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 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
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 ≈∏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
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.¬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
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حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رأس 
آل خــلــيــفــة نــائــب جــاللــة الــمــلــك ولــــي الــعــهــد االجــتــمــاع 
الــذي عقد أمس  الــــوزراء  االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس 

بقصر القضيبية.
في بداية االجتماع، أكد المجلس أهمية لقاء حضرة 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد  الـــجـــاللـــة  صـــاحـــب 
عبدالفتاح  الــرئــيــس  فــخــامــة  ــاه  أخـ المعظم  الــبــالد  مــلــك 
الشقيقة في  الــعــربــيــة  رئــيــس جــمــهــوريــة مــصــر  الــســيــســي 
أوجه  تعزيز  على  الحرص  إلى  الفتًا  الشيخ،  شرم  مدينة 
في  الشقيقين  البلدين  بين  المشترك  والعمل  الــتــعــاون 
كما  المشتركة،  مصالحهما  تخدم  التي  المجاالت  كافة 
جاللة  جمعت  التي  الثالثية  القمة  أهمية  المجلس  أكد 
الملك  الهاشمية  الجاللة  وأخاه صاحب  المعظم  الملك 
عـــبـــداهلل الــثــانــي ابــــن الــحــســيــن مــلــك الــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
رئيس جمهورية مصر  فخامة  وأخاه  الشقيقة،  الهاشمية 
العربية الشقيقة في مدينة شرم الشيخ، مشيدًا المجلس 
والتشاور حيال  التنسيق  تعزيز  في  اللقاءات  بنتائج هذه 
الجهود  يعزز  بما  الــراهــنــة،  والمستجدات  المسائل  كافة 
لــحــمــايــة األمــــن الــقــومــي الــعــربــي ويــخــدم مــســيــرة العمل 
المنطقة،  وشعوب  العربية  والمصالح  المشترك  العربي 
إلى جانب دعم كافة الجهود لمكافحة اإلرهاب، والحفاظ 

على األمن واالستقرار.
للجهود  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  المجلس  أعـــرب  بعدها 
التي بذلها نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء السابقون 
كافة  بإنجازات مشرفة في  تميزت مرحلة عطائهم  والتي 

القطاعات.
كما رحب صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك 
الملكية  بالثقة  حظوا  الذين  الجدد  بالوزراء  العهد  ولي 
السامية، ووجههم سموه ببذل كافة الجهود لزيادة سرعة 
يضمن  بما  الحكومي  العمل  مــســارات  كافة  فــي  التنفيذ 
بروح يمألها  الحكومية  الخدمات  واستدامة  تعزيز جودة 
اإلصرار والتحدي، مؤكدًا سموه تركيز كافة الجهود على 
التي تصب في صالح خلق  التنموية  والمشاريع  البرامج 
أولــويــة  إلــى  ســمــوه  مشيرا  للمواطنين،  الــواعــدة  الــفــرص 

مواصلة تنفيذ خطة التعافي االقتصادي.
الحمد-  -وهلل  الــبــحــريــن  مملكة  أن  إلـــى  ســمــوه  ــوه  ونـ
الذي  والطموح  األمن  ركائزها  ببيئة مفتوحة من  تتمتع 
ال حد له، موجهًا سموه الوزراء الجدد إلى االستفادة من 

هذه المقومات لتحقيق كافة مساعي التنمية.
بــن عــبــداهلل آل خليفة نائب  الــشــيــخ خــالــد  ألــقــى  ثــم 
هــذا  كلمة  التحتية  البنية  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 

نصها:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة نائب جاللة الملك ولي العهد حفظكم اهلل

 اإلخوة واألخوات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

أتــشــرف -بــاألصــالــة عــن نــفــســي ونــيــابــة عــن أصــحــاب 
السامي  المقام  إلــى  أرفــع  أن  الـــوزراء-  والسعادة  المعالي 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لسيدي 
ورعــاه، أسمى  المعظم حفظه اهلل  البالد  آل خليفة ملك 
آيات الشكر وعظيم االمتنان على تفضل جاللته بإصدار 
السامية  الثقة  عن  يعّبر  الــذي  الـــوزاري  التعديل  مرسوم 
التي سيواصل الجميع من خاللها شرف العمل الحكومي 
التي  الخير  مسيرة  ظل  في  والتطلعات  الــرؤى  يلبي  بما 

تشهدها مملكة البحرين بقيادة جاللته رعاه اهلل، ومساندة 
ودعم سموكم حفظكم اهلل.

الــكــريــم إليمانكم  لــســمــوكــم  الــشــكــر مــوصــول  أن  كــمــا 
أعلى  لتبّوء  المجال  لها  أفسحتم  التي  الوطنية  بالكوادر 
ما  الستثمار  التنفيذية؛  السلطة  في  القيادية  المناصب 
ُيعول  طموحة  تطويرية  ومــبــادرات  نيرة  أفــكــار  مــن  لديها 
عليها لتسخيرها فيما يحقق للخدمة الحكومية تميزها 
وإبداعها.. مستذكرًا بكل اعتزاز »عمالقة العمل الوطني« 
الحكومي، فنهلنا  العمل  ريادة  السبق في  الذين كان لهم 
على  معين  خير  بعطائهم  وكــانــوا  الكثير،  خبراتهم  مــن 
الماضية..  السنوات  طــوال  الحكومية  السياسات  تنفيذ 
ما  على  الــجــزاء  خير  يجزيهم  أن  القدير  المولى  ســائــاًل 
قـــدمـــوا مـــن جــهــود مــتــفــانــيــة فـــي خــدمــة الـــوطـــن وقــيــادتــه 

الحكيمة.
صاحب السمو:

ــدد عــهــد الـــوالء  اســمــحــوا لــي أن أغــتــنــم الــفــرصــة ألجـ
والطاعة لجاللة الملك المعظم، وأن أؤكد لسموكم سعينا 
الحثيث للعمل الجاد بما يمكننا جميعًا من المضي قدمًا 
بروٍح وّثابة.. روح الفريق الواحد.. فريق البحرين.. الذي 
نستنير بعزمه وإصراره على تخطي التحديات وتحويلها 

إلى فرص وإنجازات.
حفظ اهلل صاحب الجاللة الملك المعظم، وأدام على 
للجميع  التوفيق  راجيًا  والعافية،  الصحة  موفور  سموكم 

لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين بقيادة سموكم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ثم أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الصحافة 
وهنأ  الوطني،  العمل  مسيرة  في  فاعل  كشريك  الوطنية 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  بجائزة  الفائزين  الـــوزراء  مجلس 

للصحافة في نسختها السادسة.
الــمــواصــالت  الــمــجــلــس وزارة  ذلــــك هــنــأ  إلــــى جـــانـــب 
واالتصاالت وشركة مطار البحرين باختيار مطار البحرين 
الـــدولـــي أفــضــل مــطــار جــديــد فــي الــعــالــم ضــمــن احــتــفــال 
الــطــيــران،  لعالم  العالمية  تــراكــس  ســكــاي  جــوائــز  تسليم 
والذي يعكس الجهود المقدرة التي يبذلها فريق البحرين 
في كل مجال والحرص أن تكون كافة المشاريع الحكومية 
فــي مستوى اإلبـــداع واإلتــقــان الــذي يوصلها إلــى الــريــادة 

العالمية.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي بشأن  1. مــذكــرة وزيــ
 2022 عــام  من  األول  للربع  الفصلي  االقتصادي  التقرير 

ــــذي أظــهــر تــســجــيــل االقــتــصــاد الــوطــنــي نـــمـــوًا ســنــويــًا  والـ
عام  من  األول  الربع  الثابتة خالل  باألسعار   %5.5 بنسبة 
2022، كما سجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة %7.8، 
تعزيز  لتعكس جهود  اإليجابية  النتائج  هــذه  جــاءت  وقــد 
االســتــدامــة المالية واالســتــقــرار االقــتــصــادي وفــق أهــداف 

خطة التعافي االقتصادي.
ــؤون الــقــانــونــيــة  ــشـ ــلـ لـ ــة  ــ ــوزاريــ ــ الــ الــلــجــنــة  ــرة  ــذكــ 2. مــ
الـــوزراء  مجلس  شـــؤون  وزيـــر  عرضها  والــتــي  والتشريعية 
الــداخــلــيــة ووزارة  بــيــن وزارة  تــفــاهــم  ثـــالث مــذكــرات  بــشــأن 
األمــــن الــداخــلــي بــالــواليــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة والــتــي 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن في 
السيبراني  األمــن  مجاالت  وفــي  اإلرهـــاب  تمويل  مكافحة 

وأنظمة الطائرات المسيرة.
ــؤون الــقــانــونــيــة  ــشـ ــلـ لـ ــة  ــ ــوزاريــ ــ الــ الــلــجــنــة  ــرة  ــذكــ 3. مــ
الـــوزراء  مجلس  شـــؤون  وزيـــر  عرضها  والــتــي  والتشريعية 
حول مذكرة بشأن اتفاق ما بين حكومة مملكة البحرين 
التأشيرة  اإلعفاء من متطلبات  بشأن  قيرغيزيا  وحكومة 
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة 
بشأن  البلدين  في  الخارجية  وزارتــي  بين  تفاهم  ومذكرة 

التشاور السياسي.
ــوزراء بــشــأن متابعة  الــ 4. مــذكــرة وزيـــر شـــؤون مجلس 
و»تــواصــل«  »ســجــالت«  أنظمة  في  الحكومية  الجهات  أداء 
الــثــانــي مــن عــام 2022، ودوره في  الــربــع  و»بــنــايــات« خــالل 
الــخــدمــات  جـــودة  تحسين  فــي  أفــضــل  مــســتــويــات  تحقيق 
المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري واالستثماري 

في مملكة البحرين.
ــؤون مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن دلــيــل  ــر شــ 5. مـــذكـــرة وزيــ
الهوية المؤسسية لحكومة مملكة البحرين، والذي يهدف 
واألجهزة  الــوزارات  المؤسسية لجميع  الهوية  توحيد  إلى 

الحكومية.
ــؤون الــقــانــونــيــة  ــشـ ــلـ لـ ــة  ــ ــوزاريــ ــ الــ الــلــجــنــة  ــرة  ــذكــ 6. مــ
الـــوزراء  مجلس  شـــؤون  وزيـــر  عرضها  والــتــي  والتشريعية 
من  مقدمة  برغبة  اقــتــراحــات   6 على  الحكومة  رد  بــشــأن 

مجلس النواب.
الــوزاريــة  التقارير  علمًا من خــالل  المجلس  أخــذ  ثم 
الوزاري  العمل  الــوزراء بشأن اجتماع فريق  المرفوعة من 
أعمال  فــي  والمشاركة  المشترك،  البريطاني  البحريني 
الــتــنــفــيــذي لمنظمة  الــمــجــلــس  ــــدورة 116 الجــتــمــاعــات  الـ
الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة، والــمــشــاركــة فـــي الــمــؤتــمــر الـــــوزاري 
وزراء  رئيس  نائب  ــارة  وزيـ العالمية  الــتــجــارة  لمنظمة   12

جمهورية سلوفاكيا لمملكة البحرين. 

} �سمو نائب جاللة الملك يتراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء.

في اأول اجتماع لمجل�س الوزراء بعد التعديل الوزاري.. نائب جاللة الملك ولي العهد:

البحرين تتمتع ببيئة مفتوحة من ركائزها االأمن والطموح الذي ال حد له
�س���موه يوج���ه ال���وزراء الجدد بزي���ادة �س���رعة التنفيذ ف���ي كافة م�س���ارات العم���ل الحكومي

المجل����س ي�ص���يد بنتائج القمة الثالثية الت���ي جمعت الملك م���ع العاهل الأردني والرئي����س الم�صري
نوؤك�د عب�داهلل:  ب�ن  خال�د 

�ص���عينا الحثي���ث لتخط���ي

ال��ت��ح��دي��ات وت��ح��وي��ل��ه��ا 

اإل���ى ف��ر���س واإن���ج���ازات

نم���وا ي�ص���جل  القت�ص���اد 

%5.5 ب��ن�����ص��ب��ة  ���ص��ن��وي��ا 

بالأ�ص���عار الثابت���ة خ���الل

الع���ام  م���ن  الرب���ع الأول 
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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
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بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
وزيــرة  السيد حسن  جــواد  السيد 
الصحة العزم على مواصلة تعزيز 
الـــتـــقـــدم الـــــذي يــشــهــده الــقــطــاع 
الــصــحــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على مختلف المستويات، منوهًة 
بين  المشترك  التنسيق  بأهمية 
جميع الشركاء من أعضاء فريق 
البحرين في المنظومة الصحية 
ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الــتــطــلــعــات  ــ مـ
الــمــنــشــودة لـــهـــذا الــقــطــاع الــهــام 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــوطــن 

والمواطن. 
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
محّمد  أحــمــد  للدكتور  الـــوزيـــرة، 
ــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــصــ األنــ
ــيــــة،  ــات الــــحــــكــــومــ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
ــذة األمـــيـــن  ــ ــواخـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وإبـ
للصحة،  األعلى  للمجلس  العام 
بــحــضــور عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 
ــك  ــ ــي، وذلـ ــحــ ــاع الــــصــ ــطــ ــقــ ــي الــ ــ فـ
الســـتـــعـــراض مــــســــارات الـــتـــعـــاون 

القائم وسبل تطويره.
ــرة بــــالــــدور  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ وأشـــــــــــادت الـ
األعلى  المجلس  بــه  يقوم  الــذي 
المنظومة  تــطــويــر  فــي  للصحة 
انطالقًا  يــأتــي  والـــذي  الصحية؛ 
من التوجيهات السامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
المستمرة  والــمــتــابــعــة  الــمــعــظــم، 
من صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  الـــعـــهـــد رئـ
تطوير  نــحــو  ســعــًيــا  اهلل،  حــفــظــه 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات 
مملكة البحرين بما يضمن زيادة 

كفاءتها واستدامة مواردها.
ــور  ــتـ ــدكـ ــد الـ ــ ــبــــه، أكــ ــانــ مــــن جــ
الرئيس  األنصاري  أحمد محمد 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــلـ ــــذي لـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
التنسيق  أهمية  على  الحكومية 
ــز أواصـــــــــر  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــرك وتــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــمـــجـــاالت  ــمـــل فــــي جـــمـــيـــع الـ ــعـ الـ
الـــصـــحـــيـــة، مـــنـــوهـــًا إلـــــى حـــرص 

الــحــكــومــيــة على  الــمــســتــشــفــيــات 
ــود الـــمـــخـــلـــصـــة فــي  ــهــ ــجــ بــــــذل الــ
ســـبـــيـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــلـــيـــة بــيــن 
األطــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع 
ــات  ــعــــالقــ الــــصــــحــــي، وتــــعــــزيــــز الــ
ومــتــابــعــة مــســتــجــدات الــمــشــاريــع 
استعراض  جانب  إلــى  المشتركة 
ــدات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ اإلنـــــــــــجـــــــــــازات والـ
المقترحة  والحلول  والتحديات 
والمشاريع  بالمبادرات  الخاصة 
المستقبلية، ومن ضمنها برنامج 

الضمان الصحي الوطني.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة أشــــــــادت 
ــورة جــلــيــلــة بـــنـــت الــســيــد  ــتــ ــدكــ الــ
جــــــــــواد الــــســــيــــد حـــــســـــن، وزيــــــــرة 
ــدور الــــهــــام الــــذي  ــ ــالـ ــ الـــصـــحـــة، بـ
تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم 
في  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
الخدمات  تقديم  مسارات  جميع 
لــعــب دوٍر  الــصــحــيــة، مـــن خــــالل 
فــــاعــــل فـــــي تــــرســــيــــخ الــــمــــالءمــــة 
واالستمرارية والكفاءة والسالمة، 
وفــــق أفـــضـــل الــمــعــايــيــر، مــنــوهــًة 
باستكمال الهيئة عملية التحول 
ــي بـــكـــافـــة إجـــــــــراءات  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
تراخيص المؤسسات الصحية في 
الرامية  الحكومية  الجهود  إطــار 
وتعزيز  اإلجــــــراءات  تيسير  نــحــو 
ــيـــة الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــلـ فـــاعـ
تنفيذًا  والمقيمين،  للمواطنين 

صاحب  حضرة  وتوجيهات  لــرؤى 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعّظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
وبــمــتــابــعــة  ورعـــــــــاه،  اهلل  حـــفـــظـــه 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  الـــعـــهـــد رئـ

حفظه اهلل. 
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
الـــوزيـــرة لــلــدكــتــورة مــريــم عــذبــي 
الــجــالهــمــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
ــات الــصــحــيــة، بــحــضــور  ــدمـ والـــخـ
الدكتور وليد خليفة المانع وكيل 
ــن الــمــســؤولــيــن  الــــــــوزارة وعـــــدد مـ

بالوزارة.
ــاء، تــــم بــحــث  ــقــ ــلــ وخـــــــالل الــ
ــم  ــ واســـــــتـــــــعـــــــراض عـــــــــدد مـــــــن أهـ
الــمــوضــوعــات الــتــي تــصــب تــجــاه 
تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الــجــانــبــيــن بـــمـــا يــضــمــن تــعــزيــز 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ إجـــــــــــــراءات الـ
وتــقــيــيــم الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
والمعايير  األنظمة  أحـــدث  وفــق 
الصحة  مــجــاالت  فــي  المعتمدة 

العامة.
الدكتورة  ومن جهتها، هنأت 
الرئيس  الجالهمة  عذبي  مريم 
ــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ الـ
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــــمــــهــــن والــ

ــة، الـــــدكـــــتـــــورة جــلــيــلــة  ــيــ الــــصــــحــ
حسن  السيد  جـــواد  السيد  بنت 
الملكية  الــثــقــة  نيلها  بــمــنــاســبــة 
السامية بتعيينها وزيرًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والسداد 

في مسؤولياتها الجديدة.
وأشارت وزيرة الصحة، خالل 
الزيارة الميدانية التي قامت بها 
إلى مركز البالد القديم الصحي 
لـــالطـــالع عــلــى آخـــر مــســتــجــدات 
متابعة  إطــار  في  المركز  توسعة 
تطورات مشروع التسيير الذاتي، 
إلى حرص الحكومة على تطوير 
الــمــنــشــآت والـــمـــرافـــق الــصــحــيــة 
ــز الــصــحــيــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ فـــــي كــــافــــة الـ
المملكة،  مــحــافــظــات  بمختلف 
ــدور الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــ ــالـ ــ مـــنـــوهـــًة بـ
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــه الـ يــضــطــلــع بــ
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
في دعم مساعي وجهود التنمية 
المستدامة ال سيما على الصعيد 
التي  بالجهود  مشيدًة  الصحي، 
وعائشة  يوسف  مؤسسة  تبذلها 
التي  الخيرية  لألعمال  المؤيد 
التكافل  صــور  ترسيخ  فــي  تصب 
المسؤولية  وتعزيز  المجتمعي، 

المجتمعية لدى الجميع.
أهمية  الصحة  وزيــرة  وبينت 
الــــمــــبــــادرات الــــداعــــمــــة لــلــقــطــاع 
الــــصــــحــــي والــــــهــــــادفــــــة لـــتـــعـــزيـــز 

مـــنـــظـــومـــة خـــدمـــاتـــه وجـــودتـــهـــا، 
مـــــؤكـــــدة حـــــــرص الـــــــــــــوزارة عــلــى 
الــمــســتــمــر مـــع جميع  الــتــنــســيــق 
الــجــهــات والــشــركــاء ضــمــن فريق 
وتيرة  لتسريع  الواحد  البحرين 
إنجاز المشاريع الصحية بكفاءة 
عــالــيــة وبــمــا يــعــود بــالــنــفــع على 

المجتمع.
مـــن جــانــبــه، تـــقـــدم الــدكــتــور 
ــمــــد رئـــيـــس  عـــــبـــــدالـــــوهـــــاب مــــحــ
الصحية  الرعاية  أمناء  مجلس 
والتقدير  الــشــكــر  بــوافــر  األولــيــة 
إلـــــى مـــؤســـســـة يـــوســـف وعــائــشــة 
ــة،  ــريـ ــيـ ــال الـــخـ ــمــ ــد لــــألعــ ــؤيــ ــمــ الــ
في  المؤسسة  بإسهامات  منوهًا 
يعود  بما  الصحي  القطاع  دعــم 
بــالــنــفــع عــلــى الــجــمــيــع، مـــؤكـــدًا 
ــــذي تــولــيــه الــرعــايــة  الـــحـــرص الـ
ــة األولـــــــيـــــــة لـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــحــ الــــصــ
في  الصحية  والمرافق  المنشآت 

جميع المراكز الصحية.
عبدالوهاب  الدكتور  وأوضــح 
الـــمـــشـــروع سيشمل  ــأن  بــ مــحــمــد 
ــعــــض األقــــــســــــام فــي  ــث بــ ــديــ ــحــ تــ
ــثــــل قــســم  الـــمـــبـــنـــى الــــحــــالــــي مــ
الــمــعــالــجــة، وغـــــرف االســـتـــشـــارة 
اإلدارة،  ــقــــة  ــنــــطــ ومــ الــــطــــبــــيــــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــوســعــة، والــتــي 
تــشــمــل إنــشــاء مــبــنــى يــتــكــون من 
إجمالية  وبمساحة  أدوار  ثــالثــة 
تــبــلــغ حـــوالـــي 945 مــتــرا مــربــعــا، 
حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وعيادة  الطبيعي،  للعالج  وقسم 
لألسنان، باإلضافة إلى الخدمات 

المساندة األخرى.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب الـ
أحــمــد صــبــاح الــســلــوم بــالــجــهــود 
وزارة  ــا  ــهـ ــبـــذلـ تـ الــــتــــي  الـــكـــبـــيـــرة 
الــصــحــة عــبــر تــقــديــم الــخــدمــات 
للمواطنين  المتميزة  الصحية 
المستمر  وسعيها  والمقيمين، 
التشريعية  السلطة  مع  للتعاون 

بما يعود بالخير على الجميع.
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الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة  نــشــرت 
البحرين  لمملكة  الفصلي  االقتصادي  التقرير 
موقعها  عبر  أمــس   ،2022 العام  من  األول  للربع 
يلخص  والذي   ،www.mofne.gov.bh اإللكتروني 
ــرز الــمــســتــجــدات عــلــى الــصــعــيــد االقــتــصــادي  ــ أبـ
االقتصادية،  المؤشرات  من  عدد  وأداء  المحلي، 
إلـــى جــانــب اســتــعــراض مــلــخــص حـــول مــشــاريــع 
الــتــنــافــســيــة لمملكة  وتــقــاريــر  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 

البحرين.
النمو االقتصادي

هيئة  الــصــادرة عن  األولــيــة  البيانات  بحسب 
شهد  فقد  اإللــكــتــرونــيــة،  والحكومة  المعلومات 
خالل  ملحوظًا  نموًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الــبــيــانــات  ــاءت  ــ وجـ  ،2022 عـــام  مـــن  األول  الـــربـــع 
لتعكس  الــبــحــريــن  مملكة  القــتــصــاد  اإليــجــابــيــة 
ــيــــة والــــخــــطــــط والـــــمـــــبـــــادرات  ــنــ الــــجــــهــــود الــــوطــ
المالية  االســتــدامــة  مساعي  تعزيز  إلــى  الرامية 
واالستقرار االقتصادي واالستثمار في المشاريع 
التعافي  خطة  ألهــداف  تحقيقًا  االستراتيجية، 

االقتصادي المنشودة.
وســجــل الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــلــربــع 
األول من عام 2022 نموًا باألسعار الثابتة بنسبة 
5,5%، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 
الجارية  بــاألســعــار  نــمــوًا  االقــتــصــاد  وشــهــد   .%7,8
بنمو  مدعومًا  سنوي،  أســاس  على   %19,7 بنسبة 
القطاع النفطي بنسبة 42,2% ونمو القطاع غير 

النفطي بنسبة %16,2.
أداء القطاعات غير 

النفطية وأبرز املؤشرات االقتصادية
االقتصادية  القطاعات  أداء  التقرير  أظهر 
بالربع  مقارنة   2022 عام  من  األول  الربع  خالل 
الفنادق  األول من عام 2021، حيث تصدر قطاع 
مــن حيث  النفطية  غير  الــقــطــاعــات  والــمــطــاعــم 
بنسبة  نـــمـــوًا  مــحــقــقــًا  الــثــابــتــة  بــاألســعــار  األداء 
واالتــــصــــاالت  الــــمــــواصــــالت  ــاع  قـــطـ ــــاله  تـ  ،%26,6
الحكومية  الــخــدمــات  قــطــاع  ثــم   ،%15,8 بنسبة 
التحويلية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  ثــم   ،%6,2 بنسبة 
المنتجة  الــكــمــيــات  بنمو  مــدعــومــًا   %5,3 بنسبة 
في كل من شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( وشركة 
الــوطــنــيــة والــمــصــفــاة، فيما شهد  الــبــحــريــن  غـــاز 
العقارية وخدمات األعمال نموًا  قطاع األنشطة 
في حجم  الحاصل  االرتــفــاع  عاكسًا   %4,7 بنسبة 
وازديــاد مساحة  والبالغ %29,0،  العقاري  التداول 
البناء للرخص الصادرة بنسبة 34,2%، أما قطاع 
مدعومًا   ،%3,1 بنسبة  فنما  المالية  المشروعات 
ونمو   %5,9 بنسبة  )ن3(  المحلية  السيولة  بنمو 
بنسبة  الــمــصــرفــي  للجهاز  الــمــوحــدة  الــمــيــزانــيــة 

الــبــنــاء والــتــشــيــيــد نــمــوًا  3,6%، ثـــم ســجــل قــطــاع 
سنويًا  نــمــوًا  التجارة  قطاع  وحقق   ،%3,0 بنسبة 

بنسبة %1,6.
املشاريع التنموية

الممولة  الكبرى  التنموية  المشاريع  شهدت 
من قبل برنامج التنمية الخليجي تقدمًا خالل 
مشاريع  ترسية  مع   2022 العام  من  األول  الربع 
إجمالي  ليصل  أمريكي  دوالر  مليار   0,2 بقيمة 
قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 6,01 
عما   %3,0 قــدرهــا  بــزيــادة  أمريكي  دوالر  مــلــيــارات 
كانت عليه في نهاية الربع الرابع من عام 2021.

تنافسية مملكة البحرين 
حققت مملكة البحرين المرتبة األولى عربيًا 
العالمي 2022،  والـ21 عالميًا في تقرير السعادة 
المستدامة  التنمية  حــلــول  شبكة  عــن  الـــصـــادر 
التابعة لألمم المتحدة، كما بين التقرير تحسن 
الحياة  خيارات  اتخاذ  حرية  مؤشر  في  المملكة 
المرتبة 12عالميًا.  في  لتحل  أربع مراتب  بواقع 
الــبــحــريــن  إدراج مــمــلــكــة  ــم  تـ آخـــــر،  ومــــن جـــانـــب 
للتنافسية  السنوي  الكتاب  ضمن  األولــى  للمرة 
المرتبة  المملكة  حققت  حيث   ،2022 العالمية 
األولى عالميًا في سبعة مؤشرات. باإلضافة إلى 
تبوء المملكة المرتبة األولى عالميًا ضمن عدد 
السفر  تنمية  لــمــؤشــر  الــفــرعــيــة  الــمــؤشــرات  مــن 
والسياحة 2021 الصادر عن المنتدى االقتصادي 
العالمي. كما تجدر اإلشارة إلى تحقيق المملكة 
الــمــرتــبــة األولــــــى عـــربـــيـــًا ضــمــن ركـــيـــزة »الــبــنــيــة 

التحتية للموانئ«. في هذا المؤشر. 

المهندسين  جمعية  عــقــدت 
ــاع جــمــعــيــتــهــا  ــمـ ــتـ الــبــحــريــنــيــة اجـ
الــــعــــمــــومــــيــــة الــــســــنــــوي بـــمـــقـــرهـــا 
ــد الــمــوافــق  بــالــجــفــيــر مــســاء األحــ
كثيف،  بحضور  الجاري  يونيو   19
الجمعية  انتخابات  أسفرت  حيث 
عــن فـــوز الــدكــتــورة رائــــدة الــعــلــوي 
برئاسة الجمعية كأول امرأة تتولى 
تأسيسها  مــنــذ  الــجــمــعــيــة  رئـــاســـة 
أســـفـــرت  كـــمـــا  1972م،  عــــــام  فـــــي 
ــوز خــمــســة من  االنــتــخــابــات عــن فـ
اإلدارة  مجلس  لعضوية  األعضاء 

لدورته القادمة 2022 - 2024.
وكانت الجمعية قد دعت الى 
يونيو   8 بتاريخ  الثاني  االجتماع 
الـــجـــاري ولــعــدم اكــتــمــال الــنــصــاب 
مـــن ذات  لـــتـــاريـــخ 19  تــأجــيــلــه  ــم  تـ
الشهر إلى الساعة السابعة ولعدم 
اكــتــمــال الــنــصــاب كــذلــك فــقــد تم 
تــأجــيــلــه أيــضــا مـــدة نــصــف ســاعــة 
ــاســــي، حيث  عـــمـــاًل بــالــنــظــام األســ
أصبح االجتماع صحيحا بحضور 
األعــــضــــاء  مــــن  األقـــــــل  ــلـــى  عـ  %10
مـــمـــن يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت فــي 
االنـــتـــخـــابـــات حـــيـــث حـــضـــره 185 
عضوا وبلغت األصوات الصحيحة 

منها 180 صوتًا.
وتــضــمــن اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
ــن الـــبـــنـــود  ــ ــيــــة عـــــــــددا مــ الــــعــــمــــومــ
ــا  األســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تــــــم طـــرحـــهـ
من  كــان  والتي  عليها  والمصادقة 
ــا: الــمــصــادقــة عــلــى جـــدول  ــرزهــ أبــ
األعمال، والمصادقة على محضر 
ــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــمــ ــتــ اجــ
الجمعية  لرئيس  وكلمة  السابق، 
والمالي  األدبي  التقرير  ومناقشة 
لإلشراف  لجنة  انتخاب  ثــم  ومــن 
على االنتخابات وإجراءها الختيار 
جدد  أعضاء  وأربعة  جديد  رئيس 
عن  بديل  وعضو  اإلدارة  لمجلس 

العضو المستقيل.
ألقاها  كلمة  وفــي  جانبه،  من 
إجــراء االنتخاب تقدم رئيس  قبل 
البحرينية  المهندسين  جمعية 
ــعــــزيــــز  ــبــــدالــ ــور ضـــــيـــــاء عــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
تــوفــيــقــي بــوافــر الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ لــــحــــكــــومــــة مــ
التي  الرسمية  والجهات  الرشيدة 
موصال  الجمعية،  بدعم  استمرت 
والمؤسسات  الشركات  الى  الشكر 
ــة ألنــــشــــطــــة وفـــعـــالـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
الجمعية  أعــضــاء  وكــل  الجمعية، 
الدكتور  بـــإدارة  الوظيفي  وكــادرهــا 
التنفيذي  المدير  عبداهلل  حميد 
للجمعية، والذين كانت لجهودهم 
الدؤوب  جميعًا وتفانيهم وعملهم 
فـــي الــجــمــعــيــة األثـــــر الــكــبــيــر في 
الــمــضــي قــدمــًا واســتــمــراريــة عمل 

الجمعية في الدورة الماضية رغم 
الــمــعــوقــات الــتــي واجــهــتــهــا جـــراء 
جائحة كورونا، موصاًل الشكر الى 
وهــم  دورتــهــم  المنتهية  األعــضــاء 
المهندسة ريم خلفان والمهندسة 
ــي والــــدكــــتــــور هــيــثــم  ــانـ ــزيـ ــاء الـ ــ رجــ
المستقيل  والــعــضــو  الــقــحــطــانــي 

المهندس ياسر العباسي. 
هــــــذا، وكــــانــــت الــجــمــعــيــة قــد 
ــيـــن  ــتـــرشـــحـ اعـــــتـــــمـــــدت ثــــــالثــــــة مـ
ــيـــس الــجــمــعــيــة وهـــم  لــمــنــصــب رئـ
الدكتورة رائدة سيد كاظم العلوي، 
الــمــهــنــدس فـــــؤاد أحـــمـــد الــشــيــخ، 
ــورة وفـــــــاء عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ
الــمــنــصــوري كــمــا اعــتــمــدت تسعة 
مــــن الــمــرشــحــيــن لــشــغــل خــمــســة 
للدورة  اإلدارة  من مقاعد مجلس 
الــمــهــنــدس سمير  ــم  الـــقـــادمـــة وهــ
إبــــراهــــيــــم بـــوحـــيـــمـــد، الــمــهــنــدســة 
شــــيــــخــــة ســـــلـــــطـــــان الـــــخـــــالصـــــي، 
رحمة،  آل  علي  عــدنــان  المهندس 
ــيــــل  ــاعــ ــــدس فــــــريــــــد إســــمــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
عبد  مرجان  المهندسة  بوشهري، 
مهدي  المهندس  ــدارا،  مـ الــرســول 
نزهة  المهندسة  الجالوي،  طاهر 
عــبــد اهلل أبـــو هـــنـــدي، الــمــهــنــدســة 
المهندسة  مــبــارك،  سلطان  هــدى 

هيام محمد المسقطي.
ــات عــن  ــابــ ــخــ ــتــ وأســـــفـــــرت االنــ
ــدة الــعــلــوي  ــ حــصــول الـــدكـــتـــورة رائـ
ــًا والـــدكـــتـــورة وفـــاء  عــلــى 86 صـــوتـ
صــــوتــــًا   70 عــــلــــى  الـــــمـــــنـــــصـــــوري 
 24 على  الشيخ  فـــؤاد  والــمــهــنــدس 
ــازت الـــدكـــتـــورة  ــ ــًا، وبــــذلــــك فــ ــوتــ صــ
ــدة الـــعـــلـــوي بـــرئـــاســـة جــمــعــيــة  ـــ رائــ
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة لــلــدورة 
ــتـــي تــســتــمــر ســنــتــيــن،  ــة الـ ــادمـ ــقـ الـ
ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ كــــمــــا فــــــــاز كــــــل مــــــن الـ
ــًا(  ــوتـ صـ  130( الــمــســقــطــي  ــام  ــيـ هـ
والــمــهــنــدســة هـــدى ســلــطــان )112 
بوشهري  فريد  والمهندس  صوتًا( 
شيخة  والــمــهــنــدســة  ــًا(  ــوتـ صـ  87(
والمهندس  )90 صوتًا(  الخالصي 
ــًا(  ــوتــ صــ  80( ــة  ــمــ رحــ آل  عــــدنــــان 

بعضوية مجلس إدارة الجمعية.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تــوجــهــت  ــ ــهـ ــ وبـ
ــدة الـــعـــلـــوي رئــيــســة  ــ ــورة رائــ ــتـ ــدكـ الـ
البحرينية  المهندسين  جمعية 
ــى الــجــمــعــيــة  ــ ــر الــ ــكـ ــشـ ــل الـ ــزيـ بـــجـ
الكبيرة  الثقة  لمنحها  العمومية 
ــة هــــــذه الــجــمــعــيــة  ــ ــاسـ ــ لـــتـــولـــي رئـ
أن  مــعــتــبــرة  والــمــتــمــيــزة،  المهنية 
ــدة  ــرائــ ــة هـــــذه الــجــمــعــيــة الــ ــاســ رئــ
ــيـــة تــتــطــلــب الــســعــي  هــــي مـــســـؤولـ
ــع  ــ ــمـــل ووضـ ــــي الـــعـ ــتــــمــــرار فـ لــــالســ
خــــطــــط بــــمــــا يــــحــــقــــق لــجــمــعــيــة 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة الــمــزيــد 
مــــن الـــعـــطـــاء والـــتـــمـــيـــز، مـــشـــيـــرًة 
بــرئــاســة  ــرأة  ــ ــامـ ــ كـ ــا  ــوزهــ فــ ان  إلـــــى 
ــة تــؤكــد  ــالـ ــو رسـ ــذه الــجــمــعــيــة هـ هــ
أثبتت  البحرينية  المهندسة  أن 
جدارتها في جميع القطاعات إلى 
المهندسين  مــن  زمــالئــهــا  جــانــب 
ــه مــن  ــ الــبــحــريــنــيــيــن، مــضــيــفــًة أنـ

الفوز  أن يكون هذا  الطالع  حسن 
الجمعية  احتفاالت  مــع  متزامنًا 
بيوبيلها الذهبي ومرور نصف قرن 
الجمعية  وانتقال  تأسيسها  على 
المزيد  مــلــؤه  جــديــد  قــرن  لنصف 

ــعـــمـــل واإلنـــــجـــــاز والــتــمــيــز  مــــن الـ
دور  تعزيز  يحقق  وبــمــا  ــداع،  ــ واإلبـ
الــجــمــعــيــة كــكــيــان فـــاعـــل وشــريــك 
مــــســــؤول ومـــتـــمـــيـــز فــــي الــتــنــمــيــة 

الوطنية بمملكة البحرين. 

خم�صة اأع�صاء جدد لمجل�س الإدارة

202٤-2022 للدورة  للجمعية  العلوي رئي�صا  »المهند�صين« تنتخب د. رائدة 

} د. رائدة العلوي.

} م. فوؤاد بو �شهري.

} م. �شيخة الخال�شي.

} م. هدى �شلطان.

} م. هيام الم�شقطي.} م. عدنان اآل رحمة.

كتب: محمد القصاص

كــشــف رئـــيـــس الـــخـــدمـــات والــمــرافــق 
ــة الــعــاصــمــة  ــانــ ــي مــجــلــس أمــ ــة فــ ــامـ ــعـ الـ
أن ثمة تنسيقا مع  النكال  د.عبدالواحد 
التجار لفصل البضائع الفاسدة والتالفة 
بواسطة  الصحيحة  األجــــزاء  بــاقــي  عــن 
ــارز عــلــى الــمــنــتــجــات،  ــبـ ــالن الـ ــ وضـــع اإلعـ
ــا بــــاتــــا تـــــــــداول الـــبـــضـــائـــع  ــنـــعـ ويـــمـــنـــع مـ
فـــي األســـــــواق عــلــى أن تـــوجـــه فـــــورا إلــى 
النفايات إلتالفها وتوثيق عملية  مكبس 

اإلتالف.
ــال لـــ)أخــبــار الــخــلــيــج( تــم تـــدارس  وقـ
من  المقترحات  بعض  تطبيق  إمكانية 
ــاع الـــمـــســـبـــق مــــع بــعــض  ــمــ ــتــ خـــــالل االجــ
كتابي  تعهد  إعـــداد  فيه:  وجــاء  الشركات 
عــلــى جــمــيــع الــعــمــال الــمــســجــلــيــن على 
شــركــاتــهــم يــلــزمــهــم بــالــتــقــيــد بــالــقــوانــيــن 
قيامهم  ويمنع  التنظيمية  واإلجــــراءات 

ببيع البضائع غير الصالحة على العمالة 
والــمــتــســوقــيــن لــلــتــغــلــب عــلــى أي تــعــاون 
قــد يــكــون مــوجــودا بــيــن عــمــال الــشــركــات 
والــعــمــالــة الــســائــبــة ويــخــالــف اإلجــــراءات 
السوق، على  بها في  المعمول  واألنظمة 
مركز  إلى  رسمية  بالغات  تقديم  يتم  أن 

الشرطة للمخالفين.
أمانة  في  التنفيذي  بالجهاز  وأشــاد 
ــع ما  الــعــاصــمــة عــلــى ســـرعـــة تـــجـــاوبـــه مـ
تــّم تــداولــه مــؤخــًرا فــي وســائــل التواصل 
الصحي  غير  التعامل  بشأن  االجتماعي 
مــن قــبــل عـــدد مــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة مع 
ــوق الــمــنــامــة  ــ الـــبـــضـــائـــع الـــتـــالـــفـــة فــــي سـ

المركزي.
وأشار إلى أن مجلس أمانة العاصمة 
الـــمـــوضـــوع فـــي جلسته  نـــاقـــش هــــذا  ــد  قـ
األخيرة التي عقدت في 8 يونيو الجاري 
بـــحـــضـــور مــــديــــر عـــــام أمــــانــــة الــعــاصــمــة 
ــواق،  ــ األمــــالك واألسـ إدارة  قــســم  ورئــيــس 

مؤكدا أهمية تعاون جميع األطراف ذات 
تجار  مــن  المصلحة  وأصــحــاب  الــعــالقــة 
والمستهلكين  الــســوق  ومـــرتـــادي  وبــاعــة 
إلنــجــاح مــســاعــي أمــانــة الــعــاصــمــة للحد 

من االستغالل السيئ للبضائع التالفة.
الجهاز  فــي  المعنيون  اتــخــذ  وأردف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ســـلـــســـلـــة مـــــن اإلجـــــــــــراءات 
المركزي  المنامة  ســوق  فــي  التنظيمية 
مـــن بــيــنــهــا عــقــد اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي مع 
المسؤولين بمركز شرطة النعيم لضبط 
والتوافق  النظامية  غير  العمالة  عملية 
ــم فـــيـــهـــا تــقــديــم  ــتـ ــتــــي يـ ــلـــى اآللــــيــــة الــ عـ
البالغات على المخالفين من التجار أو 

العمالة الموجودة في األسواق.
الفواكه  مــن  االســتــفــادة  فكرة  وحــول 
والــــخــــضــــراوات الـــتـــالـــفـــة واســتــخــدامــهــا 
أفـــاد  كـــأعـــالف لــلــحــيــوانــات  كـــأســـمـــدة أو 
ــكـــرة قــــد طــرحــت  ــفـ ــذه الـ ــ ــأن هـ ــ ــكـــال بـ ــنـ الـ
ــاء الــمــجــلــس فـــي جلسة  ــن قــبــل أعـــضـ مـ

مدى  على  تطبيقها  ويعتمد  المناقشة 
بجمع  المعنية  النظافة  شركة  استعداد 
الــنــفــايــات لتطبيق هــذه  الــنــوع مــن  هـــذا 

الفكرة.
وأوضــــــح كــمــا قــــام الــمــخــتــصــون في 
الــرقــابــة على  بتشديد  الــمــركــزي  الــســوق 
ــــرض آلـــيـــة رقــابــيــة  مـــوقـــع الــشــاحــنــات وفـ
تــمــنــع تــنــزيــل أو تــخــزيــن بــضــائــع تــالــفــة 
إلى  التالفة  البضائع  نقل  إلــزامــيــة  مــع 
وتم  لذلك  المخصص  النفايات  مكبس 
بمواقع  العمل  وفــتــرات  مواعيد  تحديد 
وهو  العشوائية،  لمنع  والتفريغ  الشحن 
ما سيعمل على الحد من تواجد العمالة 
غــيــر الــنــظــامــيــة بــالــطــرقــات فـــي الــســوق 
الــمــرخــصــيــن  الـــبـــاعـــة  بـــيـــن  الــتــخــفــي  أو 
ومــمــارســة بــيــع الــبــضــائــع الــتــالــفــة حيث 
الرقابة  لتشديد  األمــن  مع  التنسيق  تم 
على العمالة السائبة بالطرقات والشوارع 

بمنطقة سوق المنامة المركزي.

الــبــالغــات  تــقــديــم  إلــــى أن  وخـــلـــص 
المخالفة  العمالة  على  الشرطة  لمركز 
يتم بصورة اعتيادية حيث يتم التحفظ 
عليهم وتقديمهم للنيابة العامة الحقا.

الب�صائع  لف�صل  ال��ت��ج��ار  م��ع  التن�صيق  ال��ع��ا���ص��م��ة:  ب��اأم��ان��ة  »ال��خ��دم��ات«  رئ��ي�����س 
الأ����ص���واق ف��ي  ت��داول��ه��ا  ل��م��ن��ع  الإت�����اف  عملية  وت��وث��ي��ق  وال��ت��ال��ف��ة  ال��ف��ا���ص��دة 

} د.عبدالواحد النكال.

ال��ن��ات��ج  ن��م��و   %5,5 ال���م���ال���ي���ة:  وزارة 
الأول ال���رب���ع  ف���ي  الإج���م���ال���ي  ال��م��ح��ل��ي 

بــــــعــــــد تـــــحـــــســـــن الــــــوضــــــع 
العالمي من آثار جائحة كورونا 
اســـتـــأنـــفـــت مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
العالمية دوراتها الرئيسية أمس 
ستة  مــدى  على  ستستمر  التي 
بــرئــاســة الشيخ  أيـــام مــتــواصــلــة 
أحمد بن حمد آل خليفة رئيس 
الجمارك رئيس مجلس منظمة 
الــــجــــمــــارك الـــعـــالـــمـــيـــة، حــيــث 
ستعقد لجنة السياسات العامة 
جلستها السادسة والثمانين في 
يــولــيــو  الــــى 22  مـــن 20  الــفــتــرة 
في  اللجنة  وستناقش   ، 2022م 
اللجان  تقارير  اعمالها  جــدول 
الفنية واإلدارية تمهيدا لرفعها 
الى مجلس المنظمة والتي من 
الجلسة  تــقــريــر  اعــتــمــاد  أهــمــهــا 
األمين  تقرير  ومناقشة  ـــ85،  الــ
الــعــام بــشــأن ســيــر االعـــمـــال في 
الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، ومـــشـــروع 
الــــــخــــــطــــــة االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الجديدة 2022-2025م والخطة 
2022–2023م،  لــعــام  التنفيذية 
اإللكترونية  الــتــجــارة  ومــوضــوع 
المحدث  العمل  اطــار  واعــتــمــاد 
ــة عــبــر  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــتــــجــــارة االلــ ــلــ لــ
الـــحـــدود، ومــنــاقــشــة الــتــرتــيــبــات 
واإلجــــــــراءات فـــي بــيــئــة مـــا بعد 

جــائــحــة كـــورنـــا واالطــــــالع على 
ــدوى حـــول  ــجــ ــة الــ ــ ــ نـــتـــائـــج دراسـ
ــقـــدمـــت بــه  ــروع الـــــــذي تـ ــشــ ــمــ الــ
البحرين إلنشاء منصة  مملكة 
عــالــمــيــة لـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات، 
ومــنــاقــشــة مـــوضـــوع الــجــمــارك 
المنظمة  وأنــشــطــة  الــخــضــراء 
البيئية  بالمسائل  الصلة  ذات 
ــنــــشــــور الــمــنــظــمــة  وتــــطــــويــــر مــ
في  الــجــمــارك  دور  تعزيز  حــول 
ــة الــهــشــة  الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــ
ــلــــى مـــســـتـــجـــدات  واالطــــــــــــالع عــ
الــحــوكــمــة بـــشـــأن االنــتــخــابــات 

القادمة في المنظمة.
كــــــمــــــا ســــتــــعــــقــــد الــــــــــــــدورة 
مــنــظــمــة  لــمــجــلــس   140/139

ــارك الــعــالــمــيــة بــرئــاســة  ــمـ ــجـ الـ
ــــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ أحــــمــــد بـ
خليفة في الفترة من 23 الى 26 
يونيو 2022 بمشاركة 184 دولة 
سيتم  حــيــث  المنظمة  أعــضــاء 
تم  التي  المواضيع  استعراض 
رفـــعـــهـــا مــــن لــجــنــة الــســيــاســات 

العامة للمناقشة واالعتماد.
وســتــشــهــد اجـــــراء انــتــخــاب 
ــلـــس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــمـــجـ ــــس لـ ــيـ ــ رئـ
للدورة 2022-2023م وانتخابات 
لمناصب األمين العام المساعد 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــنـ ــجـ وأعــــــضــــــاء لـ
اللجنة  وأعــضــاء  رئيس  العامة 
الــمــالــيــة رئــيــس وأعــضــاء لجنة 

التدقيق.

م��ن��ظ��م��ة ال��ج��م��ارك ال��ع��ال��م��ي��ة ت�����ص��ت��اأن��ف دورات���ه���ا 
خليفة اآل  اأح���م���د  ال�����ص��ي��خ  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

يعاني مئات األشخاص من قلة النوم أو عدم االنتظام 
في النوم وأقصد في مقالي اليوم مشكلة النوم الطارئة 
المزمن  الــنــوع  ذلــك  وليس  مفاجئ  بشكل  تحدث  التي 
الذي يحتاج بالطبع إلى استشارة طبيب متخصص، ألن 

اضطرابات النوم المرضية لها أنواع متعددة.
تكون  تكاد  النوم  اضطرابات  مشكلة  أن  أشعر  ولكن 
جيد  بشكل  الــنــوم  نستطيع  ال  فأصبحنا  عامة  مشكلة 
وقــلــت ســاعــات الــنــوم وبــعــضــنــا يستيقظ أكــثــر مــن مــرة 
نشعر  ونحن  نقوم صباحا  ونمنا  حــدث  ولــو  الليل  أثناء 

باإلرهاق!!
النوم الجيد لياًل أمر بالغ األهمية لإلصالح وإعادة 
الشحن وتجديد النشاط ولضمان قدرتك على التركيز 

بشكل أفضل.
يظل السؤال لماذا نشعر بالقلق خالل فترة النوم؟ 
هــل الــكــافــيــيــن الــــذي يــدخــل فــي كــثــيــر مــن الــمــشــروبــات 
الذكية  واألطعمة له عالقة، أيضا استخدامات األجهزة 
وكذلك  التليفزيون  ومــن  منها  الــصــادر  األزرق  والــضــوء 

أخذ القيلولة قد تؤثر سلبا في نومنا ليال.
وتــنــاول  الــنــوم  وهــنــاك عــالقــة وثيقة بين اضــطــراب 
وينشط  االستقالب  يسرع  متأخر ألنه  وقت  في  الطعام 
الدماغ ويؤدي إلى سوء الهضم…. أسباب عديدة نفعلها 

بشكل يومي وتؤرق نومنا 
وتـــــزداد الــمــشــكــلــة إذا كــنــت تــعــانــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
والنقاشات  الجداالت  وكثرة  الزائد  والتفكير  القلق  من 

الحادة وغير الهادفة. قد تكون فترة وستمر.
 يمكن أن تؤدي تعديالت نمط الحياة إلى تحسين 
نوعية نومك إلى حد كبير وعالج المشكلة، خاصًة عند 
بتقليل  الطبية  العالجات  مع  جنب  إلــى  جنًبا  إجرائها 
الــتــوتــر والــقــلــق مــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة والــتــمــدد 
تماما  االبــتــعــاد  مــع  الــنــوم  هــادئــة قبل  وســمــاع موسيقى 
النوم  قبل  أنــواعــهــا  اإللــكــتــرونــيــة بجميع  الــشــاشــات  عــن 
بساعتين على األقل أو قراءة كتاب ممتع، وشرب مشروب 

دافئ يساعد على االسترخاء.
ــــؤدي الـــمـــخ وظـــائـــف فــســيــولــوجــيــة مــهــّمــة لصحة  يـ
عوامل  أهم  من  النوم  فإن  لذلك  النوم،  أثناء  الشخص 
أو حدوث أي خلل  النوم  الصحة الجيدة والحرمان من 

في جودته يؤثر في جودة الحياة ككل. 

ا����ض���ط���راب���ات ال��ن��وم 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

من  األول  هو  للتأهيل  دانية  مركز 
نوعه في مملكة البحرين الذي يشمل 
تحت  التأهيلية  الخدمات  من  العديد 

سقف واحد. 
وصرحت صاحبة المركز المعالجة 
منذ  بــأنــه  كابلي  نــاجــي  دانــيــة  النفسية 
وأخـــذنـــا   2017 عـــــام  الـــمـــركـــز  افـــتـــتـــاح 
البحرين  أهـــل  نــخــدم  أن  عــاتــقــنــا  عــلــى 
متكامل  مــركــز  خـــالل  مــن  والمقيمين 
ــدم جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــقــ يــ

ــل الـــــعـــــالج الـــنـــفـــســـي  ــثــ الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة مــ
ــج تــعــديــل الــســلــوك  ــرامـ اإلكــلــيــنــيــكــي وبـ
لجميع  العالجية  التأهيلية  ،والبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  االضـــطـــرابـــات 

والسلوكية. 
كما نقدم خدمات العالج الطبيعي 
والمساج  والمتطورة  الحديثة  بأنواعه 
ــة  الـــــعـــــالجـــــي وأيــــــضــــــا قــــســــم الــــخــــدمــ
والتأهيل  المشكالت  لحل  االجتماعية 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ ــا قــ ــ األســـــــــــري وتــــأهــــيــــل مــ

وعالج  العمل  على  الجدد  والموظفين 
النطق والتخاطب. 

السلوكية  العالجات  هو  يميزنا  ما 
أبــــــرز  مــــــع  نـــفـــســـيـــة  أدويــــــــــــة  دون  مــــــن 
الخبرة  ذوي  المحترفين  األخصائيين 

العالية ولجميع األعمار.
وإيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة يـــقـــدم الـــمـــركـــز خــدمــاتــه 
لأليتام  الطبية  واالستشارات  بالمجان 

وأبناء الشهداء وغير القادرين. 
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المتكرر اأ�ضباب الإرهاق  اأهم  الكال�ضيوم من  ن�ضبة  ارتفاع 
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في  كبيرة  أهمية  للكالسيوم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام 
ــر مــــــن أعــــــضــــــاء الـــجـــســـم  ــيــ ــثــ وكــ
ولــكــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــكــالــســيــوم 
ــم يـــســـبـــب الـــعـــديـــد  ــســ ــجــ فـــــي الــ
ــرار ويــتــضــح ذلـــك في  ــ مـــن األضــ
فــحــص الــشــعــر، وهــــذا مـــا ســوف 
تــوضــحــه فـــي الــمــقــابــلــة الــتــالــيــة 
سميرة  الدكتورة  مع  بالتفصيل 
ــتـــشـــاري طـــب الــعــائــلــة  كـــمـــال اسـ
عــبــد اهلل كمال  الــدكــتــور  بــمــركــز 
الطبي التي بدأت حديثها قائلة: 
من  أن  الــطــب  كلية  فــي  »تعلمنا 
الطبيب  ــارة  ــزيـ لـ ــاب  ــبـ األسـ أكــثــر 
ألم  هو الشعور باأللم سواء كان 
إلــخ، لكن منذ  الــرأس  أو  البطن 
وجــدت  الشعر  بفحص  بــدأت  أن 
الطبيب  لــزيــارة  عـــارض  أكــثــر  أن 
هــــو الـــتـــعـــب واإلرهـــــــــاق مــــن دون 

سبب واضح.
زيــادة  إلــى  هنا  السبب  يرجع 
األمالح والرئيسي هو الكالسيوم. 
ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
ــاذا تــعــدى  ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم، فــ
فحص  فــي  الطبيعي  المستوى 
تــجــاوز 170  إذا  وبـــالـــذات  الــشــعــر 
يصبح الشخص كأنه في قوقعة 
 )calcium shell( الـــكـــالـــســـيـــوم 
معظمنا  الخليج  فــي  وبــخــاصــة 
مــن ذوي الــحــرق الــبــطــيء وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم الـــذي 

يؤدي إلى الوهن أو التعب. 

ــــؤدي  ــي تـ ــتــ *مــــــا األســـــبـــــاب الــ

في  الكالسيوم  نسبة  ارتفاع  إلــى 
الجسم؟

- هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب نــذكــر 
منها:

-نــحــن نــأخــذ بــالــعــادة نفس 
نــمــط فــحــص والـــدتـــنـــا ويــســمــى 

)جيني(.
ــدرات  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ -تـــــــنـــــــاول الـ
)النشويات( أكثر من البروتينات 

األرز بكمية  وبالذات  في وجبتنا 
كبيرة. 

-خـــمـــول الـــغـــدة الــدرقــيــة في 
فحص الشعر. 

-تناول الغذاء المحتوي على 

نسبة عالية من الكالسيوم يوميا 
مثل األجبان واأللبان.

الكالسيوم  مــكــمــالت  -تــنــاول 
الـــــمـــــريـــــض  دعــــــــــــم  دون  مـــــــــن 
 )k2( وفــيــتــامــيــن  بــالــمــغــنــســيــوم 
حـــتـــى يــنــتــقــل الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــى 

العظام واألسنان.
لـــذوي  )د(  فــيــتــامــيــن  -عــــالج 
الــعــالج  الــبــطــيء فيجب  الــحــرق 
 ( يوميا   mg  800( بالمغنسيوم 
فــيــتــامــيــن د غير  يــتــحــول  حــتــى 
النشط إلى نشط وفي حال عدم 
)دال(  فــيــتــامــيــن  نــســبــة  تــحــســن 
 )k2( فنلجأ إلى إضافة فيتامين

مع فيتامين د أقراص. 
ــاع نــســبــة  ــ ــفــ ــ *مــــــا أضـــــــــرار ارتــ

الكالسيوم؟
نــســبــة  ارتـــــــفـــــــاع  يـــتـــســـبـــب   -
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم فـــــــي األمــــــــــــراض 

واألعراض التالية:
حصوات الكلى 

تصلب الشرايين واألوردة
خشونة المفاصل 

التشنج العضلي المستمر 
اختالل في مستوى السكر 

خمول الغدة الدرقية 
جفاف الجلد 

اإلمساك 
االكتئاب 

زيادة نسبة الدم وقت الحيض 
ما يؤدي إلى فقر الدم 

الشعر يصبح قليال وضعيفا

} د. سميرة كمال.

يــســتــضــيــف قــســم الــجــهــاز الــهــضــمــي 
في  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير 
بــيــن 25 و26 يــونــيــو الــجــاري  الــفــتــرة مــا 
البروفيسور براديب بانداري المتخصص 
والمناظير  الهضمي  الجهاز  أمراض  في 

الدقيقة من بريطانيا..
وسيتم خالل الزيارة معاينة مجموعة 
مــن الــمــرضــى وإجــــراء عــدد مــن عمليات 
بالتعاون  في مجال تخصصه  المناظير 
مــع الــدكــتــور جــهــاد الــقــمــيــش اســتــشــاري 
الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة مهيبة 
الباطنية  األمــــراض  اســتــشــاري  عــبــداهلل 

وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وقد أشار الدكتور جهاد إلى أن زيارة 
تعزيز  فــي  تسهم  بـــانـــداري  الــبــروفــيــســور 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات  جــودة 
مــجــال الــمــنــاظــيــر وفـــي تــبــادل الــخــبــرات 
جانب  إلــى  المرضى،  لصالح  المشتركة 
المساهمة في تخفيف  المهم في  الــدور 
مــعــانــاة الــمــرضــى وذويــهــم وتــجــنــب عناء 

السفر إلى خارج البحرين. 
الجدير بالذكر أن بانداري متخصص 
فـــي عــــالج الــســمــنــة بــالــمــنــاظــيــر وعـــالج 
الهضمي،  الــجــهــاز  فــي  الــمــبــكــرة  األورام 

والــمــنــاظــيــر الــمــتــقــدمــة، وعــــالج ارتــجــاع 
القولون  ومنظار  الجراحي  غير  المريء 

وقرحة المعدة وغيرها.
مهيبة  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 
الــبــروفــيــســور  ــاون مـــع  ــعـ ــتـ الـ عـــبـــداهلل ان 
بـــانـــداري يــأتــي لــصــالــح الــمــرضــى نــظــرا 
مناظير  مجال  في  الطويلة  خبرته  إلــى 
الزيارة  هذه  بأن  علما  الهضمي،  الجهاز 
ــارة  ــزيـ ــي الـ لــمــســتــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس هـ
في  متتالية  ــارات  زيــ سلسلة  مــن  األولـــى 

الفترة القادمة سوف ُتعلن الحقا.

ف���اط���م���ة ع����ل����وي ت���و����ض���ح ال��ت��غ��ذي��ة
ال�����ض��ل��ي��م��ة وال�����ض��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن 

يعد تناول نظام غذائي متوازن جزًءا مهًما من الحفاظ على 
التقدم في العمر ألنه يساعد في الحفاظ على وزن  صحتك مع 
التي  الغذائية  العناصر  على  والحصول  نشيًطا،  والبقاء  صحي، 
ببعض  اإلصابة  من خطر  يقلل  أنه  كما  السن،  كبار  إليها  يحتاج 
االمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

العالجية  التغذية  اختصاصية  لنا  توضح  التالي  الحوار  في 
السليمة  التغذية  طــرق  الطبية  البحرين  بمدينة  علوي  فاطمة 

لكبار السن للمحافظة على صحة جيدة والوقاية من األمراض.
كيف تتغير احتياجاتك وعاداتك مع تقدم العمر؟

الغذائية  احتياجاتك  تتغير  أن  يمكن  العمر،  في  تقدمك  مع 
وشهيتك وعاداتك الغذائية بعدة طرق:

العضالت  والمزيد من مشاكل  أقل  لديك طاقة  أن  -قد تجد 
أو المفاصل مع تقدمك في العمر، نتيجة لذلك، قد تصبح أقل 
قدرة على الحركة وقد تفقد أيًضا كتلة العضالت، يؤدي هذا إلى 
الغذائي لديك، مما يقلل من احتياجاتك  التمثيل  إبطاء عملية 

من السعرات الحرارية.
أكثر عرضة لمشاكل صحية  العمر، تصبح  في  تقدمك  - مع 
وارتــفــاع نسبة  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  السكري،  مزمنة، مثل مــرض 
أو  منع  في  للمساعدة  العظام،  وهشاشة  الــدم،  في  الكوليسترول 
عـــالج هـــذه الـــحـــاالت، يــجــب عــمــل بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي نظامك 

الغذائي.
-يمكن أن يؤثر فقدان الزوج/ الزوجة أو غيره من أفراد األسرة 
على عاداتك اليومية، بما في ذلك أنماط األكل لديك، إذا قام أحد 
أفراد عائلتك بعملية الطهي، فقد ال تعرف كيفية تحضير الطعام 
لنفسك لذلك يختار بعض الناس ببساطة عدم تناول الطعام بداًل 

من طهي وجبة ألنفسهم.
ذلــك،  ومــع  آلخــر  شخص  مــن  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
يمكن لبعض االستراتيجيات أن تساعد الجميع في الحفاظ على 

نظام غذائي صحي.
1- ركز على األطعمة الغنية بالمغذيات:

مع تقدمك في العمر، من المحتمل أن تنخفض احتياجاتك 
من السعرات الحرارية، بينما تظل احتياجاتك الغذائية كما هي أو 
تزداد وسيساعدك تناول األطعمة الغنية بالمغذيات في الحصول 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينات  والمعادن  الفيتامينات  على 

التي تحتاج إليها.
المكسرات  البقوليات،  والفواكه،  الخضراوات  ذلك  على  مثال 
والبذور، الحبوب الكاملة، منتجات االلبان قليلة الدسم، البروتين 

قليل من الدهون.
من الضروري أن تقلل من األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية 
األطعمة  تجنب  الــمــثــال،  سبيل  على  الــغــذائــيــة  العناصر  وقليلة 

المقلية والحلويات والمشروبات المحالة والوجبات السريعة.
2-األلياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لتجنب اإلمساك 
والمشاكل األخرى، تناول األطعمة الغنية باأللياف في كل وجبة. 
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لـــلـــذوبـــان مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لــلــحــفــاظ على 
مستويات الكوليسترول الصحية. تشمل المصادر الجيدة لأللياف 

ما يلي:
الشوفان  والــبــذور  -المكسرات  -البقوليات  وخــضــراوات  فواكه 

ونخالة الشوفان -الحبوب الكاملة.
3-اختر أطعمة صحية سهلة التحضير:

فاختر  الــمــريــحــة،  األطــعــمــة  عــلــى  تعتمد  نــفــســك  وجــــدت  إذا 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن أن تــكــون هــذه 

األطعمة سهلة التحضير ومغذية:
الخضار المجمدة أو المعلبة قليلة الصوديوم.

الفاكهة المجمدة غير المحالة.
شوفان فوري سهل التحضير.

تحقق دائًما من الملصقات الموجودة على األطعمة المعبأة 
والدهون  المضاف  السكر  أقل من  التي تحتوي على كمية  واختر 

المشبعة والملح، والمزيد من األلياف والفيتامينات والمعادن.
ــوزن غير  ــ الــ ــقـــدان  فـ أو  الــشــهــيــة  ــقـــدان  فـ تــعــانــي مـــن  كــنــت  إذا 
المقصود، تحدث إلى طبيبك على الفور، قد تكون عالمة طبيعية 

للشيخوخة.
أيًضا حالة صحية  يكون سببها  أن  يمكن  أخــرى،  ناحية   من 
أســاســيــة تــحــتــاج إلـــى عــــالج، يــمــكــن الخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة أيــًضــا 
مساعدتك في إنقاص الوزن إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض صحية مزمنة أو إجهاد المفاصل 

والعضالت.

للتاأهيل  دان��ي��ة  م��رك��ز  اإن�����ض��ان��ي��ة...  لف��ت��ة  ف��ي 
ال��ق��ادري��ن  لغير  و���ض��ح��ي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا  دورا  ت��رع��ى 

بانداري  براديب  البروفي�ضور  ي�ضت�ضيف  النفي�س  ابن  م�ضت�ضفى 
من بريطانيا للقيام بمجموعة عمليات بالمناظير في يونيو الحالي 

} ا. فاطمة العلوي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16160/pdf/1-Supplime/16160.pdf?fixed6087
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/1299485
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299463
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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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يعاني مئات األشخاص من قلة النوم أو عدم االنتظام 
في النوم وأقصد في مقالي اليوم مشكلة النوم الطارئة 
المزمن  الــنــوع  ذلــك  وليس  مفاجئ  بشكل  تحدث  التي 
الذي يحتاج بالطبع إلى استشارة طبيب متخصص، ألن 

اضطرابات النوم المرضية لها أنواع متعددة.
تكون  تكاد  النوم  اضطرابات  مشكلة  أن  أشعر  ولكن 
جيد  بشكل  الــنــوم  نستطيع  ال  فأصبحنا  عامة  مشكلة 
وقــلــت ســاعــات الــنــوم وبــعــضــنــا يستيقظ أكــثــر مــن مــرة 
نشعر  ونحن  نقوم صباحا  ونمنا  حــدث  ولــو  الليل  أثناء 

باإلرهاق!!
النوم الجيد لياًل أمر بالغ األهمية لإلصالح وإعادة 
الشحن وتجديد النشاط ولضمان قدرتك على التركيز 

بشكل أفضل.
يظل السؤال لماذا نشعر بالقلق خالل فترة النوم؟ 
هــل الــكــافــيــيــن الــــذي يــدخــل فــي كــثــيــر مــن الــمــشــروبــات 
الذكية  واألطعمة له عالقة، أيضا استخدامات األجهزة 
وكذلك  التليفزيون  ومــن  منها  الــصــادر  األزرق  والــضــوء 

أخذ القيلولة قد تؤثر سلبا في نومنا ليال.
وتــنــاول  الــنــوم  وهــنــاك عــالقــة وثيقة بين اضــطــراب 
وينشط  االستقالب  يسرع  متأخر ألنه  وقت  في  الطعام 
الدماغ ويؤدي إلى سوء الهضم…. أسباب عديدة نفعلها 

بشكل يومي وتؤرق نومنا 
وتـــــزداد الــمــشــكــلــة إذا كــنــت تــعــانــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
والنقاشات  الجداالت  وكثرة  الزائد  والتفكير  القلق  من 

الحادة وغير الهادفة. قد تكون فترة وستمر.
 يمكن أن تؤدي تعديالت نمط الحياة إلى تحسين 
نوعية نومك إلى حد كبير وعالج المشكلة، خاصًة عند 
بتقليل  الطبية  العالجات  مع  جنب  إلــى  جنًبا  إجرائها 
الــتــوتــر والــقــلــق مــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة والــتــمــدد 
تماما  االبــتــعــاد  مــع  الــنــوم  هــادئــة قبل  وســمــاع موسيقى 
النوم  قبل  أنــواعــهــا  اإللــكــتــرونــيــة بجميع  الــشــاشــات  عــن 
بساعتين على األقل أو قراءة كتاب ممتع، وشرب مشروب 

دافئ يساعد على االسترخاء.
ــــؤدي الـــمـــخ وظـــائـــف فــســيــولــوجــيــة مــهــّمــة لصحة  يـ
عوامل  أهم  من  النوم  فإن  لذلك  النوم،  أثناء  الشخص 
أو حدوث أي خلل  النوم  الصحة الجيدة والحرمان من 

في جودته يؤثر في جودة الحياة ككل. 

ا����ض���ط���راب���ات ال��ن��وم 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

من  األول  هو  للتأهيل  دانية  مركز 
نوعه في مملكة البحرين الذي يشمل 
تحت  التأهيلية  الخدمات  من  العديد 

سقف واحد. 
وصرحت صاحبة المركز المعالجة 
منذ  بــأنــه  كابلي  نــاجــي  دانــيــة  النفسية 
وأخـــذنـــا   2017 عـــــام  الـــمـــركـــز  افـــتـــتـــاح 
البحرين  أهـــل  نــخــدم  أن  عــاتــقــنــا  عــلــى 
متكامل  مــركــز  خـــالل  مــن  والمقيمين 
ــدم جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــقــ يــ

ــل الـــــعـــــالج الـــنـــفـــســـي  ــثــ الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة مــ
ــج تــعــديــل الــســلــوك  ــرامـ اإلكــلــيــنــيــكــي وبـ
لجميع  العالجية  التأهيلية  ،والبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  االضـــطـــرابـــات 

والسلوكية. 
كما نقدم خدمات العالج الطبيعي 
والمساج  والمتطورة  الحديثة  بأنواعه 
ــة  الـــــعـــــالجـــــي وأيــــــضــــــا قــــســــم الــــخــــدمــ
والتأهيل  المشكالت  لحل  االجتماعية 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ ــا قــ ــ األســـــــــــري وتــــأهــــيــــل مــ

وعالج  العمل  على  الجدد  والموظفين 
النطق والتخاطب. 

السلوكية  العالجات  هو  يميزنا  ما 
أبــــــرز  مــــــع  نـــفـــســـيـــة  أدويــــــــــــة  دون  مــــــن 
الخبرة  ذوي  المحترفين  األخصائيين 

العالية ولجميع األعمار.
وإيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة يـــقـــدم الـــمـــركـــز خــدمــاتــه 
لأليتام  الطبية  واالستشارات  بالمجان 

وأبناء الشهداء وغير القادرين. 
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في  كبيرة  أهمية  للكالسيوم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام 
ــر مــــــن أعــــــضــــــاء الـــجـــســـم  ــيــ ــثــ وكــ
ولــكــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــكــالــســيــوم 
ــم يـــســـبـــب الـــعـــديـــد  ــســ ــجــ فـــــي الــ
ــرار ويــتــضــح ذلـــك في  ــ مـــن األضــ
فــحــص الــشــعــر، وهــــذا مـــا ســوف 
تــوضــحــه فـــي الــمــقــابــلــة الــتــالــيــة 
سميرة  الدكتورة  مع  بالتفصيل 
ــتـــشـــاري طـــب الــعــائــلــة  كـــمـــال اسـ
عــبــد اهلل كمال  الــدكــتــور  بــمــركــز 
الطبي التي بدأت حديثها قائلة: 
من  أن  الــطــب  كلية  فــي  »تعلمنا 
الطبيب  ــارة  ــزيـ لـ ــاب  ــبـ األسـ أكــثــر 
ألم  هو الشعور باأللم سواء كان 
إلــخ، لكن منذ  الــرأس  أو  البطن 
وجــدت  الشعر  بفحص  بــدأت  أن 
الطبيب  لــزيــارة  عـــارض  أكــثــر  أن 
هــــو الـــتـــعـــب واإلرهـــــــــاق مــــن دون 

سبب واضح.
زيــادة  إلــى  هنا  السبب  يرجع 
األمالح والرئيسي هو الكالسيوم. 
ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
ــاذا تــعــدى  ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم، فــ
فحص  فــي  الطبيعي  المستوى 
تــجــاوز 170  إذا  وبـــالـــذات  الــشــعــر 
يصبح الشخص كأنه في قوقعة 
 )calcium shell( الـــكـــالـــســـيـــوم 
معظمنا  الخليج  فــي  وبــخــاصــة 
مــن ذوي الــحــرق الــبــطــيء وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم الـــذي 

يؤدي إلى الوهن أو التعب. 

ــــؤدي  ــي تـ ــتــ *مــــــا األســـــبـــــاب الــ

في  الكالسيوم  نسبة  ارتفاع  إلــى 
الجسم؟

- هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب نــذكــر 
منها:

-نــحــن نــأخــذ بــالــعــادة نفس 
نــمــط فــحــص والـــدتـــنـــا ويــســمــى 

)جيني(.
ــدرات  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ -تـــــــنـــــــاول الـ
)النشويات( أكثر من البروتينات 

األرز بكمية  وبالذات  في وجبتنا 
كبيرة. 

-خـــمـــول الـــغـــدة الــدرقــيــة في 
فحص الشعر. 

-تناول الغذاء المحتوي على 

نسبة عالية من الكالسيوم يوميا 
مثل األجبان واأللبان.

الكالسيوم  مــكــمــالت  -تــنــاول 
الـــــمـــــريـــــض  دعــــــــــــم  دون  مـــــــــن 
 )k2( وفــيــتــامــيــن  بــالــمــغــنــســيــوم 
حـــتـــى يــنــتــقــل الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــى 

العظام واألسنان.
لـــذوي  )د(  فــيــتــامــيــن  -عــــالج 
الــعــالج  الــبــطــيء فيجب  الــحــرق 
 ( يوميا   mg  800( بالمغنسيوم 
فــيــتــامــيــن د غير  يــتــحــول  حــتــى 
النشط إلى نشط وفي حال عدم 
)دال(  فــيــتــامــيــن  نــســبــة  تــحــســن 
 )k2( فنلجأ إلى إضافة فيتامين

مع فيتامين د أقراص. 
ــاع نــســبــة  ــ ــفــ ــ *مــــــا أضـــــــــرار ارتــ

الكالسيوم؟
نــســبــة  ارتـــــــفـــــــاع  يـــتـــســـبـــب   -
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم فـــــــي األمــــــــــــراض 

واألعراض التالية:
حصوات الكلى 

تصلب الشرايين واألوردة
خشونة المفاصل 

التشنج العضلي المستمر 
اختالل في مستوى السكر 

خمول الغدة الدرقية 
جفاف الجلد 

اإلمساك 
االكتئاب 

زيادة نسبة الدم وقت الحيض 
ما يؤدي إلى فقر الدم 

الشعر يصبح قليال وضعيفا

} د. سميرة كمال.

يــســتــضــيــف قــســم الــجــهــاز الــهــضــمــي 
في  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير 
بــيــن 25 و26 يــونــيــو الــجــاري  الــفــتــرة مــا 
البروفيسور براديب بانداري المتخصص 
والمناظير  الهضمي  الجهاز  أمراض  في 

الدقيقة من بريطانيا..
وسيتم خالل الزيارة معاينة مجموعة 
مــن الــمــرضــى وإجــــراء عــدد مــن عمليات 
بالتعاون  في مجال تخصصه  المناظير 
مــع الــدكــتــور جــهــاد الــقــمــيــش اســتــشــاري 
الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة مهيبة 
الباطنية  األمــــراض  اســتــشــاري  عــبــداهلل 

وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وقد أشار الدكتور جهاد إلى أن زيارة 
تعزيز  فــي  تسهم  بـــانـــداري  الــبــروفــيــســور 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات  جــودة 
مــجــال الــمــنــاظــيــر وفـــي تــبــادل الــخــبــرات 
جانب  إلــى  المرضى،  لصالح  المشتركة 
المساهمة في تخفيف  المهم في  الــدور 
مــعــانــاة الــمــرضــى وذويــهــم وتــجــنــب عناء 

السفر إلى خارج البحرين. 
الجدير بالذكر أن بانداري متخصص 
فـــي عــــالج الــســمــنــة بــالــمــنــاظــيــر وعـــالج 
الهضمي،  الــجــهــاز  فــي  الــمــبــكــرة  األورام 

والــمــنــاظــيــر الــمــتــقــدمــة، وعــــالج ارتــجــاع 
القولون  ومنظار  الجراحي  غير  المريء 

وقرحة المعدة وغيرها.
مهيبة  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 
الــبــروفــيــســور  ــاون مـــع  ــعـ ــتـ الـ عـــبـــداهلل ان 
بـــانـــداري يــأتــي لــصــالــح الــمــرضــى نــظــرا 
مناظير  مجال  في  الطويلة  خبرته  إلــى 
الزيارة  هذه  بأن  علما  الهضمي،  الجهاز 
ــارة  ــزيـ ــي الـ لــمــســتــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس هـ
في  متتالية  ــارات  زيــ سلسلة  مــن  األولـــى 

الفترة القادمة سوف ُتعلن الحقا.

ف���اط���م���ة ع����ل����وي ت���و����ض���ح ال��ت��غ��ذي��ة
ال�����ض��ل��ي��م��ة وال�����ض��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن 

يعد تناول نظام غذائي متوازن جزًءا مهًما من الحفاظ على 
التقدم في العمر ألنه يساعد في الحفاظ على وزن  صحتك مع 
التي  الغذائية  العناصر  على  والحصول  نشيًطا،  والبقاء  صحي، 
ببعض  اإلصابة  من خطر  يقلل  أنه  كما  السن،  كبار  إليها  يحتاج 
االمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

العالجية  التغذية  اختصاصية  لنا  توضح  التالي  الحوار  في 
السليمة  التغذية  طــرق  الطبية  البحرين  بمدينة  علوي  فاطمة 

لكبار السن للمحافظة على صحة جيدة والوقاية من األمراض.
كيف تتغير احتياجاتك وعاداتك مع تقدم العمر؟

الغذائية  احتياجاتك  تتغير  أن  يمكن  العمر،  في  تقدمك  مع 
وشهيتك وعاداتك الغذائية بعدة طرق:

العضالت  والمزيد من مشاكل  أقل  لديك طاقة  أن  -قد تجد 
أو المفاصل مع تقدمك في العمر، نتيجة لذلك، قد تصبح أقل 
قدرة على الحركة وقد تفقد أيًضا كتلة العضالت، يؤدي هذا إلى 
الغذائي لديك، مما يقلل من احتياجاتك  التمثيل  إبطاء عملية 

من السعرات الحرارية.
أكثر عرضة لمشاكل صحية  العمر، تصبح  في  تقدمك  - مع 
وارتــفــاع نسبة  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  السكري،  مزمنة، مثل مــرض 
أو  منع  في  للمساعدة  العظام،  وهشاشة  الــدم،  في  الكوليسترول 
عـــالج هـــذه الـــحـــاالت، يــجــب عــمــل بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي نظامك 

الغذائي.
-يمكن أن يؤثر فقدان الزوج/ الزوجة أو غيره من أفراد األسرة 
على عاداتك اليومية، بما في ذلك أنماط األكل لديك، إذا قام أحد 
أفراد عائلتك بعملية الطهي، فقد ال تعرف كيفية تحضير الطعام 
لنفسك لذلك يختار بعض الناس ببساطة عدم تناول الطعام بداًل 

من طهي وجبة ألنفسهم.
ذلــك،  ومــع  آلخــر  شخص  مــن  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
يمكن لبعض االستراتيجيات أن تساعد الجميع في الحفاظ على 

نظام غذائي صحي.
1- ركز على األطعمة الغنية بالمغذيات:

مع تقدمك في العمر، من المحتمل أن تنخفض احتياجاتك 
من السعرات الحرارية، بينما تظل احتياجاتك الغذائية كما هي أو 
تزداد وسيساعدك تناول األطعمة الغنية بالمغذيات في الحصول 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينات  والمعادن  الفيتامينات  على 

التي تحتاج إليها.
المكسرات  البقوليات،  والفواكه،  الخضراوات  ذلك  على  مثال 
والبذور، الحبوب الكاملة، منتجات االلبان قليلة الدسم، البروتين 

قليل من الدهون.
من الضروري أن تقلل من األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية 
األطعمة  تجنب  الــمــثــال،  سبيل  على  الــغــذائــيــة  العناصر  وقليلة 

المقلية والحلويات والمشروبات المحالة والوجبات السريعة.
2-األلياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لتجنب اإلمساك 
والمشاكل األخرى، تناول األطعمة الغنية باأللياف في كل وجبة. 
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لـــلـــذوبـــان مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لــلــحــفــاظ على 
مستويات الكوليسترول الصحية. تشمل المصادر الجيدة لأللياف 

ما يلي:
الشوفان  والــبــذور  -المكسرات  -البقوليات  وخــضــراوات  فواكه 

ونخالة الشوفان -الحبوب الكاملة.
3-اختر أطعمة صحية سهلة التحضير:

فاختر  الــمــريــحــة،  األطــعــمــة  عــلــى  تعتمد  نــفــســك  وجــــدت  إذا 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن أن تــكــون هــذه 

األطعمة سهلة التحضير ومغذية:
الخضار المجمدة أو المعلبة قليلة الصوديوم.

الفاكهة المجمدة غير المحالة.
شوفان فوري سهل التحضير.

تحقق دائًما من الملصقات الموجودة على األطعمة المعبأة 
والدهون  المضاف  السكر  أقل من  التي تحتوي على كمية  واختر 

المشبعة والملح، والمزيد من األلياف والفيتامينات والمعادن.
ــوزن غير  ــ الــ ــقـــدان  فـ أو  الــشــهــيــة  ــقـــدان  فـ تــعــانــي مـــن  كــنــت  إذا 
المقصود، تحدث إلى طبيبك على الفور، قد تكون عالمة طبيعية 

للشيخوخة.
أيًضا حالة صحية  يكون سببها  أن  يمكن  أخــرى،  ناحية   من 
أســاســيــة تــحــتــاج إلـــى عــــالج، يــمــكــن الخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة أيــًضــا 
مساعدتك في إنقاص الوزن إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض صحية مزمنة أو إجهاد المفاصل 

والعضالت.

للتاأهيل  دان��ي��ة  م��رك��ز  اإن�����ض��ان��ي��ة...  لف��ت��ة  ف��ي 
ال��ق��ادري��ن  لغير  و���ض��ح��ي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا  دورا  ت��رع��ى 

بانداري  براديب  البروفي�ضور  ي�ضت�ضيف  النفي�س  ابن  م�ضت�ضفى 
من بريطانيا للقيام بمجموعة عمليات بالمناظير في يونيو الحالي 

} ا. فاطمة العلوي.

يعاني مئات األشخاص من قلة النوم أو عدم االنتظام 
في النوم وأقصد في مقالي اليوم مشكلة النوم الطارئة 
المزمن  الــنــوع  ذلــك  وليس  مفاجئ  بشكل  تحدث  التي 
الذي يحتاج بالطبع إلى استشارة طبيب متخصص، ألن 

اضطرابات النوم المرضية لها أنواع متعددة.
تكون  تكاد  النوم  اضطرابات  مشكلة  أن  أشعر  ولكن 
جيد  بشكل  الــنــوم  نستطيع  ال  فأصبحنا  عامة  مشكلة 
وقــلــت ســاعــات الــنــوم وبــعــضــنــا يستيقظ أكــثــر مــن مــرة 
نشعر  ونحن  نقوم صباحا  ونمنا  حــدث  ولــو  الليل  أثناء 

باإلرهاق!!
النوم الجيد لياًل أمر بالغ األهمية لإلصالح وإعادة 
الشحن وتجديد النشاط ولضمان قدرتك على التركيز 

بشكل أفضل.
يظل السؤال لماذا نشعر بالقلق خالل فترة النوم؟ 
هــل الــكــافــيــيــن الــــذي يــدخــل فــي كــثــيــر مــن الــمــشــروبــات 
الذكية  واألطعمة له عالقة، أيضا استخدامات األجهزة 
وكذلك  التليفزيون  ومــن  منها  الــصــادر  األزرق  والــضــوء 

أخذ القيلولة قد تؤثر سلبا في نومنا ليال.
وتــنــاول  الــنــوم  وهــنــاك عــالقــة وثيقة بين اضــطــراب 
وينشط  االستقالب  يسرع  متأخر ألنه  وقت  في  الطعام 
الدماغ ويؤدي إلى سوء الهضم…. أسباب عديدة نفعلها 

بشكل يومي وتؤرق نومنا 
وتـــــزداد الــمــشــكــلــة إذا كــنــت تــعــانــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
والنقاشات  الجداالت  وكثرة  الزائد  والتفكير  القلق  من 

الحادة وغير الهادفة. قد تكون فترة وستمر.
 يمكن أن تؤدي تعديالت نمط الحياة إلى تحسين 
نوعية نومك إلى حد كبير وعالج المشكلة، خاصًة عند 
بتقليل  الطبية  العالجات  مع  جنب  إلــى  جنًبا  إجرائها 
الــتــوتــر والــقــلــق مــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة والــتــمــدد 
تماما  االبــتــعــاد  مــع  الــنــوم  هــادئــة قبل  وســمــاع موسيقى 
النوم  قبل  أنــواعــهــا  اإللــكــتــرونــيــة بجميع  الــشــاشــات  عــن 
بساعتين على األقل أو قراءة كتاب ممتع، وشرب مشروب 

دافئ يساعد على االسترخاء.
ــــؤدي الـــمـــخ وظـــائـــف فــســيــولــوجــيــة مــهــّمــة لصحة  يـ
عوامل  أهم  من  النوم  فإن  لذلك  النوم،  أثناء  الشخص 
أو حدوث أي خلل  النوم  الصحة الجيدة والحرمان من 

في جودته يؤثر في جودة الحياة ككل. 

ا����ض���ط���راب���ات ال��ن��وم 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

من  األول  هو  للتأهيل  دانية  مركز 
نوعه في مملكة البحرين الذي يشمل 
تحت  التأهيلية  الخدمات  من  العديد 

سقف واحد. 
وصرحت صاحبة المركز المعالجة 
منذ  بــأنــه  كابلي  نــاجــي  دانــيــة  النفسية 
وأخـــذنـــا   2017 عـــــام  الـــمـــركـــز  افـــتـــتـــاح 
البحرين  أهـــل  نــخــدم  أن  عــاتــقــنــا  عــلــى 
متكامل  مــركــز  خـــالل  مــن  والمقيمين 
ــدم جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــقــ يــ

ــل الـــــعـــــالج الـــنـــفـــســـي  ــثــ الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة مــ
ــج تــعــديــل الــســلــوك  ــرامـ اإلكــلــيــنــيــكــي وبـ
لجميع  العالجية  التأهيلية  ،والبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  االضـــطـــرابـــات 

والسلوكية. 
كما نقدم خدمات العالج الطبيعي 
والمساج  والمتطورة  الحديثة  بأنواعه 
ــة  الـــــعـــــالجـــــي وأيــــــضــــــا قــــســــم الــــخــــدمــ
والتأهيل  المشكالت  لحل  االجتماعية 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ ــا قــ ــ األســـــــــــري وتــــأهــــيــــل مــ

وعالج  العمل  على  الجدد  والموظفين 
النطق والتخاطب. 

السلوكية  العالجات  هو  يميزنا  ما 
أبــــــرز  مــــــع  نـــفـــســـيـــة  أدويــــــــــــة  دون  مــــــن 
الخبرة  ذوي  المحترفين  األخصائيين 

العالية ولجميع األعمار.
وإيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة يـــقـــدم الـــمـــركـــز خــدمــاتــه 
لأليتام  الطبية  واالستشارات  بالمجان 

وأبناء الشهداء وغير القادرين. 
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المتكرر اأ�ضباب الإرهاق  اأهم  الكال�ضيوم من  ن�ضبة  ارتفاع 
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في  كبيرة  أهمية  للكالسيوم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام 
ــر مــــــن أعــــــضــــــاء الـــجـــســـم  ــيــ ــثــ وكــ
ولــكــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــكــالــســيــوم 
ــم يـــســـبـــب الـــعـــديـــد  ــســ ــجــ فـــــي الــ
ــرار ويــتــضــح ذلـــك في  ــ مـــن األضــ
فــحــص الــشــعــر، وهــــذا مـــا ســوف 
تــوضــحــه فـــي الــمــقــابــلــة الــتــالــيــة 
سميرة  الدكتورة  مع  بالتفصيل 
ــتـــشـــاري طـــب الــعــائــلــة  كـــمـــال اسـ
عــبــد اهلل كمال  الــدكــتــور  بــمــركــز 
الطبي التي بدأت حديثها قائلة: 
من  أن  الــطــب  كلية  فــي  »تعلمنا 
الطبيب  ــارة  ــزيـ لـ ــاب  ــبـ األسـ أكــثــر 
ألم  هو الشعور باأللم سواء كان 
إلــخ، لكن منذ  الــرأس  أو  البطن 
وجــدت  الشعر  بفحص  بــدأت  أن 
الطبيب  لــزيــارة  عـــارض  أكــثــر  أن 
هــــو الـــتـــعـــب واإلرهـــــــــاق مــــن دون 

سبب واضح.
زيــادة  إلــى  هنا  السبب  يرجع 
األمالح والرئيسي هو الكالسيوم. 
ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
ــاذا تــعــدى  ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم، فــ
فحص  فــي  الطبيعي  المستوى 
تــجــاوز 170  إذا  وبـــالـــذات  الــشــعــر 
يصبح الشخص كأنه في قوقعة 
 )calcium shell( الـــكـــالـــســـيـــوم 
معظمنا  الخليج  فــي  وبــخــاصــة 
مــن ذوي الــحــرق الــبــطــيء وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم الـــذي 

يؤدي إلى الوهن أو التعب. 

ــــؤدي  ــي تـ ــتــ *مــــــا األســـــبـــــاب الــ

في  الكالسيوم  نسبة  ارتفاع  إلــى 
الجسم؟

- هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب نــذكــر 
منها:

-نــحــن نــأخــذ بــالــعــادة نفس 
نــمــط فــحــص والـــدتـــنـــا ويــســمــى 

)جيني(.
ــدرات  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ -تـــــــنـــــــاول الـ
)النشويات( أكثر من البروتينات 

األرز بكمية  وبالذات  في وجبتنا 
كبيرة. 

-خـــمـــول الـــغـــدة الــدرقــيــة في 
فحص الشعر. 

-تناول الغذاء المحتوي على 

نسبة عالية من الكالسيوم يوميا 
مثل األجبان واأللبان.

الكالسيوم  مــكــمــالت  -تــنــاول 
الـــــمـــــريـــــض  دعــــــــــــم  دون  مـــــــــن 
 )k2( وفــيــتــامــيــن  بــالــمــغــنــســيــوم 
حـــتـــى يــنــتــقــل الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــى 

العظام واألسنان.
لـــذوي  )د(  فــيــتــامــيــن  -عــــالج 
الــعــالج  الــبــطــيء فيجب  الــحــرق 
 ( يوميا   mg  800( بالمغنسيوم 
فــيــتــامــيــن د غير  يــتــحــول  حــتــى 
النشط إلى نشط وفي حال عدم 
)دال(  فــيــتــامــيــن  نــســبــة  تــحــســن 
 )k2( فنلجأ إلى إضافة فيتامين

مع فيتامين د أقراص. 
ــاع نــســبــة  ــ ــفــ ــ *مــــــا أضـــــــــرار ارتــ

الكالسيوم؟
نــســبــة  ارتـــــــفـــــــاع  يـــتـــســـبـــب   -
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم فـــــــي األمــــــــــــراض 

واألعراض التالية:
حصوات الكلى 

تصلب الشرايين واألوردة
خشونة المفاصل 

التشنج العضلي المستمر 
اختالل في مستوى السكر 

خمول الغدة الدرقية 
جفاف الجلد 

اإلمساك 
االكتئاب 

زيادة نسبة الدم وقت الحيض 
ما يؤدي إلى فقر الدم 

الشعر يصبح قليال وضعيفا

} د. سميرة كمال.

يــســتــضــيــف قــســم الــجــهــاز الــهــضــمــي 
في  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير 
بــيــن 25 و26 يــونــيــو الــجــاري  الــفــتــرة مــا 
البروفيسور براديب بانداري المتخصص 
والمناظير  الهضمي  الجهاز  أمراض  في 

الدقيقة من بريطانيا..
وسيتم خالل الزيارة معاينة مجموعة 
مــن الــمــرضــى وإجــــراء عــدد مــن عمليات 
بالتعاون  في مجال تخصصه  المناظير 
مــع الــدكــتــور جــهــاد الــقــمــيــش اســتــشــاري 
الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة مهيبة 
الباطنية  األمــــراض  اســتــشــاري  عــبــداهلل 

وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وقد أشار الدكتور جهاد إلى أن زيارة 
تعزيز  فــي  تسهم  بـــانـــداري  الــبــروفــيــســور 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات  جــودة 
مــجــال الــمــنــاظــيــر وفـــي تــبــادل الــخــبــرات 
جانب  إلــى  المرضى،  لصالح  المشتركة 
المساهمة في تخفيف  المهم في  الــدور 
مــعــانــاة الــمــرضــى وذويــهــم وتــجــنــب عناء 

السفر إلى خارج البحرين. 
الجدير بالذكر أن بانداري متخصص 
فـــي عــــالج الــســمــنــة بــالــمــنــاظــيــر وعـــالج 
الهضمي،  الــجــهــاز  فــي  الــمــبــكــرة  األورام 

والــمــنــاظــيــر الــمــتــقــدمــة، وعــــالج ارتــجــاع 
القولون  ومنظار  الجراحي  غير  المريء 

وقرحة المعدة وغيرها.
مهيبة  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 
الــبــروفــيــســور  ــاون مـــع  ــعـ ــتـ الـ عـــبـــداهلل ان 
بـــانـــداري يــأتــي لــصــالــح الــمــرضــى نــظــرا 
مناظير  مجال  في  الطويلة  خبرته  إلــى 
الزيارة  هذه  بأن  علما  الهضمي،  الجهاز 
ــارة  ــزيـ ــي الـ لــمــســتــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس هـ
في  متتالية  ــارات  زيــ سلسلة  مــن  األولـــى 

الفترة القادمة سوف ُتعلن الحقا.

ف���اط���م���ة ع����ل����وي ت���و����ض���ح ال��ت��غ��ذي��ة
ال�����ض��ل��ي��م��ة وال�����ض��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن 

يعد تناول نظام غذائي متوازن جزًءا مهًما من الحفاظ على 
التقدم في العمر ألنه يساعد في الحفاظ على وزن  صحتك مع 
التي  الغذائية  العناصر  على  والحصول  نشيًطا،  والبقاء  صحي، 
ببعض  اإلصابة  من خطر  يقلل  أنه  كما  السن،  كبار  إليها  يحتاج 
االمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.
العالجية  التغذية  اختصاصية  لنا  توضح  التالي  الحوار  في 
السليمة  التغذية  طــرق  الطبية  البحرين  بمدينة  علوي  فاطمة 

لكبار السن للمحافظة على صحة جيدة والوقاية من األمراض.
كيف تتغير احتياجاتك وعاداتك مع تقدم العمر؟

الغذائية  احتياجاتك  تتغير  أن  يمكن  العمر،  في  تقدمك  مع 
وشهيتك وعاداتك الغذائية بعدة طرق:

العضالت  والمزيد من مشاكل  أقل  لديك طاقة  أن  -قد تجد 
أو المفاصل مع تقدمك في العمر، نتيجة لذلك، قد تصبح أقل 
قدرة على الحركة وقد تفقد أيًضا كتلة العضالت، يؤدي هذا إلى 
الغذائي لديك، مما يقلل من احتياجاتك  التمثيل  إبطاء عملية 

من السعرات الحرارية.
أكثر عرضة لمشاكل صحية  العمر، تصبح  في  تقدمك  - مع 
وارتــفــاع نسبة  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  السكري،  مزمنة، مثل مــرض 
أو  منع  في  للمساعدة  العظام،  وهشاشة  الــدم،  في  الكوليسترول 
عـــالج هـــذه الـــحـــاالت، يــجــب عــمــل بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي نظامك 

الغذائي.
-يمكن أن يؤثر فقدان الزوج/ الزوجة أو غيره من أفراد األسرة 
على عاداتك اليومية، بما في ذلك أنماط األكل لديك، إذا قام أحد 
أفراد عائلتك بعملية الطهي، فقد ال تعرف كيفية تحضير الطعام 
لنفسك لذلك يختار بعض الناس ببساطة عدم تناول الطعام بداًل 

من طهي وجبة ألنفسهم.
ذلــك،  ومــع  آلخــر  شخص  مــن  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
يمكن لبعض االستراتيجيات أن تساعد الجميع في الحفاظ على 

نظام غذائي صحي.
1- ركز على األطعمة الغنية بالمغذيات:

مع تقدمك في العمر، من المحتمل أن تنخفض احتياجاتك 
من السعرات الحرارية، بينما تظل احتياجاتك الغذائية كما هي أو 
تزداد وسيساعدك تناول األطعمة الغنية بالمغذيات في الحصول 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينات  والمعادن  الفيتامينات  على 

التي تحتاج إليها.
المكسرات  البقوليات،  والفواكه،  الخضراوات  ذلك  على  مثال 
والبذور، الحبوب الكاملة، منتجات االلبان قليلة الدسم، البروتين 

قليل من الدهون.
من الضروري أن تقلل من األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية 
األطعمة  تجنب  الــمــثــال،  سبيل  على  الــغــذائــيــة  العناصر  وقليلة 

المقلية والحلويات والمشروبات المحالة والوجبات السريعة.
2-األلياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لتجنب اإلمساك 
والمشاكل األخرى، تناول األطعمة الغنية باأللياف في كل وجبة. 
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لـــلـــذوبـــان مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لــلــحــفــاظ على 
مستويات الكوليسترول الصحية. تشمل المصادر الجيدة لأللياف 

ما يلي:
الشوفان  والــبــذور  -المكسرات  -البقوليات  وخــضــراوات  فواكه 

ونخالة الشوفان -الحبوب الكاملة.
3-اختر أطعمة صحية سهلة التحضير:

فاختر  الــمــريــحــة،  األطــعــمــة  عــلــى  تعتمد  نــفــســك  وجــــدت  إذا 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن أن تــكــون هــذه 

األطعمة سهلة التحضير ومغذية:
الخضار المجمدة أو المعلبة قليلة الصوديوم.

الفاكهة المجمدة غير المحالة.
شوفان فوري سهل التحضير.

تحقق دائًما من الملصقات الموجودة على األطعمة المعبأة 
والدهون  المضاف  السكر  أقل من  التي تحتوي على كمية  واختر 

المشبعة والملح، والمزيد من األلياف والفيتامينات والمعادن.
ــوزن غير  ــ الــ ــقـــدان  فـ أو  الــشــهــيــة  ــقـــدان  فـ تــعــانــي مـــن  كــنــت  إذا 
المقصود، تحدث إلى طبيبك على الفور، قد تكون عالمة طبيعية 

للشيخوخة.
أيًضا حالة صحية  يكون سببها  أن  يمكن  أخــرى،  ناحية   من 
أســاســيــة تــحــتــاج إلـــى عــــالج، يــمــكــن الخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة أيــًضــا 
مساعدتك في إنقاص الوزن إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض صحية مزمنة أو إجهاد المفاصل 

والعضالت.

للتاأهيل  دان��ي��ة  م��رك��ز  اإن�����ض��ان��ي��ة...  لف��ت��ة  ف��ي 
ال��ق��ادري��ن  لغير  و���ض��ح��ي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا  دورا  ت��رع��ى 

بانداري  براديب  البروفي�ضور  ي�ضت�ضيف  النفي�س  ابن  م�ضت�ضفى 
من بريطانيا للقيام بمجموعة عمليات بالمناظير في يونيو الحالي 

} ا. فاطمة العلوي.
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 ≈∏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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Link يعاني مئات األشخاص من قلة النوم أو عدم االنتظام 
في النوم وأقصد في مقالي اليوم مشكلة النوم الطارئة 
المزمن  الــنــوع  ذلــك  وليس  مفاجئ  بشكل  تحدث  التي 
الذي يحتاج بالطبع إلى استشارة طبيب متخصص، ألن 

اضطرابات النوم المرضية لها أنواع متعددة.
تكون  تكاد  النوم  اضطرابات  مشكلة  أن  أشعر  ولكن 
جيد  بشكل  الــنــوم  نستطيع  ال  فأصبحنا  عامة  مشكلة 
وقــلــت ســاعــات الــنــوم وبــعــضــنــا يستيقظ أكــثــر مــن مــرة 
نشعر  ونحن  نقوم صباحا  ونمنا  حــدث  ولــو  الليل  أثناء 

باإلرهاق!!
النوم الجيد لياًل أمر بالغ األهمية لإلصالح وإعادة 
الشحن وتجديد النشاط ولضمان قدرتك على التركيز 

بشكل أفضل.
يظل السؤال لماذا نشعر بالقلق خالل فترة النوم؟ 
هــل الــكــافــيــيــن الــــذي يــدخــل فــي كــثــيــر مــن الــمــشــروبــات 
الذكية  واألطعمة له عالقة، أيضا استخدامات األجهزة 
وكذلك  التليفزيون  ومــن  منها  الــصــادر  األزرق  والــضــوء 

أخذ القيلولة قد تؤثر سلبا في نومنا ليال.
وتــنــاول  الــنــوم  وهــنــاك عــالقــة وثيقة بين اضــطــراب 
وينشط  االستقالب  يسرع  متأخر ألنه  وقت  في  الطعام 
الدماغ ويؤدي إلى سوء الهضم…. أسباب عديدة نفعلها 

بشكل يومي وتؤرق نومنا 
وتـــــزداد الــمــشــكــلــة إذا كــنــت تــعــانــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
والنقاشات  الجداالت  وكثرة  الزائد  والتفكير  القلق  من 

الحادة وغير الهادفة. قد تكون فترة وستمر.
 يمكن أن تؤدي تعديالت نمط الحياة إلى تحسين 
نوعية نومك إلى حد كبير وعالج المشكلة، خاصًة عند 
بتقليل  الطبية  العالجات  مع  جنب  إلــى  جنًبا  إجرائها 
الــتــوتــر والــقــلــق مــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة والــتــمــدد 
تماما  االبــتــعــاد  مــع  الــنــوم  هــادئــة قبل  وســمــاع موسيقى 
النوم  قبل  أنــواعــهــا  اإللــكــتــرونــيــة بجميع  الــشــاشــات  عــن 
بساعتين على األقل أو قراءة كتاب ممتع، وشرب مشروب 

دافئ يساعد على االسترخاء.
ــــؤدي الـــمـــخ وظـــائـــف فــســيــولــوجــيــة مــهــّمــة لصحة  يـ
عوامل  أهم  من  النوم  فإن  لذلك  النوم،  أثناء  الشخص 
أو حدوث أي خلل  النوم  الصحة الجيدة والحرمان من 

في جودته يؤثر في جودة الحياة ككل. 

ا����ض���ط���راب���ات ال��ن��وم 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

من  األول  هو  للتأهيل  دانية  مركز 
نوعه في مملكة البحرين الذي يشمل 
تحت  التأهيلية  الخدمات  من  العديد 

سقف واحد. 
وصرحت صاحبة المركز المعالجة 
منذ  بــأنــه  كابلي  نــاجــي  دانــيــة  النفسية 
وأخـــذنـــا   2017 عـــــام  الـــمـــركـــز  افـــتـــتـــاح 
البحرين  أهـــل  نــخــدم  أن  عــاتــقــنــا  عــلــى 
متكامل  مــركــز  خـــالل  مــن  والمقيمين 
ــدم جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــقــ يــ

ــل الـــــعـــــالج الـــنـــفـــســـي  ــثــ الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة مــ
ــج تــعــديــل الــســلــوك  ــرامـ اإلكــلــيــنــيــكــي وبـ
لجميع  العالجية  التأهيلية  ،والبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  االضـــطـــرابـــات 

والسلوكية. 
كما نقدم خدمات العالج الطبيعي 
والمساج  والمتطورة  الحديثة  بأنواعه 
ــة  الـــــعـــــالجـــــي وأيــــــضــــــا قــــســــم الــــخــــدمــ
والتأهيل  المشكالت  لحل  االجتماعية 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ ــا قــ ــ األســـــــــــري وتــــأهــــيــــل مــ

وعالج  العمل  على  الجدد  والموظفين 
النطق والتخاطب. 

السلوكية  العالجات  هو  يميزنا  ما 
أبــــــرز  مــــــع  نـــفـــســـيـــة  أدويــــــــــــة  دون  مــــــن 
الخبرة  ذوي  المحترفين  األخصائيين 

العالية ولجميع األعمار.
وإيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة يـــقـــدم الـــمـــركـــز خــدمــاتــه 
لأليتام  الطبية  واالستشارات  بالمجان 

وأبناء الشهداء وغير القادرين. 
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الدكتورة �سمرية كمال تو�سح مدى خطورة ارتفاع الكال�سيوم يف اجل�سم 

المتكرر اأ�ضباب الإرهاق  اأهم  الكال�ضيوم من  ن�ضبة  ارتفاع 

العدد )16160( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 22 ذو القعدة 1443هـ - 21 يونيو 2022م

في  كبيرة  أهمية  للكالسيوم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام 
ــر مــــــن أعــــــضــــــاء الـــجـــســـم  ــيــ ــثــ وكــ
ولــكــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــكــالــســيــوم 
ــم يـــســـبـــب الـــعـــديـــد  ــســ ــجــ فـــــي الــ
ــرار ويــتــضــح ذلـــك في  ــ مـــن األضــ
فــحــص الــشــعــر، وهــــذا مـــا ســوف 
تــوضــحــه فـــي الــمــقــابــلــة الــتــالــيــة 
سميرة  الدكتورة  مع  بالتفصيل 
ــتـــشـــاري طـــب الــعــائــلــة  كـــمـــال اسـ
عــبــد اهلل كمال  الــدكــتــور  بــمــركــز 
الطبي التي بدأت حديثها قائلة: 
من  أن  الــطــب  كلية  فــي  »تعلمنا 
الطبيب  ــارة  ــزيـ لـ ــاب  ــبـ األسـ أكــثــر 
ألم  هو الشعور باأللم سواء كان 
إلــخ، لكن منذ  الــرأس  أو  البطن 
وجــدت  الشعر  بفحص  بــدأت  أن 
الطبيب  لــزيــارة  عـــارض  أكــثــر  أن 
هــــو الـــتـــعـــب واإلرهـــــــــاق مــــن دون 

سبب واضح.
زيــادة  إلــى  هنا  السبب  يرجع 
األمالح والرئيسي هو الكالسيوم. 
ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
ــاذا تــعــدى  ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم، فــ
فحص  فــي  الطبيعي  المستوى 
تــجــاوز 170  إذا  وبـــالـــذات  الــشــعــر 
يصبح الشخص كأنه في قوقعة 
 )calcium shell( الـــكـــالـــســـيـــوم 
معظمنا  الخليج  فــي  وبــخــاصــة 
مــن ذوي الــحــرق الــبــطــيء وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم الـــذي 

يؤدي إلى الوهن أو التعب. 

ــــؤدي  ــي تـ ــتــ *مــــــا األســـــبـــــاب الــ

في  الكالسيوم  نسبة  ارتفاع  إلــى 
الجسم؟

- هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب نــذكــر 
منها:

-نــحــن نــأخــذ بــالــعــادة نفس 
نــمــط فــحــص والـــدتـــنـــا ويــســمــى 

)جيني(.
ــدرات  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ -تـــــــنـــــــاول الـ
)النشويات( أكثر من البروتينات 

األرز بكمية  وبالذات  في وجبتنا 
كبيرة. 

-خـــمـــول الـــغـــدة الــدرقــيــة في 
فحص الشعر. 

-تناول الغذاء المحتوي على 

نسبة عالية من الكالسيوم يوميا 
مثل األجبان واأللبان.

الكالسيوم  مــكــمــالت  -تــنــاول 
الـــــمـــــريـــــض  دعــــــــــــم  دون  مـــــــــن 
 )k2( وفــيــتــامــيــن  بــالــمــغــنــســيــوم 
حـــتـــى يــنــتــقــل الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــى 

العظام واألسنان.
لـــذوي  )د(  فــيــتــامــيــن  -عــــالج 
الــعــالج  الــبــطــيء فيجب  الــحــرق 
 ( يوميا   mg  800( بالمغنسيوم 
فــيــتــامــيــن د غير  يــتــحــول  حــتــى 
النشط إلى نشط وفي حال عدم 
)دال(  فــيــتــامــيــن  نــســبــة  تــحــســن 
 )k2( فنلجأ إلى إضافة فيتامين

مع فيتامين د أقراص. 
ــاع نــســبــة  ــ ــفــ ــ *مــــــا أضـــــــــرار ارتــ

الكالسيوم؟
نــســبــة  ارتـــــــفـــــــاع  يـــتـــســـبـــب   -
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم فـــــــي األمــــــــــــراض 

واألعراض التالية:
حصوات الكلى 

تصلب الشرايين واألوردة
خشونة المفاصل 

التشنج العضلي المستمر 
اختالل في مستوى السكر 

خمول الغدة الدرقية 
جفاف الجلد 

اإلمساك 
االكتئاب 

زيادة نسبة الدم وقت الحيض 
ما يؤدي إلى فقر الدم 

الشعر يصبح قليال وضعيفا

} د. سميرة كمال.

يــســتــضــيــف قــســم الــجــهــاز الــهــضــمــي 
في  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير 
بــيــن 25 و26 يــونــيــو الــجــاري  الــفــتــرة مــا 
البروفيسور براديب بانداري المتخصص 
والمناظير  الهضمي  الجهاز  أمراض  في 

الدقيقة من بريطانيا..
وسيتم خالل الزيارة معاينة مجموعة 
مــن الــمــرضــى وإجــــراء عــدد مــن عمليات 
بالتعاون  في مجال تخصصه  المناظير 
مــع الــدكــتــور جــهــاد الــقــمــيــش اســتــشــاري 
الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة مهيبة 
الباطنية  األمــــراض  اســتــشــاري  عــبــداهلل 

وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وقد أشار الدكتور جهاد إلى أن زيارة 
تعزيز  فــي  تسهم  بـــانـــداري  الــبــروفــيــســور 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات  جــودة 
مــجــال الــمــنــاظــيــر وفـــي تــبــادل الــخــبــرات 
جانب  إلــى  المرضى،  لصالح  المشتركة 
المساهمة في تخفيف  المهم في  الــدور 
مــعــانــاة الــمــرضــى وذويــهــم وتــجــنــب عناء 

السفر إلى خارج البحرين. 
الجدير بالذكر أن بانداري متخصص 
فـــي عــــالج الــســمــنــة بــالــمــنــاظــيــر وعـــالج 
الهضمي،  الــجــهــاز  فــي  الــمــبــكــرة  األورام 

والــمــنــاظــيــر الــمــتــقــدمــة، وعــــالج ارتــجــاع 
القولون  ومنظار  الجراحي  غير  المريء 

وقرحة المعدة وغيرها.
مهيبة  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 
الــبــروفــيــســور  ــاون مـــع  ــعـ ــتـ الـ عـــبـــداهلل ان 
بـــانـــداري يــأتــي لــصــالــح الــمــرضــى نــظــرا 
مناظير  مجال  في  الطويلة  خبرته  إلــى 
الزيارة  هذه  بأن  علما  الهضمي،  الجهاز 
ــارة  ــزيـ ــي الـ لــمــســتــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس هـ
في  متتالية  ــارات  زيــ سلسلة  مــن  األولـــى 

الفترة القادمة سوف ُتعلن الحقا.

ف���اط���م���ة ع����ل����وي ت���و����ض���ح ال��ت��غ��ذي��ة
ال�����ض��ل��ي��م��ة وال�����ض��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن 

يعد تناول نظام غذائي متوازن جزًءا مهًما من الحفاظ على 
التقدم في العمر ألنه يساعد في الحفاظ على وزن  صحتك مع 
التي  الغذائية  العناصر  على  والحصول  نشيًطا،  والبقاء  صحي، 
ببعض  اإلصابة  من خطر  يقلل  أنه  كما  السن،  كبار  إليها  يحتاج 
االمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

العالجية  التغذية  اختصاصية  لنا  توضح  التالي  الحوار  في 
السليمة  التغذية  طــرق  الطبية  البحرين  بمدينة  علوي  فاطمة 

لكبار السن للمحافظة على صحة جيدة والوقاية من األمراض.
كيف تتغير احتياجاتك وعاداتك مع تقدم العمر؟

الغذائية  احتياجاتك  تتغير  أن  يمكن  العمر،  في  تقدمك  مع 
وشهيتك وعاداتك الغذائية بعدة طرق:

العضالت  والمزيد من مشاكل  أقل  لديك طاقة  أن  -قد تجد 
أو المفاصل مع تقدمك في العمر، نتيجة لذلك، قد تصبح أقل 
قدرة على الحركة وقد تفقد أيًضا كتلة العضالت، يؤدي هذا إلى 
الغذائي لديك، مما يقلل من احتياجاتك  التمثيل  إبطاء عملية 

من السعرات الحرارية.
أكثر عرضة لمشاكل صحية  العمر، تصبح  في  تقدمك  - مع 
وارتــفــاع نسبة  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  السكري،  مزمنة، مثل مــرض 
أو  منع  في  للمساعدة  العظام،  وهشاشة  الــدم،  في  الكوليسترول 
عـــالج هـــذه الـــحـــاالت، يــجــب عــمــل بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي نظامك 

الغذائي.
-يمكن أن يؤثر فقدان الزوج/ الزوجة أو غيره من أفراد األسرة 
على عاداتك اليومية، بما في ذلك أنماط األكل لديك، إذا قام أحد 
أفراد عائلتك بعملية الطهي، فقد ال تعرف كيفية تحضير الطعام 
لنفسك لذلك يختار بعض الناس ببساطة عدم تناول الطعام بداًل 

من طهي وجبة ألنفسهم.
ذلــك،  ومــع  آلخــر  شخص  مــن  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
يمكن لبعض االستراتيجيات أن تساعد الجميع في الحفاظ على 

نظام غذائي صحي.
1- ركز على األطعمة الغنية بالمغذيات:

مع تقدمك في العمر، من المحتمل أن تنخفض احتياجاتك 
من السعرات الحرارية، بينما تظل احتياجاتك الغذائية كما هي أو 
تزداد وسيساعدك تناول األطعمة الغنية بالمغذيات في الحصول 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينات  والمعادن  الفيتامينات  على 

التي تحتاج إليها.
المكسرات  البقوليات،  والفواكه،  الخضراوات  ذلك  على  مثال 
والبذور، الحبوب الكاملة، منتجات االلبان قليلة الدسم، البروتين 

قليل من الدهون.
من الضروري أن تقلل من األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية 
األطعمة  تجنب  الــمــثــال،  سبيل  على  الــغــذائــيــة  العناصر  وقليلة 

المقلية والحلويات والمشروبات المحالة والوجبات السريعة.
2-األلياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لتجنب اإلمساك 
والمشاكل األخرى، تناول األطعمة الغنية باأللياف في كل وجبة. 
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لـــلـــذوبـــان مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لــلــحــفــاظ على 
مستويات الكوليسترول الصحية. تشمل المصادر الجيدة لأللياف 

ما يلي:
الشوفان  والــبــذور  -المكسرات  -البقوليات  وخــضــراوات  فواكه 

ونخالة الشوفان -الحبوب الكاملة.
3-اختر أطعمة صحية سهلة التحضير:

فاختر  الــمــريــحــة،  األطــعــمــة  عــلــى  تعتمد  نــفــســك  وجــــدت  إذا 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن أن تــكــون هــذه 

األطعمة سهلة التحضير ومغذية:
الخضار المجمدة أو المعلبة قليلة الصوديوم.

الفاكهة المجمدة غير المحالة.
شوفان فوري سهل التحضير.

تحقق دائًما من الملصقات الموجودة على األطعمة المعبأة 
والدهون  المضاف  السكر  أقل من  التي تحتوي على كمية  واختر 

المشبعة والملح، والمزيد من األلياف والفيتامينات والمعادن.
ــوزن غير  ــ الــ ــقـــدان  فـ أو  الــشــهــيــة  ــقـــدان  فـ تــعــانــي مـــن  كــنــت  إذا 
المقصود، تحدث إلى طبيبك على الفور، قد تكون عالمة طبيعية 

للشيخوخة.
أيًضا حالة صحية  يكون سببها  أن  يمكن  أخــرى،  ناحية   من 
أســاســيــة تــحــتــاج إلـــى عــــالج، يــمــكــن الخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة أيــًضــا 
مساعدتك في إنقاص الوزن إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض صحية مزمنة أو إجهاد المفاصل 

والعضالت.

للتاأهيل  دان��ي��ة  م��رك��ز  اإن�����ض��ان��ي��ة...  لف��ت��ة  ف��ي 
ال��ق��ادري��ن  لغير  و���ض��ح��ي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا  دورا  ت��رع��ى 

بانداري  براديب  البروفي�ضور  ي�ضت�ضيف  النفي�س  ابن  م�ضت�ضفى 
من بريطانيا للقيام بمجموعة عمليات بالمناظير في يونيو الحالي 

} ا. فاطمة العلوي.

يعاني مئات األشخاص من قلة النوم أو عدم االنتظام 
في النوم وأقصد في مقالي اليوم مشكلة النوم الطارئة 
المزمن  الــنــوع  ذلــك  وليس  مفاجئ  بشكل  تحدث  التي 
الذي يحتاج بالطبع إلى استشارة طبيب متخصص، ألن 

اضطرابات النوم المرضية لها أنواع متعددة.
تكون  تكاد  النوم  اضطرابات  مشكلة  أن  أشعر  ولكن 
جيد  بشكل  الــنــوم  نستطيع  ال  فأصبحنا  عامة  مشكلة 
وقــلــت ســاعــات الــنــوم وبــعــضــنــا يستيقظ أكــثــر مــن مــرة 
نشعر  ونحن  نقوم صباحا  ونمنا  حــدث  ولــو  الليل  أثناء 

باإلرهاق!!
النوم الجيد لياًل أمر بالغ األهمية لإلصالح وإعادة 
الشحن وتجديد النشاط ولضمان قدرتك على التركيز 

بشكل أفضل.
يظل السؤال لماذا نشعر بالقلق خالل فترة النوم؟ 
هــل الــكــافــيــيــن الــــذي يــدخــل فــي كــثــيــر مــن الــمــشــروبــات 
الذكية  واألطعمة له عالقة، أيضا استخدامات األجهزة 
وكذلك  التليفزيون  ومــن  منها  الــصــادر  األزرق  والــضــوء 

أخذ القيلولة قد تؤثر سلبا في نومنا ليال.
وتــنــاول  الــنــوم  وهــنــاك عــالقــة وثيقة بين اضــطــراب 
وينشط  االستقالب  يسرع  متأخر ألنه  وقت  في  الطعام 
الدماغ ويؤدي إلى سوء الهضم…. أسباب عديدة نفعلها 

بشكل يومي وتؤرق نومنا 
وتـــــزداد الــمــشــكــلــة إذا كــنــت تــعــانــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
والنقاشات  الجداالت  وكثرة  الزائد  والتفكير  القلق  من 

الحادة وغير الهادفة. قد تكون فترة وستمر.
 يمكن أن تؤدي تعديالت نمط الحياة إلى تحسين 
نوعية نومك إلى حد كبير وعالج المشكلة، خاصًة عند 
بتقليل  الطبية  العالجات  مع  جنب  إلــى  جنًبا  إجرائها 
الــتــوتــر والــقــلــق مــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة والــتــمــدد 
تماما  االبــتــعــاد  مــع  الــنــوم  هــادئــة قبل  وســمــاع موسيقى 
النوم  قبل  أنــواعــهــا  اإللــكــتــرونــيــة بجميع  الــشــاشــات  عــن 
بساعتين على األقل أو قراءة كتاب ممتع، وشرب مشروب 

دافئ يساعد على االسترخاء.
ــــؤدي الـــمـــخ وظـــائـــف فــســيــولــوجــيــة مــهــّمــة لصحة  يـ
عوامل  أهم  من  النوم  فإن  لذلك  النوم،  أثناء  الشخص 
أو حدوث أي خلل  النوم  الصحة الجيدة والحرمان من 

في جودته يؤثر في جودة الحياة ككل. 

ا����ض���ط���راب���ات ال��ن��وم 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

من  األول  هو  للتأهيل  دانية  مركز 
نوعه في مملكة البحرين الذي يشمل 
تحت  التأهيلية  الخدمات  من  العديد 

سقف واحد. 
وصرحت صاحبة المركز المعالجة 
منذ  بــأنــه  كابلي  نــاجــي  دانــيــة  النفسية 
وأخـــذنـــا   2017 عـــــام  الـــمـــركـــز  افـــتـــتـــاح 
البحرين  أهـــل  نــخــدم  أن  عــاتــقــنــا  عــلــى 
متكامل  مــركــز  خـــالل  مــن  والمقيمين 
ــدم جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــقــ يــ

ــل الـــــعـــــالج الـــنـــفـــســـي  ــثــ الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة مــ
ــج تــعــديــل الــســلــوك  ــرامـ اإلكــلــيــنــيــكــي وبـ
لجميع  العالجية  التأهيلية  ،والبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  االضـــطـــرابـــات 

والسلوكية. 
كما نقدم خدمات العالج الطبيعي 
والمساج  والمتطورة  الحديثة  بأنواعه 
ــة  الـــــعـــــالجـــــي وأيــــــضــــــا قــــســــم الــــخــــدمــ
والتأهيل  المشكالت  لحل  االجتماعية 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ ــا قــ ــ األســـــــــــري وتــــأهــــيــــل مــ

وعالج  العمل  على  الجدد  والموظفين 
النطق والتخاطب. 

السلوكية  العالجات  هو  يميزنا  ما 
أبــــــرز  مــــــع  نـــفـــســـيـــة  أدويــــــــــــة  دون  مــــــن 
الخبرة  ذوي  المحترفين  األخصائيين 

العالية ولجميع األعمار.
وإيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة يـــقـــدم الـــمـــركـــز خــدمــاتــه 
لأليتام  الطبية  واالستشارات  بالمجان 

وأبناء الشهداء وغير القادرين. 
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في  كبيرة  أهمية  للكالسيوم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام 
ــر مــــــن أعــــــضــــــاء الـــجـــســـم  ــيــ ــثــ وكــ
ولــكــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــكــالــســيــوم 
ــم يـــســـبـــب الـــعـــديـــد  ــســ ــجــ فـــــي الــ
ــرار ويــتــضــح ذلـــك في  ــ مـــن األضــ
فــحــص الــشــعــر، وهــــذا مـــا ســوف 
تــوضــحــه فـــي الــمــقــابــلــة الــتــالــيــة 
سميرة  الدكتورة  مع  بالتفصيل 
ــتـــشـــاري طـــب الــعــائــلــة  كـــمـــال اسـ
عــبــد اهلل كمال  الــدكــتــور  بــمــركــز 
الطبي التي بدأت حديثها قائلة: 
من  أن  الــطــب  كلية  فــي  »تعلمنا 
الطبيب  ــارة  ــزيـ لـ ــاب  ــبـ األسـ أكــثــر 
ألم  هو الشعور باأللم سواء كان 
إلــخ، لكن منذ  الــرأس  أو  البطن 
وجــدت  الشعر  بفحص  بــدأت  أن 
الطبيب  لــزيــارة  عـــارض  أكــثــر  أن 
هــــو الـــتـــعـــب واإلرهـــــــــاق مــــن دون 

سبب واضح.
زيــادة  إلــى  هنا  السبب  يرجع 
األمالح والرئيسي هو الكالسيوم. 
ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
ــاذا تــعــدى  ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم، فــ
فحص  فــي  الطبيعي  المستوى 
تــجــاوز 170  إذا  وبـــالـــذات  الــشــعــر 
يصبح الشخص كأنه في قوقعة 
 )calcium shell( الـــكـــالـــســـيـــوم 
معظمنا  الخليج  فــي  وبــخــاصــة 
مــن ذوي الــحــرق الــبــطــيء وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع الــكــالــســيــوم الـــذي 

يؤدي إلى الوهن أو التعب. 

ــــؤدي  ــي تـ ــتــ *مــــــا األســـــبـــــاب الــ

في  الكالسيوم  نسبة  ارتفاع  إلــى 
الجسم؟

- هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب نــذكــر 
منها:

-نــحــن نــأخــذ بــالــعــادة نفس 
نــمــط فــحــص والـــدتـــنـــا ويــســمــى 

)جيني(.
ــدرات  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ -تـــــــنـــــــاول الـ
)النشويات( أكثر من البروتينات 

األرز بكمية  وبالذات  في وجبتنا 
كبيرة. 

-خـــمـــول الـــغـــدة الــدرقــيــة في 
فحص الشعر. 

-تناول الغذاء المحتوي على 

نسبة عالية من الكالسيوم يوميا 
مثل األجبان واأللبان.

الكالسيوم  مــكــمــالت  -تــنــاول 
الـــــمـــــريـــــض  دعــــــــــــم  دون  مـــــــــن 
 )k2( وفــيــتــامــيــن  بــالــمــغــنــســيــوم 
حـــتـــى يــنــتــقــل الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــى 

العظام واألسنان.
لـــذوي  )د(  فــيــتــامــيــن  -عــــالج 
الــعــالج  الــبــطــيء فيجب  الــحــرق 
 ( يوميا   mg  800( بالمغنسيوم 
فــيــتــامــيــن د غير  يــتــحــول  حــتــى 
النشط إلى نشط وفي حال عدم 
)دال(  فــيــتــامــيــن  نــســبــة  تــحــســن 
 )k2( فنلجأ إلى إضافة فيتامين

مع فيتامين د أقراص. 
ــاع نــســبــة  ــ ــفــ ــ *مــــــا أضـــــــــرار ارتــ

الكالسيوم؟
نــســبــة  ارتـــــــفـــــــاع  يـــتـــســـبـــب   -
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم فـــــــي األمــــــــــــراض 

واألعراض التالية:
حصوات الكلى 

تصلب الشرايين واألوردة
خشونة المفاصل 

التشنج العضلي المستمر 
اختالل في مستوى السكر 

خمول الغدة الدرقية 
جفاف الجلد 

اإلمساك 
االكتئاب 

زيادة نسبة الدم وقت الحيض 
ما يؤدي إلى فقر الدم 

الشعر يصبح قليال وضعيفا

} د. سميرة كمال.

يــســتــضــيــف قــســم الــجــهــاز الــهــضــمــي 
في  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير 
بــيــن 25 و26 يــونــيــو الــجــاري  الــفــتــرة مــا 
البروفيسور براديب بانداري المتخصص 
والمناظير  الهضمي  الجهاز  أمراض  في 

الدقيقة من بريطانيا..
وسيتم خالل الزيارة معاينة مجموعة 
مــن الــمــرضــى وإجــــراء عــدد مــن عمليات 
بالتعاون  في مجال تخصصه  المناظير 
مــع الــدكــتــور جــهــاد الــقــمــيــش اســتــشــاري 
الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة مهيبة 
الباطنية  األمــــراض  اســتــشــاري  عــبــداهلل 

وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وقد أشار الدكتور جهاد إلى أن زيارة 
تعزيز  فــي  تسهم  بـــانـــداري  الــبــروفــيــســور 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات  جــودة 
مــجــال الــمــنــاظــيــر وفـــي تــبــادل الــخــبــرات 
جانب  إلــى  المرضى،  لصالح  المشتركة 
المساهمة في تخفيف  المهم في  الــدور 
مــعــانــاة الــمــرضــى وذويــهــم وتــجــنــب عناء 

السفر إلى خارج البحرين. 
الجدير بالذكر أن بانداري متخصص 
فـــي عــــالج الــســمــنــة بــالــمــنــاظــيــر وعـــالج 
الهضمي،  الــجــهــاز  فــي  الــمــبــكــرة  األورام 

والــمــنــاظــيــر الــمــتــقــدمــة، وعــــالج ارتــجــاع 
القولون  ومنظار  الجراحي  غير  المريء 

وقرحة المعدة وغيرها.
مهيبة  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 
الــبــروفــيــســور  ــاون مـــع  ــعـ ــتـ الـ عـــبـــداهلل ان 
بـــانـــداري يــأتــي لــصــالــح الــمــرضــى نــظــرا 
مناظير  مجال  في  الطويلة  خبرته  إلــى 
الزيارة  هذه  بأن  علما  الهضمي،  الجهاز 
ــارة  ــزيـ ــي الـ لــمــســتــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس هـ
في  متتالية  ــارات  زيــ سلسلة  مــن  األولـــى 

الفترة القادمة سوف ُتعلن الحقا.

ف���اط���م���ة ع����ل����وي ت���و����ض���ح ال��ت��غ��ذي��ة
ال�����ض��ل��ي��م��ة وال�����ض��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن 

يعد تناول نظام غذائي متوازن جزًءا مهًما من الحفاظ على 
التقدم في العمر ألنه يساعد في الحفاظ على وزن  صحتك مع 
التي  الغذائية  العناصر  على  والحصول  نشيًطا،  والبقاء  صحي، 
ببعض  اإلصابة  من خطر  يقلل  أنه  كما  السن،  كبار  إليها  يحتاج 
االمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.
العالجية  التغذية  اختصاصية  لنا  توضح  التالي  الحوار  في 
السليمة  التغذية  طــرق  الطبية  البحرين  بمدينة  علوي  فاطمة 

لكبار السن للمحافظة على صحة جيدة والوقاية من األمراض.
كيف تتغير احتياجاتك وعاداتك مع تقدم العمر؟

الغذائية  احتياجاتك  تتغير  أن  يمكن  العمر،  في  تقدمك  مع 
وشهيتك وعاداتك الغذائية بعدة طرق:

العضالت  والمزيد من مشاكل  أقل  لديك طاقة  أن  -قد تجد 
أو المفاصل مع تقدمك في العمر، نتيجة لذلك، قد تصبح أقل 
قدرة على الحركة وقد تفقد أيًضا كتلة العضالت، يؤدي هذا إلى 
الغذائي لديك، مما يقلل من احتياجاتك  التمثيل  إبطاء عملية 

من السعرات الحرارية.
أكثر عرضة لمشاكل صحية  العمر، تصبح  في  تقدمك  - مع 
وارتــفــاع نسبة  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  السكري،  مزمنة، مثل مــرض 
أو  منع  في  للمساعدة  العظام،  وهشاشة  الــدم،  في  الكوليسترول 
عـــالج هـــذه الـــحـــاالت، يــجــب عــمــل بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي نظامك 

الغذائي.
-يمكن أن يؤثر فقدان الزوج/ الزوجة أو غيره من أفراد األسرة 
على عاداتك اليومية، بما في ذلك أنماط األكل لديك، إذا قام أحد 
أفراد عائلتك بعملية الطهي، فقد ال تعرف كيفية تحضير الطعام 
لنفسك لذلك يختار بعض الناس ببساطة عدم تناول الطعام بداًل 

من طهي وجبة ألنفسهم.
ذلــك،  ومــع  آلخــر  شخص  مــن  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
يمكن لبعض االستراتيجيات أن تساعد الجميع في الحفاظ على 

نظام غذائي صحي.
1- ركز على األطعمة الغنية بالمغذيات:

مع تقدمك في العمر، من المحتمل أن تنخفض احتياجاتك 
من السعرات الحرارية، بينما تظل احتياجاتك الغذائية كما هي أو 
تزداد وسيساعدك تناول األطعمة الغنية بالمغذيات في الحصول 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينات  والمعادن  الفيتامينات  على 

التي تحتاج إليها.
المكسرات  البقوليات،  والفواكه،  الخضراوات  ذلك  على  مثال 
والبذور، الحبوب الكاملة، منتجات االلبان قليلة الدسم، البروتين 

قليل من الدهون.
من الضروري أن تقلل من األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية 
األطعمة  تجنب  الــمــثــال،  سبيل  على  الــغــذائــيــة  العناصر  وقليلة 

المقلية والحلويات والمشروبات المحالة والوجبات السريعة.
2-األلياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لتجنب اإلمساك 
والمشاكل األخرى، تناول األطعمة الغنية باأللياف في كل وجبة. 
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لـــلـــذوبـــان مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لــلــحــفــاظ على 
مستويات الكوليسترول الصحية. تشمل المصادر الجيدة لأللياف 

ما يلي:
الشوفان  والــبــذور  -المكسرات  -البقوليات  وخــضــراوات  فواكه 

ونخالة الشوفان -الحبوب الكاملة.
3-اختر أطعمة صحية سهلة التحضير:

فاختر  الــمــريــحــة،  األطــعــمــة  عــلــى  تعتمد  نــفــســك  وجــــدت  إذا 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن أن تــكــون هــذه 

األطعمة سهلة التحضير ومغذية:
الخضار المجمدة أو المعلبة قليلة الصوديوم.

الفاكهة المجمدة غير المحالة.
شوفان فوري سهل التحضير.

تحقق دائًما من الملصقات الموجودة على األطعمة المعبأة 
والدهون  المضاف  السكر  أقل من  التي تحتوي على كمية  واختر 

المشبعة والملح، والمزيد من األلياف والفيتامينات والمعادن.
ــوزن غير  ــ الــ ــقـــدان  فـ أو  الــشــهــيــة  ــقـــدان  فـ تــعــانــي مـــن  كــنــت  إذا 
المقصود، تحدث إلى طبيبك على الفور، قد تكون عالمة طبيعية 

للشيخوخة.
أيًضا حالة صحية  يكون سببها  أن  يمكن  أخــرى،  ناحية   من 
أســاســيــة تــحــتــاج إلـــى عــــالج، يــمــكــن الخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة أيــًضــا 
مساعدتك في إنقاص الوزن إذا كانت الدهون الزائدة في الجسم 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض صحية مزمنة أو إجهاد المفاصل 

والعضالت.

للتاأهيل  دان��ي��ة  م��رك��ز  اإن�����ض��ان��ي��ة...  لف��ت��ة  ف��ي 
ال��ق��ادري��ن  لغير  و���ض��ح��ي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا  دورا  ت��رع��ى 

بانداري  براديب  البروفي�ضور  ي�ضت�ضيف  النفي�س  ابن  م�ضت�ضفى 
من بريطانيا للقيام بمجموعة عمليات بالمناظير في يونيو الحالي 

} ا. فاطمة العلوي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16160/pdf/1-Supplime/16160.pdf?fixed6087
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299482


العدد:  12127

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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اأ�ساد بالدور الذي ت�سطلع به ال�سحافة ك�سريك فاعل يف م�سرية العمل الوطني.. جمل�س الوزراء:

5.5% منو القت�ساد و7.8% منو القطاع غري النفطي بالربع الأول 

بعدها اأعرب املجل�س عن �شكره وتقديره 

اأ�شحاب ال�شمو واملعايل  للجهود التي بذلها 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نواب  وال�شعادة 

مرحلة  متيزت  والتي  ال�شابقون  والوزراء 

عطائهم باإجنازات م�شرفة يف كل القطاعات.

نائب  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رحب  كما 

بالوزراء  اهلل  حفظه  العهد  ويل  امللك  جاللة 

ال�شامية،  امللكية  بالثقة  حظوا  الذين  اجلدد 

لزيادة  اجلهود  كل  ببذل  �شموه  ووجههم 

احلكومي  العمل  م�شارات  التنفيذ يف  �شرعة 

وا�شتدامة  جودة  تعزيز  ي�شمن  مبا  كافة 

الإ�شرار  ميلوؤها  بروح  احلكومية  اخلدمات 

كل  تركيز  على  �شموه  موؤكًدا  والتحدي، 

التنموية  وامل�شاريع  الربامج  على  اجلهود 

التي ت�شب يف �شالح خلق الفر�س الواعدة 

للمواطنني، م�شرًيا �شموه اإىل اأولوية موا�شلة 

تنفيذ خطة التعايف القت�شادي.

مملكة  اأن  اهلل  حفظه  �شموه  ونوه 

مفتوحة  ببيئة  تتمتع  احلمد  وهلل  البحرين 

ومن ركائزها الأمن والطموح الذي ل حد له، 

وموجًها �شموه الوزراء اجلدد اإىل ال�شتفادة 

التنمية  م�شاعي  لتحقيق  املقومات  هذه  من 

كافة.

ثم األقى معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل 

ووزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  خليفة 

البنية التحتية كلمة هذا ن�شها:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 

امللك  اآل خليفة نائب جاللة  �شلمان بن حمد 

ويل العهد حفظكم اهلل

املعايل  اأ�شحاب  والأخوات  الإخوة 

وال�شعادة الوزراء 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

اأت�شرف - بالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن 

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة الوزراء - اأن اأرفع 

�شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  ال�شامي  املقام  اإىل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ملك 

اآيات  اأ�شمى  البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

جاللته  تف�شل  على  المتنان  وعظيم  ال�شكر 

باإ�شدار مر�شوم التعديل الوزاري الذي يعرب 

اجلميع  �شيوا�شل  التي  ال�شامية  الثقة  عن 

من خاللها �شرف العمل احلكومي مبا يلّبي 

الروؤى والتطلعات يف ظل م�شرية اخلري التي 

ت�شهدها مملكة البحرين بقيادة جاللته رعاه 

اهلل، وم�شاندة ودعم �شموكم حفظكم اهلل.

الكرمي  ل�شموكم  مو�شول  ال�شكر  اأن  كما 

اأف�شحتم  التي  الوطنية  بالكوادر  لإميانكم 

القيادية يف  املنا�شب  اأعلى  لتبواأ  املجال  لها 

من  لديها  ما  ل�شتثمار  التنفيذية؛  ال�شلطة 

طموحة  تطويرية  ومبادرات  نرية  اأفكار 

يعول عليها لت�شخريها فيما يحقق للخدمة 

احلكومية متيزها واإبداعها.

العمل  عمالقة  اعتزاز  بكل  م�شتذكًرا 

ريادة  يف  ال�شبق  لهم  كان  الذين  الوطني 

خرباتهم  من  فنهلنا  احلكومي،  العمل 

على  معني  خري  بعطائهم  وكانوا  الكثري، 

ال�شنوات  طوال  احلكومية  ال�شيا�شات  تنفيذ 

املا�شية، �شائالً املوىل القدير اأن يجزيهم خري 

اجلزاء على ما قدموا من جهود متفانية يف 

خدمة الوطن وقيادته احلكيمة.

�شاحب ال�شمو...

ا�شمحوا يل اأن اأغتنم الفر�شة لأجدد عهد 

واأن  املعظم،  امللك  جلاللة  والطاعة  الولء 

اجلاد  للعمل  احلثيث  �شعينا  ل�شموكم  اأوؤكد 

بروح  قدًما  امل�شي  من  جميًعا  ميكننا  مبا 

وثابة.

البحرين،  فريق  الواحد،  الفريق  روح 

تخطي  على  واإ�شراره  بعزمه  ن�شتنري  الذي 

التحديات وحتويلها اإىل فر�س واإجنازات.

املعظم،  امللك  اجلاللة  �شاحب  اهلل  حفظ 

واأدام على �شموكم موفور ال�شحة والعافية، 

راجًيا التوفيق للجميع ملا فيه خري و�شالح 

وال�شالم  �شموكم.  بقيادة  واملواطنني  الوطن 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ثم اأ�شاد املجل�س بالدور الذي ت�شطلع به 

ال�شحافة الوطنية ك�شريك فاعل يف م�شرية 

العمل الوطني، وهناأ الفائزين بجائزة رئي�س 

ن�شختها  يف  لل�شحافة  الوزراء  جمل�س 

ال�شاد�شة.

املوا�شالت  وزارة  املجل�س  هناأ  ذلك  اإىل 

والت�شالت و�شركة مطار البحرين باختيار 

مطار البحرين الدويل كاأف�شل مطار جديد يف 

»�شكاي  جوائز  ت�شليم  احتفال  �شمن  العامل 

والذي  الطريان،  لعامل  العاملية  تراك�س« 

فريق  يبذلها  التي  املقدرة  اجلهود  يعك�س 

تكون  اأن  واحلر�س  جمال  كل  يف  البحرين 

الإبداع  م�شتوى  يف  احلكومية  امل�شاريع  كل 

والإتقان الذي يو�شلها للريادة العاملية.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

والقت�شاد  املالية  وزير  مذكرة   .1

الف�شلي  القت�شادي  التقرير  ب�شاأن  الوطني 

اأظهر  العام 2022، والذي  الأول من  للربع 

ت�شجيل القت�شاد الوطني منًوا �شنوًيا بن�شبة 

5.5% بالأ�شعار الثابتة خالل الربع الأول من 

العام 2022، كما �شجل القطاع غري النفطي 

منًوا بن�شبة 7.8%، حيث جاءت هذه النتائج 

ال�شتدامة  تعزيز  جهود  لتعك�س  الإيجابية 

اأهداف  وفق  القت�شادي  وال�شتقرار  املالية 

خطة التعايف القت�شادي.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

القانونية والت�شريعية والتي عر�شها وزير 

�شوؤون جمل�س الوزراء ب�شاأن ثالث مذكرات 

الأمن  ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  تفاهم 

الأمريكية والتي  املتحدة  بالوليات  الداخلي 

تهدف لتعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين 

جمالت  ويف  الإرهاب  متويل  مكافحة  يف 

الأمن ال�شيرباين واأنظمة الطائرات امل�شرية.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

عر�شها  والتي  والت�شريعية  القانونية 

مذكرة  حول  الوزراء  جمل�س  �شوؤون  وزير 

البحرين  ما بني حكومة مملكة  اتفاق  ب�شاأن 

من  الإعفاء  ب�شاأن  قريغيزيا  وحكومة 

ال�شفر  جوازات  حلاملي  التاأ�شرية  متطلبات 

ومذكرة  واخلا�شة  واخلدمية  الدبلوما�شية 

البلدين  يف  اخلارجية  وزارتي  بني  تفاهم 

ب�شاأن الت�شاور ال�شيا�شي.

الوزراء  4. مذكرة وزير �شوؤون جمل�س 

يف  احلكومية  اجلهات  اأداء  متابعة  ب�شاأن 

و»بنايات«  و»توا�شل«  »�شجالت«  اأنظمة 

خالل الربع الثاين من العام 2022، ودوره 

حت�شني  يف  اأف�شل  م�شتويات  حتقيق  يف 

ودعم  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جودة 

مملكة  يف  وال�شتثماري  التجاري  الن�شاط 

البحرين.

الوزراء  5. مذكرة وزير �شوؤون جمل�س 

حلكومة  املوؤ�ش�شية  الهوية  دليل  ب�شاأن 

توحيد  اإىل  يهدف  والذي  البحرين،  مملكة 

الهوية املوؤ�ش�شية جلميع الوزارات والأجهزة 

احلكومية.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .6

القانونية والت�شريعية والتي عر�شها وزير 

احلكومة  رد  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  �شوؤون 

من جمل�س  مقدمة  برغبة  اقرتاحات   6 على 

خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم  النواب. 

التقارير الوزارية املرفوعة من الوزراء ب�شاأن 

البحريني  الوزاري  العمل  فريق  اجتماع 

اأعمال  يف  وامل�شاركة  امل�شرتك،  الربيطاين 

الدورة الـ116 لجتماعات املجل�س التنفيذي 

يف  وامل�شاركة  العاملية،  ال�شياحة  ملنظمة 

التجارة  ملنظمة  الـ12  الوزاري  املوؤمتر 

وزراء  رئي�س  نائب  معايل  وزيارة  العاملية 

جمهورية �شلوفاكيا اإىل مملكة البحرين.

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد، االجتماع االعتيادي 

االأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

يف بداية االجتماع، اأكد املجل�س على اأهمية لقاء ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه باأخيه فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 

يف مدينة �سرم ال�سيخ، الفتًا اإىل احلر�س على تعزيز اأوجه التعاون والعمل امل�سرتك بني البلدين ال�سقيقني يف كل 

املجاالت التي تخدم م�ساحلهما امل�سرتكة. كما اأكد املجل�س على اأهمية القمة الثالثية التي جمعت جاللة امللك املعظم 

حفظه اهلل ورعاه واأخيه �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة االأردنية الها�سمية 

ال�سقيقة، واأخيه فخامة رئي�س جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة يف مدينة �سرم ال�سيخ، م�سيًدا املجل�س بنتائج هذه 

التن�سيق والت�ساور حيال امل�سائل وامل�ستجدات الراهنة كافة، مبا يعزز اجلهود حلماية االأمن  اللقاءات يف تعزيز 

القومي العربي ويخدم م�سرية العمل العربي امل�سرتك وامل�سالح العربية و�سعوب املنطقة، اإىل جانب دعم كل اجلهود 

ملكافحة االإرهاب، واحلفاظ على االأمن واال�ستقرار.

خالد بن عبدالـله: نعاهدكم بالعمل اجلاد مبا ميكننا جميًعا من امل�سي قدًما بروح الفريق الواحد
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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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برنامج »�أجفند« 

و»�ل�صغرية 

و�ملتو�صطة« يدخالن 

يف تعاون م�صرتك

نوفمرب �نطالقة 

مناف�صات �لدور 

�لتمهيدي لدوري 

رجال �لطائرة

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
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مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

وّجه للبدء يف ور�ش عمل لتحديد �أولويات �لعمل �حلكومي.. نائب �مللك ويل �لعهد:

ت�صريـع �لإجناز يف �لعمل �حلكومي

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة 

اأمانة وم�سوؤولية يحملها كل  الوطن  اأن حا�سر وم�ستقبل  العهد  امللك ويل 

ي�ستوجب  ما  املجالت  كل  يف  مواقعهم  باختالف  البحرين  فريق  يف  فرد 

موا�سلة م�ساعي التطوير والنماء، مع اأهمية احلر�ص على اجلودة والإتقان 

عند التنفيذ وت�سريع وترية الإجناز يف م�سارات العمل احلكومي كافة بروح 

اإن  املعظم. وقال �سموه  البالد  الإبداع والبتكار وفق روؤى وتطلعات ملك 

التنموية  البحرين  تطلعات  لتحقيق  املر�سوم  الهدف  نحو  م�ستمر  ال�سعي 

املن�سودة وفق مبادئ ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة، وذلك بروح الفريق 

ت�سهم يف  م�ستقبلية  فر�ص  اإىل  التحديات  من خاللها حتويل  ليتم  الواحد 

حت�سني م�ستويات اخلدمة احلكومية ل�سالح املواطنني، موؤكًدا اأن ال�ستثمار 

احلقيقي للوطن هو ال�ستثمار يف املواطن دائًما واأبًدا. ووجه �سموه خالل 

لقائه اأع�ساء جمل�ص الوزراء للبدء يف ور�ص العمل من اأجل حتديد الآليات 

والأولويات التي �ست�سكل التطلعات امل�ستقبلية للعمل احلكومي، لفًتا اإىل 

اأهمية م�ساعفة اجلهود وتكثيفها نحو موا�سلة تنفيذ ما تبقى من برنامج 

ذات  احلكومية  للربامج  املوحد  الإطار  برامج  واإجناز  احلايل  احلكومة 

الأولوية مبا يحقق اخلري والنماء للوطن واملواطن.

�حلكومية �خلــدمــة  حت�صني  يف  ت�صهم  فــر�ــش  �إىل  �لــتــحــديــات  حتــويــل 

نائب امللك ويل العهد لدى لقائه اأع�ضاء جمل�س الوزراء

يف جولة ميد�نية مبركز �لبالد �لقدمي �ل�صحي.. وزيرة �ل�صحة: 

رفــــــع م�صتــــوى �خلدمـــــات �ل�صحيـــــة
اأكدت د. جليلة ال�سيد جواد وزيرة ال�سحة موا�سلة 

اخلدمات  مب�ستوى  لالرتقاء  وم�ساعفتها  اجلهود 

ال�سحية املقدمة جلميع املواطنني يف حمافظات البحرين 

كافة مبا ي�سهم يف دعم اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة 

املو�سوعة  اخلطط  ووفق  املعظم،  البالد  ملك  بقيادة 

لتطوير القطاع ال�سحي �سمن جهود ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.

امليدانية  الزيارة  خالل  ال�سحة،  وزيرة  واأ�سارت 

التي قامت بها اإىل مركز البالد القدمي ال�سحي لالطالع 

متابعة  اإطار  يف  املركز  تو�سعة  م�ستجدات  اآخر  على 

الوزارة  حر�ص  اإىل  الذاتي،  الت�سيري  م�سروع  تطورات 

وال�سركاء  اجلهات  جميع  مع  امل�ستمر  التن�سيق  على 

اإجناز  وترية  لت�سريع  الواحد  البحرين  فريق  �سمن 

امل�ساريع ال�سحية بكفاءة عالية ومبا يعود بالنفع على 

املجتمع. وزيرة ال�ضحة يف جولة مبركز البالد القدمي

جانب من املومتر ال�ضحفي اأم�س

300 عمل م�صارك بح�صور مئات �لفنانني و�مل�صاركني

مهرجان �خلليج لالإذ�عة و�لتلفزيون ينطلق �ليوم
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�لتد�ول �لنقدي يرت�جع 8.7% يف 5 �أ�صهر

1.9 مليار �لتحويالت �ملالية �لإلكرتونية

�صلمان يدخل �ملناف�صة �لنتخابية ر�صمًيا

3 مر�صحني يف »�صاد�صة �ل�صمالية«

عبا�ص ر�سي:

عمليات  تراجع  ر�سمية  بيانات  اأظهرت 

من  النقدية  الأوراق  �سحب  النقدي  التداول 

بن�سبة  بن�سبة %8.7  الآيل  ال�سراف  اأجهزة 

التجزئة  بنوك  يف  �سهري  اأ�سا�ص  على 

وقت  يف  املن�سرم،  مايو  خالل  املحلية 

منًوا  الإلكرتونية  املالية  التحويالت  ت�سهد 

�سريًعا وملحوًظا، مع ت�سارع عمليات الدفع 

املدفوعات  قيمة  جتاوزت  اإذ  الإلكرتوين 

بنمو  دينار  مليار  الـ1.99  الإلكرتونية 

49.4% على اأ�سا�ص �سنوي.

وك�سفت بيانات امل�سرف املركزي عن اأن 

من  الإلكرتونية  املالية  التحويالت  عمليات 

يناير حتى مايو 2022، جتاوزت الـ21.5 

مليون عملية، وت�ستحوذ عمليات الدفع عرب 

نظام »فوري بل�ص« على نحو 91.4% من 

عمليات التحويل النقدي.

اأبرار �سكري:

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأعلن 

الأيام-  �سحيفة  -وعرب  ر�سمًيا  النواب 

لالنتخابات  نف�سه  تر�سيح  اإعادة  عزمه 

النيابية القادمة، وذلك يف الدائرة ال�ساد�سة 

باملحافظة ال�سمالية.

وياأتي ذلك بعد اإعالن كل من ال�سحايف 

مو�سى  نادية  والنا�سطة  العايل  حممد 

املتناف�سني  عدد  ليكون  املناف�سة،  دخول 

 3 الآن  حتى  للدائرة  النيابي  املقعد  على 

مرت�سحني فقط.

النتخابات  يف  املقعد  على  وتناف�ص 

عبدالنبي  وا�ستطاع  مر�سحني،   8 ال�سابقة 

الأوىل،  اجلولة  منذ  الدائرة  ح�سم  �سلمان 

فيما  الأ�سوات،  من   %56.2 ح�سد  حيث 

املر�سحني  على  الأ�سوات  بقية  توزعت 

ال�سبعة الآخرين، مبا فيهم مناف�سه الأبرز 

اآنذاك البلدي ال�سابق عبداهلل عا�سور، والذي 

ح�سد 15.7% من الأ�سوات.

بقية  لي�سّجع  �سلمان  تر�ّسح  وياأتي 

تر�ّسحهم  اإعالن  على  الآخرين  النواب 

لالنتخابات، حيث مل يعلن حتى الآن �سوى 

5 نواب ر�سمًيا عزمهم الرت�ّسح.

09
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حمرر ال�سوؤون املحلية

وزارة  وكيل  بحر  عبدالرحمن  الدكتور  اأعلن 

عن  ام�ص-  �سحفي  موؤمتر  -يف  الإعالم  �سوؤون 

اليوم  والتلفزيون  لالإذاعة  اخلليج  مهرجان  انطالق 

التجمعات  اأكرب  البحرين، والذي يعد من  يف مملكة 

مبارك  جمري  قال  جانبه  من  اخلليجية.  الإعالمية 

القحطاين مدير عام جهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج اأن 

املهرجان �سي�سهد تناف�ص 300 عمل تلفزيوين وفني 

والنجوم  الفنانني  مئات  ي�سارك  كما  اجلوائز،  على 

واإعالميني  بث  اإنتاج وقنوات  والإعالميني و�سركات 

06و�سحفيني.

تعزيز �لتعاون �لثنائي خلدمة �مل�صالح �مل�صرتكة

�لعاهل يتلقى ر�صالة خطية من �لرئي�ش �لرو�صي

»�ملالية« يف تقريرها عن �لربع �لأول لـ2022:

26% منو قطاع �لفنادق و�ملطاعم

تلّقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، ر�سالة خطية من فخامة 

رو�سيا  رئي�ص  بوتني  فالدميري  الرئي�ص 

الحتادية تتعلق بعالقات ال�سداقة الوثيقة 

فخامة  واأعرب  ال�سديقني.  البلدين  بني 

رئي�ص رو�سيا الحتادية عن عمق عالقات 

تعزيز  اإىل  وتطلّعه  البلدين،  بني  ال�سداقة 

خمتلف  يف  وتطويره  الثنائي  التعاون 

امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مبا  املجالت 

متمنًيا  ال�سديقني،  وال�سعبني  للبلدين 

جلاللة امللك املعظم دوام ال�سحة وال�سعادة 

التقدم  اطراد  و�سعبها  البحرين  وململكة 

والتطور يف ظل قيادة جاللته.

العام 2022  من  الأول  للربع  البحرين  ململكة  الف�سلي  القت�سادي  التقرير  اأظهر 

اليوم ت�سدر قطاع الفنادق واملطاعم من حيث الأداء بالأ�سعار الثابتة حمقًقا منًوا بن�سبة 

.%26.6

و�سهد القت�ساد منًوا بالأ�سعار اجلارية بن�سبة 19.7% على اأ�سا�ص �سنوي مدعوم 

بنمو القطاع النفطي بن�سبة 42.2% ومنو القطاع غري النفطي بن�سبة %16.2.

الرئي�س الرو�ضي جاللة امللك 
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موجًها بالبدء يف ور�ش عمل التطلعات امل�ستقبلية للعمل احلكومي.. نائب امللك ويل العهد: 

حتويل التحديات لفر�ش م�ستقبلية وحت�سني اخلدمة احلكومية ل�سالح املواطنني
حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

حا�سر  اأن  العهد  ويل  امللك  جاللة  نائب  خليفة  اآل 

يف  فرد  كل  يحملهما  وم�سوؤولية  اأمانة  الوطن  وم�ستقبل 

ما  كافة  املجالت  يف  مواقعهم  باختالف  البحرين  فريق 

اأهمية  مع  والنماء،  التطوير  م�ساعي  موا�سلة  ي�ستوجب 

وت�سريع  التنفيذ  عند  والإتقان  اجلودة  على  احلر�ص 

بروح  احلكومي  العمل  م�سارات  كل  يف  الإجناز  وترية 

�ساحب  ح�سرة  وتطلعات  روؤى  وفق  والبتكار  الإبداع 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

املر�سوم  الهدف  ال�سعي م�ستمر نحو  اإن  وقال �سموه 

املن�سودة  التنموية  البحرين  مملكة  تطلعات  لتحقيق 

وذلك  والعدالة،  والتناف�سية  ال�ستدامة  مبادئ  وفق 

التحديات  ليتم من خاللها حتويل  الواحد  الفريق  بروح 

اإىل فر�ص م�ستقبلية ت�سهم يف حت�سني م�ستويات اخلدمة 

ال�ستثمار  اأن  موؤكًدا  املواطنني،  ل�سالح  احلكومية 

احلقيقي للوطن هو ال�ستثمار يف املواطن دائًما واأبًدا.

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

الآليات  ا�ستعرا�ص  مت  حيث  الوزراء  جمل�ص  اأع�ساء 

احلكومي،  للعمل  امل�ستقبلية  التطلعات  لو�سع  املقرتحة 

حتديد  اأجل  من  العمل  ور�ص  يف  للبدء  �سموه  موجًها 

امل�ستقبلية  التطلعات  �ست�سكل  التي  والأولويات  الآليات 

اجلهود  م�ساعفة  اأهمية  اإىل  لفًتا  احلكومي،  للعمل 

برنامج  من  تبقى  ما  تنفيذ  موا�سلة  نحو  وتكثيفها 

للربامج  املوحد  الإطار  برامج  واإجناز  احلايل  احلكومة 

احلكومية ذات الأولوية مبا يحقق اخلري والنماء للوطن 

واملواطن.

ومن جانبهم، اأعرب اأع�ساء جمل�ص الوزراء عن بالغ 

جاللة  نائب  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم 

ومتابعة  حر�ص  من  يوليه  ما  على  العهد  ويل  امللك 

على  �سموه  معاهدين  كافة،  العمل  مل�سارات  م�ستمرة 

يرفد  مبا  املن�سودة  الأهداف  لتحقيق  العمل  موا�سلة 

م�سرية الوطن وفق طموحات جاللة امللك املعظم.

»املوؤيد« متّول تو�سعة مركز البالد القدمي ال�سحي.. وزيرة ال�سحة:

م�ساعفة اجلهود لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�سحية 
جليلة  الدكتورة  اأكدت 

ح�سن  ال�سيد  جواد  ال�سيد  بنت 

اجلهود  موا�سلة  ال�سحة  وزيرة 

مب�ستوى  لالرتقاء  وم�ساعفتها 

جلميع  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 

مملكة  حمافظات  كل  يف  املواطنني 

اأهداف  البحرين مبا ي�سهم يف دعم 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

املو�سوعة  اخلطط  ووفق  املعظم، 

�سمن  ال�سحي  القطاع  لتطوير 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة  جهود 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء.

واأ�سارت وزيرة ال�سحة، خالل 

بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارة 

ال�سحي  القدمي  البالد  مركز  اإىل 

م�ستجدات  اآخر  على  لالطالع 

متابعة  اإطار  يف  املركز  تو�سعة 

الذاتي،  الت�سيري  م�سروع  تطورات 

تطوير  على  احلكومة  حر�ص  اإىل 

يف  ال�سحية  واملرافق  املن�ساآت 

مبختلف  ال�سحية  املراكز  جميع 

بالدور  منوهًة  اململكة،  حمافظات 

القطاع  به  ي�سطلع  الذي  الكبري 

املدين  املجتمع  اخلا�ص وموؤ�س�سات 

التنمية  وجهود  م�ساعي  دعم  يف 

ال�سعيد  على  �سيما  ل  امل�ستدامة 

التي  باجلهود  م�سيدًة  ال�سحي، 

وعائ�سة  يو�سف  موؤ�س�سة  تبذلها 

املوؤيد لالأعمال اخلريية التي ت�سب 

يف تر�سيخ �سور التكافل املجتمعي، 

لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز 

اجلميع.

اأهمية  ال�سحة  وزيرة  وبّينت 

ال�سحي  للقطاع  الداعمة  املبادرات 

خدماته  منظومة  لتعزيز  والهادفة 

الوزارة  حر�ص  موؤكدًة  وجودتها، 

جميع  مع  امل�ستمر  التن�سيق  على 

فريق  �سمن  وال�سركاء  اجلهات 

وترية  لت�سريع  الواحد  البحرين 

بكفاءة  ال�سحية  امل�ساريع  اإجناز 

على  بالنفع  يعود  ومبا  عالية 

املجتمع.

يف  ال�سحة  وزيرة  رافق  وقد 

الوجيه  من  كل  امليدانية  الزيارة 

فاروق يو�سف املوؤيد والنائب اأحمد 

�سباح ال�سلوم رئي�ص اللجنة املالية 

النواب،  مبجل�ص  والقت�سادية 

وعدد  املوؤيد،  فاروق  هال  وال�سيدة 

الأعلى  املجل�ص  من  امل�سوؤولني  من 

ووزارة  ال�سحة  ووزارة  لل�سحة 

الأ�سغال. 

الدكتور  تقدم  جانبه،  ومن 

جمل�ص  رئي�ص  حممد  عبدالوهاب 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأمناء 

اإىل موؤ�س�سة  ال�سكر والتقدير  بوافر 

لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف 

اخلريية.

عبدالوهاب  الدكتور  واأو�سح 

�سي�سمل  امل�سروع  باأن  حممد 

املبنى  يف  الأق�سام  بع�ص  حتديث 

وغرف  املعاجلة،  ق�سم  مثل  احلايل 

ومنطقة  الطبية،  ال�ست�سارة 

التو�سعة،  اإىل  بالإ�سافة  الإدارة، 

يتكون  مبنى  اإن�ساء  ت�سمل  والتي 

اإجمالية  اأدوار ومب�ساحة  من ثالثة 

تبلغ حوايل 945 مرًتا مربًعا، حيث 

لالأ�سعة، وق�سم  اإن�ساء غرفة  �سيتم 

للعالج الطبيعي، وعيادة لالأ�سنان، 

امل�ساندة  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة 

الأخرى.  ومن جانبه، اأ�ساد رئي�ص 

اللجنة املالية والقت�سادية مبجل�ص 

النواب النائب اأحمد �سباح ال�سلوم 

تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 

وزارة ال�سحة عرب تقدمي اخلدمات 

للمواطنني  املتميزة  ال�سحية 

امل�ستمر  و�سعيها  واملقيمني، 

للتعاون مع ال�سلطة الت�سريعية مبا 

يعود باخلري على اجلميع. 

موؤ�س�سة  اأّن  بالذكر  اجلدير 

لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف 

عيني  بترّبع  تقّدمت  قد  اخلريية 

القدمي  البالد  مركز  لتو�سعة 

م�سروع  بتمويل  والتكفل  ال�سحي، 

�سمن  املركز  وحتديث  التو�سعة 

مبادراتها املجتمعية النوعية بقيمة 

بلغت نحو 600 األف دينار.

وزيرة ال�سحة ت�ستعر�ش اأوجه التعاون مع 

»الأعلى لل�سحة« و»امل�ست�سفيات احلكومية«

ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

جواد ال�سيد ح�سن وزيرة ال�سحة العزم 

على موا�سلة تعزيز التقدم الذي ي�سهده 

البحرين  مملكة  يف  ال�سحي  القطاع 

باأهمية  منوهًة  امل�ستويات،  خمتلف  على 

ال�سركاء  جميع  بني  امل�سرتك  التن�سيق 

املنظومة  يف  البحرين  فريق  اأع�ساء  من 

التطلعات  حتقيق  اأجل  من  ال�سحية 

يعود  مبا  املهم  القطاع  لهذا  املن�سودة 

بالنفع على الوطن واملواطن.

الوزيرة،  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

الرئي�ص  الأن�ساري  حممد  اأحمد  للدكتور 

احلكومية،  للم�ست�سفيات  التنفيذي 

واإبراهيم النواخذة الأمني العام للمجل�ص 

من  عدد  بح�سور  لل�سحة،  الأعلى 

وذلك  ال�سحي،  القطاع  يف  امل�سوؤولني 

القائم  التعاون  م�سارات  ل�ستعرا�ص 

و�سبل تطويره.

الذي يقوم  بالدور  الوزيرة  واأ�سادت 

تطوير  يف  لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  به 

انطالًقا  ياأتي  والذي  ال�سحية،  املنظومة 

من التوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ملك البالد املعظم، واملتابعة امل�ستمرة من 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص  حمد 

اخلدمات  تطوير  نحو  �سعًيا  الوزراء، 

البحرين  مملكة  يف  املقدمة  ال�سحية 

وا�ستدامة  كفاءتها  زيادة  ي�سمن  مبا 

مواردها.

تطبيق  اأهمية  اإىل  الوزيرة  واأ�سارت 

يقوم  الذي  ال�سحي،  ال�سمان  برنامج 

برئا�سة  لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  عليه 

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 

وفّعال يف  اإيجابي  اأثر  من  له  ملا  خليفة، 

عالية  جودة  ذات  �سحية  خدمات  تقدمي 

اإعطاء اخليار للمواطن واملقيم  من خالل 

باختيار مقدمي اخلدمات ال�سحية، لفتًة 

التن�سيق والتعاون بني جميع  اأهمية  اإىل 

اجلهات ال�سحية يف هذا اجلانب.

الدرازي وزايد يبحثان التعاون بني »املوؤ�س�سة 

الوطنية« وجمل�ش النواب يف حقوق الإن�سان

الدرازي  اأحمد  املهند�ص علي  ا�ستقبل 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�ص 

النائب  زايد  اأحمد  علي  النائب  الإن�سان، 

حيث  النواب،  جمل�ص  لرئي�سة  الثاين 

ذات  املوا�سيع  من  عدد  ا�ستعرا�ص  مت 

بالإ�سافة  احلقوقي،  بال�ساأن  ال�سلة 

بني  امل�سرتك  التعاون  يف  ال�ستمرار  اإىل 

يخدم  مبا  النواب  وجمل�ص  املوؤ�س�سة 

تعزيز  خالل  من  واملقيمني  املواطنني 

على  والعمل  الإن�سان  حقوق  منظومة 

وتطويرها. بها  والنهو�ص  حمايتها 

تقديره  الدرازي عن خال�ص  واأعرب 

من  النواب  جمل�ص  اأع�ساء  ُيوليه  ملا 

بحقوق  املتعلقة  للموا�سيع  اهتمام 

مع  الدائم  تعاونهم  وعلى  الإن�سان، 

منظومة  بتحديث  يتعلق  فيما  املوؤ�س�سة 

يواكب  مبــا  والت�سريعات  القوانني 

ومبا  املُ�ستدامة،  التنمية  متطلّبات 

املطبقة يف  الدولية  املعايري  يتما�سى مع 

ال�ساأن. هذا 

خالل م�ساركته يف اجتماع »وزراء الزراعة«.. املبارك:

 ن�ساند العمل اخلليجي امل�سرتك مبا يدعم الأمن الغذائي
والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  اأكد 

الوزارة  دعم  املبارك  نا�سر  بن  وائل  املهند�ص 

ويل  بقيادة  املوقرة  احلكومة  من  وبتوجيهات 

ال�سمو  �ساحب  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، للعمل 

النهو�ص  يف  ي�سهم  مبا  امل�سرتك  اخلليجي 

الغذائي. الأمن  مبلف 

الأ�سقاء  البحرين تقف مع  اإن مملكة  وقال 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف م�ساندة 

تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  والربامج  املبادرات 

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  لقطاعات  رافًدا 

وانطالًقا  اململكة  اأن  اإىل  لفًتا  واحليوانية، 

على  حتر�ص  املوقرة  احلكومة  توجيهات  من 

والرثوة  الزراعة  يف  احلديثة  النظم  اإدخال 

يف  ي�سهم  مبا  احليواين  والقطاع  ال�سمكية 

هذه  م�ساهمة  وتعظيم  املحلي  الإنتاج  زيادة 

القطاعات يف رفع ن�سبة الكتفاء املحلي.

تروؤ�سه  جاء ذلك يف ت�سريح على هام�ص 

الوزارات  اجتماع  يف  البحرين  مملكة  لوفد 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  بالزراعة  املعنية 

لدول اخلليج العربية الذي عقد عرب الت�سال 

احليوانية،  الرثوة  وكيل  الوفد  و�سم  املرئي، 

القائم باأعمال وكيل الزراعة والرثوة البحرية 

امل�ساعد  والوكيل  ح�سن،  اأحمد  خالد  الدكتور 

حممد  عبدالعزيز  الدكتور  الزراعة  ل�سوؤون 

احليوانية  الرثوة  اإدارة  ومدير  عبدالكرمي، 

اإدارة الرثوة  اإبراهيم يو�سف، ومدير  الدكتور 

مكي. املهند�ص ح�سني جعفر  ال�سمكية 

مملكة  ترحيب  املبارك  املهند�ص  ونقل 

مثنًيا  الجتماع،  هذا  بانعقاد  البحرين 

العامة  الأمانة  تبذلها  التي  اجلهود  على 

العربية  واململكة  اخلليجي  التعاون  ملجل�ص 

لهذه  الرئا�سة  دولة  باعتبارها  ال�سعودية 

الدورة يف �سبيل الدفع قدًما بالعمل اخلليجي 

امل�سرتك. 

البنود  الوزراء  ناق�ص  الجتماع،  وخالل 

املدرجة على جدول اأعمال الجتماع، واتخذوا 

ب�ساأنها.  القرارات  جمموعة من 

املبارك يرتاأ�س وفد البحرين يف االجتماع
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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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موجًها بالبدء يف ور�ش عمل التطلعات امل�ستقبلية للعمل احلكومي.. نائب امللك ويل العهد: 

حتويل التحديات لفر�ش م�ستقبلية وحت�سني اخلدمة احلكومية ل�سالح املواطنني
حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

حا�سر  اأن  العهد  ويل  امللك  جاللة  نائب  خليفة  اآل 

يف  فرد  كل  يحملهما  وم�سوؤولية  اأمانة  الوطن  وم�ستقبل 

ما  كافة  املجالت  يف  مواقعهم  باختالف  البحرين  فريق 

اأهمية  مع  والنماء،  التطوير  م�ساعي  موا�سلة  ي�ستوجب 

وت�سريع  التنفيذ  عند  والإتقان  اجلودة  على  احلر�ص 

بروح  احلكومي  العمل  م�سارات  كل  يف  الإجناز  وترية 

�ساحب  ح�سرة  وتطلعات  روؤى  وفق  والبتكار  الإبداع 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

املر�سوم  الهدف  ال�سعي م�ستمر نحو  اإن  وقال �سموه 

املن�سودة  التنموية  البحرين  مملكة  تطلعات  لتحقيق 

وذلك  والعدالة،  والتناف�سية  ال�ستدامة  مبادئ  وفق 

التحديات  ليتم من خاللها حتويل  الواحد  الفريق  بروح 

اإىل فر�ص م�ستقبلية ت�سهم يف حت�سني م�ستويات اخلدمة 

ال�ستثمار  اأن  موؤكًدا  املواطنني،  ل�سالح  احلكومية 

احلقيقي للوطن هو ال�ستثمار يف املواطن دائًما واأبًدا.

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

الآليات  ا�ستعرا�ص  مت  حيث  الوزراء  جمل�ص  اأع�ساء 

احلكومي،  للعمل  امل�ستقبلية  التطلعات  لو�سع  املقرتحة 

حتديد  اأجل  من  العمل  ور�ص  يف  للبدء  �سموه  موجًها 

امل�ستقبلية  التطلعات  �ست�سكل  التي  والأولويات  الآليات 

اجلهود  م�ساعفة  اأهمية  اإىل  لفًتا  احلكومي،  للعمل 

برنامج  من  تبقى  ما  تنفيذ  موا�سلة  نحو  وتكثيفها 

للربامج  املوحد  الإطار  برامج  واإجناز  احلايل  احلكومة 

احلكومية ذات الأولوية مبا يحقق اخلري والنماء للوطن 

واملواطن.

ومن جانبهم، اأعرب اأع�ساء جمل�ص الوزراء عن بالغ 

جاللة  نائب  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم 

ومتابعة  حر�ص  من  يوليه  ما  على  العهد  ويل  امللك 

على  �سموه  معاهدين  كافة،  العمل  مل�سارات  م�ستمرة 

يرفد  مبا  املن�سودة  الأهداف  لتحقيق  العمل  موا�سلة 

م�سرية الوطن وفق طموحات جاللة امللك املعظم.

»املوؤيد« متّول تو�سعة مركز البالد القدمي ال�سحي.. وزيرة ال�سحة:

م�ساعفة اجلهود لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�سحية 
جليلة  الدكتورة  اأكدت 

ح�سن  ال�سيد  جواد  ال�سيد  بنت 

اجلهود  موا�سلة  ال�سحة  وزيرة 

مب�ستوى  لالرتقاء  وم�ساعفتها 

جلميع  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 

مملكة  حمافظات  كل  يف  املواطنني 

اأهداف  البحرين مبا ي�سهم يف دعم 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

املو�سوعة  اخلطط  ووفق  املعظم، 

�سمن  ال�سحي  القطاع  لتطوير 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة  جهود 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء.

واأ�سارت وزيرة ال�سحة، خالل 

بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارة 

ال�سحي  القدمي  البالد  مركز  اإىل 

م�ستجدات  اآخر  على  لالطالع 

متابعة  اإطار  يف  املركز  تو�سعة 

الذاتي،  الت�سيري  م�سروع  تطورات 

تطوير  على  احلكومة  حر�ص  اإىل 

يف  ال�سحية  واملرافق  املن�ساآت 

مبختلف  ال�سحية  املراكز  جميع 

بالدور  منوهًة  اململكة،  حمافظات 

القطاع  به  ي�سطلع  الذي  الكبري 

املدين  املجتمع  اخلا�ص وموؤ�س�سات 

التنمية  وجهود  م�ساعي  دعم  يف 

ال�سعيد  على  �سيما  ل  امل�ستدامة 

التي  باجلهود  م�سيدًة  ال�سحي، 

وعائ�سة  يو�سف  موؤ�س�سة  تبذلها 

املوؤيد لالأعمال اخلريية التي ت�سب 

يف تر�سيخ �سور التكافل املجتمعي، 

لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز 

اجلميع.

اأهمية  ال�سحة  وزيرة  وبّينت 

ال�سحي  للقطاع  الداعمة  املبادرات 

خدماته  منظومة  لتعزيز  والهادفة 

الوزارة  حر�ص  موؤكدًة  وجودتها، 

جميع  مع  امل�ستمر  التن�سيق  على 

فريق  �سمن  وال�سركاء  اجلهات 

وترية  لت�سريع  الواحد  البحرين 

بكفاءة  ال�سحية  امل�ساريع  اإجناز 

على  بالنفع  يعود  ومبا  عالية 

املجتمع.

يف  ال�سحة  وزيرة  رافق  وقد 

الوجيه  من  كل  امليدانية  الزيارة 

فاروق يو�سف املوؤيد والنائب اأحمد 

�سباح ال�سلوم رئي�ص اللجنة املالية 

النواب،  مبجل�ص  والقت�سادية 

وعدد  املوؤيد،  فاروق  هال  وال�سيدة 

الأعلى  املجل�ص  من  امل�سوؤولني  من 

ووزارة  ال�سحة  ووزارة  لل�سحة 

الأ�سغال. 

الدكتور  تقدم  جانبه،  ومن 

جمل�ص  رئي�ص  حممد  عبدالوهاب 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأمناء 

اإىل موؤ�س�سة  ال�سكر والتقدير  بوافر 

لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف 

اخلريية.

عبدالوهاب  الدكتور  واأو�سح 

�سي�سمل  امل�سروع  باأن  حممد 

املبنى  يف  الأق�سام  بع�ص  حتديث 

وغرف  املعاجلة،  ق�سم  مثل  احلايل 

ومنطقة  الطبية،  ال�ست�سارة 

التو�سعة،  اإىل  بالإ�سافة  الإدارة، 

يتكون  مبنى  اإن�ساء  ت�سمل  والتي 

اإجمالية  اأدوار ومب�ساحة  من ثالثة 

تبلغ حوايل 945 مرًتا مربًعا، حيث 

لالأ�سعة، وق�سم  اإن�ساء غرفة  �سيتم 

للعالج الطبيعي، وعيادة لالأ�سنان، 

امل�ساندة  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة 

الأخرى.  ومن جانبه، اأ�ساد رئي�ص 

اللجنة املالية والقت�سادية مبجل�ص 

النواب النائب اأحمد �سباح ال�سلوم 

تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 

وزارة ال�سحة عرب تقدمي اخلدمات 

للمواطنني  املتميزة  ال�سحية 

امل�ستمر  و�سعيها  واملقيمني، 

للتعاون مع ال�سلطة الت�سريعية مبا 

يعود باخلري على اجلميع. 

موؤ�س�سة  اأّن  بالذكر  اجلدير 

لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف 

عيني  بترّبع  تقّدمت  قد  اخلريية 

القدمي  البالد  مركز  لتو�سعة 

م�سروع  بتمويل  والتكفل  ال�سحي، 

�سمن  املركز  وحتديث  التو�سعة 

مبادراتها املجتمعية النوعية بقيمة 

بلغت نحو 600 األف دينار.

وزيرة ال�سحة ت�ستعر�ش اأوجه التعاون مع 

»الأعلى لل�سحة« و»امل�ست�سفيات احلكومية«

ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

جواد ال�سيد ح�سن وزيرة ال�سحة العزم 

على موا�سلة تعزيز التقدم الذي ي�سهده 

البحرين  مملكة  يف  ال�سحي  القطاع 

باأهمية  منوهًة  امل�ستويات،  خمتلف  على 

ال�سركاء  جميع  بني  امل�سرتك  التن�سيق 

املنظومة  يف  البحرين  فريق  اأع�ساء  من 

التطلعات  حتقيق  اأجل  من  ال�سحية 

يعود  مبا  املهم  القطاع  لهذا  املن�سودة 

بالنفع على الوطن واملواطن.

الوزيرة،  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

الرئي�ص  الأن�ساري  حممد  اأحمد  للدكتور 

احلكومية،  للم�ست�سفيات  التنفيذي 

واإبراهيم النواخذة الأمني العام للمجل�ص 

من  عدد  بح�سور  لل�سحة،  الأعلى 

وذلك  ال�سحي،  القطاع  يف  امل�سوؤولني 

القائم  التعاون  م�سارات  ل�ستعرا�ص 

و�سبل تطويره.

الذي يقوم  بالدور  الوزيرة  واأ�سادت 

تطوير  يف  لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  به 

انطالًقا  ياأتي  والذي  ال�سحية،  املنظومة 

من التوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ملك البالد املعظم، واملتابعة امل�ستمرة من 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص  حمد 

اخلدمات  تطوير  نحو  �سعًيا  الوزراء، 

البحرين  مملكة  يف  املقدمة  ال�سحية 

وا�ستدامة  كفاءتها  زيادة  ي�سمن  مبا 

مواردها.

تطبيق  اأهمية  اإىل  الوزيرة  واأ�سارت 

يقوم  الذي  ال�سحي،  ال�سمان  برنامج 

برئا�سة  لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  عليه 

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 

وفّعال يف  اإيجابي  اأثر  من  له  ملا  خليفة، 

عالية  جودة  ذات  �سحية  خدمات  تقدمي 

اإعطاء اخليار للمواطن واملقيم  من خالل 

باختيار مقدمي اخلدمات ال�سحية، لفتًة 

التن�سيق والتعاون بني جميع  اأهمية  اإىل 

اجلهات ال�سحية يف هذا اجلانب.

الدرازي وزايد يبحثان التعاون بني »املوؤ�س�سة 

الوطنية« وجمل�ش النواب يف حقوق الإن�سان

الدرازي  اأحمد  املهند�ص علي  ا�ستقبل 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�ص 

النائب  زايد  اأحمد  علي  النائب  الإن�سان، 

حيث  النواب،  جمل�ص  لرئي�سة  الثاين 

ذات  املوا�سيع  من  عدد  ا�ستعرا�ص  مت 

بالإ�سافة  احلقوقي،  بال�ساأن  ال�سلة 

بني  امل�سرتك  التعاون  يف  ال�ستمرار  اإىل 

يخدم  مبا  النواب  وجمل�ص  املوؤ�س�سة 

تعزيز  خالل  من  واملقيمني  املواطنني 

على  والعمل  الإن�سان  حقوق  منظومة 

وتطويرها. بها  والنهو�ص  حمايتها 

تقديره  الدرازي عن خال�ص  واأعرب 

من  النواب  جمل�ص  اأع�ساء  ُيوليه  ملا 

بحقوق  املتعلقة  للموا�سيع  اهتمام 

مع  الدائم  تعاونهم  وعلى  الإن�سان، 

منظومة  بتحديث  يتعلق  فيما  املوؤ�س�سة 

يواكب  مبــا  والت�سريعات  القوانني 

ومبا  املُ�ستدامة،  التنمية  متطلّبات 

املطبقة يف  الدولية  املعايري  يتما�سى مع 

ال�ساأن. هذا 

خالل م�ساركته يف اجتماع »وزراء الزراعة«.. املبارك:

 ن�ساند العمل اخلليجي امل�سرتك مبا يدعم الأمن الغذائي
والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  اأكد 

الوزارة  دعم  املبارك  نا�سر  بن  وائل  املهند�ص 

ويل  بقيادة  املوقرة  احلكومة  من  وبتوجيهات 

ال�سمو  �ساحب  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، للعمل 

النهو�ص  يف  ي�سهم  مبا  امل�سرتك  اخلليجي 

الغذائي. الأمن  مبلف 

الأ�سقاء  البحرين تقف مع  اإن مملكة  وقال 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف م�ساندة 

تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  والربامج  املبادرات 

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  لقطاعات  رافًدا 

وانطالًقا  اململكة  اأن  اإىل  لفًتا  واحليوانية، 

على  حتر�ص  املوقرة  احلكومة  توجيهات  من 

والرثوة  الزراعة  يف  احلديثة  النظم  اإدخال 

يف  ي�سهم  مبا  احليواين  والقطاع  ال�سمكية 

هذه  م�ساهمة  وتعظيم  املحلي  الإنتاج  زيادة 

القطاعات يف رفع ن�سبة الكتفاء املحلي.

تروؤ�سه  جاء ذلك يف ت�سريح على هام�ص 

الوزارات  اجتماع  يف  البحرين  مملكة  لوفد 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  بالزراعة  املعنية 

لدول اخلليج العربية الذي عقد عرب الت�سال 

احليوانية،  الرثوة  وكيل  الوفد  و�سم  املرئي، 

القائم باأعمال وكيل الزراعة والرثوة البحرية 

امل�ساعد  والوكيل  ح�سن،  اأحمد  خالد  الدكتور 

حممد  عبدالعزيز  الدكتور  الزراعة  ل�سوؤون 

احليوانية  الرثوة  اإدارة  ومدير  عبدالكرمي، 

اإدارة الرثوة  اإبراهيم يو�سف، ومدير  الدكتور 

مكي. املهند�ص ح�سني جعفر  ال�سمكية 

مملكة  ترحيب  املبارك  املهند�ص  ونقل 

مثنًيا  الجتماع،  هذا  بانعقاد  البحرين 

العامة  الأمانة  تبذلها  التي  اجلهود  على 

العربية  واململكة  اخلليجي  التعاون  ملجل�ص 

لهذه  الرئا�سة  دولة  باعتبارها  ال�سعودية 

الدورة يف �سبيل الدفع قدًما بالعمل اخلليجي 

امل�سرتك. 

البنود  الوزراء  ناق�ص  الجتماع،  وخالل 

املدرجة على جدول اأعمال الجتماع، واتخذوا 

ب�ساأنها.  القرارات  جمموعة من 

املبارك يرتاأ�س وفد البحرين يف االجتماع

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12127/pdf/INAF_20220621005805359.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
https://www.alayam.com/online/local/966425/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 مشروع التوسعة بـ600 ألف دينار يتضمن إنشاء 
مبنى للخدمات الصحية على مساحة 945 مترًا مربعًا

استعرضت التعاون مع »األعلى للصحة« والمستشفيات الحكومية

 وزيرة الصحة: أهمية التنسيق بين جميع 
الجهات بشأن تطبيق برنامج الضمان الصحي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع 
الصح��ي في البحرين على مختلف المس��تويات، 
منوهًة بأهمية التنس��يق المش��ترك بين جميع 
الشركاء من أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحي��ة من أجل تحقيق التطلعات المنش��ودة 
لهذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الوطن 

والمواطن.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال الوزي��رة، الرئي��س 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور 
أحمد محّمد األنص��اري، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهيم النواخ��ذة، بحضور عدد 
م��ن المس��ؤولين في القط��اع الصح��ي، وذلك 
الس��تعراض مس��ارات التع��اون القائم وس��بل 

تطويره.
وأش��ادت بالدور الذي يق��وم به المجلس األعلى 
للصحة ف��ي تطوير المنظوم��ة الصحية؛ والذي 
يأتي انطاقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، س��عًيا نح��و تطوير 
الخدم��ات الصحية المقدمة في مملكة البحرين 

بما يضمن زيادة كفاءتها واستدامة مواردها.
وأش��ارت الوزي��رة إلى أهمي��ة تطبي��ق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، ال��ذي يقوم علي��ه المجلس 

األعل��ى للصحة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، لما ل��ه من أثر 
إيجابي وفّع��ال في تقديم خدم��ات صحية ذات 
ج��ودة عالية من خ��ال إعطاء الخي��ار للمواطن 
والمقي��م باختيار مقدم��ي الخدم��ات الصحية، 
الفتًة إلى أهمية التنس��يق والتعاون بين جميع 

الجهات الصحية في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز 
أواصر العمل في جميع المجاالت الصحية، منوهًا 
إلى حرص المستش��فيات الحكومي��ة على بذل 

الجهود المخلصة في س��بيل تعزي��ز التكاملية 
بين األط��راف المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز 
المش��اريع  مس��تجدات  ومتابع��ة  العاق��ات 
المش��تركة إل��ى جان��ب اس��تعراض اإلنجازات 
والمس��تجدات والتحدي��ات والحل��ول المقترحة 
الخاص��ة بالمبادرات والمش��اريع المس��تقبلية، 

ومن ضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني.
وف��ي ختام اللق��اء، أعرب الحضور عن ش��كرهم 
وتقديره��م لوزيرة الصح��ة، مهنئين بحصولها 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية بتعيينه��ا وزيرًة 

للصحة، ومتمنين لها النجاح في مهامها.

لدى تفقدها مشروع توسعة مركز البالد القديم الصحي 

 جليلة السيد: مضاعفة الجهود 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد مواصلة 
الجه��ود ومضاعفته��ا لارتق��اء بمس��توى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين 
في كاف��ة محافظ��ات مملك��ة البحرين بما 
يس��هم في دعم أهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، ووفق الخطط الموضوعة لتطوير 
القط��اع الصح��ي ضم��ن جه��ود الحكوم��ة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأش��ارت الوزيرة، خال زيارة ميدانية قامت 
بها إلى مركز الباد القديم الصحي لاطاع 
على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار 
متابعة تطورات مش��روع التس��يير الذاتي، 
إلى ح��رص الحكومة على تطوير المنش��آت 
والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية 
بمختلف محافظات المملكة، منوهًة بالدور 
الكبي��ر ال��ذي يضطلع ب��ه القط��اع الخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني لدعم مساعي 
وجه��ود التنمية المس��تدامة ال س��يما على 
الصعيد الصحي، مش��يدًة بجهود مؤسس��ة 
يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
الت��ي تص��ب ف��ي ترس��يخ ص��ور التكاف��ل 
المجتمعي وتعزيز المس��ؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينت أهمي��ة المب��ادرات الداعمة للقطاع 
الصحي والهادف��ة لتعزيز منظومة خدماته 
وجودتها، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق 
المستمر مع جميع الجهات والشركاء ضمن 
فري��ق البحرين الواحد لتس��ريع وتيرة إنجاز 
المش��اريع الصحية بكفاءة عالية وبما يعود 
بالنف��ع على المجتمع. وراف��ق وزيرة الصحة 
في الزي��ارة الميدانية كل من الوجيه فاروق 
المؤيد والنائب أحمد السلوم، والسيدة ها 
المؤيد، وعدد من المسؤولين من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة األشغال.
م��ن جانب��ه، تق��دم رئي��س مجل��س أمناء 
الرعاية الصحية األولي��ة عبدالوهاب محمد 
بوافر الش��كر والتقدير إلى مؤسس��ة يوسف 

وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، منوهًا 
بإس��هامات المؤسس��ة ف��ي دع��م القطاع 
الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا 
الحرص الذي توليه الرعاية الصحية األولية 
لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحية في 

جميع المراكز الصحية.
وأوض��ح ب��أن المش��روع سيش��مل تحديث 
بعض األقس��ام ف��ي المبن��ى الحال��ي مثل 
قس��م المعالجة، وغرف االستش��ارة الطبية، 
ومنطق��ة اإلدارة، باإلضافة إلى التوس��عة، 
والتي تشمل إنش��اء مبنى يتكون من ثاثة 
أدوار وبمس��احة إجمالية تبل��غ حوالي 945 
مترًا مربعًا، حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وقس��م للعاج الطبيعي، وعيادة لألس��نان، 

باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.
من جانبه، أش��اد النائب الس��لوم بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة عبر تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة المتمي��زة للمواطني��ن 

والمقيمين، وس��عيها المستمر للتعاون مع 
الس��لطة التش��ريعية بما يعود بالخير على 
الجمي��ع، مثمن��ا الدعم المتواص��ل من قبل 
مؤسسة يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعمال 
الخيري��ة والتي تبرع��ت بأعمال التوس��عة 
التي ستش��هد إضافة العدي��د من المرافق 
الجديدة، والتوس��عة للعديد من األقس��ام 
بما يطور جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

الجدير بالذكر أّن مؤسس��ة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيري��ة قد تقدمت بتبرع 
عيني لتوس��عة مركز الباد القديم الصحي، 
والتكفل بتمويل مشروع التوسعة وتحديث 
المركز ضمن مبادراتها المجتمعية النوعية 
بقيم��ة بلغ��ت نح��و 600 ألف دين��ار، وذلك 
ضمن اتفاقي��ة ُأبرمت بين الرعاية الصحية 
األولية ومؤسس��ة يوسف وعائش��ة المؤيد 
لألعم��ال الخيري��ة لتوس��عة مرك��ز الب��اد 

القديم الصحي.

وزيرة الصحة: »المهن الصحية« شريٌك أساسي بفريق البحرين
أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، بالدور 
الهام الذي تقوم ب��ه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية في جميع مسارات تقديم الخدمات 
الصحية، من خال لعب دوٍر فاعل في ترسيخ الماءمة 
أفض��ل  وف��ق  والس��امة،  والكف��اءة  واالس��تمرارية 
المعايير، منوهًة باس��تكمال الهيئ��ة عملية التحول 
اإللكترون��ي بكاف��ة إج��راءات تراخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة ف��ي إط��ار الجه��ود الحكومي��ة الرامية نحو 
تيس��ير اإلجراءات وتعزيز فاعلي��ة الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، تنفي��ذًا ل��رؤى وتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��اد المعّظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خال استقبال الوزيرة الرئيسة التنفيذية للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة  
مري��م عذبي الجاهمة، بحض��ور وكيل ال��وزارة الدكتور 

وليد خليفة المانع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخ��ال اللق��اء، تم بحث واس��تعراض ع��دد من أهم 
الموضوع��ات الت��ي تص��ب تج��اه تعزي��ز التع��اون 
والتنس��يق بين الجانبين بما يضم��ن تعزيز إجراءات 
الرقاب��ة الصحي��ة وتقييم المؤسس��ات الصحية وفق 
أح��دث األنظم��ة والمعايي��ر المعتمدة ف��ي مجاالت 

الصحة العامة.
وأكدت وزيرة الصحة على أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية شريك أساسي بالمنظومة 
الصحية ضمن فريق البحرين الواحد، وتلعب دور مهم 
في تطبيق العديد من األهداف االستراتيجية للقطاع 
الصح��ي، خصوص��ًا فيم��ا يتعلق بمواصلة تحس��ين 
مس��توى كفاءة خدم��ات الرعاية الصحي��ة المقدمة 

بالمملكة ومطابقتها لمعايير الجودة والسامة.
وم��ن جهتها، هن��أت الدكتورة الجاهم��ة الدكتورة 
جليلة بنت الس��يد جواد السيد حس��ن بمناسبة نيلها 
الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه��ا وزي��رًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والس��داد في مس��ؤولياتها 

الجديدة.

مركز الطبيب التخصصي ينال 
»االعتماد الذهبي« في رعاية 

المرضى والمراجعين
نال مرك��ز »الطبيب التخصص��ي«، وهو أحد أكب��ر المراكز 
الطبية التخصصية في البحرين، شهادة »االعتماد الذهبي« 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية 
الت��ي تنال ه��ذا االعتم��اد الموث��وق دوليا، وبم��ا يعكس 
االلتزام الراس��خ ل��دى إدارة المركز بتقدي��م خدمات رعاية 
صحي��ة للمراجعين والمرض��ى تلب��ي احتياجاتهم وتحقق 

رضاهم الكامل، ووفقًا ألفضل المعايير العالمية.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز الطبي��ب التخصصي، 
الدكت��ور س��امر درويش، ع��ن الفخر لك��ون المركز جاء في 
ص��دارة المراكز الصحية والطبية الت��ي أخذت على عاتقها 
االرتقاء بعملها بما ياقي المعايير النوعية التي وضعتها 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية وفقًا 
ألفض��ل المراجع العالمية، مثمنًا العمل النوعي الذي تقوم 
به الهيئة برئاس��ة الدكتورة مريم الجاهمة وفريق عملها 
المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوهًا 
أيض��ًا بالجه��ود التي بذلته��ا فرق العمل ف��ي المركز من 
أطب��اء ومس��اعدين وفنيين وإداريين من أج��ل الوصول إلى 

هذا اإلنجاز.
وقال »من خال هذا االعتماد نؤكد مجددًا حرصنا على دعم 
جهود تطوير القطاع الصح��ي والطبي في مملكة البحرين 
وفق��ًا لأله��داف الطموح��ة الت��ي وضعتها االس��تراتيجية 
الوطني��ة للصحة، إضافة إلى تش��جيع الس��ياحة العاجية، 
وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني 
ككل بج��ودة وس��امة الرعاية الصحي��ة المقدمة من قبل 
مرك��ز الطبي��ب التخصصي«، مؤك��دًا في الوق��ت ذاته أن 
الحص��ول على االعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما 
رحل��ة يواصل القائم��ون على المركز الس��ير فيها ومواكبة 
أفض��ل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باس��تمرار، 
حفاظ��ًا على ري��ادة وتميز مرك��ز الطبي��ب التخصصي في 

البحرين.
يش��ار إلى أن مرك��ز الطبيب التخصص��ي انطلق في مملكة 
البحري��ن ف��ي العام 2013 ليتوس��ع في الس��نوات الاحقة 
مس��تفيدًا من تط��ور قطاع خدم��ات الرعاي��ة الصحية في 
المملكة ويصبح واحدًا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف 
إل��ى خدماته في مجال طب األس��نان مختلف االختصاصات 
الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز 
م��ن خ��ال فرعين حالي��ًا في كل م��ن س��لماباد والمحرق، 
وتش��مل خطة التوس��ع إط��اق فرعين آخرين ف��ي كل من 

المحافظة الجنوبية والشمالية.

دراسة تؤكد فاعلية 
 »باكسولوفيد« عن طريق 

الفم لتقليل مضاعفات »كورونا«

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، أن دراس��ة حديث��ة تؤكد 
فاعلية دواء باكس��ولوفيد عن طري��ق الفم لتقليل مضاعفات 
فيروس كورونا وضد جميع المتحورات، ومنها المنتش��ر حاليًا 
أوميك��رون، موضحًا أن ال��دواء متوافر تحت إش��راف طبي في 

المستشفى الدولي.
يذك��ر أن البحري��ن وافق��ت عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير من العام 
الحال��ي، ودواء باكس��لوفيد أول دواء يؤخ��ذ ع��ن طريق الفم 

لعاج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العــدد 6037   |  الثالثــاء 22 ذو القعدة 1443هـــ  |  Tue 21 Jun 2022أخبار الوطن

 مشروع التوسعة بـ600 ألف دينار يتضمن إنشاء 
مبنى للخدمات الصحية على مساحة 945 مترًا مربعًا

استعرضت التعاون مع »األعلى للصحة« والمستشفيات الحكومية

 وزيرة الصحة: أهمية التنسيق بين جميع 
الجهات بشأن تطبيق برنامج الضمان الصحي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع 
الصح��ي في البحرين على مختلف المس��تويات، 
منوهًة بأهمية التنس��يق المش��ترك بين جميع 
الشركاء من أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحي��ة من أجل تحقيق التطلعات المنش��ودة 
لهذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الوطن 

والمواطن.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال الوزي��رة، الرئي��س 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور 
أحمد محّمد األنص��اري، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهيم النواخ��ذة، بحضور عدد 
م��ن المس��ؤولين في القط��اع الصح��ي، وذلك 
الس��تعراض مس��ارات التع��اون القائم وس��بل 

تطويره.
وأش��ادت بالدور الذي يق��وم به المجلس األعلى 
للصحة ف��ي تطوير المنظوم��ة الصحية؛ والذي 
يأتي انطاقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، س��عًيا نح��و تطوير 
الخدم��ات الصحية المقدمة في مملكة البحرين 

بما يضمن زيادة كفاءتها واستدامة مواردها.
وأش��ارت الوزي��رة إلى أهمي��ة تطبي��ق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، ال��ذي يقوم علي��ه المجلس 

األعل��ى للصحة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، لما ل��ه من أثر 
إيجابي وفّع��ال في تقديم خدم��ات صحية ذات 
ج��ودة عالية من خ��ال إعطاء الخي��ار للمواطن 
والمقي��م باختيار مقدم��ي الخدم��ات الصحية، 
الفتًة إلى أهمية التنس��يق والتعاون بين جميع 

الجهات الصحية في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز 
أواصر العمل في جميع المجاالت الصحية، منوهًا 
إلى حرص المستش��فيات الحكومي��ة على بذل 

الجهود المخلصة في س��بيل تعزي��ز التكاملية 
بين األط��راف المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز 
المش��اريع  مس��تجدات  ومتابع��ة  العاق��ات 
المش��تركة إل��ى جان��ب اس��تعراض اإلنجازات 
والمس��تجدات والتحدي��ات والحل��ول المقترحة 
الخاص��ة بالمبادرات والمش��اريع المس��تقبلية، 

ومن ضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني.
وف��ي ختام اللق��اء، أعرب الحضور عن ش��كرهم 
وتقديره��م لوزيرة الصح��ة، مهنئين بحصولها 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية بتعيينه��ا وزيرًة 

للصحة، ومتمنين لها النجاح في مهامها.

لدى تفقدها مشروع توسعة مركز البالد القديم الصحي 

 جليلة السيد: مضاعفة الجهود 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد مواصلة 
الجه��ود ومضاعفته��ا لارتق��اء بمس��توى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين 
في كاف��ة محافظ��ات مملك��ة البحرين بما 
يس��هم في دعم أهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، ووفق الخطط الموضوعة لتطوير 
القط��اع الصح��ي ضم��ن جه��ود الحكوم��ة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأش��ارت الوزيرة، خال زيارة ميدانية قامت 
بها إلى مركز الباد القديم الصحي لاطاع 
على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار 
متابعة تطورات مش��روع التس��يير الذاتي، 
إلى ح��رص الحكومة على تطوير المنش��آت 
والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية 
بمختلف محافظات المملكة، منوهًة بالدور 
الكبي��ر ال��ذي يضطلع ب��ه القط��اع الخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني لدعم مساعي 
وجه��ود التنمية المس��تدامة ال س��يما على 
الصعيد الصحي، مش��يدًة بجهود مؤسس��ة 
يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
الت��ي تص��ب ف��ي ترس��يخ ص��ور التكاف��ل 
المجتمعي وتعزيز المس��ؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينت أهمي��ة المب��ادرات الداعمة للقطاع 
الصحي والهادف��ة لتعزيز منظومة خدماته 
وجودتها، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق 
المستمر مع جميع الجهات والشركاء ضمن 
فري��ق البحرين الواحد لتس��ريع وتيرة إنجاز 
المش��اريع الصحية بكفاءة عالية وبما يعود 
بالنف��ع على المجتمع. وراف��ق وزيرة الصحة 
في الزي��ارة الميدانية كل من الوجيه فاروق 
المؤيد والنائب أحمد السلوم، والسيدة ها 
المؤيد، وعدد من المسؤولين من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة األشغال.
م��ن جانب��ه، تق��دم رئي��س مجل��س أمناء 
الرعاية الصحية األولي��ة عبدالوهاب محمد 
بوافر الش��كر والتقدير إلى مؤسس��ة يوسف 

وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، منوهًا 
بإس��هامات المؤسس��ة ف��ي دع��م القطاع 
الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا 
الحرص الذي توليه الرعاية الصحية األولية 
لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحية في 

جميع المراكز الصحية.
وأوض��ح ب��أن المش��روع سيش��مل تحديث 
بعض األقس��ام ف��ي المبن��ى الحال��ي مثل 
قس��م المعالجة، وغرف االستش��ارة الطبية، 
ومنطق��ة اإلدارة، باإلضافة إلى التوس��عة، 
والتي تشمل إنش��اء مبنى يتكون من ثاثة 
أدوار وبمس��احة إجمالية تبل��غ حوالي 945 
مترًا مربعًا، حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وقس��م للعاج الطبيعي، وعيادة لألس��نان، 

باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.
من جانبه، أش��اد النائب الس��لوم بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة عبر تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة المتمي��زة للمواطني��ن 

والمقيمين، وس��عيها المستمر للتعاون مع 
الس��لطة التش��ريعية بما يعود بالخير على 
الجمي��ع، مثمن��ا الدعم المتواص��ل من قبل 
مؤسسة يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعمال 
الخيري��ة والتي تبرع��ت بأعمال التوس��عة 
التي ستش��هد إضافة العدي��د من المرافق 
الجديدة، والتوس��عة للعديد من األقس��ام 
بما يطور جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

الجدير بالذكر أّن مؤسس��ة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيري��ة قد تقدمت بتبرع 
عيني لتوس��عة مركز الباد القديم الصحي، 
والتكفل بتمويل مشروع التوسعة وتحديث 
المركز ضمن مبادراتها المجتمعية النوعية 
بقيم��ة بلغ��ت نح��و 600 ألف دين��ار، وذلك 
ضمن اتفاقي��ة ُأبرمت بين الرعاية الصحية 
األولية ومؤسس��ة يوسف وعائش��ة المؤيد 
لألعم��ال الخيري��ة لتوس��عة مرك��ز الب��اد 

القديم الصحي.

وزيرة الصحة: »المهن الصحية« شريٌك أساسي بفريق البحرين
أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، بالدور 
الهام الذي تقوم ب��ه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية في جميع مسارات تقديم الخدمات 
الصحية، من خال لعب دوٍر فاعل في ترسيخ الماءمة 
أفض��ل  وف��ق  والس��امة،  والكف��اءة  واالس��تمرارية 
المعايير، منوهًة باس��تكمال الهيئ��ة عملية التحول 
اإللكترون��ي بكاف��ة إج��راءات تراخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة ف��ي إط��ار الجه��ود الحكومي��ة الرامية نحو 
تيس��ير اإلجراءات وتعزيز فاعلي��ة الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، تنفي��ذًا ل��رؤى وتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��اد المعّظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خال استقبال الوزيرة الرئيسة التنفيذية للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة  
مري��م عذبي الجاهمة، بحض��ور وكيل ال��وزارة الدكتور 

وليد خليفة المانع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخ��ال اللق��اء، تم بحث واس��تعراض ع��دد من أهم 
الموضوع��ات الت��ي تص��ب تج��اه تعزي��ز التع��اون 
والتنس��يق بين الجانبين بما يضم��ن تعزيز إجراءات 
الرقاب��ة الصحي��ة وتقييم المؤسس��ات الصحية وفق 
أح��دث األنظم��ة والمعايي��ر المعتمدة ف��ي مجاالت 

الصحة العامة.
وأكدت وزيرة الصحة على أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية شريك أساسي بالمنظومة 
الصحية ضمن فريق البحرين الواحد، وتلعب دور مهم 
في تطبيق العديد من األهداف االستراتيجية للقطاع 
الصح��ي، خصوص��ًا فيم��ا يتعلق بمواصلة تحس��ين 
مس��توى كفاءة خدم��ات الرعاية الصحي��ة المقدمة 

بالمملكة ومطابقتها لمعايير الجودة والسامة.
وم��ن جهتها، هن��أت الدكتورة الجاهم��ة الدكتورة 
جليلة بنت الس��يد جواد السيد حس��ن بمناسبة نيلها 
الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه��ا وزي��رًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والس��داد في مس��ؤولياتها 

الجديدة.

مركز الطبيب التخصصي ينال 
»االعتماد الذهبي« في رعاية 

المرضى والمراجعين
نال مرك��ز »الطبيب التخصص��ي«، وهو أحد أكب��ر المراكز 
الطبية التخصصية في البحرين، شهادة »االعتماد الذهبي« 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية 
الت��ي تنال ه��ذا االعتم��اد الموث��وق دوليا، وبم��ا يعكس 
االلتزام الراس��خ ل��دى إدارة المركز بتقدي��م خدمات رعاية 
صحي��ة للمراجعين والمرض��ى تلب��ي احتياجاتهم وتحقق 

رضاهم الكامل، ووفقًا ألفضل المعايير العالمية.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز الطبي��ب التخصصي، 
الدكت��ور س��امر درويش، ع��ن الفخر لك��ون المركز جاء في 
ص��دارة المراكز الصحية والطبية الت��ي أخذت على عاتقها 
االرتقاء بعملها بما ياقي المعايير النوعية التي وضعتها 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية وفقًا 
ألفض��ل المراجع العالمية، مثمنًا العمل النوعي الذي تقوم 
به الهيئة برئاس��ة الدكتورة مريم الجاهمة وفريق عملها 
المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوهًا 
أيض��ًا بالجه��ود التي بذلته��ا فرق العمل ف��ي المركز من 
أطب��اء ومس��اعدين وفنيين وإداريين من أج��ل الوصول إلى 

هذا اإلنجاز.
وقال »من خال هذا االعتماد نؤكد مجددًا حرصنا على دعم 
جهود تطوير القطاع الصح��ي والطبي في مملكة البحرين 
وفق��ًا لأله��داف الطموح��ة الت��ي وضعتها االس��تراتيجية 
الوطني��ة للصحة، إضافة إلى تش��جيع الس��ياحة العاجية، 
وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني 
ككل بج��ودة وس��امة الرعاية الصحي��ة المقدمة من قبل 
مرك��ز الطبي��ب التخصصي«، مؤك��دًا في الوق��ت ذاته أن 
الحص��ول على االعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما 
رحل��ة يواصل القائم��ون على المركز الس��ير فيها ومواكبة 
أفض��ل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باس��تمرار، 
حفاظ��ًا على ري��ادة وتميز مرك��ز الطبي��ب التخصصي في 

البحرين.
يش��ار إلى أن مرك��ز الطبيب التخصص��ي انطلق في مملكة 
البحري��ن ف��ي العام 2013 ليتوس��ع في الس��نوات الاحقة 
مس��تفيدًا من تط��ور قطاع خدم��ات الرعاي��ة الصحية في 
المملكة ويصبح واحدًا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف 
إل��ى خدماته في مجال طب األس��نان مختلف االختصاصات 
الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز 
م��ن خ��ال فرعين حالي��ًا في كل م��ن س��لماباد والمحرق، 
وتش��مل خطة التوس��ع إط��اق فرعين آخرين ف��ي كل من 

المحافظة الجنوبية والشمالية.

دراسة تؤكد فاعلية 
 »باكسولوفيد« عن طريق 

الفم لتقليل مضاعفات »كورونا«

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، أن دراس��ة حديث��ة تؤكد 
فاعلية دواء باكس��ولوفيد عن طري��ق الفم لتقليل مضاعفات 
فيروس كورونا وضد جميع المتحورات، ومنها المنتش��ر حاليًا 
أوميك��رون، موضحًا أن ال��دواء متوافر تحت إش��راف طبي في 

المستشفى الدولي.
يذك��ر أن البحري��ن وافق��ت عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير من العام 
الحال��ي، ودواء باكس��لوفيد أول دواء يؤخ��ذ ع��ن طريق الفم 

لعاج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 مشروع التوسعة بـ600 ألف دينار يتضمن إنشاء 
مبنى للخدمات الصحية على مساحة 945 مترًا مربعًا

استعرضت التعاون مع »األعلى للصحة« والمستشفيات الحكومية

 وزيرة الصحة: أهمية التنسيق بين جميع 
الجهات بشأن تطبيق برنامج الضمان الصحي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع 
الصح��ي في البحرين على مختلف المس��تويات، 
منوهًة بأهمية التنس��يق المش��ترك بين جميع 
الشركاء من أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحي��ة من أجل تحقيق التطلعات المنش��ودة 
لهذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الوطن 

والمواطن.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال الوزي��رة، الرئي��س 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور 
أحمد محّمد األنص��اري، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهيم النواخ��ذة، بحضور عدد 
م��ن المس��ؤولين في القط��اع الصح��ي، وذلك 
الس��تعراض مس��ارات التع��اون القائم وس��بل 

تطويره.
وأش��ادت بالدور الذي يق��وم به المجلس األعلى 
للصحة ف��ي تطوير المنظوم��ة الصحية؛ والذي 
يأتي انطاقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، س��عًيا نح��و تطوير 
الخدم��ات الصحية المقدمة في مملكة البحرين 

بما يضمن زيادة كفاءتها واستدامة مواردها.
وأش��ارت الوزي��رة إلى أهمي��ة تطبي��ق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، ال��ذي يقوم علي��ه المجلس 

األعل��ى للصحة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، لما ل��ه من أثر 
إيجابي وفّع��ال في تقديم خدم��ات صحية ذات 
ج��ودة عالية من خ��ال إعطاء الخي��ار للمواطن 
والمقي��م باختيار مقدم��ي الخدم��ات الصحية، 
الفتًة إلى أهمية التنس��يق والتعاون بين جميع 

الجهات الصحية في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز 
أواصر العمل في جميع المجاالت الصحية، منوهًا 
إلى حرص المستش��فيات الحكومي��ة على بذل 

الجهود المخلصة في س��بيل تعزي��ز التكاملية 
بين األط��راف المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز 
المش��اريع  مس��تجدات  ومتابع��ة  العاق��ات 
المش��تركة إل��ى جان��ب اس��تعراض اإلنجازات 
والمس��تجدات والتحدي��ات والحل��ول المقترحة 
الخاص��ة بالمبادرات والمش��اريع المس��تقبلية، 

ومن ضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني.
وف��ي ختام اللق��اء، أعرب الحضور عن ش��كرهم 
وتقديره��م لوزيرة الصح��ة، مهنئين بحصولها 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية بتعيينه��ا وزيرًة 

للصحة، ومتمنين لها النجاح في مهامها.

لدى تفقدها مشروع توسعة مركز البالد القديم الصحي 

 جليلة السيد: مضاعفة الجهود 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد مواصلة 
الجه��ود ومضاعفته��ا لارتق��اء بمس��توى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين 
في كاف��ة محافظ��ات مملك��ة البحرين بما 
يس��هم في دعم أهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، ووفق الخطط الموضوعة لتطوير 
القط��اع الصح��ي ضم��ن جه��ود الحكوم��ة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأش��ارت الوزيرة، خال زيارة ميدانية قامت 
بها إلى مركز الباد القديم الصحي لاطاع 
على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار 
متابعة تطورات مش��روع التس��يير الذاتي، 
إلى ح��رص الحكومة على تطوير المنش��آت 
والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية 
بمختلف محافظات المملكة، منوهًة بالدور 
الكبي��ر ال��ذي يضطلع ب��ه القط��اع الخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني لدعم مساعي 
وجه��ود التنمية المس��تدامة ال س��يما على 
الصعيد الصحي، مش��يدًة بجهود مؤسس��ة 
يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
الت��ي تص��ب ف��ي ترس��يخ ص��ور التكاف��ل 
المجتمعي وتعزيز المس��ؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينت أهمي��ة المب��ادرات الداعمة للقطاع 
الصحي والهادف��ة لتعزيز منظومة خدماته 
وجودتها، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق 
المستمر مع جميع الجهات والشركاء ضمن 
فري��ق البحرين الواحد لتس��ريع وتيرة إنجاز 
المش��اريع الصحية بكفاءة عالية وبما يعود 
بالنف��ع على المجتمع. وراف��ق وزيرة الصحة 
في الزي��ارة الميدانية كل من الوجيه فاروق 
المؤيد والنائب أحمد السلوم، والسيدة ها 
المؤيد، وعدد من المسؤولين من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

م��ن جانب��ه، تق��دم رئي��س مجل��س أمناء 
الرعاية الصحية األولي��ة عبدالوهاب محمد 
بوافر الش��كر والتقدير إلى مؤسس��ة يوسف 

وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، منوهًا 
بإس��هامات المؤسس��ة ف��ي دع��م القطاع 
الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا 
الحرص الذي توليه الرعاية الصحية األولية 
لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحية في 

جميع المراكز الصحية.
وأوض��ح ب��أن المش��روع سيش��مل تحديث 
بعض األقس��ام ف��ي المبن��ى الحال��ي مثل 
قس��م المعالجة، وغرف االستش��ارة الطبية، 
ومنطق��ة اإلدارة، باإلضافة إلى التوس��عة، 
والتي تشمل إنش��اء مبنى يتكون من ثاثة 
أدوار وبمس��احة إجمالية تبل��غ حوالي 945 
مترًا مربعًا، حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وقس��م للعاج الطبيعي، وعيادة لألس��نان، 

باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.
من جانبه، أش��اد النائب الس��لوم بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة عبر تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة المتمي��زة للمواطني��ن 

والمقيمين، وس��عيها المستمر للتعاون مع 
الس��لطة التش��ريعية بما يعود بالخير على 
الجمي��ع، مثمن��ا الدعم المتواص��ل من قبل 
مؤسسة يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعمال 
الخيري��ة والتي تبرع��ت بأعمال التوس��عة 
التي ستش��هد إضافة العدي��د من المرافق 
الجديدة، والتوس��عة للعديد من األقس��ام 
بما يطور جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

الجدير بالذكر أّن مؤسس��ة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيري��ة قد تقدمت بتبرع 
عيني لتوس��عة مركز الباد القديم الصحي، 
والتكفل بتمويل مشروع التوسعة وتحديث 
المركز ضمن مبادراتها المجتمعية النوعية 
بقيم��ة بلغ��ت نح��و 600 ألف دين��ار، وذلك 
ضمن اتفاقي��ة ُأبرمت بين الرعاية الصحية 
األولية ومؤسس��ة يوسف وعائش��ة المؤيد 
لألعم��ال الخيري��ة لتوس��عة مرك��ز الب��اد 

القديم الصحي.

وزيرة الصحة: »المهن الصحية« شريٌك أساسي بفريق البحرين
أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، بالدور 
الهام الذي تقوم ب��ه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية في جميع مسارات تقديم الخدمات 
الصحية، من خال لعب دوٍر فاعل في ترسيخ الماءمة 
أفض��ل  وف��ق  والس��امة،  والكف��اءة  واالس��تمرارية 
المعايير، منوهًة باس��تكمال الهيئ��ة عملية التحول 
اإللكترون��ي بكاف��ة إج��راءات تراخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة ف��ي إط��ار الجه��ود الحكومي��ة الرامية نحو 
تيس��ير اإلجراءات وتعزيز فاعلي��ة الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، تنفي��ذًا ل��رؤى وتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��اد المعّظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خال استقبال الوزيرة الرئيسة التنفيذية للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة  
مري��م عذبي الجاهمة، بحض��ور وكيل ال��وزارة الدكتور 

وليد خليفة المانع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخ��ال اللق��اء، تم بحث واس��تعراض ع��دد من أهم 
الموضوع��ات الت��ي تص��ب تج��اه تعزي��ز التع��اون 
والتنس��يق بين الجانبين بما يضم��ن تعزيز إجراءات 
الرقاب��ة الصحي��ة وتقييم المؤسس��ات الصحية وفق 
أح��دث األنظم��ة والمعايي��ر المعتمدة ف��ي مجاالت 

الصحة العامة.
وأكدت وزيرة الصحة على أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية شريك أساسي بالمنظومة 
الصحية ضمن فريق البحرين الواحد، وتلعب دور مهم 
في تطبيق العديد من األهداف االستراتيجية للقطاع 
الصح��ي، خصوص��ًا فيم��ا يتعلق بمواصلة تحس��ين 
مس��توى كفاءة خدم��ات الرعاية الصحي��ة المقدمة 

بالمملكة ومطابقتها لمعايير الجودة والسامة.
وم��ن جهتها، هن��أت الدكتورة الجاهم��ة الدكتورة 
جليلة بنت الس��يد جواد السيد حس��ن بمناسبة نيلها 
الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه��ا وزي��رًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والس��داد في مس��ؤولياتها 

الجديدة.

مركز الطبيب التخصصي ينال 
»االعتماد الذهبي« في رعاية 

المرضى والمراجعين
نال مرك��ز »الطبيب التخصص��ي«، وهو أحد أكب��ر المراكز 
الطبية التخصصية في البحرين، شهادة »االعتماد الذهبي« 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية 
الت��ي تنال ه��ذا االعتم��اد الموث��وق دوليا، وبم��ا يعكس 
االلتزام الراس��خ ل��دى إدارة المركز بتقدي��م خدمات رعاية 
صحي��ة للمراجعين والمرض��ى تلب��ي احتياجاتهم وتحقق 

رضاهم الكامل، ووفقًا ألفضل المعايير العالمية.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز الطبي��ب التخصصي، 
الدكت��ور س��امر درويش، ع��ن الفخر لك��ون المركز جاء في 
ص��دارة المراكز الصحية والطبية الت��ي أخذت على عاتقها 
االرتقاء بعملها بما ياقي المعايير النوعية التي وضعتها 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية وفقًا 
ألفض��ل المراجع العالمية، مثمنًا العمل النوعي الذي تقوم 
به الهيئة برئاس��ة الدكتورة مريم الجاهمة وفريق عملها 
المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوهًا 
أيض��ًا بالجه��ود التي بذلته��ا فرق العمل ف��ي المركز من 
أطب��اء ومس��اعدين وفنيين وإداريين من أج��ل الوصول إلى 

هذا اإلنجاز.
وقال »من خال هذا االعتماد نؤكد مجددًا حرصنا على دعم 
جهود تطوير القطاع الصح��ي والطبي في مملكة البحرين 
وفق��ًا لأله��داف الطموح��ة الت��ي وضعتها االس��تراتيجية 
الوطني��ة للصحة، إضافة إلى تش��جيع الس��ياحة العاجية، 
وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني 
ككل بج��ودة وس��امة الرعاية الصحي��ة المقدمة من قبل 
مرك��ز الطبي��ب التخصصي«، مؤك��دًا في الوق��ت ذاته أن 
الحص��ول على االعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما 
رحل��ة يواصل القائم��ون على المركز الس��ير فيها ومواكبة 
أفض��ل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باس��تمرار، 
حفاظ��ًا على ري��ادة وتميز مرك��ز الطبي��ب التخصصي في 

البحرين.
يش��ار إلى أن مرك��ز الطبيب التخصص��ي انطلق في مملكة 
البحري��ن ف��ي العام 2013 ليتوس��ع في الس��نوات الاحقة 
مس��تفيدًا من تط��ور قطاع خدم��ات الرعاي��ة الصحية في 
المملكة ويصبح واحدًا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف 
إل��ى خدماته في مجال طب األس��نان مختلف االختصاصات 
الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز 
م��ن خ��ال فرعين حالي��ًا في كل م��ن س��لماباد والمحرق، 
وتش��مل خطة التوس��ع إط��اق فرعين آخرين ف��ي كل من 

المحافظة الجنوبية والشمالية.

دراسة تؤكد فاعلية 
 »باكسولوفيد« عن طريق 

الفم لتقليل مضاعفات »كورونا«

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، أن دراس��ة حديث��ة تؤكد 
فاعلية دواء باكس��ولوفيد عن طري��ق الفم لتقليل مضاعفات 
فيروس كورونا وضد جميع المتحورات، ومنها المنتش��ر حاليًا 
أوميك��رون، موضحًا أن ال��دواء متوافر تحت إش��راف طبي في 

المستشفى الدولي.
يذك��ر أن البحري��ن وافق��ت عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير من العام 
الحال��ي، ودواء باكس��لوفيد أول دواء يؤخ��ذ ع��ن طريق الفم 

لعاج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
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 مشروع التوسعة بـ600 ألف دينار يتضمن إنشاء 
مبنى للخدمات الصحية على مساحة 945 مترًا مربعًا

استعرضت التعاون مع »األعلى للصحة« والمستشفيات الحكومية

 وزيرة الصحة: أهمية التنسيق بين جميع 
الجهات بشأن تطبيق برنامج الضمان الصحي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع 
الصح��ي في البحرين على مختلف المس��تويات، 
منوهًة بأهمية التنس��يق المش��ترك بين جميع 
الشركاء من أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحي��ة من أجل تحقيق التطلعات المنش��ودة 
لهذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الوطن 

والمواطن.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال الوزي��رة، الرئي��س 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور 
أحمد محّمد األنص��اري، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهيم النواخ��ذة، بحضور عدد 
م��ن المس��ؤولين في القط��اع الصح��ي، وذلك 
الس��تعراض مس��ارات التع��اون القائم وس��بل 

تطويره.
وأش��ادت بالدور الذي يق��وم به المجلس األعلى 
للصحة ف��ي تطوير المنظوم��ة الصحية؛ والذي 
يأتي انطاقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، س��عًيا نح��و تطوير 
الخدم��ات الصحية المقدمة في مملكة البحرين 

بما يضمن زيادة كفاءتها واستدامة مواردها.
وأش��ارت الوزي��رة إلى أهمي��ة تطبي��ق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، ال��ذي يقوم علي��ه المجلس 

األعل��ى للصحة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، لما ل��ه من أثر 
إيجابي وفّع��ال في تقديم خدم��ات صحية ذات 
ج��ودة عالية من خ��ال إعطاء الخي��ار للمواطن 
والمقي��م باختيار مقدم��ي الخدم��ات الصحية، 
الفتًة إلى أهمية التنس��يق والتعاون بين جميع 

الجهات الصحية في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز 
أواصر العمل في جميع المجاالت الصحية، منوهًا 
إلى حرص المستش��فيات الحكومي��ة على بذل 

الجهود المخلصة في س��بيل تعزي��ز التكاملية 
بين األط��راف المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز 
المش��اريع  مس��تجدات  ومتابع��ة  العاق��ات 
المش��تركة إل��ى جان��ب اس��تعراض اإلنجازات 
والمس��تجدات والتحدي��ات والحل��ول المقترحة 
الخاص��ة بالمبادرات والمش��اريع المس��تقبلية، 

ومن ضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني.
وف��ي ختام اللق��اء، أعرب الحضور عن ش��كرهم 
وتقديره��م لوزيرة الصح��ة، مهنئين بحصولها 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية بتعيينه��ا وزيرًة 

للصحة، ومتمنين لها النجاح في مهامها.

لدى تفقدها مشروع توسعة مركز البالد القديم الصحي 

 جليلة السيد: مضاعفة الجهود 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد مواصلة 
الجه��ود ومضاعفته��ا لارتق��اء بمس��توى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين 
في كاف��ة محافظ��ات مملك��ة البحرين بما 
يس��هم في دعم أهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، ووفق الخطط الموضوعة لتطوير 
القط��اع الصح��ي ضم��ن جه��ود الحكوم��ة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأش��ارت الوزيرة، خال زيارة ميدانية قامت 
بها إلى مركز الباد القديم الصحي لاطاع 
على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار 
متابعة تطورات مش��روع التس��يير الذاتي، 
إلى ح��رص الحكومة على تطوير المنش��آت 
والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية 
بمختلف محافظات المملكة، منوهًة بالدور 
الكبي��ر ال��ذي يضطلع ب��ه القط��اع الخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني لدعم مساعي 
وجه��ود التنمية المس��تدامة ال س��يما على 
الصعيد الصحي، مش��يدًة بجهود مؤسس��ة 
يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
الت��ي تص��ب ف��ي ترس��يخ ص��ور التكاف��ل 
المجتمعي وتعزيز المس��ؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينت أهمي��ة المب��ادرات الداعمة للقطاع 
الصحي والهادف��ة لتعزيز منظومة خدماته 
وجودتها، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق 
المستمر مع جميع الجهات والشركاء ضمن 
فري��ق البحرين الواحد لتس��ريع وتيرة إنجاز 
المش��اريع الصحية بكفاءة عالية وبما يعود 
بالنف��ع على المجتمع. وراف��ق وزيرة الصحة 
في الزي��ارة الميدانية كل من الوجيه فاروق 
المؤيد والنائب أحمد السلوم، والسيدة ها 
المؤيد، وعدد من المسؤولين من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

م��ن جانب��ه، تق��دم رئي��س مجل��س أمناء 
الرعاية الصحية األولي��ة عبدالوهاب محمد 
بوافر الش��كر والتقدير إلى مؤسس��ة يوسف 

وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، منوهًا 
بإس��هامات المؤسس��ة ف��ي دع��م القطاع 
الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا 
الحرص الذي توليه الرعاية الصحية األولية 
لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحية في 

جميع المراكز الصحية.
وأوض��ح ب��أن المش��روع سيش��مل تحديث 
بعض األقس��ام ف��ي المبن��ى الحال��ي مثل 
قس��م المعالجة، وغرف االستش��ارة الطبية، 
ومنطق��ة اإلدارة، باإلضافة إلى التوس��عة، 
والتي تشمل إنش��اء مبنى يتكون من ثاثة 
أدوار وبمس��احة إجمالية تبل��غ حوالي 945 
مترًا مربعًا، حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وقس��م للعاج الطبيعي، وعيادة لألس��نان، 

باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.
من جانبه، أش��اد النائب الس��لوم بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة عبر تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة المتمي��زة للمواطني��ن 

والمقيمين، وس��عيها المستمر للتعاون مع 
الس��لطة التش��ريعية بما يعود بالخير على 
الجمي��ع، مثمن��ا الدعم المتواص��ل من قبل 
مؤسسة يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعمال 
الخيري��ة والتي تبرع��ت بأعمال التوس��عة 
التي ستش��هد إضافة العدي��د من المرافق 
الجديدة، والتوس��عة للعديد من األقس��ام 
بما يطور جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

الجدير بالذكر أّن مؤسس��ة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيري��ة قد تقدمت بتبرع 
عيني لتوس��عة مركز الباد القديم الصحي، 
والتكفل بتمويل مشروع التوسعة وتحديث 
المركز ضمن مبادراتها المجتمعية النوعية 
بقيم��ة بلغ��ت نح��و 600 ألف دين��ار، وذلك 
ضمن اتفاقي��ة ُأبرمت بين الرعاية الصحية 
األولية ومؤسس��ة يوسف وعائش��ة المؤيد 
لألعم��ال الخيري��ة لتوس��عة مرك��ز الب��اد 

القديم الصحي.

وزيرة الصحة: »المهن الصحية« شريٌك أساسي بفريق البحرين
أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، بالدور 
الهام الذي تقوم ب��ه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية في جميع مسارات تقديم الخدمات 
الصحية، من خال لعب دوٍر فاعل في ترسيخ الماءمة 
أفض��ل  وف��ق  والس��امة،  والكف��اءة  واالس��تمرارية 
المعايير، منوهًة باس��تكمال الهيئ��ة عملية التحول 
اإللكترون��ي بكاف��ة إج��راءات تراخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة ف��ي إط��ار الجه��ود الحكومي��ة الرامية نحو 
تيس��ير اإلجراءات وتعزيز فاعلي��ة الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، تنفي��ذًا ل��رؤى وتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��اد المعّظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خال استقبال الوزيرة الرئيسة التنفيذية للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة  
مري��م عذبي الجاهمة، بحض��ور وكيل ال��وزارة الدكتور 

وليد خليفة المانع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخ��ال اللق��اء، تم بحث واس��تعراض ع��دد من أهم 
الموضوع��ات الت��ي تص��ب تج��اه تعزي��ز التع��اون 
والتنس��يق بين الجانبين بما يضم��ن تعزيز إجراءات 
الرقاب��ة الصحي��ة وتقييم المؤسس��ات الصحية وفق 
أح��دث األنظم��ة والمعايي��ر المعتمدة ف��ي مجاالت 

الصحة العامة.
وأكدت وزيرة الصحة على أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية شريك أساسي بالمنظومة 
الصحية ضمن فريق البحرين الواحد، وتلعب دور مهم 
في تطبيق العديد من األهداف االستراتيجية للقطاع 
الصح��ي، خصوص��ًا فيم��ا يتعلق بمواصلة تحس��ين 
مس��توى كفاءة خدم��ات الرعاية الصحي��ة المقدمة 

بالمملكة ومطابقتها لمعايير الجودة والسامة.
وم��ن جهتها، هن��أت الدكتورة الجاهم��ة الدكتورة 
جليلة بنت الس��يد جواد السيد حس��ن بمناسبة نيلها 
الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه��ا وزي��رًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والس��داد في مس��ؤولياتها 

الجديدة.

مركز الطبيب التخصصي ينال 
»االعتماد الذهبي« في رعاية 

المرضى والمراجعين
نال مرك��ز »الطبيب التخصص��ي«، وهو أحد أكب��ر المراكز 
الطبية التخصصية في البحرين، شهادة »االعتماد الذهبي« 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية 
الت��ي تنال ه��ذا االعتم��اد الموث��وق دوليا، وبم��ا يعكس 
االلتزام الراس��خ ل��دى إدارة المركز بتقدي��م خدمات رعاية 
صحي��ة للمراجعين والمرض��ى تلب��ي احتياجاتهم وتحقق 

رضاهم الكامل، ووفقًا ألفضل المعايير العالمية.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز الطبي��ب التخصصي، 
الدكت��ور س��امر درويش، ع��ن الفخر لك��ون المركز جاء في 
ص��دارة المراكز الصحية والطبية الت��ي أخذت على عاتقها 
االرتقاء بعملها بما ياقي المعايير النوعية التي وضعتها 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية وفقًا 
ألفض��ل المراجع العالمية، مثمنًا العمل النوعي الذي تقوم 
به الهيئة برئاس��ة الدكتورة مريم الجاهمة وفريق عملها 
المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوهًا 
أيض��ًا بالجه��ود التي بذلته��ا فرق العمل ف��ي المركز من 
أطب��اء ومس��اعدين وفنيين وإداريين من أج��ل الوصول إلى 

هذا اإلنجاز.
وقال »من خال هذا االعتماد نؤكد مجددًا حرصنا على دعم 
جهود تطوير القطاع الصح��ي والطبي في مملكة البحرين 
وفق��ًا لأله��داف الطموح��ة الت��ي وضعتها االس��تراتيجية 
الوطني��ة للصحة، إضافة إلى تش��جيع الس��ياحة العاجية، 
وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني 
ككل بج��ودة وس��امة الرعاية الصحي��ة المقدمة من قبل 
مرك��ز الطبي��ب التخصصي«، مؤك��دًا في الوق��ت ذاته أن 
الحص��ول على االعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما 
رحل��ة يواصل القائم��ون على المركز الس��ير فيها ومواكبة 
أفض��ل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باس��تمرار، 
حفاظ��ًا على ري��ادة وتميز مرك��ز الطبي��ب التخصصي في 

البحرين.
يش��ار إلى أن مرك��ز الطبيب التخصص��ي انطلق في مملكة 
البحري��ن ف��ي العام 2013 ليتوس��ع في الس��نوات الاحقة 
مس��تفيدًا من تط��ور قطاع خدم��ات الرعاي��ة الصحية في 
المملكة ويصبح واحدًا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف 
إل��ى خدماته في مجال طب األس��نان مختلف االختصاصات 
الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز 
م��ن خ��ال فرعين حالي��ًا في كل م��ن س��لماباد والمحرق، 
وتش��مل خطة التوس��ع إط��اق فرعين آخرين ف��ي كل من 

المحافظة الجنوبية والشمالية.

دراسة تؤكد فاعلية 
 »باكسولوفيد« عن طريق 

الفم لتقليل مضاعفات »كورونا«

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، أن دراس��ة حديث��ة تؤكد 
فاعلية دواء باكس��ولوفيد عن طري��ق الفم لتقليل مضاعفات 
فيروس كورونا وضد جميع المتحورات، ومنها المنتش��ر حاليًا 
أوميك��رون، موضحًا أن ال��دواء متوافر تحت إش��راف طبي في 

المستشفى الدولي.
يذك��ر أن البحري��ن وافق��ت عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير من العام 
الحال��ي، ودواء باكس��لوفيد أول دواء يؤخ��ذ ع��ن طريق الفم 

لعاج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 مشروع التوسعة بـ600 ألف دينار يتضمن إنشاء 
مبنى للخدمات الصحية على مساحة 945 مترًا مربعًا

استعرضت التعاون مع »األعلى للصحة« والمستشفيات الحكومية

 وزيرة الصحة: أهمية التنسيق بين جميع 
الجهات بشأن تطبيق برنامج الضمان الصحي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع 
الصح��ي في البحرين على مختلف المس��تويات، 
منوهًة بأهمية التنس��يق المش��ترك بين جميع 
الشركاء من أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحي��ة من أجل تحقيق التطلعات المنش��ودة 
لهذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الوطن 

والمواطن.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال الوزي��رة، الرئي��س 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور 
أحمد محّمد األنص��اري، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهيم النواخ��ذة، بحضور عدد 
م��ن المس��ؤولين في القط��اع الصح��ي، وذلك 
الس��تعراض مس��ارات التع��اون القائم وس��بل 

تطويره.
وأش��ادت بالدور الذي يق��وم به المجلس األعلى 
للصحة ف��ي تطوير المنظوم��ة الصحية؛ والذي 
يأتي انطاقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، س��عًيا نح��و تطوير 
الخدم��ات الصحية المقدمة في مملكة البحرين 

بما يضمن زيادة كفاءتها واستدامة مواردها.
وأش��ارت الوزي��رة إلى أهمي��ة تطبي��ق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، ال��ذي يقوم علي��ه المجلس 

األعل��ى للصحة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، لما ل��ه من أثر 
إيجابي وفّع��ال في تقديم خدم��ات صحية ذات 
ج��ودة عالية من خ��ال إعطاء الخي��ار للمواطن 
والمقي��م باختيار مقدم��ي الخدم��ات الصحية، 
الفتًة إلى أهمية التنس��يق والتعاون بين جميع 

الجهات الصحية في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز 
أواصر العمل في جميع المجاالت الصحية، منوهًا 
إلى حرص المستش��فيات الحكومي��ة على بذل 

الجهود المخلصة في س��بيل تعزي��ز التكاملية 
بين األط��راف المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز 
المش��اريع  مس��تجدات  ومتابع��ة  العاق��ات 
المش��تركة إل��ى جان��ب اس��تعراض اإلنجازات 
والمس��تجدات والتحدي��ات والحل��ول المقترحة 
الخاص��ة بالمبادرات والمش��اريع المس��تقبلية، 

ومن ضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني.
وف��ي ختام اللق��اء، أعرب الحضور عن ش��كرهم 
وتقديره��م لوزيرة الصح��ة، مهنئين بحصولها 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية بتعيينه��ا وزيرًة 

للصحة، ومتمنين لها النجاح في مهامها.

لدى تفقدها مشروع توسعة مركز البالد القديم الصحي 

 جليلة السيد: مضاعفة الجهود 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد مواصلة 
الجه��ود ومضاعفته��ا لارتق��اء بمس��توى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين 
في كاف��ة محافظ��ات مملك��ة البحرين بما 
يس��هم في دعم أهداف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، ووفق الخطط الموضوعة لتطوير 
القط��اع الصح��ي ضم��ن جه��ود الحكوم��ة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأش��ارت الوزيرة، خال زيارة ميدانية قامت 
بها إلى مركز الباد القديم الصحي لاطاع 
على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار 
متابعة تطورات مش��روع التس��يير الذاتي، 
إلى ح��رص الحكومة على تطوير المنش��آت 
والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية 
بمختلف محافظات المملكة، منوهًة بالدور 
الكبي��ر ال��ذي يضطلع ب��ه القط��اع الخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني لدعم مساعي 
وجه��ود التنمية المس��تدامة ال س��يما على 
الصعيد الصحي، مش��يدًة بجهود مؤسس��ة 
يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
الت��ي تص��ب ف��ي ترس��يخ ص��ور التكاف��ل 
المجتمعي وتعزيز المس��ؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينت أهمي��ة المب��ادرات الداعمة للقطاع 
الصحي والهادف��ة لتعزيز منظومة خدماته 
وجودتها، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق 
المستمر مع جميع الجهات والشركاء ضمن 
فري��ق البحرين الواحد لتس��ريع وتيرة إنجاز 
المش��اريع الصحية بكفاءة عالية وبما يعود 
بالنف��ع على المجتمع. وراف��ق وزيرة الصحة 
في الزي��ارة الميدانية كل من الوجيه فاروق 
المؤيد والنائب أحمد السلوم، والسيدة ها 
المؤيد، وعدد من المسؤولين من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

م��ن جانب��ه، تق��دم رئي��س مجل��س أمناء 
الرعاية الصحية األولي��ة عبدالوهاب محمد 
بوافر الش��كر والتقدير إلى مؤسس��ة يوسف 

وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، منوهًا 
بإس��هامات المؤسس��ة ف��ي دع��م القطاع 
الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا 
الحرص الذي توليه الرعاية الصحية األولية 
لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحية في 

جميع المراكز الصحية.
وأوض��ح ب��أن المش��روع سيش��مل تحديث 
بعض األقس��ام ف��ي المبن��ى الحال��ي مثل 
قس��م المعالجة، وغرف االستش��ارة الطبية، 
ومنطق��ة اإلدارة، باإلضافة إلى التوس��عة، 
والتي تشمل إنش��اء مبنى يتكون من ثاثة 
أدوار وبمس��احة إجمالية تبل��غ حوالي 945 
مترًا مربعًا، حيث سيتم إنشاء غرفة لألشعة، 
وقس��م للعاج الطبيعي، وعيادة لألس��نان، 

باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.
من جانبه، أش��اد النائب الس��لوم بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة عبر تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة المتمي��زة للمواطني��ن 

والمقيمين، وس��عيها المستمر للتعاون مع 
الس��لطة التش��ريعية بما يعود بالخير على 
الجمي��ع، مثمن��ا الدعم المتواص��ل من قبل 
مؤسسة يوس��ف وعائش��ة المؤيد لألعمال 
الخيري��ة والتي تبرع��ت بأعمال التوس��عة 
التي ستش��هد إضافة العدي��د من المرافق 
الجديدة، والتوس��عة للعديد من األقس��ام 
بما يطور جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

الجدير بالذكر أّن مؤسس��ة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيري��ة قد تقدمت بتبرع 
عيني لتوس��عة مركز الباد القديم الصحي، 
والتكفل بتمويل مشروع التوسعة وتحديث 
المركز ضمن مبادراتها المجتمعية النوعية 
بقيم��ة بلغ��ت نح��و 600 ألف دين��ار، وذلك 
ضمن اتفاقي��ة ُأبرمت بين الرعاية الصحية 
األولية ومؤسس��ة يوسف وعائش��ة المؤيد 
لألعم��ال الخيري��ة لتوس��عة مرك��ز الب��اد 

القديم الصحي.

وزيرة الصحة: »المهن الصحية« شريٌك أساسي بفريق البحرين
أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، بالدور 
الهام الذي تقوم ب��ه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية في جميع مسارات تقديم الخدمات 
الصحية، من خال لعب دوٍر فاعل في ترسيخ الماءمة 
أفض��ل  وف��ق  والس��امة،  والكف��اءة  واالس��تمرارية 
المعايير، منوهًة باس��تكمال الهيئ��ة عملية التحول 
اإللكترون��ي بكاف��ة إج��راءات تراخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة ف��ي إط��ار الجه��ود الحكومي��ة الرامية نحو 
تيس��ير اإلجراءات وتعزيز فاعلي��ة الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، تنفي��ذًا ل��رؤى وتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��اد المعّظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خال استقبال الوزيرة الرئيسة التنفيذية للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة  
مري��م عذبي الجاهمة، بحض��ور وكيل ال��وزارة الدكتور 

وليد خليفة المانع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخ��ال اللق��اء، تم بحث واس��تعراض ع��دد من أهم 
الموضوع��ات الت��ي تص��ب تج��اه تعزي��ز التع��اون 
والتنس��يق بين الجانبين بما يضم��ن تعزيز إجراءات 
الرقاب��ة الصحي��ة وتقييم المؤسس��ات الصحية وفق 
أح��دث األنظم��ة والمعايي��ر المعتمدة ف��ي مجاالت 

الصحة العامة.
وأكدت وزيرة الصحة على أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية شريك أساسي بالمنظومة 
الصحية ضمن فريق البحرين الواحد، وتلعب دور مهم 
في تطبيق العديد من األهداف االستراتيجية للقطاع 
الصح��ي، خصوص��ًا فيم��ا يتعلق بمواصلة تحس��ين 
مس��توى كفاءة خدم��ات الرعاية الصحي��ة المقدمة 

بالمملكة ومطابقتها لمعايير الجودة والسامة.
وم��ن جهتها، هن��أت الدكتورة الجاهم��ة الدكتورة 
جليلة بنت الس��يد جواد السيد حس��ن بمناسبة نيلها 
الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه��ا وزي��رًا للصحة، 
متمنيًة لها كل التوفيق والس��داد في مس��ؤولياتها 

الجديدة.

مركز الطبيب التخصصي ينال 
»االعتماد الذهبي« في رعاية 

المرضى والمراجعين
نال مرك��ز »الطبيب التخصص��ي«، وهو أحد أكب��ر المراكز 
الطبية التخصصية في البحرين، شهادة »االعتماد الذهبي« 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية 
الت��ي تنال ه��ذا االعتم��اد الموث��وق دوليا، وبم��ا يعكس 
االلتزام الراس��خ ل��دى إدارة المركز بتقدي��م خدمات رعاية 
صحي��ة للمراجعين والمرض��ى تلب��ي احتياجاتهم وتحقق 

رضاهم الكامل، ووفقًا ألفضل المعايير العالمية.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز الطبي��ب التخصصي، 
الدكت��ور س��امر درويش، ع��ن الفخر لك��ون المركز جاء في 
ص��دارة المراكز الصحية والطبية الت��ي أخذت على عاتقها 
االرتقاء بعملها بما ياقي المعايير النوعية التي وضعتها 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية وفقًا 
ألفض��ل المراجع العالمية، مثمنًا العمل النوعي الذي تقوم 
به الهيئة برئاس��ة الدكتورة مريم الجاهمة وفريق عملها 
المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوهًا 
أيض��ًا بالجه��ود التي بذلته��ا فرق العمل ف��ي المركز من 
أطب��اء ومس��اعدين وفنيين وإداريين من أج��ل الوصول إلى 

هذا اإلنجاز.
وقال »من خال هذا االعتماد نؤكد مجددًا حرصنا على دعم 
جهود تطوير القطاع الصح��ي والطبي في مملكة البحرين 
وفق��ًا لأله��داف الطموح��ة الت��ي وضعتها االس��تراتيجية 
الوطني��ة للصحة، إضافة إلى تش��جيع الس��ياحة العاجية، 
وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني 
ككل بج��ودة وس��امة الرعاية الصحي��ة المقدمة من قبل 
مرك��ز الطبي��ب التخصصي«، مؤك��دًا في الوق��ت ذاته أن 
الحص��ول على االعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما 
رحل��ة يواصل القائم��ون على المركز الس��ير فيها ومواكبة 
أفض��ل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باس��تمرار، 
حفاظ��ًا على ري��ادة وتميز مرك��ز الطبي��ب التخصصي في 

البحرين.
يش��ار إلى أن مرك��ز الطبيب التخصص��ي انطلق في مملكة 
البحري��ن ف��ي العام 2013 ليتوس��ع في الس��نوات الاحقة 
مس��تفيدًا من تط��ور قطاع خدم��ات الرعاي��ة الصحية في 
المملكة ويصبح واحدًا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف 
إل��ى خدماته في مجال طب األس��نان مختلف االختصاصات 
الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز 
م��ن خ��ال فرعين حالي��ًا في كل م��ن س��لماباد والمحرق، 
وتش��مل خطة التوس��ع إط��اق فرعين آخرين ف��ي كل من 

المحافظة الجنوبية والشمالية.

دراسة تؤكد فاعلية 
 »باكسولوفيد« عن طريق 

الفم لتقليل مضاعفات »كورونا«

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، أن دراس��ة حديث��ة تؤكد 
فاعلية دواء باكس��ولوفيد عن طري��ق الفم لتقليل مضاعفات 
فيروس كورونا وضد جميع المتحورات، ومنها المنتش��ر حاليًا 
أوميك��رون، موضحًا أن ال��دواء متوافر تحت إش��راف طبي في 

المستشفى الدولي.
يذك��ر أن البحري��ن وافق��ت عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير من العام 
الحال��ي، ودواء باكس��لوفيد أول دواء يؤخ��ذ ع��ن طريق الفم 

لعاج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
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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.
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رقـــم  قـــرار  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
37 لســـنة 2022 بشـــأن إنشـــاء وتشـــكيل 
البحرينـــي  المجلـــس  أعضـــاء  وتســـمية 
للدراسات والتخصصات الصحية برئاسة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى الفريـــق طبيب 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
عبدالرحمـــن  خالـــد  مـــن:  كل  وعضويـــة 
الخليـــج  جامعـــة  عـــن  ممثـــاً  العوهلـــي 
العربـــي نائبًا للرئيس، وليـــد خليفة المانع 
ممثـــاً عـــن وزارة الصحـــة، إبراهيم علي 
النواخـــذة ممثـــاً عـــن المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة، لينـــا محمـــد خنجـــي ممثـــاً عن 

دالل  البحريـــن،  جامعـــة 
حســـن الحســـن ممثا عن 
دفـــاع  قـــوة  مستشـــفى 
البحرين، ناجي علم الدين 
ممثـــاً عن الكليـــة الملكية 
للجراحيـــن فـــي البحرين، 

نـــزار عبدالرحمن بوكمال ممثاً عن مركز 
الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة للقلـــب، أزهار 
علـــي نصيـــب ممثاً عـــن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محمد 
أمين العوضي ممثاً عن القطاع الصحي 
الخاص، الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  الحكومـــي، 

الرعاية الصحية األولية.
البحرينـــي  وللمجلـــس 
والتخصصـــات  للدراســـات 
الصحيـــة، 6 أهـــداف مهمة، 
توفيـــر  ضمـــان  وهـــي: 
الكـــوادر الطبيـــة والصحية 
واإلداريـــة، تأهيـــل العاملين فـــي القطاع 
الصحي ورفـــع كفاءتهم، إنشـــاء وتقييم 
االمتثـــال  ضمـــان  التدريـــب،  برامـــج 
والدوليـــة  الوطنيـــة  االعتمـــاد  لمعاييـــر 
بشـــأن التدريب الصحي، التطور الشامل 
للخدمات الطبية والصحية، إدراج الكادر 

الطبي في برامج تدريبية.

برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل

إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

نشـــرت الجريدة الرســـمية قـــراًرا رقم 85 
العـــدل  2022 الصـــادر عـــن وزارة  لســـنة 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف بشـــأن 
إعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة صنـــدوق 
النفقـــة، بمـــدة ال تزيـــد عن ســـنتين، قابلة 
للتجديـــد، وذلـــك برئاســـة دانـــة خميـــس 
العـــدل  وزارة  عـــن  ممثـــاً  الرميحـــي 
والشؤون اإلسامية واألوقاف وعضوية 

كاً من:
محمد عبدالرحيـــم بوجيري نائبًا للرئيس 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  عـــن  ممثـــاً 

اإلســـامية واألوقاف، ونوف علي خلفان 
عضـــوًا ممثاً عن وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف، وعلي جاسم علي 
عضوًا ممثاً عن وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، وهـــدى حمـــود الحمـــود عضـــوًا 
ممثـــاً عـــن وزارة العمـــل، وعبيـــر محمـــد 
دهـــام عضـــوًا ممثاً عـــن المجلس األعلى 
للمـــرأة، والشـــيخة لولوة بنـــت خليفة بن 
علـــي آل خليفة عضـــوًا ممثاً عن جمعية 
النـــور للبر، ومحمد عيســـى الوزان عضوًا 

ممثاً عن جمعية البحرين الخيرية.
صنـــدوق  مميـــزات  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
النفقة تشـــكل حا لمشـــكلة بعض النساء 

البحرينيات اللواتي يعانين من مشكات 
ذات عاقة بتأخـــر أو عدم صرف النفقة، 
حيـــث يعتبر صندوق النفقة في البحرين 
دول  مســـتوى  علـــى  نوعـــه  مـــن  األول 
الخليـــج لمـــا يتمتع به من آلية مؤسســـية 
لمواجهـــة مشـــكات المطلقـــات وامتنـــاع 
المطلـــق عـــن دفـــع النفقـــة، ويعـــد ترجمة 
لتحقيـــق التواصـــل بين المجلـــس األعلى 
الرســـمي  للمـــرأة مـــن جهـــة والقطاعيـــن 
واألهلـــي من جهة أخـــرى، ويضم مجلس 
الجهـــات  عـــن  ممثليـــن  الصنـــدوق  إدارة 

الرسمية واألهلية.

برئاسة دانة الرميحي

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة

أكد نائـــب جالة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن حاضر ومســـتقبل الوطن أمانة 
ومســـؤولية يحملهمـــا كل فـــرد فـــي فريق 
البحريـــن باختـــاف مواقعهـــم فـــي كافـــة 
المجاالت ما يســـتوجب مواصلة مســـاعي 
التطوير والنماء، مـــع أهمية الحرص على 
الجـــودة واإلتقـــان عنـــد التنفيذ وتســـريع 
وتيـــرة اإلنجاز فـــي كافة مســـارات العمل 
الحكومـــي بروح اإلبـــداع واالبتـــكار وفق 
رؤى وتطلعات ملك الباد المعظم صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه إن السعي مستمٌر نحو الهدف 
المرسوم لتحقيق تطلعات مملكة البحرين 

التنموية المنشودة وفق مبادئ االستدامة 
والتنافســـية والعدالة، وذلك بروح الفريق 
الواحد ليتم من خالها تحويل التحديات 
إلى فرص مســـتقبلية تســـهم في تحسين 
لصالـــح  الحكوميـــة  الخدمـــة  مســـتويات 
المواطنين، مؤكًدا أن االستثمار الحقيقي 
للوطـــن هو االســـتثمار فـــي المواطن دائًما 

وأبًدا.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمـــس، أعضـــاء مجلـــس الـــوزراء، حيـــث 
تـــم اســـتعراض اآلليـــات المقترحـــة لوضع 
التطلعـــات المســـتقبلية للعمـــل الحكومي، 
موجًها ســـموه للبدء في ورش العمل؛ من 
أجـــل تحديـــد اآلليـــات واألولويـــات التـــي 

للعمـــل  المســـتقبلية  التطلعـــات  ستشـــكل 
إلـــى أهميـــة مضاعفـــة  الحكومـــي، الفًتـــا 
الجهـــود وتكثيفها نحـــو مواصلة تنفيذ ما 
تبقى من برنامج الحكومة الحالي وإنجاز 
برامج اإلطار الموحـــد للبرامج الحكومية 
ذات األولويـــة بمـــا يحقـــق الخيـــر والنماء 

للوطن والمواطن.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الوزراء 
بالـــغ شـــكرهم وتقديرهـــم لصاحـــب  عـــن 
السمو الملكي نائب جالة الملك ولي العهد 
على ما يوليه من حرٍص ومتابعة مستمرة 
لكافـــة مســـارات العمـــل، معاهدين ســـموه 
علـــى مواصلـــة العمـــل؛ لتحقيـــق األهداف 
المنشـــودة بمـــا يرفد مســـيرة الوطن وفق 

طموحات جالة الملك المعظم.

االستثمار الحقيقي 
للوطن هو االستثمار 

في المواطن دائًما 
وأبًدا

مضاعفة الجهود 
نحو مواصلة تنفيذ 

ما تبقى من برنامج 
الحكومة الحالي

المنامة - بنا

حاضر ومستقبل الوطن أمانة يحملهما كل فرد في فريق البحرين
موجًها بالبدء في ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي... نائب جاللة الملك ولي العهد:

المنامة - بنا

اســـتقبل الممثـــل الخـــاص لجالـــة الملك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفة، الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صـــدور 
المرســـوم الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب 
الجالـــة الملك المعظم،  بتعيينه محافظا 
لمحافظـــة العاصمـــة.  وقـــد رحـــب ســـمو 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بالمحافظ، معرًبا سموه عن تهنئته بالثقة 
لـــه التوفيـــق  الملكيـــة الســـامية، متمنيـــا 
والنجـــاح فـــي االضطـــاع بكافـــة المهـــام 

وتنفيـــذ المبـــادرات والبرامج والمشـــاريع 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي 

المقدمة للمواطنين في المحافظة.
 مـــن جانبه، أعرب الشـــيخ راشـــد بن عبد 
الرحمـــن بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن بالـــغ 

شـــكره وامتنانه لســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة علـــى اســـتقباله وعلى 
المســـؤولية  أداء  فـــي  لـــه  ســـموه  دعـــم 
الوطنية المنوطـــة به كمحافظ لمحافظة 

العاصمة.

االرتقاء بالخدمات المقدمة ألهالي العاصمة

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس بمقر الوزارة، 
ســـفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرين كاي ثامو 
بوكمـــان، وذلك بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله فـــي المملكة، وذلك 
بحضـــور  عميـــد الســـلك الدبلوماســـي ســـفير المملكـــة األردنيـــة 

الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين رامي العدوان.
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود الدبلوماســـية 
المتميـــزة التي بذلها الســـفير األلماني في دعـــم عاقات التعاون 
والشـــراكة الثنائية، وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لكا 
البلدين والشـــعبين الصديقين، متمنًيا له دوام التوفيق في مهام 
عمله المقبلة. من جانبه، أعرب بوكمان عن بالغ شـــكره وتقديره 
لوزير الخارجية وجميع المســـؤولين في مملكة البحرين على ما 
لقيـــه من دعم وتعاون مســـتمرين أســـهما في إنجـــاح مهام عمله 

الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام الرفعـــة والتقـــدم 
والرخـــاء. وحضـــر اللقاء القائـــم بأعمال وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير خليل الخيـــاط، ورئيس 

قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية أروى السيد.

وزير الخارجية يودع السفير بوكمان

دعم عالقات التعاون والشراكة مع ألمانيا

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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تنسيق ثالثي لتطبيق برنامج “الضمان الصحي”
تطوير الخدمات الصحية بما يضمن زيادة كفاءتها

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشـــهده 
القطاع الصحي في مملكة البحرين على 
بأهميـــة  منوهـــة  المســـتويات،  مختلـــف 
التنســـيق المشـــترك بيـــن جميع الشـــركاء 
مـــن أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التطلعـــات 
المنشـــودة لهـــذا القطـــاع المهم بمـــا يعود 

بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خالل استقبال الوزيرة، للرئيس 
التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية أحمد 
األنصـــاري واألمين العام للمجلس األعلى 
للصحة إبراهيـــم النواخذة، بحضور عدد 
مـــن المســـؤولين فـــي القطـــاع الصحـــي، 
التعـــاون  مســـارات  الســـتعراض  وذلـــك 

القائم وسبل تطويره.
وأشـــادت الوزيـــرة بالدور الـــذي يقوم به 
فـــي تطويـــر  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
المنظومـــة الصحيـــة، الذي يأتـــي انطالًقا 
مـــن التوجيهـــات الســـامية لملـــك البـــالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، والمتابعة المســـتمرة 
من ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـعًيا نحـــو تطوير 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمة فـــي مملكة 
كفاءتهـــا  زيـــادة  يضمـــن  بمـــا  البحريـــن 

واســـتدامة مواردها. وأشارت إلى أهمية 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي، الذي 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  عليـــه  يقـــوم 
برئاســـة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، لما له من أثر إيجابي 
وفعال فـــي تقديم خدمـــات صحية ذات 
جـــودة عاليـــة مـــن خـــالل إعطـــاء الخيار 
مقدمـــي  باختيـــار  والمقيـــم  للمواطـــن 
الخدمـــات الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أهميـــة 
التنســـيق والتعـــاون بيـــن جميـــع الجهات 

الصحية في هذا الجانب.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات 
أهميـــة  األنصـــاري  أحمـــد  الحكوميـــة 
التنســـيق المشـــترك وتعزيز أواصر العمل 

في جميع المجاالت الصحية.

المنامة - وزارة الصحة

مضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية
تابعت مستجدات توسعة مركز البالد القديم ومشروع التسيير الذاتي... وزيرة الصحة:

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد حســـن 
مواصلـــة الجهـــود ومضاعفتهـــا لالرتقـــاء 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
لجميـــع المواطنيـــن فـــي كافـــة محافظات 
مملكة البحرين بما يسهم في دعم أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ووفق الخطط 
الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن 
جهود الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة، خـــالل الزيـــارة 
مركـــز  إلـــى  بهـــا  قامـــت  التـــي  الميدانيـــة 
علـــى  لالطـــالع  الصحـــي؛  القديـــم  البـــالد 
آخر مســـتجدات توســـعة المركز في إطار 

متابعة تطورات مشـــروع التسيير الذاتي، 
إلى حرص الحكومة على تطوير المنشآت 
المراكـــز  كافـــة  فـــي  الصحيـــة  والمرافـــق 
الصحيـــة بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، 
منوهـــًة بالـــدور الكبيـــر الـــذي يضطلـــع بـــه 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 

المدنـــي في دعم مســـاعي وجهود التنمية 
المستدامة الســـيما على الصعيد الصحي، 
مشـــيدًة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مؤسســـة 
يوسف وعائشـــة المؤيد لألعمال الخيرية 
التـــي تصـــب فـــي ترســـيخ صـــور التكافل 
المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينـــت وزيرة الصحـــة أهميـــة المبادرات 
الداعمة للقطاع الصحي والهادفة؛ لتعزيز 
منظومة خدماته وجودتها، مؤكدة حرص 
الوزارة على التنســـيق المســـتمر مع جميع 
الجهـــات والشـــركاء ضمن فريـــق البحرين 
الواحـــد لتســـريع وتيـــرة إنجـــاز المشـــاريع 
الصحيـــة بكفـــاءة عالية وبما يعـــود بالنفع 

على المجتمع. 
وقـــد رافـــق وزيـــرة الصحـــة فـــي الزيـــارة 
الميدانيـــة كل من الوجيه فاروق يوســـف 
المؤيد والنائب أحمد صباح السلوم رئيس 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة 
النـــواب، وهـــال فـــاروق المؤيـــد، وعدد من 
المســـؤولين مـــن المجلـــس األعلى للصحة 

ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

المنامة - وزارة الصحة

إطـــالق حزمـــة مـــن المشاريـــع البحثيـــة المتميـــزة
“أمناء دراسات” يستعرض إنجازات الربع الثاني من العام

البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراسات” اجتماعه الرابع، أمس، 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس األمناء، الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة،  وبحضور كل 
من األعضاء،  محمد  العســـيري، وحسين 
رجب، وأحمد  اليوشـــع، والشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، باإلضافـــة إلـــى 

المدير التنفيذي للمركز حمد العبدهللا .
مجلـــس  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 
األمنـــاء، ما تم إنجازه خـــالل الربع الثاني 
مـــن العام الجـــاري، وناقـــش الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله، وذلك على 

النحو التالي:
أواًل: رفع رئيس وأعضاء مجلس األمناء، 

أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان لمقام ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، على الرعاية 
التـــي  الســـديدة  والتوجيهـــات  الســـامية 
يحظـــى بهـــا البحـــث العلمـــي فـــي مملكة 
الكريمـــة  المتابعـــة  وكذلـــك  البحريـــن، 
والفائقـــة من  ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن أجـــل 
ترســـيخ دعائـــم مجتمـــع المعرفـــة، وهـــو 
“دراســـات”  مركـــز  فعاليـــة  جســـدته  مـــا 
بعنوان “التحديـــات تصنع الفرص” والتي 
أبـــرزت دور وجهـــود المركز في اســـتثمار 
حزمـــة  إطـــالق  عبـــر  المتاحـــة  الفـــرص 
مـــن مشـــاريع بحثيـــة وفكريـــة متميـــزة، 
خـــالل العاميـــن الماضيين، رغـــم التدابير 
الصحيـــة واالحترازيـــة، األمـــر الذي وضع 

مملكـــة البحرين علـــى الخارطـــة العالمية 
االســـتراتيجية  الدراســـات  مجـــال  فـــي 

والفعاليات المتخصصة.
مركـــز  بتنظيـــم  المجلـــس  أشـــاد  ثانًيـــا: 
“الطريـــق  التفاعليـــة  النـــدوة  “دراســـات” 
إلـــى التعافـــي األخضر.. توقعـــات المراكز 
حـــوار  عـــام  أميـــن  بمشـــاركة  الفكريـــة”، 
الصـــدد،  التعـــاون اآلســـيوي، وفـــي هـــذا 
أكـــد الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
أن حـــوار التعاون اآلســـيوي الـــذي ترأس 
مملكة البحرين دورته الحالية، يقدم مثااًل 
ملهًما مـــن التعاون اإلقليمي، الفًتا إلى أن 
تحقيق مفهوم التعافي األخضر يتماشـــى 
مع رؤيـــة مركز “دراســـات” وأجندة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
ثالًثـــا: اطلـــع مجلـــس األمناء علـــى نتائج 
المركـــز  نظمهـــا  التـــي  النقاشـــية  الحلقـــة 

بعنوان “أمن منطقة الخليج العربي ودور 
االتحـــاد األوروبي”، وتناولت ســـبل تعزيز 
آفـــاق العالقـــات الخليجيـــة - األوروبيـــة. 
كمـــا اســـتعرض المجلس توصيـــات حلقة 
نقاشـــية أخـــرى حول تعزيز قـــدرات ذوي 
مـــع  بالتعـــاون  الخاصـــة،  االحتياجـــات 

مؤسسة “تيكون أوالم ميكرز” العالمية.

المثمـــر  بالتعـــاون  نـــوه المجلـــس،  رابًعـــا: 
بيـــن مركـــز “دراســـات” وبرنامـــج  القائـــم 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي فـــي العديد من 
المجاالت، وأشـــار رئيس مجلس األمناء، 
إلى أن مســـاهمة المركز فـــي إعداد تقرير 
خـــاص عـــن المـــدن العربيـــة ســـوف يتـــم 
تدشـــينه خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 

إلـــى نجاحـــات مملكـــة  الجـــاري، يســـتند 
البحرين المتوالية فـــي التنمية الحضرية 
الحيـــاة،  جـــودة  وتعزيـــز  المســـتدامة، 
مضيفـــا: “إن المملكة لديها تجربة تنموية 
رائـــدة جديـــرة باالقتـــداء على المســـتوى 

الدولي”.
 خامًســـا: بحـــث مجلـــس األمنـــاء، إصدار 
دوريـــة علميـــة محكمـــة مـــن قبـــل إدارة 
“حوليـــات  باســـم  التاريخيـــة  الدراســـات 
دراســـات البحريـــن” تعنى بنشـــر البحوث 
والجغرافيـــة  التاريخيـــة  والدراســـات 
بمملكـــة  المتعلقـــة  واألنثروبولوجيـــة 

البحرين والخليج العربي.
سادًســـا: اطلع المجلس على إيجاز بشـــأن 
خطـــط وبرامـــج مركـــز “دراســـات” خـــالل 
الفترة المقبلة، باإلضافة إلى المســـاهمات 

الفكرية للباحثين.

المنامة - “دراسات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــــرأســـــت األمـــــيـــــن الـــعـــام 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب 
ــعــالــي  ــيــم ال ــتــعــل مــجــلــس ال
الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيس 
الشيخة رنا بنت عيسى بن 
اجتماع  خليفة،  آل  دعيج 
لجنة تكافؤ الفرص بمجلس 
بمشاركة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم 

أعضاء اللجنة.
ــا بنت  وثــمــنــت الــشــيــخــة رنـ
عـــيـــســـى بــــــن دعـــــيـــــج آل 
والبارز  المهم  الــدور  خليفة 
ــلــمــرأة  لــلــمــجــلــس األعـــلـــى ل
برئاسة  الــمــقــدرة  وجــهــوده 
المعظم  الــبــالد  ملك  قرينة 
ــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى  رئ
ــســمــو  ــة ال ــبـ ــاحـ ــرأة صـ ــمــ ــ ــل ــ ل
الملكي األميرة سبيكة بنت 
لدعمه  خليفة؛  آل  إبراهيم 
لمبدأ التوازن بين الجنسين 
المرأة  احتياجات  وإدمـــاج 
ــفــرص   ــار تــكــافــؤ ال ــ فـــي إطـ

بـــحـــســـب بــــرامــــج الــخــطــة 
للنهوض  المعتمدة  الوطنية 
البحرينية، وحرصه  بالمرأة 
ــم عــلــى االلـــتـــزام بهذا  ــدائ ال

المبدأ وتطبيق آلياته. 
وقــــد تـــم خــــالل االجــتــمــاع 
ــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بـــــــــحـــــــــث ومـ
على  المدرجة  الموضوعات 
جـــدول األعــمــال مــن أهمها 
“جائزة صاحبة  بـ  المشاركة 
الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
ــيــــم  ــــراهــ ــنــــت إب ــ ســـبـــيـــكـــة ب
الــمــرأة  ــتــقــدم  ل آل خــلــيــفــة 
ــي أعــلــن  ــتـ الــبــحــريــنــيــة” الـ
ــلــمــرأة  ــمــجــلــس األعـــلـــى ل ال
مؤخرًا عن دورتها السابعة، 
حيث ستعد هذه المشاركة 
هي األولى لمجلس التعليم 
المجلس  من  إيمانا  العالي 
ــمــكــيــن وتـــقـــدم  بـــأهـــمـــيـــة ت
المرأة البحرينية في سبيل 
الشاملة  الــتــنــمــيــة  تحقيق 

لمملكة البحرين.

“التعليم العالي” يشارك بجائزة “سمو 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية”

المنامة - بنا

اســـتـــقـــبـــل وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
الخاص  المبعوث  والبيئة، 
الــمــنــاخ، محمد بن  لــشــؤون 
اإلثنين، سفيرة  أمس  دينه 
ايسن  التركية  الجمهورية 
تعيينها  بمناسبة  تشاكيل 
مملكة  لــدى  لبالدها  سفيًرا 
اللقاء،  الــبــحــريــن.  وخـــالل 
السفيرة  الــنــفــط  ــر  وزيـ هــنــأ 
الــتــركــيــة عــلــى الــتــعــيــيــن، 
ــنــجــاح  ــل ال مــتــمــنــيــا لـــهـــا كــ
مهام  أداء  فــي  والــتــوفــيــق 
بما  الـــدبـــلـــومـــاســـي  عــمــلــهــا 
العالقات  تعزيز  في  يسهم 
ــن الــبــلــديــن  ــيـ الـــثـــنـــائـــيـــة بـ

ــاد  ــ ــا أشـ ــمـ ــن، كـ ــيـ ــقـ ــديـ ــصـ الـ
بالملفات  السفيرة  باهتمام 
مؤكًدا  والمناخية،  البيئية 
ــمــجــلــس األعــلــى  حــــرص ال
التعاون  تعزيز  على  للبيئة 
للجهود  الداعمة  الــدول  مع 
اإلقليمية والدولية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

الـــجـــانـــبـــان  ــرض  ــعــ ــ ــت  واســ
جــــــهــــــود الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
البيئية  المجاالت  مختلف 
االرتقاء  وسبل  والمناخية، 
ــتــعــاون بين  بــمــســتــويــات ال
البلدين للحفاظ على البيئة 
والحد من آثار تغير المناخ.

توطيد أواصر التعاون البيئي مع تركيا

المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات بكفاءة وجدارة
“البحرين والكويت” يعيِّن 7 نساء بمجالس اإلدارة... األنصاري:

أشادت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
بالجهـــود المتســـارعة والواضحـــة التي تبذلهـــا إدارة بنك 
البحريـــن والكويـــت فـــي دعـــم المـــرأة البحرينيـــة، وذلـــك 
في إطار مســـاعي مؤسســـات القطاع الخـــاص في مملكة 
البحريـــن لدعـــم الجهود الوطنيـــة الموجهة لتقـــدم المرأة 
وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبالها فـــي مقـــر المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة بالرفاع الرئيس التنفيـــذي لمجموعة بنك البحرين 
والكويـــت عبدالرحمن ســـيف، حيـــث اســـتهلت االجتماع 
بتهنئة ســـيف بمناســـبة تعييـــن 7 ســـيدات بحرينيات في 
مجالـــس إدارة الشـــركات التابعة للبنك، فـــي خطوة تؤكد 
حـــرص مجلـــس إدارة المجموعـــة علـــى تعزيـــز حضـــور 
المـــرأة البحرينيـــة في أعلى مراكز اتخـــاذ القرارات، ورفع 
مســـاهمتها فـــي رســـم إســـتراتيجية المجموعـــة الحاليـــة 
والمســـتقبلية. وأشارت األنصاري إلى هذا التعيين يعكس 
مجـــددًا الثقـــة بقـــدرة المـــرأة فـــي القطـــاع الخـــاص على 
العطـــاء وتحمل المســـؤوليات عن جدارة وكفاءة، ســـواء 

كان ذلك في القطاع المالي، أو مختلف القطاعات.
للمـــرأة علـــى  للمجلـــس األعلـــى  العـــام  وأعربـــت األميـــن 
صعيـــد ذي صلـــة عن شـــكر المجلس البالغ علـــى دعم بنك 
البحريـــن والكويـــت لعـــدد من البرامـــج والمبـــادرات التي 
ينفذهـــا المجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

ت  البحرينية، ولدعم جهود التوازن بين الجنســـين، وخصَّ
بالذكـــر الدعـــم المقدر والمشـــكور من قبل البنك لمشـــروع 
إنشـــاء صـــرح المـــرأة البحرينيـــة، والذي يرصـــد إنجازات 
وعطـــاءات المـــرأة البحرينيـــة ومســـاهمتها فـــي ازدهـــار 
وطنها والمزمع افتتاحه في ديسمبر المقبل مع احتفاالت 

البالد بيوم المرأة البحرينية 2022. 
مـــن جانبـــه، أكـــد ســـيف حـــرص بنـــك البحريـــن والكويت 
الدائـــم على أن يكون في طليعة الجهات الداعمة لتمكين 
وتقـــدم المرأة فـــي مملكة البحرين، معربـــًا عن فخر البنك 
بالفـــوز بجائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في العام 
2017، التـــي تأتـــي أهدافها منســـجمة مـــع توجهات البنك 
علـــى صعيـــد تنميـــة وتطوير مهـــارات العامليـــن فيه على 

أســـس وركائز التوازن بين الجنســـين، الفتًا إلى أن نســـبة 
الموظفـــات العامـــالت في البنك ارتفعـــت إلى أكثر من 40 
% مـــن إجمالي الموظفيـــن، إضافة إلى إطالق البنك عدد 
من المبـــادرات التدريبية والتوعوية الخاصة بالمرأة مثل 
برنامـــج بنـــاء المهـــارات الرقميـــة للســـيدات البحرينيـــات 

وغيره. 
كمـــا أبدى الرئيـــس التنفيذي تطلع البنك لعقـــد المزيد من 
التعـــاون من خالل المشـــاريع التي تمت مناقشـــتها خالل 
االجتمـــاع، والتي ســـيكون لبنـــك البحريـــن والكويت دور 
فاعل في ترجمتها بناًء على الخبرة العريقة التي يمتلكها 
البنـــك مـــن خـــالل كفاءاتـــه الوطنيـــة، ويحـــرص على أن 
تكـــون لهم إســـهاماتهم ومبادراتهـــم التطوعية في خدمة 

مجتمعهم واالرتقاء بشأنه.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499821010245.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
https://www.albiladpress.com/news/2022/4998/bahrain/763529.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4998/bahrain/763605.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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قـــرر مجلـــس المحـــرق البلدي فـــض اجتماعـــه االعتيـــادي المقرر 
وتأجيلـــه حتى االثنيـــن المقبل الموافق 27 يونيـــو الجاري، لعدم 
اكتمـــال النصاب القانوني لعقد الجلســـة نتيجـــة غياب 5 أعضاء، 
واقتصـــار الحضـــور على كل من رئيس المجلـــس غازي المرباطي 

ونائب الرئيس حسن الدوي والعضو فاضل العود. 
وجـــاء قـــرار تأجيل انعقـــاد االجتماع بعد جلســـة مشـــاورات بين 
الرئيـــس والمدير العـــام للبلديـــة إبراهيم الجـــودر ونائب الرئيس 
اســـتغرقت نحـــو 15 دقيقـــة، في ظل أجـــواء حـــارة خيمت على 

قاعة المجلس ناتجة عن توقف مكيف القاعة عن العمل.
مـــن جهته، قال مدير عـــام البلدية إبراهيم الجـــودر لـ “البالد” في 
تعليقـــه على أســـباب عطـــب المكيـــف والمعالجات التـــي اتخذتها 
البلديـــة حيـــال هذه المشـــكلة المتكـــررة، إن المكيـــف يخضع في 
الوقت الحالـــي للصيانة في أحد أجزائه الذي يغطي جانب قاعة 
المجلس البلدي، فيما القسم اآلخر من البلدية يعمل بشكل جيد.

ولفـــت إلـــى أن مشـــكلة تكـــرار عطـــب مكيـــف البلديـــة عولجـــت، 
حيث يخضع المكيف حاليًا للصيانة بشـــكل دوري، في ظل توفر 

الموازنات المخصصة للصيانة.
وحـــول أســـباب غياب 5 من أعضـــاء المجلس قـــال البلدي صالح 
بوهـــزاع إن غيابهم عـــن االجتماع االعتيادي يأتي احتجاجًا على 
عـــدم رد الجهـــاز التنفيذي على ما تبقى من أســـئلة األعضاء على 
طاولـــة المديـــر العام، وتضامـــن األعضاء مع بعضهـــم بعضا حول 
عدم حضور اجتماع المجلس األخير قبل الرد على باقي األسئلة.

مكيف بلدية المحرق يسخن أجواء الجلسة األخيرة.. ال نصاب.. واحتجاج
الجودر لـ”^”: صيانة دورية للتكييف .. وبوهزاع: أسئلتنا بال ردود

مشاورات منصة الرئاسة قبل فض الجلسة

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

ليلى مال هللا
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

عمها
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

“أن تتبــرع بعضــو منــك ألخ هــو شــيء بديهــي لتنقــذ مــن تحب، أمــا أن تهب 
عضــوا منــك لمــن ال تعرف فهــو هدية هللا لــك وهدية منه عبــرك لتمنح حياة 
جيــدة آلخــر”. بهــذه العبــارة بــدأت المتبرعــة زينب الليــث حديثهــا عن قصة 

تبرعها بكليتها لشقيقتها ليلى.

شـــقيقتها  المـــرض  أعيـــا  أن  وبعـــد 
الصغـــرى ليلى التـــي اســـتمرت قرابة 
العـــام علـــى أجهـــزة الغســـيل الدموي 
للكلى، لم تتـــواَن زينب في أن تجري 
قـــرر  أن  بعـــد  الطبيـــة  الفحوصـــات 
األطبـــاء إجـــراء زراعة الكلـــى إلنهاء 
معانـــاة األخـــت التي لم يعـــد يتحمل 
جســـدها الضعيف مزيدا من الغســـيل 

واأللم.
كانت عالقتها وطيدة بأختها، وكانت 
يقـــع االختيـــار عليهـــا  أن  تدعـــو هللا 
لتســـتطيع أن تهـــب جـــزءا منهـــا وأن 
تنتهـــي معاناتهـــا مـــع األلـــم وأن يعود 
بريـــق األمل فـــي عينيها التـــي كادت 
تذبـــل بعد معاناة طويلة وقاســـية مع 

متالزمة الكلى. 
الطبيـــة  الفحوصـــات  نتائـــج  وبعـــد 
األختيـــن،  بيـــن  التطابـــق  وتأكيـــد 
تأجلت العملية 6 أشـــهر، ورغم قدوم 
الطبيـــب المختص بإجـــراء العمليات 
من الخـــارج مرتين خالل هذه الفترة 
إال أن موعـــد العمليـــة تأجل ألكثر من 

سبب.
كان الوقت حرجا ولم يكن في صالح 
ليلـــى المريضـــة التـــي تقضـــي معظم 

ســـاعات يومهـــا على أجهزة الغســـيل 
تجـــري  أن  األســـرة  لتقـــرر  الدمـــوي، 
العمليـــة فـــي مركـــز حامـــد العيســـي 

بدولة الكويت.
العمليـــة  أجريـــت   2018 ينايـــر  فـــي 
المنتظـــرة بترقـــب وقلـــق شـــديدين، 
وتصف زينب هذه الفترة قائلة “كانت 
المرة الوحيدة التي شـــعرت فيها بأن 
األلم راحة لي بعـــد أن أجريت عملية 
التبـــرع ألختي بالكليـــة، لم أكترث بما 
كنت أشـــعر به من ألم، إن لم أقل إني 
لـــم أشـــعر به حينهـــا، كان كل همي أن 
تعـــود أختـــي لحياتهـــا الطبيعية وأن 
تعيـــش مـــا لـــم تعشـــه طـــوال ســـنين 

عمرها العشرين”.
وتكمل “لم تكن شـــجاعة أو تضحية، 
بـــأن العمليـــة هـــي  بـــل كانـــت يقينـــا 
الســـبيل الوحيـــد بـــأن تعيـــش أختـــي 
الحبيبـــة، ولـــم تكـــن بطولـــة بقـــدر ما 
هي بديهة، ولـــو كنت مكان ليلى فلن 
تتوانـــى أو أي أحـــد مـــن أســـرتي بأن 

يقدموا لي جزءا من أعضائهم”.
زينـــب اليـــوم بكليـــة واحـــدة عاشـــت 
وأنقذت أختها من مصير معروف بعد 
رحلة معاناة مع فشل الكلى، تزوجت 

كأي فتـــاة أخـــرى في عمرهـــا، أنجبت 
كأي أم، إال أنـــه يعيش جزءا منها في 
جسد أختها، شـــاهدا على قوة الحب 

العظيمة التي ال يدركها كثيرون.
لزينـــب رؤيـــة واضحة ســـبقت عملية 
التبـــرع، فهـــي حاصلـــة علـــى بطاقـــة 
متبرع باألعضاء بعـــد الموت، وكانت 
قد قررت بإرادتها وبشـــجاعة مطلقة 
أن تهـــب كليتيهـــا وكبدهـــا وقرنتيهـــا 
وجلدها لكل من يحتاجها، وكان ذلك 
عبر جميعة أصدقاء الكلى في 2016.
اإلنســـان  بمـــوت  أن  “لألســـف  تقـــول 
تنتقـــل الواليـــة عليه إلـــى أهله، وفي 
مجتمعنـــا ال يوجد لدينا ثقافة التبرع 
باألعضاء، ويعتبرون التصرف بجسد 

الميـــت انتهاكا لحرمتـــه، في حين أن 
التبـــرع باألعضـــاء الصالحـــة للزراعة 
بعـــد المـــوت تعتبر صدقـــة جارية عن 
كل  تمـــوت  لنفـــس  وإحيـــاء  الميـــت 
يـــوم مـــن المـــرض، وبـــدال من شـــراء 
أعضاء شـــخص حي أو نقل األعضاء 
بشـــكل غيـــر قانونـــي وغيـــر مشـــروع 
والمخاطـــرة بأكثـــر مـــن روح، يرفض 
ذوو المتوفـــى التبـــرع بأعضائـــه وإن 

كان أوصى بذلك قبل الموت”.
وتكمـــل “زيـــارة واحدة لمركز غســـيل 
الكلـــى تقنـــع أكثر مـــن أي رســـالة بأن 
يهـــب الناس حيـــاة لمرضى مصيرهم 
العـــذاب والموت، وكم هو عظيم عند 
هللا أن تتبرع بجســـدك الفاني بعد أن 

خرجت روحك لتحيي أنفســـا أرهقها 
المـــرض ليبقـــى جـــزءا منك فـــي هذه 

الحياة في جسد آخر.
وتزيـــد “نحـــن المســـلمين أولـــى بـــأن 
نمارس هذا المفهوم وليست الديانات 
األخرى التي قـــد ال تؤمن بوجود هللا 
وال تعـــي معنـــى الصدقـــة، كمســـلمين 
ونؤمـــن أن بالـــروح تبقى بعـــد الموت 
ال الجســـد، ونحـــن أولـــى بـــأن نتبـــرع 

باألعضاء”. 
وعـــن معانـــاة زارعـــي األعضـــاء فـــي 
البحريـــن تقول زينـــب “ال نملك مركزا 
جهوزيـــة  مجهـــزا  األعضـــاء  لزراعـــة 
كاملـــة لنقـــل األعضـــاء مباشـــرة بعـــد 
الموت واالســـتفادة من جســـد الميت 

لكثيـــر  تلـــف األعضـــاء، خالفـــا  قبـــل 
يضيـــع  مـــا  الخليجيـــة،  الـــدول  مـــن 
المرضـــى  مـــن  كثيـــر  علـــى  الفـــرص 
الذيـــن ينتظـــرون مـــن يخلصهـــم من 

أوجاعهم”.
وتختتـــم زينـــب: األقســـى مـــن ذلـــك 
حيـــاة  هللا  يمنحهـــم  الذيـــن  أولئـــك 
أخـــرى وقـــدر لهـــم أن يزرعـــوا عضوا 
أو جـــزءا منـــه ال يجـــدون مـــن يتابـــع 
حاالتهم، وبينهم من انتكســـت حالته 
وتدهـــورت بعـــد أن عاد لـــه األمل في 
الحيـــاة، فضـــال عـــن مشـــكلة زارعـــي 
الكلى مع أدوية المناعة التي يتسبب 

تأخرها بانتكاس العضو.

زينب لـ“^”: تبرعت بكليتي ألختي... وهذه المرة ألمي كان “راحة”

بطاقة تبرع زينب زينب قررت التبرع بجميع أعضائها بعد الوفاة

ثقافة التبرع باألعضاء غائبة... وال يوجد مركز متخصص
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ليلى مال اهلل

سيدعلي المحافظة

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

» وجميع العاملين في دار »

بخالص التعازي والمواساة 
إلى الزميل

إبراهيم النهام
في وفاة المغفور لها بإذن هللا

خالته
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

جزء مني يعيش في جسد أختي شاهد على 
قوة الحب العظيمة

لو كنت مكان ليلى فلن تتوانى 
عن منحي جزءا منها

مؤلم عدم وجود من يتابع المرضى بعد 
الزراعة فتتدهور حالتهم ويموتون

كم هو عظيم عند هللا أن تتبرع بأعضائك 
لتحيي أنفسا أرهقها المرض

زينب الليث
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تنسيق ثالثي لتطبيق برنامج “الضمان الصحي”
تطوير الخدمات الصحية بما يضمن زيادة كفاءتها

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشـــهده 
القطاع الصحي في مملكة البحرين على 
بأهميـــة  منوهـــة  المســـتويات،  مختلـــف 
التنســـيق المشـــترك بيـــن جميع الشـــركاء 
مـــن أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التطلعـــات 
المنشـــودة لهـــذا القطـــاع المهم بمـــا يعود 

بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خالل استقبال الوزيرة، للرئيس 
التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية أحمد 
األنصـــاري واألمين العام للمجلس األعلى 
للصحة إبراهيـــم النواخذة، بحضور عدد 
مـــن المســـؤولين فـــي القطـــاع الصحـــي، 
التعـــاون  مســـارات  الســـتعراض  وذلـــك 

القائم وسبل تطويره.
وأشـــادت الوزيـــرة بالدور الـــذي يقوم به 
فـــي تطويـــر  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
المنظومـــة الصحيـــة، الذي يأتـــي انطالًقا 
مـــن التوجيهـــات الســـامية لملـــك البـــالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، والمتابعة المســـتمرة 
من ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـعًيا نحـــو تطوير 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمة فـــي مملكة 
كفاءتهـــا  زيـــادة  يضمـــن  بمـــا  البحريـــن 

واســـتدامة مواردها. وأشارت إلى أهمية 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي، الذي 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  عليـــه  يقـــوم 
برئاســـة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، لما له من أثر إيجابي 
وفعال فـــي تقديم خدمـــات صحية ذات 
جـــودة عاليـــة مـــن خـــالل إعطـــاء الخيار 
مقدمـــي  باختيـــار  والمقيـــم  للمواطـــن 
الخدمـــات الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أهميـــة 
التنســـيق والتعـــاون بيـــن جميـــع الجهات 

الصحية في هذا الجانب.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات 
أهميـــة  األنصـــاري  أحمـــد  الحكوميـــة 
التنســـيق المشـــترك وتعزيز أواصر العمل 

في جميع المجاالت الصحية.

المنامة - وزارة الصحة

مضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية
تابعت مستجدات توسعة مركز البالد القديم ومشروع التسيير الذاتي... وزيرة الصحة:

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد حســـن 
مواصلـــة الجهـــود ومضاعفتهـــا لالرتقـــاء 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
لجميـــع المواطنيـــن فـــي كافـــة محافظات 
مملكة البحرين بما يسهم في دعم أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ووفق الخطط 
الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن 
جهود الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة، خـــالل الزيـــارة 
مركـــز  إلـــى  بهـــا  قامـــت  التـــي  الميدانيـــة 
علـــى  لالطـــالع  الصحـــي؛  القديـــم  البـــالد 
آخر مســـتجدات توســـعة المركز في إطار 

متابعة تطورات مشـــروع التسيير الذاتي، 
إلى حرص الحكومة على تطوير المنشآت 
المراكـــز  كافـــة  فـــي  الصحيـــة  والمرافـــق 
الصحيـــة بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، 
منوهـــًة بالـــدور الكبيـــر الـــذي يضطلـــع بـــه 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 

المدنـــي في دعم مســـاعي وجهود التنمية 
المستدامة الســـيما على الصعيد الصحي، 
مشـــيدًة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مؤسســـة 
يوسف وعائشـــة المؤيد لألعمال الخيرية 
التـــي تصـــب فـــي ترســـيخ صـــور التكافل 
المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينـــت وزيرة الصحـــة أهميـــة المبادرات 
الداعمة للقطاع الصحي والهادفة؛ لتعزيز 
منظومة خدماته وجودتها، مؤكدة حرص 
الوزارة على التنســـيق المســـتمر مع جميع 
الجهـــات والشـــركاء ضمن فريـــق البحرين 
الواحـــد لتســـريع وتيـــرة إنجـــاز المشـــاريع 
الصحيـــة بكفـــاءة عالية وبما يعـــود بالنفع 

على المجتمع. 
وقـــد رافـــق وزيـــرة الصحـــة فـــي الزيـــارة 
الميدانيـــة كل من الوجيه فاروق يوســـف 
المؤيد والنائب أحمد صباح السلوم رئيس 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة 
النـــواب، وهـــال فـــاروق المؤيـــد، وعدد من 
المســـؤولين مـــن المجلـــس األعلى للصحة 

ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

المنامة - وزارة الصحة

إطـــالق حزمـــة مـــن المشاريـــع البحثيـــة المتميـــزة
“أمناء دراسات” يستعرض إنجازات الربع الثاني من العام

البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراسات” اجتماعه الرابع، أمس، 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس األمناء، الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة،  وبحضور كل 
من األعضاء،  محمد  العســـيري، وحسين 
رجب، وأحمد  اليوشـــع، والشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، باإلضافـــة إلـــى 

المدير التنفيذي للمركز حمد العبدهللا .
مجلـــس  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 
األمنـــاء، ما تم إنجازه خـــالل الربع الثاني 
مـــن العام الجـــاري، وناقـــش الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله، وذلك على 

النحو التالي:
أواًل: رفع رئيس وأعضاء مجلس األمناء، 

أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان لمقام ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، على الرعاية 
التـــي  الســـديدة  والتوجيهـــات  الســـامية 
يحظـــى بهـــا البحـــث العلمـــي فـــي مملكة 
الكريمـــة  المتابعـــة  وكذلـــك  البحريـــن، 
والفائقـــة من  ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن أجـــل 
ترســـيخ دعائـــم مجتمـــع المعرفـــة، وهـــو 
“دراســـات”  مركـــز  فعاليـــة  جســـدته  مـــا 
بعنوان “التحديـــات تصنع الفرص” والتي 
أبـــرزت دور وجهـــود المركز في اســـتثمار 
حزمـــة  إطـــالق  عبـــر  المتاحـــة  الفـــرص 
مـــن مشـــاريع بحثيـــة وفكريـــة متميـــزة، 
خـــالل العاميـــن الماضيين، رغـــم التدابير 
الصحيـــة واالحترازيـــة، األمـــر الذي وضع 

مملكـــة البحرين علـــى الخارطـــة العالمية 
االســـتراتيجية  الدراســـات  مجـــال  فـــي 

والفعاليات المتخصصة.
مركـــز  بتنظيـــم  المجلـــس  أشـــاد  ثانًيـــا: 
“الطريـــق  التفاعليـــة  النـــدوة  “دراســـات” 
إلـــى التعافـــي األخضر.. توقعـــات المراكز 
حـــوار  عـــام  أميـــن  بمشـــاركة  الفكريـــة”، 
الصـــدد،  التعـــاون اآلســـيوي، وفـــي هـــذا 
أكـــد الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
أن حـــوار التعاون اآلســـيوي الـــذي ترأس 
مملكة البحرين دورته الحالية، يقدم مثااًل 
ملهًما مـــن التعاون اإلقليمي، الفًتا إلى أن 
تحقيق مفهوم التعافي األخضر يتماشـــى 
مع رؤيـــة مركز “دراســـات” وأجندة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
ثالًثـــا: اطلـــع مجلـــس األمناء علـــى نتائج 
المركـــز  نظمهـــا  التـــي  النقاشـــية  الحلقـــة 

بعنوان “أمن منطقة الخليج العربي ودور 
االتحـــاد األوروبي”، وتناولت ســـبل تعزيز 
آفـــاق العالقـــات الخليجيـــة - األوروبيـــة. 
كمـــا اســـتعرض المجلس توصيـــات حلقة 
نقاشـــية أخـــرى حول تعزيز قـــدرات ذوي 
مـــع  بالتعـــاون  الخاصـــة،  االحتياجـــات 

مؤسسة “تيكون أوالم ميكرز” العالمية.

المثمـــر  بالتعـــاون  نـــوه المجلـــس،  رابًعـــا: 
بيـــن مركـــز “دراســـات” وبرنامـــج  القائـــم 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي فـــي العديد من 
المجاالت، وأشـــار رئيس مجلس األمناء، 
إلى أن مســـاهمة المركز فـــي إعداد تقرير 
خـــاص عـــن المـــدن العربيـــة ســـوف يتـــم 
تدشـــينه خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 

إلـــى نجاحـــات مملكـــة  الجـــاري، يســـتند 
البحرين المتوالية فـــي التنمية الحضرية 
الحيـــاة،  جـــودة  وتعزيـــز  المســـتدامة، 
مضيفـــا: “إن المملكة لديها تجربة تنموية 
رائـــدة جديـــرة باالقتـــداء على المســـتوى 

الدولي”.
 خامًســـا: بحـــث مجلـــس األمنـــاء، إصدار 
دوريـــة علميـــة محكمـــة مـــن قبـــل إدارة 
“حوليـــات  باســـم  التاريخيـــة  الدراســـات 
دراســـات البحريـــن” تعنى بنشـــر البحوث 
والجغرافيـــة  التاريخيـــة  والدراســـات 
بمملكـــة  المتعلقـــة  واألنثروبولوجيـــة 

البحرين والخليج العربي.
سادًســـا: اطلع المجلس على إيجاز بشـــأن 
خطـــط وبرامـــج مركـــز “دراســـات” خـــالل 
الفترة المقبلة، باإلضافة إلى المســـاهمات 

الفكرية للباحثين.

المنامة - “دراسات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــــرأســـــت األمـــــيـــــن الـــعـــام 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب 
ــعــالــي  ــيــم ال ــتــعــل مــجــلــس ال
الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيس 
الشيخة رنا بنت عيسى بن 
اجتماع  خليفة،  آل  دعيج 
لجنة تكافؤ الفرص بمجلس 
بمشاركة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم 

أعضاء اللجنة.
ــا بنت  وثــمــنــت الــشــيــخــة رنـ
عـــيـــســـى بــــــن دعـــــيـــــج آل 
والبارز  المهم  الــدور  خليفة 
ــلــمــرأة  لــلــمــجــلــس األعـــلـــى ل
برئاسة  الــمــقــدرة  وجــهــوده 
المعظم  الــبــالد  ملك  قرينة 
ــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى  رئ
ــســمــو  ــة ال ــبـ ــاحـ ــرأة صـ ــمــ ــ ــل ــ ل
الملكي األميرة سبيكة بنت 
لدعمه  خليفة؛  آل  إبراهيم 
لمبدأ التوازن بين الجنسين 
المرأة  احتياجات  وإدمـــاج 
ــفــرص   ــار تــكــافــؤ ال ــ فـــي إطـ

بـــحـــســـب بــــرامــــج الــخــطــة 
للنهوض  المعتمدة  الوطنية 
البحرينية، وحرصه  بالمرأة 
ــم عــلــى االلـــتـــزام بهذا  ــدائ ال

المبدأ وتطبيق آلياته. 
وقــــد تـــم خــــالل االجــتــمــاع 
ــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بـــــــــحـــــــــث ومـ
على  المدرجة  الموضوعات 
جـــدول األعــمــال مــن أهمها 
“جائزة صاحبة  بـ  المشاركة 
الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
ــيــــم  ــــراهــ ــنــــت إب ــ ســـبـــيـــكـــة ب
الــمــرأة  ــتــقــدم  ل آل خــلــيــفــة 
ــي أعــلــن  ــتـ الــبــحــريــنــيــة” الـ
ــلــمــرأة  ــمــجــلــس األعـــلـــى ل ال
مؤخرًا عن دورتها السابعة، 
حيث ستعد هذه المشاركة 
هي األولى لمجلس التعليم 
المجلس  من  إيمانا  العالي 
ــمــكــيــن وتـــقـــدم  بـــأهـــمـــيـــة ت
المرأة البحرينية في سبيل 
الشاملة  الــتــنــمــيــة  تحقيق 

لمملكة البحرين.

“التعليم العالي” يشارك بجائزة “سمو 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية”

المنامة - بنا

اســـتـــقـــبـــل وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
الخاص  المبعوث  والبيئة، 
الــمــنــاخ، محمد بن  لــشــؤون 
اإلثنين، سفيرة  أمس  دينه 
ايسن  التركية  الجمهورية 
تعيينها  بمناسبة  تشاكيل 
مملكة  لــدى  لبالدها  سفيًرا 
اللقاء،  الــبــحــريــن.  وخـــالل 
السفيرة  الــنــفــط  ــر  وزيـ هــنــأ 
الــتــركــيــة عــلــى الــتــعــيــيــن، 
ــنــجــاح  ــل ال مــتــمــنــيــا لـــهـــا كــ
مهام  أداء  فــي  والــتــوفــيــق 
بما  الـــدبـــلـــومـــاســـي  عــمــلــهــا 
العالقات  تعزيز  في  يسهم 
ــن الــبــلــديــن  ــيـ الـــثـــنـــائـــيـــة بـ

ــاد  ــ ــا أشـ ــمـ ــن، كـ ــيـ ــقـ ــديـ ــصـ الـ
بالملفات  السفيرة  باهتمام 
مؤكًدا  والمناخية،  البيئية 
ــمــجــلــس األعــلــى  حــــرص ال
التعاون  تعزيز  على  للبيئة 
للجهود  الداعمة  الــدول  مع 
اإلقليمية والدولية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

الـــجـــانـــبـــان  ــرض  ــعــ ــ ــت  واســ
جــــــهــــــود الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
البيئية  المجاالت  مختلف 
االرتقاء  وسبل  والمناخية، 
ــتــعــاون بين  بــمــســتــويــات ال
البلدين للحفاظ على البيئة 
والحد من آثار تغير المناخ.

توطيد أواصر التعاون البيئي مع تركيا

المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات بكفاءة وجدارة
“البحرين والكويت” يعيِّن 7 نساء بمجالس اإلدارة... األنصاري:

أشادت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
بالجهـــود المتســـارعة والواضحـــة التي تبذلهـــا إدارة بنك 
البحريـــن والكويـــت فـــي دعـــم المـــرأة البحرينيـــة، وذلـــك 
في إطار مســـاعي مؤسســـات القطاع الخـــاص في مملكة 
البحريـــن لدعـــم الجهود الوطنيـــة الموجهة لتقـــدم المرأة 
وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبالها فـــي مقـــر المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة بالرفاع الرئيس التنفيـــذي لمجموعة بنك البحرين 
والكويـــت عبدالرحمن ســـيف، حيـــث اســـتهلت االجتماع 
بتهنئة ســـيف بمناســـبة تعييـــن 7 ســـيدات بحرينيات في 
مجالـــس إدارة الشـــركات التابعة للبنك، فـــي خطوة تؤكد 
حـــرص مجلـــس إدارة المجموعـــة علـــى تعزيـــز حضـــور 
المـــرأة البحرينيـــة في أعلى مراكز اتخـــاذ القرارات، ورفع 
مســـاهمتها فـــي رســـم إســـتراتيجية المجموعـــة الحاليـــة 
والمســـتقبلية. وأشارت األنصاري إلى هذا التعيين يعكس 
مجـــددًا الثقـــة بقـــدرة المـــرأة فـــي القطـــاع الخـــاص على 
العطـــاء وتحمل المســـؤوليات عن جدارة وكفاءة، ســـواء 

كان ذلك في القطاع المالي، أو مختلف القطاعات.
للمـــرأة علـــى  للمجلـــس األعلـــى  العـــام  وأعربـــت األميـــن 
صعيـــد ذي صلـــة عن شـــكر المجلس البالغ علـــى دعم بنك 
البحريـــن والكويـــت لعـــدد من البرامـــج والمبـــادرات التي 
ينفذهـــا المجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

ت  البحرينية، ولدعم جهود التوازن بين الجنســـين، وخصَّ
بالذكـــر الدعـــم المقدر والمشـــكور من قبل البنك لمشـــروع 
إنشـــاء صـــرح المـــرأة البحرينيـــة، والذي يرصـــد إنجازات 
وعطـــاءات المـــرأة البحرينيـــة ومســـاهمتها فـــي ازدهـــار 
وطنها والمزمع افتتاحه في ديسمبر المقبل مع احتفاالت 

البالد بيوم المرأة البحرينية 2022. 
مـــن جانبـــه، أكـــد ســـيف حـــرص بنـــك البحريـــن والكويت 
الدائـــم على أن يكون في طليعة الجهات الداعمة لتمكين 
وتقـــدم المرأة فـــي مملكة البحرين، معربـــًا عن فخر البنك 
بالفـــوز بجائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في العام 
2017، التـــي تأتـــي أهدافها منســـجمة مـــع توجهات البنك 
علـــى صعيـــد تنميـــة وتطوير مهـــارات العامليـــن فيه على 

أســـس وركائز التوازن بين الجنســـين، الفتًا إلى أن نســـبة 
الموظفـــات العامـــالت في البنك ارتفعـــت إلى أكثر من 40 
% مـــن إجمالي الموظفيـــن، إضافة إلى إطالق البنك عدد 
من المبـــادرات التدريبية والتوعوية الخاصة بالمرأة مثل 
برنامـــج بنـــاء المهـــارات الرقميـــة للســـيدات البحرينيـــات 

وغيره. 
كمـــا أبدى الرئيـــس التنفيذي تطلع البنك لعقـــد المزيد من 
التعـــاون من خالل المشـــاريع التي تمت مناقشـــتها خالل 
االجتمـــاع، والتي ســـيكون لبنـــك البحريـــن والكويت دور 
فاعل في ترجمتها بناًء على الخبرة العريقة التي يمتلكها 
البنـــك مـــن خـــالل كفاءاتـــه الوطنيـــة، ويحـــرص على أن 
تكـــون لهم إســـهاماتهم ومبادراتهـــم التطوعية في خدمة 

مجتمعهم واالرتقاء بشأنه.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499821010245.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
https://www.albiladpress.com/news/2022/4998/bahrain/763604.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4998/bahrain/763531.html



