت بالنسبة إليهم، دون 

غيرهم”.
ويـــردف “إذا أعطـــى جميـــع الناخبين 
المقيدين في الجـــدول أصواتهم قبل 
انتهاء الوقـــت المقرر لالنتخاب، أعلن 
رئيس اللجنة انتهاء عملية التصويت 

بعد إعطاء الناخب األخير صوته”.

يجوز للخليجيين واألجانب المقيمين مالكي العقارات التصويت بالمجالس البلدية
ستشكل لجنة لإلشراف على سالمة االنتخاب... عضو هيئة التشريع المستشار الصباغ:

يوسف الصباغ

ضرورة فحص القادمين عبر المنافذ والمطار
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إبراهيم النهام

باسم المالكي أحمد األنصاري أحمد السلوم

السادسة  الدائرة  عن  النيابي  للمقعد  ترشحها  العمر  نادية  أعلنت 
األصالة  جمعية  عضو  حاليًا  الــدائــرة  ويمثل  الجنوبية.  بمحافظة 

عبدالرزاق حطاب.

 ،7439 بــالــدائــرة  الناخبة  الكتلة  وعـــدد 
واقـــتـــرع بــاالنــتــخــابــات الــمــاضــيــة 7109 

أصوات.
وتغطي الدائرة مناطق الرفاع الغربي 

والبوكوراة وجزءًا من سافرة.
 2018 بانتخابات  الدائرة  وشهدت 
ترشح 9 أشخاص، وجاءت النتائج 

كاآلتي:
- عــبــدالــرزاق حــطــاب، وأحــرز 
األولـــــى،  بــالــجــولــة   2765
الثانية  بالجولة  و3711 

)بنسبة 59 %(.
درويــــــــش  ــمــــد  مــــحــ  -
وأحرز 1431 بالجولة 
و2598  األولـــــــــــــى، 

بالجولة الثانية.

- محمد الكويتي ) 1113 صوتًا(.
- نادية العمر )566 صوتًا(

- إبراهيم المناعي )531 صوتًا(.
- وليد عبدالستار )254 صوتًا(.
- جمال بوحسن )223 صوتًا(.

- حمد الحربي )123 صوتًا(.
- ناظم هاشم )93 صوتًا(.

7439 الكتلة الناخبة بالدائرة... وترشح 9 في 2018

نادية العمر تعود للترشح بدائرة الرفاع الغربي والبوكواره

أعلن عبدهللا فيروز ترشـــحه النتخابات المجلس النيابي القادم كمرشـــح مســـتقل عن 
رابعة العاصمة، والتي يشغل مقعدها حاليا النائب عمار البناي.

وأكد فيروز في تصريحه لـ”البالد” بأن هناك ازديادًا مطردًا في بعض الملفات تتطلب 
تدخالً تشـــريعيًا ورقابيًا من أجل الضبط والســـيطرة على األمور حتى ال تزداد ســـوء، 

وتتفاقم تأثيراتها السلبية بتهديد المجتمع أمنيًا وأخالقيًا واقتصاديًا.
وتابـــع “لذلـــك يجب التركيز علـــى ملف التوظيف، وتقليل نســـبة البطالـــة، مع ضرورة 
السيطرة على ازدياد الدين العام  لما له من تأثيرات سلبية على المشروعات التنموية 
والخدمية ستعاني منها  قطاعات اإلسكان والصحة والتعليم”. وأردف “وأيضًا تقديم 
مقترحات لتعديالت دســـتورية لتقوية األدوات الدســـتورية والرقابية ليعمل البرلمان 
بكفاءة”.وأكد فيروز بأن ضمان برلمان قوي ومؤثر يبدأ بحسن اختيار المترشح بعيدًا 

عن الحسابات الشخصية والعوامل الذاتية.

مرشح جديد بدائرة أم الحصم سينافس البناي:

اختاروا النائب بعيداً عن الحسابات الشخصية

عبدالله فيروز  نادية العمر

إبراهيم النهام محرر الشؤون المحلية

عبدالرزاق حطاب

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497024024354.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4970/bahrain/759261.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4970/bahrain/759212.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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 صيانة
شوارع الحد

^وافق مجلس بلدي المحرق 
بشأن  باالستعجال  توصية  على 
إذ   ،111 بمجمع  الطرقات  صيانة 
بــاإلضــرار  تسبب  حالها  ســوء  إن 
ــام  ــعـ ــر الـ ــهـ ــظـ ــمـ ــارات والـ ــ ــي ــســ ــ ــال ــ ب

للمنطقة.

بفعل أعمال الحفر والردم وتزامنها مع تقلبات الطقس

الكثبان الرملية تزحف على بيوت المحرق
^أوصـــى مجلـــس بلـــدي المحرق 
زحـــف  لمنـــع  آليـــة  وضـــع  بضـــرورة 
الكثبـــان الرمليـــة الناتجة عـــن عمليات 
الحفر والـــردم على المناطق الســـكنية 
ممـــا يتســـبب فـــي إتـــاف الممتلـــكات 
الشخصية للمواطنين واألماك العامة.
وقـــال رئيـــس المجلـــس البلـــدي غازي 
المرباطـــي إن بعـــض مناطـــق المحرق 
باتـــت تواجـــه مشـــكلة كبيـــرة بســـبب 
عمليـــات الحفر والـــردم خال العقدين 
الماضييـــن، والتـــي زادت وتيرتهـــا في 
الفتـــرة األخيـــرة، حيـــث تحتضن هذه 
المناطـــق كثبانـــًا رمليـــة تبـــدأ بالزحف 
علـــى المناطـــق الســـكنية حيـــن هبوب 
آليـــة  وضـــع  يتطلـــب  ممـــا  الريـــاح، 
بالتنســـيق مع األرصـــاد الجوية، حيث 
يتـــم رش الكثبـــان الرمليـــة قبل هبوب 
الرياح لزيـــادة كثابة الرمال والحد من 

تطايرها.

ورأى البلـــدي فاضـــل العـــود أن تتولى 
الشـــركات المنفذة للمشاريع االستفادة 
مـــن األشـــجار مـــن خـــال عمل ســـياج 
أخضر تعمل كمصـــدات للغبار في تلك 

المناطق.

من جهته، ذكر مدير عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجـــودر أن العديد من الدول 
المتقدمـــة تعتمـــد آليـــات لمعالجة هذه 
المشكلة، مشيرًا إلى أن االستراتيجية 
أن  الممكـــن  مـــن  للتشـــجير  الوطنيـــة 

تســـاهم في وضع حل فعـــال لها إال أنه 
يتطلب وقتًا أطـــول للتنفيذ، في حين 
أنـــه باإلمـــكان وضع حلـــول مؤقتة من 
خـــال رش الرمـــال بالميـــاه أو وضـــع 

حواجر تحد من تطاير األتربة.

غازي المرباطي إبراهيم الجودر 

خطة لمعالجة االختناق المروري عند مدخل الدير
العود: مقاولو “الكهرباء” يحفرون الطرقات ويغادرون

^قال عضو مجلس بلدي المحرق فاضل العود 
إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني وضعت تصورًا لمعالجة االختناق المروري 

عند مدخل قرية الدير على شارع ريا.
أول  يمثـــل  الـــذي  المدخـــل  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
مدخـــل للقرية للقادمين من جهة البســـيتين يشـــهد 
ازدحامات وتكدسًا للمركبات بشكل مستمر، وهو ما 
يؤكد الحاجة إلى اســـتعجال تنفيذ مشروع تطوير 
مداخـــل القريـــة؛ لتحريـــر الطريـــق مـــن االختناقات 

المرورية.
وعلى صعيد آخر، شكا البلدي العود من تأخر أعمال 
ردم حفريات خدمات الكهرباء والماء في المنطقة، 
داعيـــًا إلـــى تكثيـــف أعمـــال الرقابة علـــى المقاولين 
المســـؤولين عـــن أعمـــال الحفـــر التـــي تتســـبب في 

اإلضرار بالبنية التحتية للمناطق.
إلـــى ذلـــك، أوصى المجلـــس البلدي بدعـــوة ممثلين 
عـــن وزارة الكهربـــاء والماء الســـتيضاح آليتهم في 

فاضل العودالرقابة على أعمال الوزارة.

^وافق مجلـــس بلدي المحرق على 
تصنيف وتغيير تصنيـــف 26 عقارًا تابعًا 
لشـــؤون البلديـــات إلى تصنيـــف مناطق 

الخدمات والمناطق الترفيهية.
وتقـــع هذه العقارات في مناطق ســـكنية 
ذات كثافـــة منخفضة ومناطق مشـــاريع 
الخدمـــات  ومناطـــق  اإلســـكان  وزارة 
والمرافـــق العامـــة والمناطـــق الترفيهية 
والحدائـــق ومناطق ســـكنية ذات كثافة 
عالية. وعلى صعيد آخر، وافق المجلس 
علـــى مقتـــرح يقضـــي بتغييـــر تصنيـــف 
أحد العقارات بســـماهيج مســـجاً باســـم 
حكومة البحرين لصالح وزارة اإلســـكان 
لمشـــاريع الوزارة، إلى مناطق المشـــاريع 

كمشـــروع  الخاصـــة  الطبيعـــة  ذات 
يأتـــي  اإلســـكان.  بنـــك  لصالـــح  تجـــاري 
ذلـــك اســـتجابة لطلـــب هيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمراني بشـــأن العقار البالغة 
مســـاحته 612 متـــرا مربعا، حيث يحيط 
بالعقـــار تصنيـــف مناطق مشـــاريع وزارة 

اإلسكان من جميع الجهات.

تخصيص 26 عقارا بالمحرق للخدمات والمناطق الترفيهية

الثالثاء 24 مايو 2022 - 23 شوال 1443 - العدد 4970

تغطية: سيدعلي المحافظة

تسمية عقار 
بسماهيج لمشروع 

تجاري لبنك اإلسكان

دعم المشروعات الساعية لتوظيف أساليب الزراعة المستدامة
أشاد بمساهمة “مزارع الجزيرة” في تغطية األمن الغذائي... خلف:

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمرانـــي  عصـــام خلـــف، إن 
الوزارة ممثلة في وكالـــة الزراعة والثروة 
البحريـــة تدعـــم تبنـــي أســـاليب الزراعـــة 
المســـتدامة وذلك إســـهاما وتقديرا للشأن 

البيئي وتحقيقا للتنمية المستدامة.
وقـــال الوزيـــر خلـــف: إن وكالـــة الزراعـــة 
تشـــجيع  علـــى  تعمـــل  البحريـــة  والثـــروة 
مشـــاريع اإلنتاج الغذائي التي تتبنى نظم 
الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة خاصة 
المياه واألراضي وذلك بتبني نظم زراعية 
حديثة مثل الزراعة بدون تربة، كما تعمل 
اســـتخدام مصـــادر  علـــى تشـــجيع  أيضـــا 
الطاقـــة المتجددة مثل الطاقة الشمســـية 
في تشـــغيل تلك النظم لتقليل االنبعاثات 
الملوثة للمناخ. جاء ذلك خال زيارته إلى 
مـــزارع الجزيـــرة، بحضور وكيـــل الزراعة 
الحـــواج،  إبراهيـــم   البحريـــة  والثـــروة 
والمديـــر العـــام لمـــزارع الجزيـــرة الشـــيخ 
راشـــد بن خليفة بن علي آل خليفة، وعدد 

من المسئولين في الوزارة.
الزيـــارة والوفـــد  واســـتمع الوزيـــر خـــال 
المرافـــق إلى شـــرح لســـير عمليـــة اإلنتاج 
في مزارع الجزيـــرة، والخطط التطويرية 
التـــي تنفذهـــا الشـــركة لتعزيز مســـاهمتها 
فـــي رفد الســـوق بالمنتجـــات المحلية من 

الخضروات ومشتقات الحليب.
مـــزارع  بمشـــروع  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــاد 

الجزيرة الذي يعد داعمًا للجهود الرســـمية 
مـــن  الذاتـــي  االكتفـــاء  لتحقيـــق  الراميـــة 
الخضروات ومنتجـــات الحليب، كما أثنى 
علـــى جهـــود القائمين على هذا المشـــروع 
البحرينـــي المتميـــز عبـــر إدخـــال الطاقـــة 

الشمسية في المشروع.
وأكـــد الوزيـــر خلـــف أن الوزارة لـــن تدخر 
جهدًا في سبيل دعم جهود إدخال الطاقة 
الشمســـية ضمن عمليـــات اإلنتاج الزراعي 
في المزارع، وهي الخطوة التي من شأنها 

تحقيق نســـبة توفير في فاتورة استهاك 
الكهربـــاء االعتيادية، األمر الذي ســـيكون 
القطـــاع  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات  لـــه 
الزراعي، ويشـــكل رافدًا لدعـــم المزارعين 
البحرينييـــن. إلى ذلك، أكـــد وكيل الزراعة 
والثـــروة البحرية  الحـــواج، أن الوكالة  أن 
مبادرات إدخال النظـــم الزراعية الحديثة 
وتنويـــع المنتج المحلي تتصدر اهتمامات 
والتشـــجيع  الترحيـــب  وتلقـــى  الوكالـــة، 
والدعم المتاح، سعيًا لتحقيق أمن غذائي 

مستدام لمملكة البحرين.
 مـــن جهته عبر مدير عـــام مزرعة الجزيرة 
الشـــيخ راشـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة عن 
إعتـــزازه وفخـــره بالعمل فـــي قطاع األمن 
الغذائـــي مؤكـــدا فـــي الوقت ذاتـــه من أن 
العمـــل في هـــذا القطاع يشـــكل مســـاهمة 

وطنية مهمة .
أي  فـــي  أساســـي  جـــزء  الغـــذاء   “ وتابـــع 
مجتمـــع ، ونأمل أن يتم إنتـــاج المزيد من 
الطعـــام والغـــذاء فـــي مملكـــة البحريـــن ، 
ليـــس فقط فـــي الزراعة ، وإنمـــا حتى في 
الصناعات األخرى التي تســـهم في تكامل 

منظومة الصناعات الغذائية “
وأشار الشيخ راشد الى أن مزارع الجزيرة 
وإنتـــاج  الغذائيـــة  المـــواد  بزراعـــة  تقـــوم 
المنتجـــات الغذائيـــة للســـوق المحلي منذ 
عشـــر ســـنوات ، وأضاف “نتطلـــع الى دعم 
للســـماح  السياســـات  وتحديـــث  الـــوزارة 
بمزيـــد مـــن النمـــو فـــي مزارعنـــا والمجال 
بصـــورة أكبـــر ، كمـــا نأمـــل أن نعمـــل مـــع 
الوزارة لتحقيق هذا الهدف وسد الثغرات 
الموجودة في الســـوق المحلي ومعالجتها 
أهدافنـــا  تحقيـــق  فـــي  تســـهم  بصـــورة 

المشتركة “
 “ الجزيـــرة  مزرعـــة  عـــام  مديـــر  واردف 
بخبرتنـــا نطمح أن نعمل ســـوًيا لســـد هذه 
الفجـــوات والنجـــاح فـــي تحقيـــق أهدافنا 
الوطنية في جعل مملكة البحرين متمكنة 

من تغطية أمنها الغذائي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - وزارة الصحة

تابعـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة باهتمـــام مـــا تناقلتـــه مواقع 
التواصـــل االجتماعي تحت عنوان “أهالي مجمع 523 بقرية ســـار يشـــكون 
لسعات البعوض والحشرات ويأملون من الصحة العامة رش مبيد حشري”، 
وأفادت بأنها قامت بمتابعة الشكوى المنشورة بخصوص انتشار الحشرات 
والبعـــوض فـــي منطقة ســـار، وقـــد اتخذت اإلجـــراءات الازمـــة على وجه 

السرعة.  
وقد قامت مجموعة مكافحة الحشـــرات بقسم صحة البيئة بوزارة الصحة 
بإرســـال فرقة لمكافحة الحشـــرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
والكشف عن بؤر توالد يرقات البعوض والتي تم العثور عليها في الباعات 
الخارجيـــة وبعـــض تجمعـــات المياه فـــي حاويـــات مهملة وتمـــت المعالجة 
باســـتخدام المبيـــدات الخاصـــة لمكافحة يرقات البعـــوض. كما تم مكافحة 
 )ULV( البعـــوض البالغ بإســـتخدام آالت الرش بالمبيد المتناهـــي في الصغر

والتضبيب الحراري.
ويناشد قسم صحة البيئة المواطنين والمقيمين بضرورة االنتباه من تجمع 
المياه الراكدة في الحاويات او النافورات المنزلية او الباعات غير محكمة 
االغاق والعمل على التخلص من المياه بشكل دوري لتفادي تكون يرقات 
البعـــوض فيها. وكذلك بضـــرورة نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة لها، 

وذلك تفادًيا النتشار البعوض والحشرات بالمنطقة.

“الصحة” تكافح البعوض بقرية سار

العالم؟  لها بفترة كأس  المثليين  ما الذي يعنيه أن ترحب قطر  بحضور 
الدين  وأركــان  قيم  مع  المتصادمة  التوجهات  هذه  إليه  تشير  الــذي  وما 
اإلسالمي، وأخالق وشيمة أبناء العرب، قبالة نظام يّدعي تبنيه للقضية 
الفلسطينية، وجماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية، وبقية هذا الـ”الباكج” 

المضروب بخالط النفاق السياسي القميء.

أسمته  بما  قطر  تصريح  يبتعد  ولم 
بــالــثــقــافــات األخـــــــرى، فـــي إشــــارة 
ــذيـــن  واضـــحـــة إلــــى الــمــثــلــيــيــن والـ
ــريــــون جـــمـــيـــًعـــا،  ــطــ ــقــ ــ ــهـــم ال ــرفـــضـ يـ

ويــرفــضــون الــنــظــر فـــي وجــوهــهــم، 
ــا بــمــنــصــاتــهــم فــي  ــ ــه ــ ــواقـــف دون ــمـ بـ
فمن  وغيرها،  االجتماعي  التواصل 
األمــر  هــذا  يشرعن  ألن  تميم  كــلَّــف 

النجس ألبناء شعبه؟
القطري،  النظام  المقابل، يستمر  في 
العريقة  والــذي وضــع قبيلة آل مــرة 
بالتجنيس،  أســمــاه  مــا  تصنيف  فــي 
وهوية  أخــاق  لتمييع  محاولة  في 
المثليين  وإدخـــال  القطري،  الشعب 
لــبــيــوت الــقــطــريــيــن، بــعــد أن ضــاق 
رقعة  تــوســعــة  فــي  الـــوقـــت،  عليهم 
الفنادق الحاضنة لهم، فهو ال يطلب 
ــقــطــري االعـــتـــراف  مـــن الـــمـــواطـــن ال
معه  ينام  بــأن  وإنــمــا  فقط،  بالمثلي 

تحت سقف واحد.

عن  كــامــل  وابــتــعــاد  مختلفة،  ثقافة 
هو  واإلســامــي،  العربي  البيت  فلك 
القطري  النظام  به  الذي يقوم  النهج 
القطري، وعلى الشعوب  البيت  على 
الــخــلــيــجــيــة كــكــل، فــمــن يـــّدعـــي أنــه 
على  وقـــادر  األمـــة،  لقضايا  حــاضــن 
ذاته  هو  المسلوبة،  الحقوق  إعــادة 
ــلــشــاذيــن،  ــرّوج لـــلـــشـــذوذ، ول ــ ــ ــْن ي ــ َمـ
والذين يهتز عرش الرحمن بسببهم.

حق  فــي  كبرى  وانتهاكات  ــاوى،  رشـ
العمال، وتمويل للجماعات المتطرفة 
واإلرهـــابـــيـــة، وتـــدخـــل فـــي شـــؤون 

ــارخ  ــرى، وانـــتـــهـــاك صـ ــ ــ ــدول األخـ ــ ــ ال
وعــاقــات  الخليجية،  لــاتــفــاقــيــات 
ــدن نــظــام الــدوحــة،  الــجــيــرة، هــو ديـ
الترحيب  سقف  إلــى  وصــل  والـــذي 
ا، رجااًل  بالمثليين والمتحولين جنسيًّ

ونساًء.
تام  انساخ  هو  ببساطة،  يحدث  ما 
الــعــروبــة وعــن الجلد والــهــويــة،  عــن 
في مقابل محاولة سد فراغ النقص، 
وفي محاولة شغل مساحة سياسية 
ــر بــكــثــيــر مـــن حجم  ووجـــوديـــة أكــب
وهوية ومكانة هذه الدولة الصغيرة، 

توصل  أن  باستماتة  تحاول  والتي 
للعالم رسالة واحدة وهي )أنا هنا(.

وسيستمر  وستعاني،  تعاني،  قطر 
يــرفــع علم  بــعــد أن  الـــحـــال كـــذلـــك، 
الــمــثــلــيــيــن الـــمـــلـــون فـــي شــوارعــهــا 
يصدح  أن  وبعد  وأحيائها،  وأزقتها 
وأغانيهم  الرنانة  بشعاراتهم  هــؤالء 
المعروفة، وبذلك الحال الذي يؤسف 
يصلوا  أن  الشقيق  قطر  ولشعب  له 
الخير،  له إال  إليه، والــذي ال نرتضي 

كل الخير.

ترحيب بالمثليين والمتحولين جنسيًّا ودعوة للمواطنين بفتح األبواب لهم

قطـــــر والمنعـــطف األخيــــر للهويـــة المتدحرجــــة
إبراهيم النهام
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