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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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موقعها  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  حــافــظــت 
وزارة  تقرير  فــي  األولـــى  الفئة  ضمن  الــريــادي 
الدول  بتصنيف  المعني  األمريكية  الخارجية 
للعام  باألشخاص  االتجار  في مجال مكافحة 
الخامس على التوالي، في إنجاز حقوقي رفيع 
المستوى ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا 

المجال.
الرئيس  العلوي  عبدالعزيز  جــمــال  ورفـــع 
ــعـــمـــل،  ــوق الـ ــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم سـ
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة االتـــجـــار 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  باألشخاص، 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة، 

بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة األولى 
بتقرير الخارجية األمريكية المعني بتصنيف 
الدول في مجال مكافحة االتجار باألشخاص 
هذا  أن  مــؤكــًدا  الــتــوالــي،  على  الخامس  للعام 
اإلنـــجـــاز يـــأتـــي بــفــضــل الـــرؤيـــة االســتــشــرافــيــة 
الــمــلــك المعظم  الــســديــدة والــثــاقــبــة لــجــاللــة 
بترسيخ ثقافة احترام وحفظ حقوق اإلنسان 

دون تمييز.
اإلنجاز  بهذا  المملكة  احتفاظ  أن  مؤكًدا 
اعــتــراًفــا  يمثل  الــتــوالــي،  على  الــخــامــس  للعام 
تــرســيــخ ثــقــافــة مكافحة  لــمــدى  ــا مــهــًمــا  ــًيـ دولـ
ــي الــبــنــيــة األســاســيــة  ــار بـــاألشـــخـــاص فـ اإلتــــجــ
دولية  قناعة  وجــود  على  يدلل  كما  للمملكة، 
عــلــى أن تــلــك الــثــقــافــة ال تــنــحــصــر فـــي رؤيـــة 
المملكة فقط، وإنما باتت ممارسة اجتماعية 

العمل  عامة تجعل من احترام حقوق أطــراف 
ــزًءا ال يــتــجــزأ مـــن الــبــيــئــة الــســلــيــمــة لــســوق  ــ جـ

العمل في مملكة البحرين.
ــاز يــعــكــس صـــورة  ــجـ وأضــــــاف، أنَّ هــــذا اإلنـ
المساواة  على  تقوم  التي  العمل  لبيئة  واقعية 
أساس  على  تمييز  دون  من  للجميع  والعدالة 
إيجاد  مــن خــالل  الــلــون،  أو  الــعــرق  أو  الجنس 
إلى  الــتــعــرض  مــن  للوقاية  المناسبة  اآللــيــات 
بــاألشــخــاص بجميع  االتـــجـــار  أو  االســتــغــالل، 
تمتعهم  وضــمــان  الضحايا،  ومــســاعــدة  صـــوره، 
األفــعــال،  تــلــك  مرتكبي  ومــحــاســبــة  بحقوقهم 

وتقديمهم إلى المحاكمة وإدانتهم.

ــز مـــحـــمـــد  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــق مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أطـ
ــان آل  ــمـ ــلـ بــــن خــلــيــفــة بــــن سـ
للقلب  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة 
لتواكب  أمــانــة«  »قلبك  حملة 
ــنــــي لـــعـــالج  ــبــــرنــــامــــج الــــوطــ الــ
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الـــحـــادة 
والــذي  البحرين،  مملكة  فــي 
األول من  فـــي  بـــه  الـــبـــدء  تـــم 
شــهــر يــنــايــر لــلــعــام الــحــالــي، 
بهدف عالج حاالت الجلطات 
الــقــلــبــيــة الـــحـــادة عـــن طــريــق 
إجـــــراء الــقــســطــرة الــعــالجــيــة 
ــة فــــــي أســــــــــرع وقــــت  ــ ــوريــ ــ ــفــ ــ الــ
ممكن، وبما يسهم في خفض 
الــنــاجــمــة عنها  الــمــضــاعــفــات 

ونسب الوفيات.
 وأّكـــد الــلــواء طبيب فــؤاد 
عـــبـــدالـــقـــادر ســعــيــد الــمــديــر 
ــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز مــحــمــد  ــتـ الـ
ــان آل  ــمـ ــلـ بــــن خــلــيــفــة بــــن سـ
للقلب  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة 

خدمات  واستدامة  تطوير  أّن 
أولوية  تعّد  الصحي  القطاع 
من أولويات العمل الحكومي 
التي يتم تنفيذها حرصًا على 
ــة الــمــواطــنــيــن  صــحــة وســـالمـ

والمقيمين.
»قلبك  حملة  إّن  ــال:  وقــ  
أمـــــــانـــــــة« تـــــهـــــدف إلــــــــى دعــــم 
ــنــــي لـــعـــالج  ــبــــرنــــامــــج الــــوطــ الــ
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الـــحـــادة، 
المعلومات  توفير  طريق  عن 
األساسية وتثقيف العاّمة عن 
أمراض القلب، وبالتالي زيادة 
ــل الــخــطــر  ــوامـ ــن عـ وعــيــهــم عـ
ــُبـــل  واألعــــــــــــراض، وأفــــضــــل ُسـ
ــعـــالج الــمــتــعــلــقــة بـــأمـــراض  الـ

الشرايين التاجّية.
وصـــــــرح الـــعـــمـــيـــد طــبــيــب 
هــيــثــم إبــراهــيــم أمــيــن رئــيــس 
قسم القلب بمركز محمد بن 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 

الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب رئــيــس 
ــنــــي لـــعـــالج  ــبــــرنــــامــــج الــــوطــ الــ
الجلطات القلبية الحادة بأن 
جميع  بربط  يقوم  البرنامج 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــة األولــــيــــة،  ــايــ ــرعــ ومـــــراكـــــز الــ
والــمــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات 
الـــــخـــــاّصـــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
اإلســعــاف الــوطــنــي، مــع مركز 
بن  خليفة  بن  الشيخ محمد 
سلمان آل خليفة التخصصي 
منظومة  عبر  وذلـــك  للقلب، 
ــقـــل  ــنـ ــمــــن الـ ــلــــة تــــضــ ــكــــامــ ــتــ مــ
الــســريــع لــمــرضــى الــجــلــطــات 
الـــحـــادة مـــن جميع  الــقــلــبــيــة 
تلك المؤسسات الصحية إلى 
مــركــز الــقــلــب فــي عــوالــي عن 

طريق اإلسعاف الوطني.
ــه تـــــم خــــالل  ــ ــ وأضــــــــــاف أنـ
ــى منذ  ــ ــر الــســتــة األولــ ــهـ األشـ
الــــــبــــــدء بــــالــــبــــرنــــامــــج عــــالج 

مــن  ــة  ــ ــالـ ــ حـ  400 ــوق  ــ ــفـ ــ يـ ــا  ــ مــ
ــات الـــقـــلـــبـــيـــة لــــدى  ــطــ ــلــ ــجــ الــ
في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
مملكة البحرين، وقال إّن هذه 
الحملة اإلعالمية من المقرر 
كــامــلــة،  ســنــة  مـــدة  تستمر  أن 
ــمــة عــلــى عــدة  وســتــكــون ُمــقــسَّ
مراحل، حيث يتم من خاللها 
ُسُبل  العاّمة في  تعزيز ثقافة 
القلب  ــراض  ــ أمـ مـــن  الــوقــايــة 
وكيفية التعامل مع الجلطات 
القلبية الحادة عند حدوثها، 
اتــخــاذ  ضــــرورة  يستلزم  ــذا  وهـ
ــوات مــــن قـــبـــل الــجــمــيــع  خــــطــ
حياة  نمط  إلى  التغيير  نحو 
صــحــي، وبــالــتــالــي الــســيــطــرة 
عــــلــــى األمــــــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة 
السبب  تعتبر  التي  الوعائية 

الرئيسي للوفاة في العالم.
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منظومة متكاملة للنقل ال�ضريع ملر�ضى اجللطات احلادة اإىل مركز القلب يف عوايل

ص9 قضايا وحوادث

ص9 قضايا وحوادث

ص12 المال واالقتصاد

220 فلسا

مركز محمد بن خليفة للقلب يطلق حملة »قلبك �أمانة«

ص4 أخبار البحرين

ص8 أخبار البحرين

تمكيـــن: تـدريــب 5700 بحــرينـــي 

خــــالل �لن�صـــف �لأول مــن �لــعـــام
كــشــف صــنــدوق الــعــمــل »تــمــكــيــن« عــن أنـــه تــم خـــالل النصف 
إلـــى تــقــديــم الــدعــم لتدريب  األول مــن الــعــام الــحــالــي الــوصــول 
متدرب   5,700 يفوق  مــا  أي   %50 إلــى  تصل  بنسبة  البحرينيين 
نسبة  وصلت  فيما  الــعــام،  لهذا  المستهدف  الــعــدد  إجمالي  مــن 
إجمالي  بعدد   %46 إلى  للبحرينيين  الجديدة  للوظائف  الدعم 
الــمــؤســســات، فقد  بــدعــم  يتعلق  فيما  أمــا  وظــيــفــة،  يــفــوق 4,500 
وصلت نسبة الدعم لتوسع الشركات إلى 40% من إجمالي العدد 
تضاعف  بينما  شركة،   1,185 يبلغ  بعدد  العام  لهذا  المستهدف 
إلى  ليصل  الــدعــم  مــن  المستفيدة  الــجــديــدة  الــمــؤســســات  عــدد 

1,675 شركة وبنسبة 168% من إجمالي العدد المستهدف. 

�إن�صــاء وحـــدة متخ�ص�صــة للتحقيـــق 

فـي جــــر�ئـــم �لـمــــو�د �لمخــــدرة
البوعينين أمس  الدكتور علي بن فضل  العام  النائب  أصدر 
بمسمى  متخصصة  وحـــدة  بــإنــشــاء   2022 لسنة   32 رقــم  الــقــرار 
)وحدة جرائم المخدرات( تتبع نيابة محافظة المحرق، وتتكون 
بالتحقيق  لتختص  العامة  النيابة  أعــضــاء  مــن  كـــاٍف  عــدد  مــن 
والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وما يرتبط 
بها من جرائم ارتباطًا ال يقبل التجزئة، ولينبسط اختصاصها 
الهيكل  إطــار تحديث  وذلــك في  المملكة،  إقليم  هذا على سائر 
في  الدقيق  التخصص  إيجاد  بغرض  العامة  للنيابة  التنظيمي 
التحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية 
القضائية  المالحقة  وبهدف ضمان  واالقتصادية،  واالجتماعية 
في الداخل والخارج، ولتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تلك 

الجرائم.

ــب  ـــ ـــ ــل �لإعــــــــــــد�م لـــمـــتـــهـــم ج

�إيــــر�ن مــــن  ح�صيــــ�ش  كيـلــــو   50

كتب إسالم محفوظ:

عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة بــحــريــنــيــا بـــاإلعـــدام 
وبإجماع اآلراء لجلبه مواد مخدرة قدرت بحوالي 50 كيلوجراما 
مــن مــخــدر الــحــشــيــش، حــيــث تــعــود تفاصيل الــواقــعــة إلـــى شهر 
مارس من العام الحالي بعدما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة 
المخدرات أكدتها التحريات السرية عن اعتزام أحد األشخاص 
)إيراني الجنسية( إدخال كمية من مادة الحشيش المخدرة تقدر 
بخمسين كيلو جراما، وذلك عن طريق تهريبها بحريًا وتسليم 

اإلحداثيات البحرية إلى المتهم الموجود بمملكة البحرين.

�لفئــة �لأولــــى  �لبحــريـــن فـي  للعـــام �لخـــامــ�ش.. 

في �لتقــريـر �لأمـريكـي لمكافحــة �لتجــار بالأ�صخـا�ش
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وفي هذا الشأن أّكد اللواء 
طبيب فؤاد عبدالقادر سعيد 
ــر الــتــنــفــيــذي لــمــركــز  الـــمـــديـ
محمد بن خليفة بن سلمان 
ــتـــخـــصـــصـــي  الـ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
واستدامة  تطوير  أّن  للقلب 
خدمات القطاع الصحي تعّد 
العمل  أولـــويـــات  مـــن  ــة  ــويـ أولـ
تنفيذها  يتم  التي  الحكومي 
حــرصــا عــلــى صــحــة وســامــة 

المواطنين والمقيمين.
»قــلــبــك  حــمــلــة  إّن  ــال  ــ وقــ
أمـــــــانـــــــة« تـــــهـــــدف إلــــــــى دعــــم 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــعــاج 
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الـــحـــادة، 
المعلومات  توفير  طريق  عن 
األســـاســـيـــة وتــثــقــيــف الــعــاّمــة 
وبالتالي  القلب،  أمراض  عن 
الخطر  بعوامل  وعيهم  زيــادة 
ــُبـــل  واألعـــــــــــراض، وأفــــضــــل ُسـ

الـــعـــاج الــمــتــعــلــقــة بــأمــراض 
الشرايين التاجّية.

وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه ســيــتــم 
التركيز في هذه الحملة على 
أعـــــــراض الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة 
التي  التحذيرية  ــارات  ــ واإلشـ
ما  إلــى  باإلضافة  تصاحبها، 
فعله  المريض  على  يتوّجب 
عند الشعور بتلك األعراض، 
وأفضل طرق عاج الجلطات 

ــادة فـــي الــوقــت  ــحـ الــقــلــبــيــة الـ
االتصال  ضــرورة  مع  الحالي 
 )999( ــوارئ  ــ ــطـ ــ الـ ــم  ــ رقـ عـــلـــى 
وطـــلـــب الــمــســاعــدة الــطــبــيــة، 
يعتبر  ذلــــك  أّن  إلــــى  مـــنـــّوهـــًا 
ــًا يــســهــم فــي  ــيــ ــًا أســــاســ ــامــ عــ
الــوفــيــات  ــَســب  ِن مــن  التقليل 
ُتصاحب  التي  والمضاعفات 
ــاّدة  الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الـــحـ
وخاصًة في حال تم الحصول 
خال  الطبية  الــرعــايــة  على 
ــور  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــن مـــــنـــــذ الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ سـ

باألعراض.
العميد  صــرح  جهته  مــن 
أمين  إبــراهــيــم  هيثم  طبيب 
ــيـــس قـــســـم الـــقـــلـــب بــمــركــز  رئـ
محمد بن خليفة بن سلمان 

آل خليفة التخصصي للقلب 
ورئـــيـــس الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لـــعـــاج الـــجـــلـــطـــات الــقــلــبــيــة 
الـــحـــادة بـــأن الــبــرنــامــج يقوم 
المستشفيات  جميع  بــربــط 
الرعاية  ومــراكــز  الحكومية، 
األولـــــــيـــــــة، والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والـــــــــعـــــــــيـــــــــادات الـــــــخـــــــاّصـــــــة، 
ــاف  ــ ــعـ ــ ــة إلـــــــى اإلسـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الـــوطـــنـــي، مـــع مـــركـــز الــشــيــخ 
محمد بن خليفة بن سلمان 
ــتـــخـــصـــصـــي  الـ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
منظومة  عبر  وذلــك  للقلب، 
ــنـــقـــل  مـــتـــكـــامـــلـــة تــــضــــمــــن الـ
الجلطات  لــمــرضــى  الــســريــع 
ــادة مـــن جميع  الـــحـ الــقــلــبــيــة 
تــلــك الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 

عوالي  فــي  القلب  مــركــز  إلــى 
عن طريق اإلسعاف الوطني، 
استقبال  يتم  أنه  إلى  مشيرًا 
ــــؤالء الــمــرضــى عــلــى مـــدار  هـ
الساعة عن طريق فريق طبي 
ــن أطــبــاء  مــخــتــص يــتــكــون مـ
وطاقم تمريض وفنيين يقوم 
وإجــراء  الحاالت  هــذه  بقبول 
الفورية  العاجية  القسطرة 
التاجية،  مع تركيب الدعامة 
حــيــث تــعــتــبــر هــــذه الــطــريــقــة 
ــعــــاج الــجــلــطــات  الـــمـــثـــلـــى لــ

القلبية الحادة.
الــعــمــيــد طبيب  وأضـــــاف 
ــثــــم أمـــــيـــــن أنــــــــه قــــــد تــم  ــيــ هــ
األولــى  الستة  الشهور  خــال 
عاج  بالبرنامج  الــبــدء  منذ 

مــن  حــــالــــة   400 يــــفــــوق  مـــــا 
ــيـــة لــــدى  ــبـ ــلـ ــلــــطــــات الـــقـ الــــجــ
في  والمقيمين  المواطنين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وقــــال إّن 
اإلعــامــيــة من  الحملة  هــذه 
سنة  مــدة  تستمر  أن  المقرر 
مة على  كاملة، وستكون ُمقسَّ
يتم من  مــراحــل، حيث  عــدة 
العاّمة  ثقافة  تعزيز  خالها 
في ُسُبل الوقاية من أمراض 
مع  التعامل  وكيفية  القلب 
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الـــحـــادة 
يستلزم  وهــذا  حدوثها،  عند 
ضـــــرورة اتـــخـــاذ خـــطـــوات من 
التغيير  نــحــو  الــجــمــيــع  قــبــل 
ــي،  ــحـ إلــــــــى نــــمــــط حـــــيـــــاة صـ
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــسـ ــتــــالــــي الـ ــالــ وبــ

الوعائية  القلبية  األمــــراض 
الرئيسي  السبب  تعتبر  التي 

للوفاة في العالم.
وتـــابـــع بــــأن مـــن الــركــائــز 
األســــاســــيــــة لــــهــــذه الــحــمــلــة 
بكيفية  الـــوعـــي  نــشــر  أيـــضـــًا 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــجـــلـــطـــات 
وشرح  وقوعها،  عند  القلبية 
ــدور الــرئــيــســي الـــذي يقوم  الــ
خليفة  بــن  مــركــز محمد  بــه 
خـــلـــيـــفـــة  آل  ســـــلـــــمـــــان  بــــــــن 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب ضــمــن 
المتكاملة  الــمــنــظــومــة  هـــذه 
األولى  بالدرجة  تسعى  التي 
وبشكل أساسي لخفض نسب 
الوفيات الناجمة عن أمراض 

القلب في مملكة البحرين.

بما يواكب اأهداف البرنامج الوطني لعالج الجلطات القلبية الحادة..

مركز محمد بن خليفة بن �صلمان �آل خليفة �لتخ�ص�صي للقلب يطلق حملة »قلبك �أمانة«
أطلق مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب حملة »قلبك أمانة« لتواكب 
البدء فيه باألول من  البرنامج الوطني لعاج الجلطات القلبية الحادة في مملكة البحرين، والذي تم 
شهر يناير لعام 2022، بهدف عاج حاالت الجلطات القلبية الحادة عن طريق إجراء القسطرة العاجية 

الفورية في أسرع وقت ممكن، وبما يسهم في خفض المضاعفات الناجمة عنها ونسب الوفيات.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16189/pdf/1-Supplime/16189.pdf?fixed2570
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/1302747
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302747
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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)
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أن  الـــــــــــوزيـــــــــــر  وأضــــــــــــــــــاف 
المناهج  بــــإدارة  المختصين 
قد قاموا بإعداد إطار مناهج 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــبــــكــــر؛ وذلــــــك 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــ لــــاســــتــــرشــــاد بــ
َيجِري  مهّمة  مرجعّية  وثيقة 
عمل  لتنظيم  إلــيــهــا  الــرجــوع 
الـــمـــؤّســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة في 
وفي  المبكر،  التعليم  مرحلة 
نوعية  مــنــاهــج  إعــــداد  عملية 
خاصة بهذه المرحلة، كما تم 
إجراء مراجعة شاملة لمناهج 
ريــــــاض األطــــفــــال والـــمـــكـــّونـــة 
للطفل،  خـــبـــرات  ثــمــانــي  مـــن 

المعّلمين،  ــة  ــ أدّل إلـــى  إضــافــة 
ــور، والــتــي  ــ ــاء األمــ ــيـ ــة أولـ ــ ــ وأدّل
لجميع  مــّجــاًنــا  توفيرها  يــتــّم 
ــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة، حــيــث  ــ ــريـ ــ الـ
عــلــى  الـــمـــنـــاهـــج  إدارة  تــعــمــل 
ــة؛  ــ ــ مــراجــعــتــهــا مــراجــعــة دورّي
لــتــطــويــر خــبــرات الــطــفــل بما 
الوطنّية،  الــرؤى  مع  يتماشى 
لتنشئة جيل واٍع يعّتز بهوّيته، 
مــثــمــرة لتنمية  فــرصــًا  ويــجــد 
إمــكــانــاتــه، وتــشــكــيــل مــهــاراتــه 
ــيـــة،  ــاعـ ــتـــمـ ــيـــة، واالجـ ــعـــرفـ الـــمـ
والــوجــدانــيــة، وتــأســيــس قيمه 
ــي بـــدورهـــا  ــتــ ــة، والــ ــيــ ــاقــ األخــ

تساعده مستقبًا على النجاح 
مع  والــتــكــّيــف  التحصيل  فــي 
إيجابا  ينعكس  بــمــا  الــحــيــاة؛ 
عـــلـــى الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ويحّقق  لوطنه،  واالقتصادية 

له التقّدم واالزدهار. 
وأشار الوزير إلى أن عملية 
الـــمـــراجـــعـــة قــــد شــمــلــت أدلــــة 
أهــمــيــة  لــتــوضــيــح  للمعلمين 
المطلوبة  واألدوار  الــخــبــرة، 
ــم لــتــوظــيــفــهــا في  مـــن الــمــعــّل
الـــصـــّف عــلــى الــنــحــو األمــثــل، 
ــّيـــة  وأهـــــــّم الـــكـــفـــايـــات األســـاسـ
لــلــخــبــرة وأهــــدافــــهــــا، إضـــافـــة 

فترات  عــن  مفّصل  شــرح  إلــى 
الــبــرنــامــج الــيــومــي لــأطــفــال 
ــاح فـــيـــه، كــمــا  ــنـــجـ وعــــوامــــل الـ
ــة  ــ ــّم االعـــتـــنـــاء بــتــألــيــف أدّلـ ــ تـ
لتقديم جملة  األمور  ألولياء 
مــن اإلرشــــــادات والــتــوجــيــهــات 
ــتـــرحـــات حـــــول كــيــفــيــة  والـــمـــقـ

ــدة أطــــفــــالــــهــــم عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
التعامل مع المنهج وخبراته، 
ــاء في  ــركـ وذلـــــك بــوصــفــهــم شـ
على  وتأكيدًا  التعليم،  عملية 
أولــيــاء  بــيــن  الــتــواصــل  عملية 

األمور ورياض األطفال.
ــق بـــــــــإدراج  ــلـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
التقنية في المناهج الدراسية، 
أوضح الوزير أنه قد تم إعداد 
ــة مـــتـــنـــّوعـــة  ــ ــّيـ ــ ــرائـ ــ أنـــشـــطـــة إثـ
ــّيـــة؛ لــدعــم  ــنـ ــقـ ــتـ بـــتـــوظـــيـــف الـ
الــمــنــهــج الـــــدراســـــّي بــمــواقــف 
تــعــلــيــمــّيــة تــفــاعــلــّيــة تـــعـــّزز دور 
ــة  ــي خـــدمـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــ
وتضمن  التعليمية،  العملية 
ــات  ــارسـ ــمـ ــمـ ــل الـ ــر أفــــضــ ــيـ ــوفـ تـ
الحديثة  والمناهج  التربوية 
ــال، ولــصــقــل  ــ ــفـ ــ لــتــعــلــيــم األطـ
ــارات اإلبـــــــــداع واالبـــتـــكـــار  ــ ــهـ ــ مـ
جيل  بناء  نحو  سعًيا  لديهم؛ 
العصر  مـــهـــارات  مـــن  مــتــمــّكــن 

ومتطّلباته. 

وزير  دينه  بن  مبارك  بن  الدكتور محمد  أكــد   
المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  والبيئة  النفط 
ـــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات  حـ
المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
الــصــديــقــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت وال ســيــمــا في 
أهمية  إلـــى  الفــتــًا  والــنــفــطــيــة،  البيئية  الــمــجــاالت 
تطوير التنسيق المشترك بين البلدين لمستويات 
أكثر تقدًما والدفع بها نحو آفاٍق أرحب بما يخدم 

المصالح واألهداف المشتركة.
 جاء ذلك لدى استقباله رودي دراموند سفير 

حيث  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى  الــمــتــحــدة  المملكة 
أشاد بالجهود التي يقوم بها السفير لتعزيز أواصر 
الــذي  وبـــالـــدور  الــبــلــديــن الصديقين  بــيــن  الــتــعــاون 
مساعي  دعـــم  فــي  الــمــتــحــدة  المملكة  بــه  تضطلع 
تــرســيــخ الــطــاقــة الــمــســتــدامــة واالقــتــصــاد األخــضــر 

ومواجهة آثار تغير المناخ.
 مـــن جــانــبــه أكـــد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي حــرص 
التعاون مع  تعزيز  العمل على  باده على مواصلة 
مملكة البحرين في مختلف المجاالت بما يحقق 

التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

وأوضــحــت الــدكــتــورة جميلة 
سيشهد  الــمــؤتــمــر  أن  الــســلــمــان 
ــبـــراء  مـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مــــن الـــخـ
لتحفيز  الــعــالــم  فــي  العلميين 
فيروس  حــول  العلمية  المعرفة 
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ نـــــقـــــص الـــــمـــــنـــــاعـــــة الــ
وتـــعـــزيـــزهـــا فـــي ظـــل الــخــطــوات 
الرائدة التي تسير عليها مملكة 
ــر الـــتـــوعـــيـــة  ــشـ ــــي نـ ــن فـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
وتقديم أفضل الخدمات الطبية 
للمصابين بهذا المرض، مبينة 
عــامــة  ســيــشــكــل  الـــمـــؤتـــمـــر  أن 
الطبية  المؤتمرات  في  مضيئة 

المملكة  أرض  عــلــى  تــقــام  الــتــي 
ــر بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة  ــيـ ــسـ والـــــتـــــي تـ
نــحــو مــواصــلــة الــتــطــور الــطــبــي 

والعلمي.
وبـــيـــنـــت الــــدكــــتــــورة جــمــيــلــة 
المنظمة  اللجنة  أن  الــســلــمــان 
حــرصــت عــلــى وضــــع تــصــوراتــهــا 
الـــنـــهـــائـــيـــة حـــــول الـــمـــحـــاضـــرات 
العلمية التي سيشهدها المؤتمر 
بــعــد االســـتـــقـــرار عــلــى الــخــبــراء 
الـــعـــلـــمـــيـــيـــن الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فــي 
المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر 
علمية  ابتكارات  تقديم  سيشهد 
المناعة  نــقــص  مــرضــى  تــســاعــد 

المكتسبة في التكيف مع كوفيد 
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في هذا الجانب.
من جانبه، أكد الدكتور أمين 
ــام أديــوكــيــشــن  عـــبـــداهلل مـــديـــر عــ
المنظمة  اللجنة  ورئيس  باس 
المنظمة  اللجنة  أن  للمؤتمر، 
المشاركين  من  عــددا  استقبلت 
ــي الـــمـــؤتـــمـــر بـــعـــد فـــتـــح بـــاب  ــ فـ
التسجيل للمشاركة عبر الموقع 
للمؤتمر  الــرســمــي  االلــكــتــرونــي 
www.educationplus.(

.)me
وأوضح أن المؤتمر سيشكل 

منعطفًا مهمًا في مشوار القطاع 
الـــطـــبـــي فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــن الـــمـــكـــاســـب الــتــي  ــزز مــ ــعـ ــيـ وسـ
حققتها الباد في هذا الجانب 
مما  الماضية،  المرحلة  خــال 
ســيــســاهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

ــد  ــ ــزايـ ــ ــع تـ ــ ــنـ ــ ــو مـ ــ ــحـ ــ مـــــتـــــعـــــددة نـ
اإلصابات لمرض نقص المناعة 
المكتسبة خصوصًا أن المؤتمر 
ــة نـــخـــبـــة مــن  ــاركــ ــشــ ســـيـــشـــهـــد مــ
مختلف  من  العلميين  الخبراء 

دول العالم.

استقبل السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، 
وزير التنمية االجتماعية، امس في مكتبه، الدكتور 
للمكتب  العام  المدير  الحجري،  محمد  بن  عامر 
وزراء  ومــجــلــس  الــعــمــل  وزراء  لمجلس  الــتــنــفــيــذي 
لدول  التعاون  مجلس  بــدول  االجتماعية  الــشــؤون 

الخليج العربية.
وتم خال االجتماع استعراض الجهود الحثيثة 
أوجه  تعزيز  نحو  التنفيذي  المكتب  يبذلها  التي 
التعاون الخليجي المشترك في مجاالت الحماية 
والرعاية االجتماعية، إلى جانب استعراض تجارب 

الدول الخليجية في مجال السياسات االجتماعية، 
وزارة  بــيــن  والتنسيق  الــتــعــاون  بــحــث ســبــل  تــم  كــمــا 
لارتقاء  التنفيذي  والمكتب  االجتماعية  التنمية 

بالمشاريع التنموية المستدامة.
مملكة  دعــم  العصفور  الــوزيــر  أكــد  مــن جانبه، 
كافة  وتقديم  التنفيذي  المكتب  لجهود  البحرين 
لمجلس  التكاملية  المسيرة  لترسيخ  التسهيات 
تحقيق  على  الدائم  وحرصها  الخليجي،  التعاون 
تــطــلــعــات مــواطــنــي الــمــجــلــس نــحــو عــمــل خليجي 

مشترك في مختلف القضايا.

} وزير التنمية االجتماعية خال لقاء د. عامر الحجري.

} وزير النفط خال لقاء السفير البريطاني.

وزير التنمية االجتماعية ي�شيد بدور مكتب العمل الخليجي

وزي�����ر ال��ن��ف��ط وال��ب��ي��ئ��ة ي����ؤك���د ال��ح��ر���ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز

ال�شديق�ة المتح�دة  والمملك�ة  البحري�ن  بي�ن  الثنائي�ة  العالق�ات 

في اإطار االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.. وزير التربية:

و�شع جميع الفئات العمرية في الح�شانات وريا�ص االأطفال تحت مظلة قطاع التعليم

أّكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة باالستراتيجيات والبرامج 
الخاصة  العناية  توجيه  من خال  وذلك  المبكرة،  الطفولة  لمرحلة  التعليمية  باالحتياجات  المتعّلقة 
لتطوير مناهج رياض األطفال، وكل ما يتعلق بهذا القطاع من سياسات وتشريعات، ووضع جميع الفئات 
العمرية في الحضانات ورياض األطفال تحت مظلة قطاع واحد هو قطاع التعليم المبكر، تشرف عليه 
الدولية  الممارسات  وأفضل  العالمية  بالتوجهات  أسوًة  والتعليم،  التربية  وزارة  وهي  واحدة  رقابية  جهة 

على هذا الصعيد. 

} وزير التربية والتعليم.

بم�شاركة نخبة من العلماء العالميين

رئي����ص »االأعلى لل�شحة« يرعى م�ؤتمر نق�ص المناعة المكت�ش���بة 22 �شبتمبر 

} د. جميلة السلمان} د. أمين عبداهلل.

المناعة  لنقص  الدولي  البحرين  لمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئيس  السلمان  جميلة  الدكتورة  أكــدت 
المكتسبة أن اللجنة المنظمة تسير بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها الكاملة للجوانب العلمية التي 
رئيس  آل خليفة  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  رعاية  الذي سيقام تحت  المؤتمر  سيشهدها 
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الــتــقــى وزيـــــر الــعــمــل الــســيــد 
حميدان  عــلــي  محمد  بــن  جميل 
التنفيذي  للمكتب  العام  المدير 
ووزراء  الـــعـــمـــل  وزراء  لــمــجــلــس 
الـــــــشـــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــــدول 
الخليج  لــــدول  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
بن محمد  عامر  الدكتور  العربية 
الحجري، وذلك أمس الثالثاء في 

مكتبه بالوزارة.
ــاء بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــــــم خــــــــالل الـ
المشترك  الــتــعــاون  تــطــويــر  ســبــل 
فــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  بـــيـــن 
ــة وتــنــمــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ الــــمــــجــــاالت الـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــريــ ــبــــشــ الـــــــمـــــــوارد الــ
واالستفادة من التجارب الناجحة 
فـــي مــجــال تــوظــيــف الــمــواطــنــيــن 
وتــأهــيــلــهــم لــالنــدمــاج فـــي أســـواق 
برامج  تطوير  عــن  فــضــاًل  العمل، 
للباحثين  االجتماعية  الحماية 
عن عمل والقوى العاملة الوطنية 

في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكد حميدان 
أن العديد من دول المجلس تشهد 

والــمــبــادرات  الــتــجــارب  مــن  الكثير 
الــــنــــاجــــحــــة فـــــي مــــجــــال تـــوطـــيـــن 
القطاعات  مختلف  في  الوظائف 
ــرورة  ــى ضــ اإلنـــتـــاجـــيـــة، مـــنـــوهـــًا إلــ
نقل هذه التجارب وتعميمها بين 
الدول األعضاء، على ضوء تشابه 
مؤكدًا  الخليجية،  العمل  أســـواق 
النوعية  الــمــبــادرات  خــلــق  أهــمــيــة 
على  الخليجي  الشباب  لتحفيز 
االنــــخــــراط فـــي مــنــشــآت الــقــطــاع 
الــخــاص واالســتــفــادة مــن الفرص 
ــي أســـــــواق الــعــمــل،  الـــوظـــيـــفـــيـــة فــ
ــر الـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــوفـ ــلـــى ضــــــوء تـ عـ
واستقطاب  لتأهيل  الــدعــم  حــزم 
الباحثين عن عمل للمشاركة في 

مسيرة التنمية بدول المجلس.
ودعـــــا وزيـــــر الــعــمــل الــمــكــتــب 
العمل  وزراء  لمجلس  التنفيذي 
إلى  االجتماعية  الــشــؤون  ووزراء 
إعــداد  مجال  في  الجهود  تكثيف 
الـــدراســـات الــمــقــارنــة بــيــن تــجــارب 
الــــــــــــدول األعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــال 
الوطنية  البشرية  الــمــوارد  تنمية 

وتـــوطـــيـــن الـــوظـــائـــف، فـــضـــاًل عن 
المستقبلية  الــتــحــديــات  دراســـــة 
بهدف  العمل  أســواق  تواجه  التي 
االرتــــقــــاء بــالــنــظــم والــتــشــريــعــات 
العمالية وجعل هذه األسواق أكثر 
االقــتــصــاديــة  للمتغيرات  مــواكــبــة 

واالجتماعية.
بدعم  الحجري  أشــاد  بـــدوره، 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لـــأنـــشـــطـــة 
المكتب  بها  يقوم  التي  والبرامج 
ــيـــذي والـــــــــذي يـــتـــخـــذ مــن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــبــحــريــن مـــقـــرًا لــــه، مـــعـــربـــًا عن 

ــر  ــ ــره لــــــدور الـــبـــحـــريـــن ووزيـ ــقـــديـ تـ
المكتب  دعــم  استمرار  في  العمل 
وتسخير  التسهيالت  كافة  وتوفير 
اإلمــكــانــيــات لــه لــيــقــوم بــــدوره في 
على  الــمــنــشــودة  أهـــدافـــه  تحقيق 

مستوى مجلس التعاون.

حميدان يوؤكد اأهمية تبادل تجارب توطين الوظائف بدول مجل�س التعاون

} وزير العمل خالل لقاء د. عامر الحجري.

كتب: محمد القصاص 

ــا عـــضـــو مــجــلــس بــلــدي  ــ دعـ
الشمالية محمد سعد الدوسري 
ــــى تـــشـــديـــد إجـــــــــراءات األمــــن  إلـ
والسالمة في برك السباحة بما 
يضمن سالمة مرتاديها خاصة 
من األطفال وممن ال يجيدون 

السباحة.
لعدد  تلقيه  بعد  ذلــك  جــاء 
االتصاالت ومخاطبته عبر  من 
لبعض  االجــتــمــاعــيــة  الــوســائــل 
ــرك الــســبــاحــة الــتــي  مــــرتــــادي بــ
األعــراض  بعض  عليهم  ظهرت 
ــة مـــطـــالـــبـــا الـــجـــهـــات  ــيـ ــمـــرضـ الـ
الــمــعــنــيــة بــالــتــشــديــد والــتــأكــد 
مـــن نــظــافــة مــيــاه الـــبـــرك الــتــي 
بداية  مــع  عليها  اإلقــبــال  يكثر 
فــصــل الــصــيــف مــشــيــرا إلـــى أنــه 
الــبــرك  بـــالـــرغـــم مـــن أن أغـــلـــب 
تــســتــخــدم الــــمــــواد الــكــيــمــائــيــة 
لــقــتــل الـــجـــراثـــيـــم والــبــكــتــيــريــا 
مــعــايــنــة  عــلــى  الـــحـــرص  أن  إال 
الـــمـــطـــهـــرات الــمــســتــخــدمــة في 

الواجب  مــن  السباحة  أحـــواض 
أن تــكــون مــن ضــمــن األولــويــات 
بـــحـــيـــث تــــتــــالءم مــــع الــــشــــروط 
والــمــتــطــلــبــات الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تــكــون غير ضـــارة وغــيــر مهيجة 

للمنتفعين منها.
وأضاف كما ينبغي التشديد 
ــعـــدات الــســالمــة  ــاد مـ عــلــى إيـــجـ
السباحة  بــرك  واإلنــقــاذ في كل 
المؤهلين  المنقذين  وجود  مع 
إذ أن  الــحــاجــة  وقــــت  لــلــتــدخــل 
الكثير من برك السباحة تفتقر 
ــات الـــســـالمـــة  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ألدنـــــــى اشـ
ــا ســـيـــجـــنـــب  ــمــ ــتــ ووجـــــــــودهـــــــــا حــ
األطـــفـــال والـــكـــبـــار مـــن حــــوادث 

الغرق المتكررة.
مــــراعــــاة  أن  إلــــــى  وخــــلــــص 
ــتــــراطــــات  ــة الشــ ــاحـ ــبـ ــسـ بــــــرك الـ
ــن والــســالمــة والــتــأكــد من  األمــ
الــالفــتــات  ــع  ووضـ األدوات  كــافــة 
وخاصة  واإلرشادية  التحذيرية 
في فصل الصيف سيحمي كافة 
حــوادث  مــن  مــرتــاديــهــا وسيقلل 

الغرق المفجعة.

البل�دي الدو�س�ري يدع�و اإل�ى ت�س�ديد الرقاب�ة عل�ى ب�رك ال�س�باحة

} محمد الدوسري.

المنيا المروري  البحرين تعزي م�سر في �سحايا حادث 
العربية وشعبها  البحرين ومواساتها لحكومة جمهورية مصر  تعازي مملكة  الخارجية عن  وزارة  أعربت 
الطريق  على  وشاحنة  نقل جماعي  حافلة  بين  مــروع  تصادم  حــادث  جــراء  الضحايا  وعائالت  وأســر  الشقيق 

الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البالد، ما أدى إلى وقوع عشرات الوفيات واإلصابات.
قيادًة  الشقيقة،  العربية  وتضامنها مع جمهورية مصر  البحرين  تعاطف مملكة  الخارجية  وزارة  وأكدت 
وحكومًة وشعًبا، في هذا المصاب األليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، 

وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ــنــــدس وائـــــل  ــهــ اســـتـــقـــبـــل الــــمــ
ــارك وزيـــــر شــئــون  ــبـ ــمـ بـــن نـــاصـــر الـ
الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة فــــي مــكــتــبــه 
جمهورية  سفير  البلديات  بشئون 
ــيـــن الــشــعــبــيــة لـــــدى مــمــلــكــة  الـــصـ
الـــبـــحـــريـــن الـــســـفـــيـــر أنــــــور حــبــيــب 
ــاالت  ــ ــجـ ــ مـ لــــبــــحــــث  وذلـــــــــــك  اهلل، 
الجانبين  بين  المشترك  التعاون 
وخــصــوصــا فـــي مـــجـــاالت الـــزراعـــة 

والثروة السمكية.
وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــلــــقــــاء رحــــب 
منوهًا  الصيني  بالسفير  الــوزيــر 
بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط 
ــبــــحــــريــــن وجـــمـــهـــوريـــة  مـــمـــلـــكـــة الــ
ومــا  الــصــديــقــة،  الشعبية  الــصــيــن 
تــحــظــى بـــه مـــن اهـــتـــمـــاٍم مــشــتــرك 

لتعزيزها. 
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــــوزيـــــــــر مـــع 
ــي مـــــجـــــاالت  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــعــاون الــمــشــتــرك فـــي مــجــاالت 
السمكية  الــثــروة  وتطوير  الــزراعــة 
الصينية  الخبرات  واالستفادة من 

ــذه الــقــطــاعــات، مــنــوهــًا إلــى  فــي هـ
تطلعه لزيادة التعاون مع جمهورية 
الصين الشعبية بما يخدم مصالح 

البلدين الصديقين. 
ــن جـــهـــتـــه أشـــــــــاد الـــســـفـــيـــر  ــ مــ
الــصــيــنــي بــالــتــقــدم الــمــطــرد الــذي 
شتى  في  البحرين  مملكة  تشهده 
الـــمـــجـــاالت، مــتــطــلــعــًا إلــــى تــعــزيــز 
العالقات الثنائية ومجاالت العمل 

الــمــشــتــرك، مــؤكــدًا عــلــى اســتــعــداد 
جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــيــــن الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــديـــم خـــبـــراتـــهـــا فـــــي تــطــويــر  ــقـ ــتـ لـ
البحرية  والثروة  الزراعة  قطاعات 
وفـــي ختام  الــبــحــريــن.  مملكة  فــي 
عن  الصيني  السفير  عبر  اللقاء، 
ــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــوزيــر  ــالـــص شـ خـ
المبارك متمنيًا لمملكة البحرين 

دوام التقدم والرقي.

ال�سين�ي  ال�س�فير  م�ع  يبح�ث  البلدي�ات  وزي�ر 

ال�سيني�ة الزراعي�ة  الخب�رات  م�ن  اال�س�تفادة 

ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــت لـ ــمـ ــ ــظـ ــ نـ
بــالــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة لــقــاًء 
ــًيـــا عــبــر الـــبـــث الــمــبــاشــر  افـــتـــراضـ
مع  للجنة  اإلنــســتــغــرام  لــحــســاب 
الــمــعــلــمــة شــيــخــة ســنــد الــفــضــالــة 
ضــمــن  األول  بـــالـــمـــركـــز  الـــفـــائـــزة 
فــئــة الــمــعــلــم بــمــســابــقــة الــمــايــن 
كــرافــت لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي في 
الــدراســي  للعام  الثالثة  نسختها 
نــظــمــهــا  والــــتــــي  2022/2021م، 
الــمــركــز اإلقــلــيــمــي لــتــكــنــولــوجــيــا 
تحدثت  واالتـــصـــال،  الــمــعــلــومــات 
لها  أهَّ الذي  خالله عن مشروعها 
ــو عــبــارة عن  لــلــفــوز بــالــجــائــزة وهـ
درس متكامل في برنامج »الماين 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــزز الـ ــ ــعـ ــ ــت« الـــــــــذي يـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ كـ
المعلمة  وأوضحت  االصطناعي. 
كرافت  ماين  برنامج  أن  الفضالة 
يــحــتــوي مــثــال عــلــى نــشــاط تحت 
ــة بـــرمـــجـــة« بــهــدف  ــاعــ ــوان »ســ ــنــ عــ
البرمجة  طــريــقــة  الطلبة  تعليم 
الــخــاصــة بــالــذكــاء الــصــنــاعــي عن 
البرمجة«،  »خطوات  لعبة  طريقة 
وهـــي مــتــوفــرة لــجــمــيــع الــمــراحــل 
بطريقة  يفكرون  الطلبة  وتجعل 

التفكير  لــديــهــم  وتـــعـــزز  مــبــتــكــرة، 
جيل  فينشأ  بالبرمجة  الــخــاص 

مبتكر للبرمجة.
ــاء  ــ ــذكــ ــ الــ أن  إلـــــــــى  ــــت  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
االصــطــنــاعــي هـــو عــلــم مـــن عــلــوم 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر يــــركــــز عـــلـــى تـــدريـــب 
شــبــيــهــة  ــام  ــهــ مــ أداء  ــلـــى  عـ اآللـــــــة 
بــالــبــشــر، مــشــيــرة إلـــى أن الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي مـــوجـــود فـــي بعض 
تقوم  التي  التعليمية  التطبيقات 

بقياس قدرات الطالب عن طريق 
التفاعل معه، مؤكدة أهمية ربط 
فــي عملية  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــتـــخـــدام  الــتــعــلــيــم مــــن خـــــالل اسـ
تضيف  التي  المختلفة  البرامج 
التعليمية،  العملية  عــلــى  مــتــعــة 
الـــحـــالـــي  ــل  ــيــ ــجــ الــ وأن  خـــــاصـــــة 
التكنولوجيا،  فــي  شــغــف  لــديــهــم 
إلى  ذاتــه  الوقت  أشــارت في  لكنها 
ــه يــجــب عــلــى األهــــل وضـــع حد  أنـ
ورقابة وساعات محددة الستخدام 
ــــب أال  ــــجـ ــاب، ويـ ــ ــعـ ــ ــألـ ــ ــفــــل لـ الــــطــ
يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج 

التعليمي.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي 
الشباب في  إطــار توجه لجنة  في 
لتركيز  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
الضوء على الطاقات الشبابية في 
الجنسين،  مــن  البحرين  مملكة 
وإبــــراز مــا تــقــدمــه مــن مــشــروعــات 
ــادرات تـــهـــدف إلــــى االرتـــقـــاء  ــ ــبـ ــ ومـ
فــي مــجــاالت كــثــيــرة، إضــافــة إلــى 
الفرص  تكافؤ  بمبدأ  الوعي  نشر 
والـــــــتـــــــوازن بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن فــي 

أوساط الشباب.

} وزير البلديات خالل استقبال السفير الصيني.

»�س�بابية االأعل�ى للم�راأة« تناق��س اأهمي�ة ال�ذكاء 

اال�سطناع�ي ف�ي تقوي�ة ق�درات وذكاء االأبن�اء

} المعلمة شيخة الفضالة.
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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
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} متى بدأت عالقتك بالسرطان؟

أنا  طالني  فقد  ومــمــتــدة،  طويلة  الخبيث  الــمــرض  بهذا  عالقتي   -
وثــالث أخـــوات لــي، إلــى جانب إصــابــة أبــي بــه منذ ســنــوات طـــوال، لذلك 
األبناء،  من  تسعة  تضم  التي  درب ألسرتنا،  رفيق  إلــى  الوقت  مع  تحول 
يقطنون فريج الحورة، وقد ربطت بيننا عالقات قوية للغاية، فقد نشأنا 
على الحب والترابط واالنفتاح، وهو ما حرص عليه والدي في تربيتنا، 

لذلك كان له دور كبير في حياتنا.
} وما ذلك الدور؟

 - كان لوالدي تأثير كبير في صقل شخصيتنا ومن ثم على مسيرتنا 
والتقاليد  الــعــادات  رغــم  منفتحة  عقلية  يحمل  كــان  فقد  الــحــيــاة،  فــي 
والتحلي  العمل  وتعلمنا منه قيمة  الفترة،  كانت تحكمنا في تلك  التي 
باالستقاللية وبالقوة وبالحرية المسؤولة، ولذلك كانت أختي أول فتاة 
من  االنفتاح  ثقافة  استمد  وقــد  بالبحرين،  قــيــادة  رخصة  على  تحصل 
منه  واكتسب  خاصا،  سائقا  لديه  عمل  الــذي  الــزايــد  عبداهلل  الصحفي 
تلك النفس المتحررة التي كان يتمتع بها، هذا فضال عن عمله كمترجم 
ثم  وفكره ومن  كثيرا في شخصيته  أثر  الذي  األمر  البريطاني  للجيش 
أسلوب تربيته ألبنائه، كما تعلمنا منه معنى االنضباط وااللتزام في أمور 
حياتنا، وكان إلصابته بمرض السرطان دور في كيفية تعايشنا معه حين 

أصبنا به أنا وأخواتي الثالثة.
*كيف تعايشتن مع المرض؟

- لقد أصيب والدي بهذا المرض في 2014، ولم يكن هناك حينئذ 
عالج له في البحرين، وقيل له إن حالته ميؤوس منها، ومع ذلك سافرنا 
به إلى الهند، وتلقى عالجا بدائيا، وعاش حتى 2017، ليؤكد أنه ال يأس 
وهذا  منه،  والــخــوف  اليأس  بل  يميت،  ال  المرض  أن  وعلى  الحياة،  مع 
المرض  مع  تعايشه  بكيفية  كثيرا  تأثرنا  فقد  تجربته،  من  تعلمناه  ما 
كان  به، هكذا  الخاصة  له عالجاته  األمــراض  باقي  واعتباره مرضا مثل 

يردد لنا دوما.
} متى تم اكتشاف مرضك؟

- بعد حصولي على الدبلوم العالي في الحاسوب بجامعة البحرين، 
عملت لدى إحدى الشركات، ثم انتقلت إلى العمل في القطاع المصرفي، 
لدراسة تخصص  بيروت  إلــى جامعة  انتسبت  قد  الوقت  ذلــك  في  وكنت 
الحمل  وبسبب  وخــطــوبــتــي،  ودراســتــي  عملي  بين  وجمعت  المحاسبة، 
المدنية حينئذ،  الــخــدمــة  ديـــوان  فــي  عملي  بـــدأت  ثــم  دراســتــي،  توقفت 
وتدرجت من وظيفة اختصاصي إلى مدير إدارة التوظيف، ثم تقاعدت، 
إدارة أعمال أثناء عملي بالديوان  وكنت قد عدت إلى دراسة بكالوريوس 

وخالل العام األول من الدراسة اكتشفت إصابتي بالمرض. 
} وماذا كان رد فعلك تجاه هذه الصدمة؟

اإلصــابــة  تــوقــعــي  إلـــى  نــظــرا  الحقيقي،  بالمعنى  تــكــن صــدمــة  لــم   -
قد طالني،  المرض  أن  لي  تؤكد  كانت  التي  المؤشرات  بعض  من خالل 
وكان ذلك في أمريكا التي سافرت للعالج بها على نفقة الدولة، بعد أن 
نصحني األطباء بالبحرين باستئصال الثديين نظرا إلى وجود تلفيات 
شديدة بهما، وأذكر أنني علمت باإلصابة في أول يوم للعيد حيث كنا في 

الخبر  على  فتكتمت  عائلية،  نزهة 
وأبنائي،  زوجــي  صفو  أعكر  ال  حتى 
وبلغتهم  الــبــيــت،  إلـــى  عــدنــا  أن  إلـــى 
بنتيجة التشخيص، وكنت متماسكة 
بــشــدة مـــراعـــاة لــمــشــاعــر مــن حــولــي، 
إلى أن تحدثت إلى أخواتي تليفونيا، 
هنا لم أستطع التماسك وانهرت في 
البكاء، وهن معي أيضا، ولكني حين 
تذكرت حالة والدي وكالمه عن هذا 
المرض، وجدت نفسي منتهى القوة.
} وماذا عن العالج في الخارج؟

أمــريــكــا خيروني  - األطــبــاء فــي 
األلياف  تفريغ  أو  االستئصال  بين 
فتم  الثديين،  في  بكثافة  الموجودة 
االتفاق على عدم االستئصال، وكانوا 
وجود  الوقت  نفس  في  اكتشفوا  قد 
فقاموا  أحدهما  أعلى  سرطاني  ورم 
من  الــثــديــيــن  وبــتــفــريــغ  باستئصاله 
األلياف، وقد تلقيت عالجا فيزيائيا 

إشعاعيا، وعدت إلى البحرين بعد نهاية عالجي، والتي كانت بالنسبة إلى 
بداية لحياة جديدة، وواظبت على المتابعة الطبية، وبعد عامين علمت 
بــأن األلــيــاف قــد عــادت مــرة أخـــرى، ولــأســف أصبت بمرض الروماتويد 
األمر  السرطان،  من  أكبر  بصورة  وصحيا  جسديا  به  تأثرت  وقــد  أيضا، 
مرضى  لصالح  التطوعي  لعملي  والــتــفــرغ  التقاعد،  إلــى  دفعني  الـــذي 

السرطان.
} حدثينا عن عملك التطوعي؟

- انــطــلــق عــمــلــي الــتــطــوعــي حــيــن كــنــت فــي أمــريــكــا لتلقي الــعــالج، 

وتحديدا في شهر أكتوبر الذي خصص لمحاربة سرطان الثدي، وقررت 
كل  ونــشــر  بــالــمــرض  للتوعية  االنــســتــجــرام  خــاصــا على  أفــتــح حسابا  أن 
مــا يخص ســرطــان الــثــدي، والــمــراحــل الــتــي كنت أمــر بــهــا، وكــذلــك نشر 
يدوية  بأعمال  القيام  جانب  إلى  العام،  مــدار  على  التوعوية  المنشورات 
البحرين  إلــى  عــدت  وحين  المرضي،  لصالح  الــريــع  وتخصيص  وبيعها 
وتحت  وتجارية  أهلية  جهات  مع  بالتعاون  الخيري  نشاطي  من  كثفت 
مظلة جمعية البحرين لمكافحة السرطان، هذا إلى جانب القيام بزيارة 
المرضى، والتخفيف عنهم، ومحاولة رفع معنوياتهم، ألنني أعلم جيدا 

بأنهم في أشد الحاجة إلى دعم كل من حولهم، وإلى تأهيل نفسي من 
أناس متخصصين في ذلك، وشخصيا لم أكن في حاجة إلى ذلك نظرا 
إصابة  تجربة  بسبب  مرضي  مع  للتعاطي  نفسيا  مؤهلة  كنت  أنني  إلى 

والدي وأخواتي الثالثة.
} ماذا علمتك تجربتك المرضية؟

والــرضــا  والــصــبــر  الــقــوة  عـــام  الــمــرضــيــة بشكل  تــجــربــتــي  - علمتني 
والــعــطــاء وحـــب اآلخـــريـــن، وهـــي أمـــور حــرصــت والــدتــي عــلــى غــرســهــا في 
نفوسنا منذ الصغر، وال شك أن مرضي كان دافعا قويا لي نحو الشعور 

بآالم اآلخرين واألخذ بأياديهم، وأذكر أنني في فترة مرضي كنت أعمل 
لما بعد الدوام، وكانوا يقولون بأن بابي مخلوع وليس مفتوح للجميع، 
سواء للموظفين أو المراجعين، فقد كنت مسؤولة عن أربع إدارات وأؤدي 
دوري على أكمل وجه، ولم أبخل قط بأي شيء على الجميع، وحتى لو 
انتابتني لحظات ضعف، كان عملي يشغلني ويزيح أي ضغوطات أتعرض 

لها من دون إشعار من حولي بها. 
} كيف تأثرت أسرتك بمرضك؟

- أي تجربة مرضية يتعرض لها فرد من األسرة البد لها وأن تترك 
باإليجاب  ســواء  الجميع  على  أثــرا 
يــمــكــن  الــــحــــمــــد  وهلل  الــــســــلــــب،  أو 
لــي معنى  بــأن مرضي أظهر  الــقــول 
األســرة،  أفــراد  بين  والترابط  الحب 
لــذلــك أشــعــر بــامــتــنــان شــديــد تجاه 
دعمهم  على  وأهــلــي  وأبنائي  زوجــي 
ومساندتهم عبر رحلتي مع المرض 

وفي كل محطاته. 
} حلمك الضائع؟

أحــتــل  أن  مـــا حــلــمــت  كــثــيــرا   -
كمنصب  وطني  في  مرموقا  منصبا 
أنا  وكــم  الــمــثــال،  وزيـــرة على سبيل 
»كفو«،  ببرنامج  بمشاركتي  سعيدة 
ــاء  ــسـ ــنـ واخـــــتـــــيـــــاره لـــــي كـــــإحـــــدى الـ
والفاعالت في مجتمعي،  المؤثرات 
األمر الذي منحني حافزا قويا على 
اإلنـــتـــاج واإلنـــجـــاز والــعــطــاء بشكل 
أكــبــر، وهـــو شـــيء يــدعــو إلـــى الفخر 

واالعتزاز.
} مشروعك القادم؟

- أتمنى أن أسهم في تأليف فريق نسائي يضم عددا من المصابات 
إلــى قــنــوات رسمية  الــحــاجــة  الــســرطــان، للعمل ســويــا ومــن دون  بــمــرض 
الوعي  إلى جانب نشر  لخدمة المصابين به، ودعمهم، وإعــادة تأهيلهم، 
في هذا المجال، للتصدي له، خاصة بعد انتشاره في السنوات األخيرة 
العالم  مستوى  على  بل  البحرين،  صعيد  على  فقط  ليس  كبير،  بشكل 

أجمع. 

       

نعيش مع  »كلنا  دواين جونسون:  الشهير  العالمي  والمصارع  األعمال  يقول رجل 
السرطان.. سواء كان موجودا فينا.. أو يؤثر في شخص نحبه«!

نعم، هي عاشت وتعايشت مع هذا المرض الخبيث، الذى طالها هي ووالدها وثالث 
من أخواتها، فتحول مع الوقت إلى رفيق درب، وإلى هدية من الخالق أظهرت لها ما 
أفرادها، وصنعت منها طاقة بال حدود  الذي يجمع بين  األســرة بحق، وما هو الحب 
من اإلنجاز والعطاء، فقد أشعلت روحها، واكتشفت من خاللها قدرات هائلة بداخلها 
مكنتها من االنتصار على كثير من المحن واألزمات، ومن إداراتها ببراعة، واجتيازها 

بأقل الخسائر، حتى أصبحت مصدر إلهام وقوة لغيرها من المرضى.
ابتسامتها  فائقة،  بشجاعة  تتحلى  بطلة،  نادية محمد صديق، محاربة سرطان، 
مهما عظمت  اليأس  عــدم  هو  مبدأها  أليمة،  تجارب  من  به  مــرت  ما  رغــم  تفارقها  ال 
كما  فالحياة  بقوة،  المحن  وجه  في  والصمود  تفاؤل،  بكل  الحياة  ومواصلة  الشدائد، 
تراها سلسلة من المشاكل، والمهم هو كيفية تأثرنا بها، وتعاملنا معها، وهي تؤكد أنه 
ليس للحياة قيمة إال إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله، واألجمل حين نفعل ذلك 

من أجل اآلخرين.
حول هذه الفلسفة الحياتية الجميلة كان الحوار التالي:

مري�شة �شرطان مقاتلة.. �شاحبة ق�شة اإن�شانية مليئة باالآالم والتحديات واالنت�شارات.. امراأة اخلري.. النا�شطة 

االجتماعية.. مدير اإدارة التوظيف يف جهاز اخلدمة املدنية �شابقا نادية حممد �شديق لـ»اأخبار اخلليج«: 

نهاية عالجي 

ب��اأم��ري��ك��ا 

نفقـة  علــى 

الدولة كانت 

لحياة  بداية 

ج����دي����دة

في  م�شاركتي 

برنامج »كفو« 

داف�عا  ك�ان�ت 

�إلــــى مــزيــد 

م��ن ال�ع�طاء 

ــاز ــ ــج ــ و�لإن

�لـثـــاث  و�أخـو�تــي  و�لــدي  �إ�صـابــة 

بال�صـرطان جعلتني �أتعاي�ـش معه ب�صـام

مر�صي بال�صرطان فتح �أمامي �لعديد من �لأبو�ب و�أهمها باب قلبي

بالإيمان و�لأمل و�لمرونة مليئا  �أ�صنع عالما  تجربتي علمتني كيف 

يمكن لل�صرطان �أن ي�صلب طاقة �لمري�ش �لبدنية ول يمكن �أن يم�ش قلبه وروحه 

تاأثرت ج�صديا وعمليا باإ�صابتي بالروماتويد �أكثر من �ل�صرطان 

و�لدي عمل مع �ل�صحفي عبد�هلل �لز�يد و�كت�صب منه ثقافة �لنفتاح

و�لدي �أ�صيب في عام 1984 وقالو� له �إنه حالة ميوؤو�ش منها وتوفي عام 2017 

بعد �لتقاعد قررت �لتفرغ لعملي �لتطوعي ل�صالح مر�صى �ل�صرطان

ــو�  ــال ــة ق ــي ــدن ــم ــاز �لـــخـــدمـــة �ل ــه ــج ــي ب ــل ــم ــاء ع ــ ــن ــ �أث

ــل مــخــلــوعــا  ــ ــا ب ــوح ــت ــف ــش م ــ� ــي ــاأن بـــابـــهـــا ل ــ ــ عـــنـــي ب

} »أخبار الخليج« تحاور نادية.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} نادية محمد صديق.

} ريع المنتجات لصالح مرض السرطان.} التوعية بالسرطان. } خدمة 27 عام في الوظيفة.
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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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ــلــــنــــت شــــركــــة بـــــي نـــــت عــن  أعــ
اســتــضــافــة مــمــثــلــيــن مـــن الــبــنــوك 
يــوم  وذلـــك  المملكة،  فــي  الـــرائـــدة 
الموافق 19 يوليو 2022.  الثالثاء 
نت  بي  فريق  قام  المبادرة  وخــالل 
بــتــقــديــم عـــرض بــأهــم اإلنـــجـــازات 
ــة مــنــذ  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــي   ،2019 عــــام  فـــي  تــأســيــســهــا 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــق خـــطـ ــ ــمـــت وفــ تـ
المتوسط  الــمــدى  عــلــى  مــدروســة 
للخطة  تــنــفــيــذًا  وذلــــك  والــبــعــيــد 
ــاالت،  الـــوطـــنـــيـــة الـــرابـــعـــة لـــالتـــصـ
ــأداء  ــعـــرض مـــوجـــزا  بــ وتــضــمــن الـ
بعمالء  وتعريفا  المالي،  الشركة 
نـــت، وعـــرضـــا لهيكل  بـــي  ــاء  ــركـ وشـ

الشركة التنظيمي.
ــد  ــ ــمــ ــ وعـــــــلـــــــقـــــــت مـــــــــريـــــــــم أحــ
رئيس  بأعمال  القائم  الرميحي، 
الـــتـــواصـــل الــمــؤســســي والــعــالقــات 

العامة: »تأتي هذه المبادرة بهدف 
الشركة من  إثــراء تجربة موظفي 
معامالتهم  تسهيل  ضــمــان  خــالل 
المصرفية مع البنوك الرائدة في 
الــمــمــلــكــة، األمـــر الـــذي يــصــب في 
حيث  األطـــــراف.  جميع  مصلحة 

التي  المصرفية  الــخــدمــات  تمثل 
كالتسهيالت  الــمــصــارف  تــقــدمــهــا 
ــيــــة وادخـــــــــــــار األمـــــــــوال  الــــمــــصــــرفــ
والـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة األخــــرى 
إحـــــــــدى أهـــــــم مــــكــــونــــات الـــتـــقـــدم 
االقتصادي وتسهيل حياة األفراد«.

تشغل  الــبــحــريــن  مملكة  وإن 
ومــصــرفــيــا متميزا  مــالــيــا  مــوقــعــا 
ــم كــبــيــئــة  ــالــ ــعــ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة حـــاضـــنـــة مــــن خـــالل 
الــجــهــود الـــدؤوبـــة الــتــي يــقــوم بها 
الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي فـــي مــواكــبــة 

السريعة  التكنولوجية  التطورات 
تقنيات  تفعيل  خـــالل  مــن  وذلـــك 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي فـــــي الـــعـــمـــل 
المصرفي والذي يشّكل أحد أهم 
محاور رؤية البحرين االقتصادّية 
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القط�ع الخ��ص ق�در على لعب دور اأكبر في ت�أمين الغذاء والزراعة والتنمية

أخبار الخليج - خاص
أكــــد عــــدد مـــن مـــديـــري مــنــشــآت الــقــطــاع 
الــســيــاحــي الـــخـــاص فـــي الــبــحــريــن أن إطـــالق 
برنامج  والــمــعــارض  للسياحة  البحرين  وزارة 
الـــلـــقـــاءات الــتــشــاوريــة مـــع الــقــطــاع الــســيــاحــي 
الفاعلة  الــمــشــاركــة  فــرصــة  يمنحهم  الــخــاص 
وتكامل مختلف  السياحي  القطاع  تطوير  في 
أركـــــانـــــه ورفـــــــع مــــعــــدالت اإلشـــــغـــــال والــــجــــذب 
الكبيرة  التنافسية  السياحي، وخاصة في ظل 

التي يشهدها القطاع إقليميا وعالميا.
وأكــــــــدوا اســـتـــعـــدادهـــم لـــلـــتـــرويـــج لــبــرامــج 
وكمنتجات  واحــــدة  ككتلة  بحرينية  سياحية 
متنوعة  تجربة  تقدم  مشتركة  سياحية  وحــزم 
على  تكاملية  الــبــرامــج  هـــذه  لــتــكــون  لــلــســيــاح، 
المستوى الداخلي، وتنافسية ومبتكرة وجاذبة 
وزارة  جهود  وتدعم  الخارجي،  المستوى  على 
الــســيــاحــة فـــي جــــذب مـــزيـــد مـــن الـــســـيـــاح من 
والدولية، وخاصة في ظل  اإلقليمية  األســواق 
والمطاعم  الفنادق  جــدا من  كبير  عــدد  وجــود 
والسفر وغيرها من منشآت  السياحة  ومكاتب 
القطاع السياحي في البحرين مقارنة بالسوق 

الداخلي الصغير جغرافيا.

وأشاروا إلى أن القطاع السياحي الخاص 
ــم الــتــوجــهــات  ــ ــدور مــــحــــوري فــــي دعـ ــ يــنــهــض بــ
الــســيــاحــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، مــؤكــديــن في 
هــنــاك تنسيق  يــكــون  أن  ذاتــــه ضـــــرورة  الـــوقـــت 
بــيــن جــمــيــع الــمــؤســســات والــهــيــئــات والـــــوزارات 
الحكومية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة 

بالقطاع السياحي.
ــــدت فــاطــمــة أحــمــد مــديــر شــركــة »ابـــن  وأكـ
في  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  أن  للسياحة  فـــرنـــاس« 
من  الكثير  ولديه  القدم،  منذ  راســخ  البحرين 
والــزوار من  السياح  التي تستقطب  المقومات 
ــرافـــق ســيــاحــيــة، تــضــاف  ــل ومـ ــواحـ مــنــاطــق وسـ

ــل الــبــحــريــن مـــن قــبــول  ــا يــتــمــيــز بـــه أهــ ــى مـ إلــ
الجهود  أن  إلــى  الجميع، مشيرة  لــدى  ومحبة 
القطاع  ومنشآت  السياحة  وزارة  تبذلها  التي 
السياحي الخاص تهدف أوال إلى الحفاظ على 
حصة البحرين في سوق السياحة العالمي في 
ظل التنافسية الشديدة، ثم العمل على زيادة 

هذه النسبة.
ــادة مــعــدل تنفيذ  وشــــددت عــلــى أهــمــيــة زيــ
ــبــــرامــــج الـــســـيـــاحـــيـــة بــشــكــل يــغــطــي جــمــيــع  الــ
القطاعات المعنية بالسياحة، مع التوسع في 
الفعاليات السياحية الدولية مثل الفورموال1 
ومــعــرض الــبــحــريــن الـــدولـــي لــلــطــيــران إضــافــة 

ــان  ــهـــرجـ ــثــــل مـ ــيــــات األخــــــــــرى مــ ــالــ ــعــ إلـــــــى الــــفــ
الثقافية  والفعاليات  الــزواج  وحفالت  الطعام 

والسياحية وغيرها.
من جانبه أشار فاضل عباس مدير شركة 
»تجوال« للسياحة إلى أهمية العمل المشترك 
مع وزارة السياحة وجميع الجهات المعنية من 
أجل زيادة عدد الكوادر البحرينية في القطاع 
السياحي، حتى يلمس السائح والزائر أن من 
يتواصل معه ويقوم على خدمته هم من أهل 
السياحة  تجربته  ويثري  يعزز  ما  وهذا  البلد، 
ويـــتـــرك فـــي ذهــنــه أفــضــل انــطــبــاع مــمــكــن عن 
تلو  مرة  تكرارها  إلى  ويدفعه  للبحرين  زيارته 

األخرى.
وأكــــد أهــمــيــة وجــــود بــرامــج تــدعــم حضور 
البحرينيين في هذا القطاع، من خالل جهود 
كــلــيــة فــاتــيــل لــلــضــيــافــة، ومــــن خــــالل تشجيع 
شركات  إنشاء  على  البحرينيين  األعمال  رواد 
ســيــاحــيــة تــقــدم خـــدمـــات ومــنــتــجــات مــبــتــكــرة، 
البحرينيين  عـــدد  ــادة  ــ زيـ ــرورة  ــ ضـ ــى  إلـ إضـــافـــة 
المنشآت  في  والمتوسطة  العليا  اإلدارات  في 

السياحية.
إلى جانب ذلك قال مانوك برودي المدير 
العام لفندق هيلتون إن استقطاب المزيد من 
يدل  البحرين  فــي  للعمل  العالمية  الــفــنــادق 
ويطلق  واعـــد،  هنا  السياحي  القطاع  أن  على 
المجال لتنافسية أكبر بين هذه الفنادق تصب 
في مصلحة الزائر والسائح الذي يصبح لديه 

الكثير من االختيارات.
انتركونتيننتال  فندق  مدير  سند  محمد 
بنهضة  تفاؤله  عــن  أعــرب  البحرين  ريجنسي 
ــتـــاح مــركــز  ــتـ ــتـــزامـــن مــــع افـ ســيــاحــيــة كـــبـــيـــرة تـ
فـــي الصخير  لــلــمــعــارض  الــعــالــمــي  الــبــحــريــن 
والــعــديــد مـــن الــشــواطــئ مــثــل قــاللــي وخليج 
البحرين وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة 
بذل المزيد من العمل من أجل تطوير الفنادق 

واألســـواق  والمطاعم  والــبــالجــات  والشاليهات 
والـــحـــدائـــق والــمــنــتــزهــات وحـــدائـــق لــأطــفــال، 

وإيجاد برامج سياحية وكرنفاالت وغيرها.
ــام الجـــونـــا  ــ ــر عـ ــديـ ــان شـــيـــخ مـ ــرفــ وقــــــال عــ
الـــقـــطـــاع  ــآت  ــنـــشـ ــيـــن مـ بـ الــــعــــالقــــة  بـــيـــتـــش أن 
وزارة  من خالل  والحكومة  الخاص  السياحي 
السياحة محكومة بالشراكة والتعاون المثمر 
إلــى  الــمــتــبــادل. وأشــــار عــلــى صعيد ذي صــلــة 
آلية  إيجاد  أجــل  من  المشترك  العمل  أهمية 
من  والفنانين  الموهوبين  الستقطاب  دائمة 
البقاء  على  وتشجيعهم  العالم،  أنحاء  جميع 
الــبــحــريــن مـــن خــــالل مــنــحــهــم تسهيالت  فـــي 

وامتيازات إقامة وغيرها.
أمــا راجــيــف فــارمــا الــمــدر الــعــام إلميزينغ 
من  الكثير  وجــود  إن  فقال  للسياحة  بحرين 
البحرين  فــي  المتنوعة  السياحية  المنشآت 
مع  وخاصة  السياحي،  الجذب  خطط  يدعم 
وجــديــدة  مناطق حديثة  إيــجــاد  إلــى  الــتــوجــه 
عــنــصــر تميز  الــــذي يعتبر  الــبــحــر  قــريــبــة مــن 
أهمية  موضحا  السياح،  يجذب  المملكة  في 
ــق أعـــلـــى مــعــايــيــر  اســتــثــمــار فــصــل الــشــتــاء وفــ
مناسبة  المملكة  أجــــواء  تــكــون  إذ  االســتــفــادة 

ومريحة لجميع األنشطة الخارجية.

»AFS« تو�صع حلول المدفوع�ت الرقمية في م�صر

مجل�ص  دول  في  الم�ص�ريع  اإ�صن�د  وتيرة  ارتف�ع 

التعــ�ون الخليجــي في الــربـع الثـ�نـي 2022 
المملكة في  الرائدة  البنوك  من  ممثلين  ت�صت�صيف  نت«  »بي 

»نهرا« تنظم ور�صة عمل حول ت�ص�ريح ا�صتخدام الأجهزة الطبية

مديرو من�ص�آت: وزارة ال�صي�حة فتحت لن� الب�ب لتحمل م�صوؤوليتن� بتطوير القط�ع ال�صي�حي

دول  فــي  المشاريع  اســنــاد  وتــيــرة  تحسنت 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي خـــــالل الـــربـــع 
التحديات  مــن  الــرغــم  على  الــعــام  مــن  الثاني 
تفاقم  عن  نتجت  التي  العالمية  االقتصادية 
مشاكل سالسل التوريد وارتفاع أسعار النفط 
نتيجة للصراع الروسي األوكراني. وكان ارتفاع 
التي ساهمت  العوامل  أبرز  النفط من  أسعار 
في تزايد معدالت التضخم في جميع الدول، 
المتحدة، حيث ساهم  الواليات  ذلك  في  بما 
بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس 
ليصل إلى 9.1 في المائة خالل يونيو 2022.

تمت  التي  العقود  قيمة  إجمالي  وارتــفــع 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  ترسيتها 
سنوي  أســـاس  عــلــى  الــمــائــة  فــي   11.7 بنسبة 
الــعــام 2022 لتصل  الــثــانــي مــن  الــربــع  خـــالل 
 20.4 مقابل  أمــريــكــي  دوالر  مليار   22.8 إلــى 
مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 
ارتــفــاع  عــن  وعــمــان  السعودية  وأعلنت   .2021
ترسيتها خــالل هذا  تمت  الــتــي  الــعــقــود  عــدد 
الذي  التراجع  تعويض  في  اسهم  مما  الربع 
من  كــل  فــي  المشاريع  ترسية  أنشطة  شهدته 

الكويت والبحرين وقطر واإلمارات.
للمشاريع  سوق  أكبر  السعودية،  وسجلت 
التعاون الخليجي،  على مستوى دول مجلس 
أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة 
العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني 
دوالر  مــلــيــار   16.5 بــقــيــمــة   2022 ــام  ــعـ الـ مـــن 
مليارات   9.3 مقابل   2022 الــعــام  فــي  أمريكي 
دوالر أمــريــكــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
من  كــجــزء  الممنوحة  الــعــقــود  وعـــززت   .2021
مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دوالر 
اسنادها  تــم  الــتــي  المشاريع  أنشطة  أمريكي 
في المملكة خالل هذا الربع. ووفقًا للبيانات 
الصادرة عن مجلة ميد »MEED«، مثلت الحزم 
التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثالثة 
تــمــت ترسيتها  أكــبــر عــشــرة عــقــود  مـــن أصــــل 
الــعــام  الــثــانــي مــن  الــربــع  فــي المملكة خـــالل 
2022. وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع 
الــمــائــة على  فـــي  بــنــســبــة 46.4  فـــي اإلمــــــارات 
أســـاس ســنــوي خــالل الــربــع الــثــانــي مــن العام 

2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دوالر أمريكي. 
في   77.2 نسبة  عــلــى  الــســعــوديــة  واســتــحــوذت 
تمت  التي  العقود  قيمة  اجمالي  مــن  المائة 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  ترسيتها 
وتراجع   .2022 العام  من  الثاني  الربع  خــالل 
ترسيتها  تمت  التي  المشاريع  قيمة  إجمالي 
في الكويت خالل الربع الثاني من العام 2022 
إلى 521 مليون دوالر  المائة  بنسبة 67.9 في 
في  أمريكي  دوالر  مليار   1.6 مقابل  أمريكي 

الربع الثاني من العام 2021.
من جهة أخرى، شهدت عمان قفزة هائلة 
التي تمت  الجديدة  المشاريع  وارتفعت قيمة 
 2022 الــعــام  مــن  الــثــانــي  الــربــع  فــي  ترسيتها 
مليار   1.1 إلـــى  لتصل  اضــعــاف  ثــالثــة  بنحو 
دوالر أمريكي، مقابل 390 مليون دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2021. في المقابل، 
في  اســنــادهــا  تــم  الــتــي  العقود  قيمة  تراجعت 
 2022 العام  من  الثاني  الربع  البحرين خالل 
المائة،  في   83.9 نسبتها  بلغت  حــادة  بوتيرة 
مقابل  أمريكي  دوالر  مليون   228 إلــى  لتصل 
1.4 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من 

العام 2021.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد 
قــطــاع الــنــقــل أكــبــر زيـــــادة مـــن حــيــث القيمة 
الــمــطــلــقــة خـــالل الــربــع األول بـــزيـــادة قــدرهــا 
الــعــقــود  لــقــيــمــة  أمـــريـــكـــي  دوالر  مـــلـــيـــار   4.8
مليارات   7.7 إلــى  اإلجمالي  ليصل  الجديدة 
دوالر أمــريــكــي خـــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
2022. وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة 
التعاون  دول مجلس  في  النفط  قطاع  ضمن 
إلى  لتصل  أضعاف  ثالثة  بمقدار  الخليجي 
4.5 مليارات دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العام 2022، مقابل 1.6 مليار دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. من جهة أخرى، 
الغاز  قطاعات  مشاريع  إسناد  أنشطة  شهدت 
سنوي.  أســاس  على  تراجعًا  والطاقة  والبناء 
اسنادها  تــم  الــتــي  الــمــشــاريــع  قيمة  وتقلصت 
ضمن قطاع البناء بنسبة 36 في المائة على 
دوالر  مليارات   4.3 إلــى  لتصل  سنوي  أســاس 

أمريكي خالل هذا الربع. 

أعــلــنــت شـــركـــة الــخــدمــات 
 ،)AFS( ــيــــة  الــــعــــربــ ــيــــة  ــالــ الــــمــ
ــدة  ــ ــرائـ ــ ــة الـــعـــريـــقـــة والـ ــركـ ــشـ الـ
لحلول الدفع الرقمية وتمكين 
 Fintech المالية  التكنولوجيا 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
وإفــــــريــــــقــــــيــــــا، عـــــــن خـــطـــطـــهـــا 
لــتــوســيــع نـــطـــاق أعــمــالــهــا في 
الــمــدفــوعــات اإللــكــتــرونــيــة في 
مصر، من خالل إنشاء مقرها 
 AFS الجديد في مصر. ستقدم
)مــصــر( أحــــدث حــلــول الــدفــع 
ــارات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ
للشركات والتجار والمؤسسات 

المالية في مصر. 
ــيـــمـــان،  ــلـ ــر سـ ــ ــامـ ــ وقـــــــــال سـ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  الـــرئـ
غير  الــنــمــو  ــاح  ــ أتـ »لـــقـــد   :AFS
المسبوق في السوق المصري 
الماضية  السنوات  مــدى  على 
ــريـــن  ــؤثـ ــمـ فـــــرًصـــــا لـــجـــمـــيـــع الـ
ــي مـــجـــال  ــ ــثـــمـــريـــن فـ ــتـ والـــمـــسـ
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــمـ ــ الـ
التوسع  إن  إقليميًا.  للتوسع 
إلــــــــــى أســــــــــــــواق جـــــــديـــــــدة هـــو 
ــوة األولـــــــى فــي  مـــجـــرد الـــخـــطـ
الطموحة  النمو  إستراتيجية 
لــديــنــا، ولــكــن األمـــر ال يتعلق 
ــل يــتــعــلــق  ــتـــوســـع، بــ ــالـ فـــقـــط بـ
أيًضا بوجودنا لخدمة عمالئنا 
إقليمًيا  أو  نطاق محلي،  على 
ــن يــنــتــشــرون  ــذيــ لــعــمــالئــنــا الــ
ــًيـــا بــشــكــل أوســـــــع، مــع  جـــغـــرافـ
جودة  على  الحقيقي  التركيز 
ــيــــل إجــــــــراء  ــهــ ــة وتــــســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

المعامالت على عمالئنا«.
ــاف ســلــيــمــان قـــائـــاًل:  ــ وأضــ

»تــأتــي خــطــوة دخــولــنــا للعمل 
فــي الــســوق الــمــصــري لتعكس 
المتعددة،  وإمكانياته  أهميته 
الشركة  رؤيــة  تتماشى مع  كما 
وطـــمـــوحـــهـــا لــتــصــبــح الــعــامــل 
الــتــمــكــيــنــي الــــرائــــد لــتــحــويــل 
الــــمــــعــــامــــالت والــــمــــدفــــوعــــات 
الشرق  منطقة  عبر  الرقمية 

األوسط وإفريقيا«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن 
مجلس  »عين  قــائــاًل:  سليمان 
مــحــمــود،  تـــوفـــيـــق   AFS إدارة 
اإللكترونية  المدفوعات  خبير 
ولـــديـــه  الـــواســـعـــة  الـــخـــبـــرة  ذو 
ــنـــجـــاحـــات،  ــالـ ــل بـ ــافــ ســـجـــل حــ
في  الجديدة  األعمال  لرئاسة 

مصر«.
وتـــعـــلـــيـــًقـــا عـــلـــى تــعــيــيــنــه، 
ــيــــق: »إنـــــــه المـــتـــيـــاز  قــــــال تــــوفــ
حـــقـــيـــقـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي أن 
أتــــــولــــــى هــــــــذا الــــــــــــدور الــــهــــام 
والمؤثر، لما أعتبرها، الشركة 
ــرائـــدة لــحــلــول الــمــدفــوعــات  الـ
اإللــكــتــرونــيــة إقــلــيــمــيــًا والــتــي 

تــتــبــع ثــقــافــة االبــتــكــار وقــيــادة 
الفكر والتركيز على العمالء. 
إنني أعتزم تقديم حلول دفع 
شــامــلــة ومــصــمــمــة خــصــيــًصــا 
أنـــواع وأنشطة  لــدعــم وخــدمــة 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ األعـــــــمـــــــال فــــــي الــ
ــي تــعــمــل فــي  ــتـ الــمــخــتــلــفــة الـ
مــصــر ولــالســتــفــادة مـــن ثـــروة 
ــدد الــمــنــتــجــات، الــحــلــول  ــعـ وتـ
والخدمات التي جلبتها شركة 
الــمــدفــوعــات  ــوق  ســ ــى  إلــ  AFS

اإلقليمي«.
مـــن مـــقـــره فـــي الـــقـــاهـــرة، 
سيكون توفيق محمود مسؤواًل 
عن قيادة استراتيجية الشركة 
فـــي مـــصـــر، وتــنــمــيــة الــفــريــق، 
ــو وتــــوســــيــــع نــطــاق  ــمـ ودعـــــــم نـ
العمالء التجاريين في جميع 

القطاعات في أنحاء مصر.
يقع مقر شركة الخدمات 
الــمــالــيــة الــعــربــيــة )مــصــر( في 
شارع 90 )شمال( رقم القطعة: 
الـــخـــامـــس،  الـــتـــجـــمـــع   ،39-B

القاهرة الجديدة.

} توفيق محمود.} سامر سليمان.

الــثــانــي لرئيس  الــنــائــب  أكـــد 
ــد  ــمـ غـــــــرفـــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن، مـــحـ
عــبــدالــجــبــار الــكــوهــجــي، أهــمــيــة 
الدول  بين  التعاون  رفع مستوى 
ــالل تــعــزيــز  ــ ــة مــــن خــ ــيــ ــالمــ اإلســ
وتــطــويــر الــبــنــيــة األســـاســـيـــة في 
زيــادة  يدعم  بما  الــدول  مختلف 
وينشط حركة  التجاري  التبادل 
الــتــجــارة واالســتــثــمــار بــيــن هــذه 
ــه ســيــســهــم  ــ الــــــــدول، مـــوضـــحـــًا أنـ
للفرص  والتسويق  التعرف  فــي 
هذه  بين  المتاحة  االستثمارية 
زيـــادة  بــمــا ينعكس عــلــى  الــــدول، 

النمو والنشاط االقتصادي.
ودعـــــــــــــا خــــــــــالل مــــشــــاركــــتــــه 
بــاجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــة لــلــتــجــارة  ــيــ ــالمــ لـــلـــغـــرفـــة اإلســ
بسلطنة  والــــزراعــــة  والــصــنــاعــة 
ــاص إلـــى  ــخــ ــان، الـــقـــطـــاع الــ ــمــ عــ
في مجاالت  االستثمارات  تعزيز 
ــة الـــريـــفـــيـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الــــــزراعــــــة والـ
ــذائــــي فــــي ظــــل مــا  ــغــ واألمــــــــن الــ
يــشــهــده الــعــالــم مـــن ارتـــفـــاع في 
الطلب المتزايد على المنتجات 
الغذائية، خصوصًا مع ما تشهده 
متغيرات  من  العالمية  الظروف 
ــوالت اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة،  ــحــ وتــ
القطاع  إسناد  أهمية  إلــى  الفتًا 
ــــدول اإلســالمــيــة  الـــخـــاص فـــي الـ
لــلــمــســاهــمــة  ــبـــر  أكـ دورًا  لــتــلــعــب 
بما يخدم  االقتصادية  بالتنمية 

اقتصاد وشعوب هذه الدول.
اهــــم  مــــــن  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 

الــغــرفــة  تبنته  الــــذي  الــمــشــاريــع 
اإلسالمية مشروع »حالل« وذلك 
لــدورهــا فــي نشر مفهوم  تــعــزيــزا 
ــحــــالل والــمــســاهــمــة  ــة الــ ــافـ ــقـ وثـ
فـــي تــنــمــيــة تـــجـــارة الـــحـــالل في 
الى  مشيرا  اإلسالمية،  األســواق 
الممثل  االســالمــيــة  الــغــرفــة  ان 
والتي  الخاص  للقطاع  الوحيد 
ــي هــــذا الــشــأن  ســــوف تــتــدخــل فـ
والمسؤولة  بها  المنوط  لتكون 

عن اصدار شهادات الحالل.
تــضــمــنــه  ــا  مــ اهـــــم  أن  وبـــيـــن 
ــة والــــثــــالثــــون  ــنــ ــامــ ــثــ الــــــــــــدورة الــ
لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــغــرفــة 
العالقات  توطيد  هو  االسالمية 
مع الغرف التجارية والمؤسسات 
ــة عــبــر تــوقــيــع مـــذكـــرات  ــيـ ــدولـ الـ
تفاهم تهدف لتذليل التحديات 

ورفـــــع كـــفـــاءة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــم الـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــدعــ لــ

لمنظمة التعاون اإلسالمي.
البحرين  بــأن غرفة  واوضــح 
ســـتـــســـهـــم بــتــنــفــيــذ الــــمــــبــــادرات 
الـــرائـــدة مــن أجـــل أمـــة إسالمية 
حـــــديـــــثـــــة قــــــــويــــــــة، مــــــــن خـــــالل 
مــشــاريــعــهــا الــمــخــتــلــفــة كــاتــحــاد 
أصحاب األعمال، واالستثمارات، 
وصندوق الزكاة، ومشروع الحالل 

وغيرها من المشاريع.
اإلسالمية  الغرفة  أن  ــن  وبــَيّ
ــة  لــلــتــجــارة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــ
المنبثقة  الــكــيــانــات  إحــــدى  هــي 
الــتــعــاون اإلســالمــي  عــن منظمة 
ــع اتــــــــــحــــــــــادات الـــــغـــــرف  ــمــ ــجــ ــتــ لــ
وممثلي  والــصــنــاعــيــة  الــتــجــاريــة 
ــي الــــــدول  ــ ــــاص فـ ــخـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ

األعضاء، وتلعب دورًا أساسيًا في 
الــدول  فــي  االقتصادية  التنمية 

اإلسالمية كافة.
انــــعــــقــــاد  إن  إلــــــــــى  ولــــــفــــــت 
ــاع فــــي ســلــطــنــة عــمــان  ــمــ ــتــ االجــ
طريق  على  مهمة  خطوة  يشكل 
تنمية العالقات االقتصادية بين 
الدول اإلسالمية، مشيرًا إلى أن 
على  ستركز  االســالمــيــة  الــغــرفــة 
اقتصادية  تجارية  عــالقــات  بناء 
مـــتـــيـــنـــة بـــيـــن هـــيـــئـــات الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص والـــشـــركـــات فـــي الــــدول 
بدورها ستركز  والتي  اإلسالمية 
ــال،  ــمــ عـــلـــى تـــطـــويـــر قـــطـــاع األعــ
وصـــــــــواًل إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــســـوق 
خالل  من  المشتركة  اإلسالمية 
الــتــعــاون بــيــن الــقــطــاع الــخــاص 

والحكومات.

البحرين  غــرفــة  أن  واعــتــبــر 
ــي إحــــــــدى اآللـــــيـــــات الــمــهــمــة  ــ هـ
لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
ــي والـــتـــركـــيـــز عــلــى دور  اإلســــالمــ
الــقــطــاع الــخــاص مــؤكــدا أهمية 
العالم  ذلــك فــي ظــل مــا يشهده 
ــفــــرض عــلــى  ــتـــجـــدات تــ مــــن مـــسـ
ــة الـــتـــكـــتـــل  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ الــــــــــــدول اإلســ

لمواجهة تحديات المرحلة.
دور  تـــــعـــــزيـــــز  إلــــــــــى  ودعـــــــــــــا 
البيئة  وتطوير  الخاص  القطاع 
االستثمارية في الدول األعضاء، 
للغرفة  الـــــدور  تــفــعــيــل  ــرورة  ــ وضــ
االسالمية بأمور الزكاة وتحسين 
ــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة وزيــــــادة  الــ
الــعــمــالــة بــيــن الــــدول اإلســالمــيــة 
بــمــا يــعــود بــالــصــالــح الــعــام على 

البلدان اإلسالمية.

} مريم الرميحي.

نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية »نهرا« ورشة عمل حول 
ــزة الــطــبــيــة في  ــهـ تــصــاريــح اســـتـــخـــدام األجـ
الصحية من مستشفيات ومراكز  المنشآت 
ــهـــدف تــعــزيــز  ــك بـ ــ ــادات وغـــيـــرهـــا، وذلــ ــ ــيـ ــ وعـ
وعــــي أصـــحـــاب الـــشـــأن فـــي تــلــك الــمــنــشــآت 
ــن لــأجــهــزة  ــ بــاالســتــخــدام الــقــانــونــي واآلمـ

الطبية.
فــي مقر شركة  الــورشــة  تنظيم  وجـــرى 
المعلومات  ألنظمة  العالمية  إن«  جي  »إن 
ــتــــجــــارة الــعــالــمــي  ــي بـــــرج الــ الــمــتــكــامــلــة فــ
المهندس  الــورشــة  فــي  وحــاضــر  بالمنامة، 
طالل  والمهندس  عــبــداهلل  إسماعيل  عمر 
قــدمــا شــرحــا حول  الحمري حيث  عــبــداهلل 
كيفية التحقق من امتثال األجهزة الطبية 
ومعايير  الصحية  المنشأة  الختصاصات 

الجودة والسالمة العالمية.
وأوضحت الورشة أن األجهزة والمعدات 
الــطــبــيــة تــشــمــل جــمــيــع الــمــنــتــجــات الــتــي 
ــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  تــســتــخــدم فــــي مـــجـ

العالج  أو  والمراقبة  والوقاية  للتشخيص 
الــتــي ال تتحقق  ــراض أو اإلعــاقــة  مــن األمــ
أو  والمناعية  الدوائية  الوسائل  خــالل  من 

التمثيل الغذائي.

وأكدت حرص الهيئة الوطنية لتنظيم 
تكثيف  عــلــى  الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
الرقابة على األجهزة الطبية كجزء أساسي 
رعــايــة صحية  تــقــديــم خــدمــات  مــن عملية 
الوعي  أهمية  وأكــد  وآمــنــة،  موثوقة  وطبية 
شهادات  وصحة  وجودتها  باألجهزة  والعلم 

الجودة الخاصة بها.
ــنــت أن الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى ضــمــان  وبــيَّ
والطبية  الصحية  تكون جميع األجهزة  أن 
الــبــحــريــن أصــلــيــة وذات  إلــــى  الـــمـــســـتـــوردة 
ــعـــالج،  فــعــالــيــة عــالــيــة فـــي الــتــشــخــيــص والـ
وخـــاصـــة األجـــهـــزة الــحــســاســة مــثــل أجــهــزة 
األشـــعـــة والــقــلــب وغــيــرهــا، مـــع الــتــأكــد من 
الشركة  لها، ســواء من  دوريــة  توفير صيانة 
المصنعة أو من خالل فنيين مؤهلين داخل 

المنشأة الصحية ذاتها.

ــنـــذ بـــدء  ثـــــاث ســــنــــوات مـــــرت مـ
ــان. ومـــع  ــنـ ــبـ ــالـــي فــــي لـ ــمـ االنـــهـــيـــار الـ
اســتــمــرار االزمـــة بــدأت تــمــارا حريري 
االنترنت  عبر  جديدا  تجاريا  نشاطا 
االوراق  مـــن  مــصــنــوعــة  ــاقـــات  بـ لــبــيــع 
الــنــقــديــة. قــالــت الــشــابــة الــبــالــغــة من 
العمر 30 عاما انها بدأت فكرة باقات 
النقود منذ ما يزيد قليا على شهر 
في محاولة لتقديم بديل عن الزهور 
باهظة الثمن في الدولة التي تعاني 
من أزمة مالية. وأضافت تمارا أن هذا 
النوع من الباقات يمنح أيضا أولئك 
الذين يرغبون في مساعدة االصدقاء 
ــارب بــالــمــال فــكــرة هــديــة تكون  ــ واالقــ

أكثر قبوال عند تلقيها.
انــه مثا بطل  وأضــافــت »فــكــرت 
يــمــكــن الــــــورد كــتــيــر مـــاشـــي ال ســعــره 
الغالي فحبيت أعمل شيء مثل الورد. 
طــبــعــا مـــا فــيــه شـــي بــديــل عـــن الــــورد 
بس انه يعني ممكن يكون أحسن ما 
حد يقدم باقة ورد بقيمتها مليونين 
مــلــيــون ونـــص بــهــذه الــقــيــمــة بيعطي 
يا  الــشــخــص  بــيــســاعــد  فيها مــصــاري 
الــلــي صــاحــب عــيــد الــمــيــاد صاحب 
ــارا  ــمــ ــعــــت تــ ــنــ ــا الــــمــــنــــاســــبــــة«. وصــ ــ هــ

الشهر  باقة في   50 ومساعدوها نحو 
بمعدل باقتين في اليوم تقريبا.

ــاقـــة  ــبـ الـ ــرق  ــغـ ــتـ ــسـ تـ أن  ويــــمــــكــــن 
ــا بـــيـــن ثـــاثـــيـــن دقــيــقــة  الـــصـــغـــيـــرة مــ
الباقات  أمــا  منها.  لانتهاء  وســاعــة 
االكــثــر  واالفــــكــــار  الــتــصــمــيــمــات  ذات 
تعقيدا فتحتاج الى مزيد من الوقت.
ــدا الـــشـــي أنــا  ــيـ ــارا »هـ ــمـ ــالـــت تـ وقـ
بشوفه كتير مهم بلبنان يمكن الفكرة 

انــه يــســاعــدوا يعني  طلعت مــن هــون 
يــصــيــر فــيــه هـــديـــة مـــصـــاري تــســاعــد 
ــن طـــــــاب طــــاب  ــكـ ــمـ االشــــــخــــــاص مـ
ــا مـــتـــأكـــدة  ــ ــيــــن... أنــ ــفــ ــة مــــوظــ ــعـ ــامـ جـ
انـــه هــيــكــون هــيــدا الــشــي كــتــيــر... انــه 
حتى  يــمــكــن  بــشــكــل  بــلــبــنــان  هينتشر 
الـــنـــاس تـــأخـــد الــفــكــرة وتــفــتــح هــيــدا 
الــشــيء.. النــه هــي مــش بـــس... يعني 
ــح لـــنـــا وفـــيـــهـــا مـــســـاعـــدة  ــربــ فـــيـــهـــا مــ

الــلــي نحنا عــم نقدم  يــا  لــاشــخــاص 
ــات مــصــنــوعــة  ــاقـ ــبـ ــة«. والـ ــديـ ــهـ لــهــم الـ
ــدوالرات  ــ مـــن الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أو الــ
االمــريــكــيــة. لــكــن يــتــم تــوخــي الــحــذر 
الــعــمــلــة الصعبة.  الــتــعــامــل مــع  عــنــد 
وتطلب تمارا من الزبائن ارسال عملة 
الــــــدوالر بــســبــب مـــخـــاوف مـــن تــزويــر 
الليرة  وارتفاع قيمتها مقابل  العملة 

اللبنانية.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

برمج اأحالمك بمزاج

ُم(  كفاعل خير ينتمي الى أمة )ناموا وال تستيقظوا/ ما فاز إال الُنوَّ
أشهر  بعد بضعة  ليكونوا جاهزين  دوالر  ألف  مبلغ  بتوفير  القراء  أنصح 
العربي  المواطن  حياة  سيغير  الــذي  الجهاز  ذلــك  كوبو،  يوميمي  لشراء 
ويضع حدًا للكوابيس التي يعاني منها، وال بد أن بعضكم سمع بأن ذلك 
المسبقة  البرمجة  يجعل  اليابانية  تــاكــارا  شــركــة  أنتجته  الـــذي  الجهاز 
لألحام ممكنة، فكل ما هو مطلوب منك قبل النوم، هو أن تجلس أمام 
الجهاز وتضع عليه الصور واألصوات والعطور التي تحبها، وتؤلف مسار 
القصة التي تريد أن تحلم بها، وكما في أجهزة الفيديو والدي. في. دي، 
يمكنك أن تحدد توقيت الحلم بحيث يأتي في وقت تكون فيه دخلت في 
السلطات  ألن  الجهاز  هذا  لشراء  بالتكالب  القراء  وأنصح  عميقة،  نومة 
حرية  المواطن  منح  أن  تعتقد  ألنها  تــداولــه،  ستحظر  العربية  األمنية 
ويزعزع  الوطنية  والــوحــدة  االســتــقــرار  »سيهدد  أحــامــه  وتحديد  اختيار 
أمــر من  السلطات ال يهمها  وأعــرف ثوابتنا هــذه!! تلك  أمــوت   – ثوابتنا« 
الدين  فخر  ومريم  رستم  بهند  تتعلق  بأحام  كوبو  يوميمي  سيبرمجون 
)هؤالء من دفعتنا( وفيفي عبده ونانسي عجرم وبريتني سبيرز وبيونسيه 
نولز، فهؤالء من »الثوابت« الحميدة، بل هناك من يعتبرهن من أدوات لم 
الحواجز  يتخطى  بهن  اإلعجاب  ألن  العالمي،  والسام  العربي،  الشمل 
ومعها   – ستخاف  السلطات  والجغرافية!!  السياسية  والحدود  الُقطرية 
حق – من أحام شخص كأبي الجعافر الذي يعتبر أجمل األحام عنده 
التي تتعلق بزالزل وبراكين وراجمات صواريخ وقاذفات لهب وحبال  تلك 

من مسد.
تــودي وال تجيب،  داهية  الجعافر في  أبــو  القارئ ومعه  يــروح  وكــي ال 
فإنني سأقترح عليكم إطارًا عامًا لألحام »اللي هي«: اجلس أمام الجهاز 
بالخليجي  الهبيطة  الــطــوفــة  أنــه  )بــاعــتــبــار  مثا  نتنياهو  صـــورة  ومــعــك 
مزرعة  في  الصورة  أدخــل  ثم  والسوداني(،  بالمصري  القصيرة  والحيطة 
ــدد مــن الــتــيــوس الــتــي نــاهــز عــمــرهــا الــثــاث  لــيــس فيها ســـوى الــكــوســا وعـ
التخلص منها  تم  فاصوليا مطبوخة  بقايا  فيه  وعاء  سنوات، تشرب من 
التيس  قــرب  الجلوس  أن  فاعلم  ريفية  بيئة  من  تكن  لم  )إذا  أسبوع  قبل 
البالغ ال يختلف كثيرًا عن الجلوس قرب مقلب قمامة فيه بقايا فسيخ 
في حي شعبي، ومن ثم لم يفرغ عمال النظافة محتويات المقلب طوال 
أسبوع كامل، والفاصوليا من أسلحة الدمار الشامل للجيوب األنفية حتى 

وهي طازجة(.
)أي في  الطويلة،  المدرسية  العطلة  تفعل كل ذلك خال  أن  المهم 
الصيف( التي يتخذها المسؤولون ذريعة لترك أعمالهم الرسمية والسفر 
الــطــراوة وحيث  الــشــمــالــي، حيث  الــكــرة  إلــى نصف  »رســمــيــة«  فــي مهمات 
التكنولوجيا البشرية! أو شرقا للتاحم مع الصنف اآلسيوي. المهم نعود 
الفاصوليا، ونكمل برمجة  والتيوس وبواقي  الكوسا  إلى نتنياهو ومزرعة 
شاكلة  من  عربية  أغنية  موسيقى  الخلطة  إلى  أضف  العربي«...  »الحلم 
لنادية  صــورة  أدخــل  ثــم  استحمي«..  قومي  يللي  حلوة  لــي  قــال  »الطشت 
سيكون  اإلغــــراء!  فــي  قمة  تحسبها  الــتــي  المنفرة  بتكشيرتها  الــجــنــدي 
نتنياهو محتارًا في أمره لبعض الوقت، وعليك أن تفاجئه بإدخال جنود 
الضيق  تسبب  بأنها  متعلا  التيوس  باصطياد  وكلفهم  عليه..  أمريكان 
ولكن  الحبيب...  معنويات  سترتفع  الــعــيــون..  حبيب  لنتنياهو  والــقــرف 
أسلحتهم  اســتــخــدام  فــي  األمــريــكــان  الجنود  يــبــدأ  أن  فبمجرد  تــحــزن،  ال 
الصديقة!!..  النيران  كيف:  لــك  أشــرح  أنــا  كيف؟  فيها!  نتنياهو  ســيــروح 
من  وقتلوا  جانبهم  إلــى  يقف  من  اصطياد  يجيدون  أمريكان  فالعساكر 
الجنود البريطانيين خال الحرب األخيرة على العراق )2003( أكثر مما 
أن  دون  يوم من  ولم يكن يمر  الخاص.  الجمهوري  الحرس  قتل صناديد 
يقتلوا عددًا من رجال الشرطة العراقية الذين اختاروهم ودربوهم بعناية 
لمطاردة المقاومة العراقية! ثم ارتد كيدهم الى نحورهم في أفغانستان 
بالنيران  منهم  الهالكين  عــدد  وكـــان  بالجملة،  البعض  بعضهم  وقــتــلــوا 

الصديقة أعلى ممن قتلتهم حركة طالبان.
عاصفة  تــثــور  بحيث  الــجــهــاز  بــرمــج  فيها،  نتنياهو  يـــروح  أن  ولضما 
الفاصوليا،  وعــطــر  الــكــوســا  بنكهة  الــتــيــوس  رائــحــة  فيها  تختلط  تــرابــيــة 
وصرخات نادية الجندي ذات الصوت الصفيحي! بذمتك هل يجوز تفويت 
فــرصــة اقــتــنــاء جــهــاز كــهــذا؟ وخــاصــة أنــه بإمكانك وضــع مــن تــشــاء مكان 

نتنياهو؟

ب�����اق�����ات ن����ق����ود ب�������دال م�����ن ال������زه������ور.. 

ه����دي����ة ت���ل���ق���ى ا����س���ت���ح�������س���ان���ا ف�����ي ل��ب��ن��ان 

حيوانات  البيئة..  تدهور  ب�سبب 

�سديد  خ��ط��ر  ف��ي  اأ���س��ت��رال��ي��ا 
ذكر تقرير بيئي يتم إعداده كل خمس سنوات وأصدرته الحكومة أمس 
أن أستراليا فقدت أنواعا من الثدييات أكثر من أي قارة أخرى ولديها واحد 

من أسوأ معدالت انخفاض االنواع بين أغنى دول العالم.
ومن المعروف أن بعض الحيوانات مثل السقنقور أزرق الذيل موجودة 
فاكهة  الشائع وخفاش  الصخري  الجرذ  أن  األســر فقط في حين  في  االن 
جــزيــرة كــريــســمــاس مــن بــيــن الــثــديــيــات الــتــي تعتبر االكــثــر عــرضــة لخطر 
الى  بعيد  الى حد  ذلك  ويرجع  المقبلة،  العشرين  السنوات  االنقراض في 

إدخال أنواع مفترسة.
كما أن عدد أشجار الصندل آخذ في التراجع.

والفيضانات  الغابات  وحرائق  الجفاف  بعد  جــاء  الــذي  التقرير  وقــال 
ارتفاع  ان  الماضية  الخمس  السنوات  مــدى  على  أستراليا  اجتاحت  التي 
وارتفاع منسوب  االمطار  الحرائق وهطول  اتجاهات  وتغير  الحرارة  درجات 
ــار كبيرة  آثــ لــهــا  كــانــت جميعها  الــمــحــيــطــات  تــحــمــض  الــبــحــر وزيـــــادة  مــيــاه 
حالة  »تقرير  ان  بيان  في  بليبيرسيك  تانيا  البيئة  وزيــرة  وقالت  ستستمر. 
البيئة وثيقة مروعة إذ انه يروي قصة أزمة وتدهور في البيئة األسترالية«.

أولــويــة.  البيئة  ستجعل  الــجــديــدة  العمال  حــزب  حكومة  أن  وأضــافــت 
جديدة  محمية  بحرية  ومناطق  وطنية  متنزهات  إنشاء  سيتم  أنــه  وذكــرت 
لتحقيق هدف حماية 30 بالمائة من مياه اليابسة والمحيطات االسترالية 
المهددة  االنــواع  قائمة  الى  المضافة  االنــواع  عدد  ونما   .2030 عام  بحلول 
مقارنة  بالمائة  ثمانية  بنسبة  المتوسط  في  المخاطر  من  أعلى  لفئة  أو 
بالتقرير السابق الصادر في 2016 مع وجود 533 حيوانا و1385 سالة نباتية 
معرضة  أنها  على  نصفها  من  أكثر  تصنيف  تم  الراهن  الوقت  في  مدرجة 

لانقراض أو مهددة بشدة بخطر االنقراض.
وسترتفع االرقام ارتفاعا حادا نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في 
2019 و2020. ونفقت حيوانات أو تركت موطنها بسبب حرائق الغابات التي 
مليارات  وثاثة  مليار  بين  ما  العدد  وبلغ  األســـود«،  »الصيف  عليها  أطلق 

حيوان في حين قضت تلك الحرائق على تسعة بالمائة من موئل الكواال.
وذكر التقرير أن هناك حاجة الى إنفاق حوالي 1,7 مليار دوالر أسترالي 
وقالت  باالنقراض.  المهددة  االنـــواع  عــدد  لــزيــادة  سنويا  دوالر(  مليار   1,2(
بليبيرسيك ان الحكومة الجديدة التزمت بإنفاق 250 مليون دوالر أسترالي 

على االنواع المهددة باالنقراض.
درجة   1,4 بمقدار  أستراليا  في  االرض  حــرارة  درجــات  وارتفع متوسط 

مئوية منذ أوائل القرن العشرين.

أطلقت مبادرة »ابتسامة« المعنية 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  بتقديم 
ــفــــال الـــمـــصـــابـــيـــن بـــالـــســـرطـــان  لــــألطــ
لجمعية  الــتــابــعــة  أمــــورهــــم؛  ــيــــاء  وأولــ
الــمــســتــقــبــل الـــشـــبـــابـــيـــة؛ بــرنــامــجــهــا 
ــــك بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو  الــصــيــفــي، وذلـ
الجاري بدعم ورعاية شركة »إنوفست«، 
والــذي تم إعــداده بشكل مــدروس لكي 
ــي تــنــمــيــة مــــهــــارات ومـــواهـــب  يــســهــم فـ
والــتــرفــيــه عنهم،  »ابــتــســامــة«،  أبــطــال 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــطــويــر مــهــاراتــهــم 

االجتماعية والنفسية.
ويــقــام الــبــرنــامــج الــصــيــفــي بمقر 
المبادرة بأم الحصم، وتتوزع أنشطته 
أعماال  تتضمن  حصص  على  خــالــه 
وقـــراءة  الفخار  وتلوين  وفنية  يــدويــة 
إضافة  والسينما،  والــطــبــخ  القصص 

إلى رحات ترفيهية خارجية.
ــج  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ  ويـــــــــشـــــــــرف عــــــلــــــى الــ
ــتـــســـامـــة« عــدد  ــادرة »ابـ ــبـ ــمـ الــصــيــفــي لـ
مهام  يتولون  الــذيــن  متطوعيها،  مــن 
األنشطة  وتجهيز  األطــفــال  استقبال 

التعليمية والترفيهية لهم. 

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية 
ــى الـــبـــرنـــامـــج  ــلــ ــام عــ ــ ــعــ ــ الــــمــــشــــرف الــ
إن  الــســكــري  محمد  الــســيــد  الصيفي 
هـــذا الــبــرنــامــج الـــذي تــحــرص مــبــادرة 
»ابـــتـــســـامـــة« عــلــى تــنــظــيــمــه وتــطــويــره 
ســـنـــويـــا يـــهـــدف إلـــــى اســـتـــثـــمـــار فــتــرة 
العطلة الصيفية في ملء أوقات فراغ 
األطـــفـــال الــمــنــتــســبــيــن إلـــى الــمــبــادرة 
باألنشطة الفكرية والثقافية والفنية 
ــا يـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز  الـــمـــفـــيـــدة، وبــــمــ
معارفهم ومهاراتهم، إضافة إلى صقل 
مثل  مختلفة  مــجــاالت  فــي  مواهبهم 

الرسم والفنون وغيرها.
وأشار السكري إلى أن حضور عدد 
المبادرة  منتسبي  األطــفــال  مــن  كبير 
من أعمار مختلفة هذا البرنامج يوفر 
المجال  ويتيح  بينهم،  أكبر  اندماجًا 
عبر  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  روح  لــتــعــزيــز 
بــمــا يتناسب مع  فـــرق  تــوزيــعــهــم عــلــى 
شكره  عــن  معربا  وميولهم،  أعمارهم 
لــمــتــطــوعــي »ابـــتـــســـامـــة« الــمــشــرفــيــن، 
ــت« عـــلـــى رعــايــتــهــا  ــســ ــوفــ ــة »إنــ ــركـ ــشـ ولـ

الكريمة لهذا البرنامج الصيفي.

يقام بدعم من �سركة »�إنفو�ست«.. 

»ابت�س���امة« تنظم برنامجه���ا ال�سيفي الأبطاله���ا ال�سغار 

براد بيت ينفي عزمه االعتزال
االستمتاع  بيت  بــراد  الهوليوودي  النجم  قرر  والخمسين  الثامنة  سن  في 
بالحياة إلى أقصى حد واختيار أعماله التمثيلية بتأّن، لكّن ذلك ال يعني البتة 
أي توجه لاعتزال خافا لما يروجه البعض، على ما أكد نجم »فايت كلوب« في 

لقاء مع صحفيين في باريس. 
ــرب النجم  ــو« نــهــايــة الــشــهــر الــفــائــت، أعــ فــفــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا مــجــلــة »غــ
األمريكي عن شعوره بأنه يعيش »الفصل األخير« من مسيرته. وقد أثارت هذه 
أند  »ثيلما  فيلم  في  الجمهور  اكتشفه  الذي  الممثل  بأن  تكهنات  التصريحات 

لويز« في مطلع التسعينات، يستعد لطي صفحة التمثيل. 
وأوضح براد بيت »لم يكن ذلك ما قصدته«، بل »ما أردت قوله هو أني أستعد 

لبلوغ المحطة األخيرة والفصل األخير«. 
وفق  الوقت؟«،  أرغــب في تمضية هذا  »كيف  المطروح حاليا  السؤال  وبــات 
براد بيت الذي يشدد على أن »األمر ال يرتبط بأي حال من األحوال باالعتزال«.
تواجد  باريس حيث  في  االثنين  مساء  التصريحات  بهذه  بيت  بــراد  أدلــى 
الــصــاالت األمريكية في  فــي  يــبــدأ عــرضــه  الـــذي  تــرايــن«  »بــولــت  لتقديم فيلمه 

الخامس من أغسطس. 
تدور أحداث هذه الكوميديا البوليسية الزاخرة بالمواقف الساخرة، داخل 
قطار يربط مدينتي طوكيو وكيوتو اليابانيتين يحاول فيه سبعة قتلة تصفية 

بعضهم البعض. 
وأكد الممثل الذي صّور أعماال تحت إدارة مخرجين من مدارس متنوعة، 
تارانتينو وتيرنس مالك وديفيد فينشر وغاي ريتشي واألخوان  بينهم كوينتن 

كوين، أنه يحب »القيام بشتى أنواع األفام«. 
اقترف ما يكفي من األخــطــاء، ومن  »أي شخص في سني يكون قد  وقــال 
باب المصادفة، راكم ما يكفي من التجربة للتمييز بين الصح والخطأ في ما 

قام به«. 
بعدما فاز بجائزة أوسكار سنة 2020 عن دوره في »وانس أبون ايه تايم إن 
هوليوود«، ال يبدو أن مشاريع النجم الهوليوودي الخمسيني قد نضبت. وتدور 
أحداث فيلمه المقبل )بابيلون( من إخراج داميان شازيل )مخرج »ال ال الند«(، 
خال العصر الذهبي لهوليوود، كما يشكل مناسبة لبراد بيت للتمثيل مجددا 

مع مارغوت روبي، بعد تجربة سابقة بكاميرا كوينتن تارانتينو. 
إنترتاينمنت«، ينشط الممثل  وبصفته شريكا في اإلنتاج ضمن »بان بي 
جوائز  الشركة  أفــام  من  ثاثة  نالت  وقد  السينمائي،  المجال  في  أيضا  بقوة 

أوسكار، وهي »ذي ديبارتد« و»تويلف ييرز إيه سايف« و»مونايت«. 

اأردن�������ي ي��ت��ح��دى اإع���اق���ت���ه ب��ت�����س��ل��ق ق��م��م ال��ج��ب��ال
ــراح الـــحـــوامـــدة وكـــأنـــه في  يــشــعــر جــ

بيته عندما يكون وسط الجبال.
ــذي فــقــد ســاقــه  ــ ــاب االردنـــــــي الـ ــشـ الـ
في  كــان  عندما  السرطان  مــرض  بسبب 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن عــمــره يــقــول انــه 
يشعر »بالحرية« أثناء تسلق التضاريس 

الوعرة أو الصعود الى قمة جبل.
وقال: »بعد ما خسرت رجلي حببت 
قــادر على  انسان  كل  ان  للناس  أثبت  أن 
بـــدون  بـــطـــرف أو  تــحــقــيــق الــمــســتــحــيــل 
المستحيل.  تحقيق  عــلــى  ــادر  قــ طـــرف 
ما تطلعون علي نظرة الشفقة انه اه يا 
بس  رجلي  رجله ال خسرت  حــرام خسر 
للرياضة  حبي  وكسبت  الــجــبــال  كسبت 
خسرت  مــا  بعد  الــجــبــال.  لتسلق  وحبي 
رجلي بلشت أتسلق الجبال حتى أوصل 
رســالــتــي لــلــعــالــم انـــه جـــراح انــســان قــادر 

على تقديم االفضل دائما«.
العمر  مــن  البالغ  المتسلق  ويــتــردد 
27 عاما على مركز تدريب على التسلق 
البدنية  لياقته  على  للحفاظ  أسبوعيا 

االستكشافية  الــرحــات  عــلــى  والـــتـــدرب 
المستقبلية.

الرياضة  »الــريــاضــة زي هــاي  وقـــال: 
ــا كل  ــا ايـــديـــن بـــدهـ ــا رجــلــيــن بـــدهـ قـــدهـ
جــســمــك يـــكـــون مــتــكــامــا لــحــتــى تــقــدر 
تــمــارســهــا بــشــكــل مــنــاســب. لــكــن كــســرت 
بالعالم  نــاس  كثير  فــي  مــا  زي  الــقــاعــدة 
كسروا هاي القاعدة. حبيت أكون الشاب 
ــي الـــلـــي بــيــكــســر هـــــاي الـــقـــاعـــدة  ــربـ ــعـ الـ
أتسلق  أنا  التسلق  من  نوعين  وبيتسلق 
تسلقا صخريا وتسلقا جبليا. اخر رحلة 
الي كانت لجبل أرارات أعلى قمة بتركيا 

والحمد اهلل تكللت بالنجاح«.
ويركز الحوامدة على تقوية عضاته 
وتقنيات التعلم لمساعدته على التغلب 
عــلــى أي تــحــديــات قـــد يــواجــهــهــا أثــنــاء 
ــال: »تــقــريــبــا بــنــيــجــي هــون  ــ الــتــســلــق. وقـ
بنيجي  باليوم  ساعتين  نحكي  بنتمرن 
ــوع أو أربـــــع مـــرات  ــبـ ــاالسـ ثــــاث مـــــرات بـ
باالسبوع. هنا نتعلم التقنية أكثر نتعلم 
التسلق  خال  بنواجهها  اللي  المشاكل 

ومناطق الضعف اللي بالجسم بنقويها 
بهذا المكان«.

وتحدث عن المصاعب التي واجهها 
الدامي  أم  جبال  كانت  قمة  »أول  قائا: 

ــــوي صــعــبــة مــــع انــهــا  ــانـــت صــــراحــــة شـ كـ
مش قمة كثير عالية 1500 متر تقريبا، 
لــكــن هــو بــحــس دائــمــا االيـــمـــان بحالك 
وايــمــانــك جـــوا عــقــلــك كــيــف انـــت تحب 

اذا  الـــشـــيء وال مـــو حـــابـــه.  تــعــمــل هــــذا 
ــو تــجــتــمــع الـــدنـــيـــا كــلــهــا ما  ــو حـــابـــه لـ مـ
صراحة  لكن  تقدر  راح  ما  في  بتحببك 
فضولي  فكنت  الموضوع  عندي  كان  أنا 
كنت اه يا أطلع اه. متعب أجري انصبت 
انجرحت من هون صار في تعب  أجــري 
جــســمــي كـــلـــه عــــم بــتــعــب عـــضـــاتـــي عــم 
تتعب انه مش متعود على هاي الرياضة 
كثير طويلة  فترة عاج  أبــدا. طالع من 
صار  خلص  فــتــرة  بعد  اهلل  الحمد  لكن 

الموضوع ادمان«.
ومـــع الــتــدرب عــلــى كــل مــن التسلق 
الصخري والجبلي تمكن الحوامدة من 
في  جــبــل  أعــلــى  كليمنجارو  قــمــة  تسلق 
االردن  في  جبال  الى  باالضافة  إفريقيا 

وتركيا.
وقـــــال انــــه يــشــعــر بـــأنـــه حـــر عــنــدمــا 

يمارس رياضة التسلق.
السبع«  »القمم  تسلق  حلم  ويـــراوده 
الـــمـــؤلـــفـــة مــــن أعـــلـــى قـــمـــة فــــي كــــل مــن 

القارات السبع.

»ثيرتي�ن اليف�ز«.. فيل�م يحتف�ي باإنق�اذ »�سبي�ة الكه�ف«
ــوام عــلــى االنـــقـــاذ المثير  ــ ــرور أربـــعـــة أعـ بــعــد مــ
لمجموعة تتألف من 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم 
الى  وجـــدت قصتهم طريقا  تــايــانــد،  فــي  مــن كهف 
الشاشة الفضية عبر فيلم »ثيرتين اليفز« أو »ثاثة 
رون  االوســكــار  جــائــزة  الحائز  للمخرج  روحـــا«  عشر 
أعمارهم  تتراوح  كانت  الذين  الصبية  وكــان  هــاوارد. 
والعشرين  الخمسة  ذو  ومدربهم  عاما  و16   11 بين 
منطقة  في  الكهوف  أحــد  يستكشفون  حينها  عاما 
شــيــانــج راي شــمــالــي تــايــانــد فــي يــونــيــو عـــام 2018 
عــنــدمــا غــمــرت مــيــاه األمـــطـــار الــمــوســمــيــة األنــفــاق 
قيد  على  الصبية  وبقي  االرض.  تحت  وحاصرتهم 

الحياة تسعة أيام داخل الكهف الذي غمرته المياه 
اال  بريطانيان،  إليهم غواصان  أن يصل  جزئيا قبل 
أيــام أخــرى الستخراجهم  أن االمــر استغرق ثمانية 
مــن ذلـــك الــكــهــف. ويــعــيــد الــفــيــلــم تــصــويــر المحنة 
الــتــي اســتــمــرت 17 يــومــا حــيــث ســحــب مــتــطــوعــون 
من  المياه  من  اللترات  مايين  وجنود  ومهندسون 
الــكــهــف وحـــفـــروا فـــي الــصــخــور بــحــثــا عـــن فــجــوات 
ــاوارد لــرويــتــرز في  ــ لــلــوصــول الـــى الــصــبــيــة. وقــــال هـ
»مـــا تحقق هو  االثــنــيــن:  يـــوم  الفيلم  إطـــاق  حــفــل 
أمــــر مـــذهـــل. ال يــتــعــلــق األمـــــر فــقــط بــالــغــواصــيــن 
مجتمعا  تشمل  منظومة  بالفعل  كانت  االبــطــال... 

التي ساهمت  الــدول  والكثير من  ودولــة، بل  بأكمله 
من  والفيلم  مــذهــل«.  أمــر  تحقيق  فــي  النهاية  فــي 
بطولة االمريكي فيجو مورتنسن واإليرلندي كولن 
فاريل في دور الغواصين البريطانيين ريك ستانتون 
وجون فوالنثين الى جانب الممثل االسترالي جويل 
الذي جلب  دور هاري هاريس  الذي يلعب  ادجرتون 
للمساعدة عندما أوشكت خيارات إنقاذ الصبية على 
النفاد. واختير ممثلون تايانديون وغير محترفين 
الصبية  من  العديد  الى  باإلضافة  داعمة  أدوار  في 
الصغار الذين يقدمون أدوار أعضاء فريق كرة القدم 
»وايلد بور« ولم تكن لديهم خبرة سابقة في التمثيل.
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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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التقى املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل بدول اخلليج

حميدان يوؤكد اأهمية تبادل جتارب توطني الوظائف بدول »التعاون«

حممد  بن  جميل  العمل،  ــر  وزي التقى 

التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  حميدان،  علي 

ال�ش�ؤون  ووزراء  العمل  وزراء  ملجل�س 

لدول  التعاون  جمل�س  بــدول  الجتماعية 

حممد  بن  عامر  الدكت�ر  العربية،  اخلليج 

مكتبه  يف  الثالثاء  اأم�س  وذلــك  احلجري، 

بال�زارة.

تط�ير  �ُشبل  بحث  اللقاء  خــالل  ومت 

التعاون  جمل�س  دول  بني  امل�شرتك  التعاون 

يف املجالت العمالية وتنمية امل�ارد الب�شرية 

الناجحة  التجارب  من  وال�شتفادة  ال�طنية، 

وتاأهيلهم  املــ�اطــنــني  ت�ظيف  ــال  جم يف 

لالندماج يف اأ�ش�اق العمل، ف�شالً عن تط�ير 

برامج احلماية الجتماعية للباحثني عن عمل 

والق�ى العاملة ال�طنية يف القطاع اخلا�س.

ويف هذا ال�شياق، اأكد حميدان باأن العديد 

التجارب  من  الكثري  ت�شهد  املجل�س  دول  من 

ت�طني  ــال  جم يف  الناجحة  واملــبــادرات 

الإنتاجية،  القطاعات  خمتلف  يف  ال�ظائف 

من�ًها ب�شرورة نقل هذه التجارب وتعميمها 

ت�شابه  �ش�ء  على  الأع�شاء،  ــدول  ال بني 

خلق  اأهمية  م�ؤكًدا  اخلليجية،  العمل  اأ�ش�اق 

اخلليجي  ال�شباب  لتحفيز  الن�عية  املبادرات 

اخلا�س  القطاع  من�شاآت  يف  النخراط  على 

اأ�ش�اق  ال�ظيفية يف  الفر�س  من  وال�شتفادة 

حزم  احلك�مات  ت�فري  �ش�ء  على  العمل، 

عمل  عن  الباحثني  وا�شتقطاب  لتاأهيل  الدعم 

املجل�س. التنمية بدول  للم�شاركة يف م�شرية 

التنفيذي  املكتب  العمل  ــر  وزي ــا  ودع

ال�ش�ؤون  ووزراء  العمل  وزراء  ملجل�س 

جمال  يف  اجله�د  تكثيف  اإىل  الجتماعية 

الدول  جتارب  بني  املقارنة  الدرا�شات  اإعداد 

الب�شرية  املــ�ارد  تنمية  جمال  يف  الأع�شاء 

ال�طنية وت�طني ال�ظائف، ف�شالً عن درا�شة 

اأ�ش�اق  ت�اجه  التي  امل�شتقبلية  التحديات 

والت�شريعات  بالنظم  الرتقاء  بهدف  العمل 

م�اكبة  اأكرث  الأ�ش�اق  هذه  وجعل  العمالية 

والجتماعية. القت�شادية  للمتغريات 

مملكة  بدعم  احلجري  اأ�ــشــاد  بـــدوره، 

بها  يق�م  التي  والربامج  لالأن�شطة  البحرين 

البحرين  من  يتخذ  والذي  التنفيذي  املكتب 

البحرين  لدور  تقديره  عن  معرًبا  له،  مقًرا 

املكتب  دعــم  ا�شتمرار  يف  العمل  ووزيــر 

الإمكانات  وت�شخري  الت�شهيالت  كل  وت�فري 

املن�ش�دة  اأهدافه  بدوره يف حتقيق  ليق�م  له 

التعاون. على م�شت�ى جمل�س 

حتويل الطلبة بني املدار�س 

ة الأحد القادم احلكومية واخلا�صّ

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�ــشــدرت 

منه  ن�شخة  على  »الأيام«  ح�شلت  تعميًما 

بني  الطلبة  لنقل  املقرتحة  امل�اعيد  ب�شاأن 

اخلا�شة  واملدار�س  احلك�مية  املدار�س 

للعام الدرا�شي 2022/ 2023.

وحّددت الرتبية فرتتني لتح�يل الطلبة 

من املدار�س احلك�مية اإىل مدار�س حك�مية 

اأخرى، تبداأ الأوىل من ي�م »الأحد« امل�افق 

24 ي�لي� 2022 ولغاية ي�م »اخلمي�س« 

تبداأ  فيما   ،2022 اأغ�شط�س   4 امل�افق 

امل�افق  »الأحــد«  ي�م  من  الثانية  الفرتة 

ي�م  لغاية  وت�شتمر  اأغ�شط�س 2022   21

»اخلمي�س« امل�افق 1 �شبتمرب 2022.

املقرر  من  فاإنه  التعميم،  وبح�شب 

اخلا�شة  املدار�س  من  التح�يل  يك�ن  اأن 

املدار�س  ومن  اأخرى،  خا�شة  مدار�س  اإىل 

خالل  اخلا�شة  املدار�س  اإىل  احلك�مية 

الفرتة من ي�م »الأحد« امل�افق 24 ي�لي� 

2022 ولغاية ي�م »اخلمي�س« امل�افق 1 

�شبتمرب 2022.

من  الطلبة  بنقل  يتعلق  وفيما 

حك�مية،  مدار�س  اإىل  اخلا�شة  املدار�س 

ي�م  من  الأوىل  تبداأ  فقد مت حتديد فرتتني 

 2022 اأغ�شط�س   1 امل�افق  »الإثــنــني« 

ولغاية »اخلمي�س« 11 اأغ�شط�س 2022، 

»الأحد«  من  الثانية  الفرتة  تبداأ  حني  يف 

»اخلمي�س«  ولغاية   2022 اأغ�شط�س   21

1 �شبتمرب 2022.

وزير �صوؤون البلديات والزراعة 

يبحث التعاون امل�صرتك مع ال�صفري ال�صيني

ا�شتقبل املهند�س وائل بن نا�شر املبارك 

وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة يف مكتبه 

ال�شني  جمه�رية  �شفري  البلديات  ب�ش�ؤون 

ال�شعبية لدى مملكة البحرين ال�شفري اأن�ر 

التعاون  جمالت  لبحث  وذلك  اهلل؛  حبيب 

يف  ا  وخ�ش��شً اجلانبني  بني  امل�شرتك 

جمالت الزراعة والرثوة ال�شمكية.

ويف بداية اللقاء، رّحب ال�زير بال�شفري 

التي  الثنائية  بالعالقات  من�ًها  ال�شيني 

ال�شني  وجمه�رية  البحرين  مملكة  تربط 

من  به  حتظى  وما  ال�شديقة،  ال�شعبية 

اهتماٍم م�شرتك لتعزيزها. 

ال�شفري  مع  ال�زير  وا�شتعر�س 

يف  امل�شرتك  التعاون  جمالت  ال�شيني 

ال�شمكية  الرثوة  وتط�ير  الزراعة  جمالت 

يف  ال�شينية  اخلربات  من  وال�شتفادة 

لزيادة  تطلعه  اإىل  من�ًها  القطاعات،  هذه 

التعاون مع جمه�رية ال�شني ال�شعبية مبا 

يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني. 

ال�شيني  ال�شفري  اأ�شاد  جهته،  ومن 

مملكة  ت�شهده  الذي  املطرد  بالتقدم 

اإىل  متطلًعا  املجالت،  �شتى  يف  البحرين 

العمل  وجمالت  الثنائية  العالقات  تعزيز 

جمه�رية  ا�شتعداد  على  م�ؤكًدا  امل�شرتك، 

ال�شني ال�شعبية لتقدمي خرباتها يف تط�ير 

يف  البحرية  والرثوة  الزراعة  قطاعات 

مملكة البحرين.

ويف ختام اللقاء، عربرَّ ال�شفري ال�شيني 

عن خال�س �شكره وتقديره لل�زير املبارك، 

متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والرقي.

لقاء الوزير املبارك مع �صفري جمهورية ال�صني

نظمت ور�صة عن ت�صاريح ا�صتخدام الأجهزة الطبية

»نهرا«: تكثيف الرقابة على الأجهزة الطبية وجودتها

املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  نظمت 

عمل  ور�شة  »نهرا«  ال�شحية  واخلدمات 

يف  الطبية  الأجهزة  ا�شتخدام  ت�شاريح  ح�ل 

ومراكز  م�شت�شفيات  من  ال�شحية  املن�شاآت 

وعي  تعزيز  بهدف  وذلك  وغريها،  وعيادات 

بال�شتخدام  املن�شاآت  تلك  يف  ال�شاأن  اأ�شحاب 

القان�ين والآمن لالأجهزة الطبية.

وجرى تنظيم ال�ر�شة يف مقر �شركة »اإن 

املتكاملة  املعل�مات  لأنظمة  العاملية  اإن«  جي 

يف برج التجارة العاملي باملنامة، وحا�شر يف 

عبداهلل  وطالل  عبداهلل  ا�شماعيل  عمر  ال�ر�شة 

التحقق  كيفية  ح�ل  �شرًحا  قّدما  اإذ  احلمري، 

لخت�شا�شات  الطبية  الأجهزة  امتثال  من 

وال�شالمة  اجل�دة  ومعايري  ال�شحية  املن�شاأة 

العاملية.

واملعدات  الأجهزة  اأن  ال�ر�شة  واأو�شحت 

ت�شتخدم  التي  املنتجات  جميع  ت�شمل  الطبية 

للت�شخي�س  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف 

الأمرا�س  من  العالج  اأو  واملراقبة  وال�قاية 

ال��شائل  من خالل  تتحقق  ل  التي  الإعاقة  اأو 

الدوائية واملناعية اأو التمثيل الغذائي.

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  حر�س  واأكدت 

املهن واخلدمات ال�شحية على تكثيف الرقابة 

على الأجهزة الطبية كجزء اأ�شا�شي من عملية 

م�ث�قة  وطبية  �شحية  رعاية  خدمات  تقدمي 

بالأجهزة  والعلم  ال�عي  اأهمية  واأكد  واآمنة، 

اخلا�شة  اجل�دة  �شهادات  و�شحة  وج�دتها 

بها.

اأن  �شمان  على  تعمل  الهيئة  اأن  وبّينت 

والطبية  ال�شحية  الأجهزة  جميع  تك�ن 

فعالية  وذات  اأ�شلية  البحرين  اإىل  امل�شت�ردة 

خا�شة  والعالج،  الت�شخي�س  يف  عالية 

الأجهزة احل�شا�شة مثل اأجهزة الأ�شعة والقلب 

دورية  �شيانة  ت�فري  من  التاأكد  مع  وغريها، 

من خالل  اأو  امل�شنعة  ال�شركة  من  �ش�اء  لها، 

فنيني م�ؤهلني داخل املن�شاأة ال�شحية ذاتها.

»�صبابية الأعلى للمراأة« تناق�س دور 

الذكاء ال�صطناعي يف تقوية ذكاء الأبناء

الأعلى  باملجل�س  ال�شباب  جلنة  نظمت 

املبا�شر  البث  عرب  افرتا�شًيا  لقاًء  للمراأة 

املعلمة  مع  للجنة  الإن�شتغرام  حل�شاب 

باملركز  الفائزة  الف�شالة  �شند  �شيخة 

املاين  مب�شابقة  املعلم  فئة  �شمن  الأول 

ن�شختها  يف  ال�شطناعي  للذكاء  كرافت 

2021/ 2022م،  الدرا�شي  للعام  الثالثة 

لتكن�ل�جيا  الإقليمي  املركز  نظمها  والتي 

عن  خالله  حتدثت  والت�شال،  املعل�مات 

لها للف�ز باجلائزة وه�  م�شروعها الذي اأهرَّ

عبارة عن در�س متكامل يف برنامج »املاين 

كرافت« الذي يعزز الذكاء ال�شطناعي.

اأن برنامج  واأو�شحت املعلمة الف�شالة 

ماين كرافت يحت�ي مثالً على ن�شاط حتت 

عن�ان »�شاعة برجمة« بهدف تعليم الطلبة 

طريقة الربجمة اخلا�شة بالذكاء ال�شناعي 

عن طريقة لعبة »خط�ات الربجمة«، وهي 

الطلبة  وجتعل  املراحل  جلميع  مت�فرة 

لديهم  وتعزز  مبتكرة،  بطريقة  يفكرون 

جيل  فين�شاأ  بالربجمة  اخلا�س  التفكري 

مبتكر للربجمة.

ه�  ال�شطناعي  الذكاء  اأن  اإىل  ولفتت 

علم من عل�م الكمبي�تر يركز على تدريب 

الآلة على اأداء مهام �شبيهة بالب�شر، م�شرية 

اإىل اأن الذكاء ال�شطناعي م�ج�د يف بع�س 

بقيا�س  تق�م  التي  التعليمية  التطبيقات 

معه،  التفاعل  طريق  عن  الطالب  قدرات 

يف  ال�شطناعي  الذكاء  ربط  اأهمية  م�ؤكدة 

ا�شتخدام الربامج  التعليم من خالل  عملية 

العملية  على  متعة  ت�شيف  التي  املختلفة 

التعليمية، خا�شة واأن اجليل احلايل لديهم 

يف  اأ�شارت  لكنها  التكن�ل�جيا،  يف  �شغف 

ال�قت ذاته اإىل اأنه يجب على الأهل و�شع 

ل�شتخدام  حمددة  و�شاعات  ورقابة  حد 

األ يتجاوزها مهما  الطفل لالألعاب، ويجب 

كان ن�ع الربنامج التعليمي.

اإطار  يف  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  اإىل  ي�شار 

الأعلى  املجل�س  يف  ال�شباب  جلنة  ت�جه 

الطاقات  على  ال�ش�ء  لرتكيز  للمراأة 

ال�شبابية يف مملكة البحرين من اجلن�شني، 

ومبادرات  م�شروعات  من  تقدمه  ما  واإبراز 

كثرية،  جمالت  يف  الرتقاء  اإىل  تهدف 

اإ�شافة اإىل ن�شر ال�عي مببداأ تكاف�ؤ الفر�س 

والت�ازن بني اجلن�شني يف اأو�شاط ال�شباب.

�صبابية الأعلى للمراأة ُتناق�ش اأهمية الذكاء ال�صطناعي يف تقوية قدرات وذكاء الأبناء

فر�س تدريبية لتعزيز قطاع التمويل الإ�صالمي يف البحرين وخارجها 

»BIBF« يعلن حتديث براجمه التدريبية يف التمويل الإ�صالمي
اأعلن معهد البحرين للدرا�شات 

 ،)BIBF( واملالية  امل�شرفية 

امل�ؤ�ش�شة ال�طنية الرائدة للتدريب 

يف  ــايل  وامل امل�شريف  والتط�ير 

براجمه  حتــديــث  عــن  املنطقة، 

الإ�شالمي،  التم�يل  يف  التدريبية 

والتي �شيتم تقدميها عرب جمم�عة 

بامل�شت�ى  تبداأ  امل�شت�يات  من 

امل�شت�ى  اإىل  و�ش�لً  التمهيدي 

مع  ال�شرتاتيجي،  اأو  التخ�ش�شي 

م�شارات تخ�ش�شية تت�شمن دورات 

التخ�ش�س  جمــال  يف  تدريبية 

مــ�ــشــارات  وت�شمل  املــنــ�ــشــ�د. 

امل�شرفية  العمليات  التخ�ش�س 

واأ�ش�اق  وال�شتثمار  الإ�شالمية 

ال�شرعي  والتدقيق  ــال  امل ــس  راأ�

والمتثال. 

الـــدورات  وقــد مت اعــتــمــاد 

معهد  قبل  من  املحدثة  التدريبية 

يف  امل�شتمر  املهني  التط�ير 

وهيئة  املتحدة  اململكة  من  كل 

للم�ؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة 

 AAOIFI(( الإ�شالمية  املالية 

من  اعــتــبــاًرا   ))iStandards
و�شيتمكن  ــادم،  ــق ال اأغ�شط�س 

ــدورات  ال ح�ش�ر  من  املتدرب�ن 

التعلم  من�شة  يف  التدريبية 

 BIBF بــاملــعــهــد  ـــرتوين  ـــك الإل

خالل  من  وذلك   ،3.0  MyClass
�شيتمكن  كما  التعلم.  اإدارة  نظام 

املتدرب�ن من ح�ش�ر من�شة التعلم 

ال�شتدامة  لربنامج  الإلــكــرتوين 

التابع  الإ�شالمية  للم�شارف 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

الإ�شالمي  والبنك   )UNDP(

للتنمية.

الدكت�ر  اأكد  املنا�شبة؛  وبهذه 

عام  مدير  ال�شيخ  عبداحلميد  اأحمد 

معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 

هذه  حتديث  اأن   ،)BIBF( واملالية 

�شيا�شة  مع  ت�افًقا  ياأتي  الربامج 

املعهد يف ت�فري فر�س تدريبية عالية 

ال�شريفة  تخ�ش�شات  يف  اجلــ�دة 

الإ�شالمية، الأمر الذي ي�شهم يف تنمية 

داخل  الإ�شالمي  التم�يل  �شناعة 

مملكة البحرين وخارجها.

رئي�س  اأو�ــشــح  جانبه،  من 

الإ�شالمية  املالية  الدرا�شات  مركز 

يف معهد )BIBF( جمتبى خالد اأن 

جمم�عة من الأكادمييني واخلرباء 

التم�يل  قطاع  جمال  يف  العاملني 

هذه  بتقدمي  �شيق�م�ن  الإ�شالمي 

الدورات، والتي �شت�فر للم�شاركني 

القطاع  هذا  للتعرف على  الفر�شة 

تبداأ  امل�شت�يات  من  جمم�عة  عرب 

اإىل  و�ش�لً  التمهيدية  باملرحلة 

يتعلق  ما  كل  يف  التخ�ش�شية 

بالتم�يل الإ�شالمي.

معهد  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 

)BIBF( يعمل على تقدمي التدريب 

التم�يل  قطاع  يف  والتط�ير 

الإ�شالمي، بعد اأن اأ�ّش�س اأول م�ؤهل 

يف  الإ�شالمي  التم�يل  يف  مهني 

جمتمع  من�  لتعزيز  1997؛  عام 

امل�شت�ى  الإ�شالمية على  ال�شريفة 

تارًكا  والدويل،  والإقليمي  املحلي 

ب�شمة عاملية يف اأكرث من 64 دولة 

ح�ل العامل.

رئي�صة جامعة البحرين تبحث التعاون مع املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة اإجناز البحرين
�شاهني  بنت  ج�اهر  الدكت�رة  البحرين  جامعة  رئي�شة  ا�شتقبلت 

اجلامعة  مقر  يف  2022م(،  ي�لي�   19( الثالثاء  اأم�س  امل�شحكي، 

�شرواين؛  هناء  البحرين،  اإجناز  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بال�شخري، 

ملناق�شة �ُشبل التعاون الأكادميي والبحثي. 

ورّحبت د. امل�شحكي، باملدير التنفيذي لإجناز البحرين، م�شرية اإىل 

التعاون امل�شتمر مع »اإجناز البحرين«، الذي اأ�شفر عن ا�شتفادة الآلف 

من طلبة اجلامعة على مرِّ هذه ال�شن�ات من براجمه. 

واأ�شادت رئي�شة اجلامعة بالتحفيز الإلهامي الذي تق�م به امل�ؤ�ش�شة 

بقيادة رئي�شة جمل�س اإدارة »اإجناز البحرين«، �شم� ال�شيخة ح�شة بنت 

الإبداعية يف جمال  باملبادرات  النه��س  ودورها يف  اآل خليفة،  خليفة 

ريادة الأعمال لدى ال�شباب والطلبة، وا�شتثمار طاقاتهم وم�اهبهم مبا 

يع�د بالنفع على م�شتقبل مملكة البحرين يف خمتلف املجالت. 

من جانبها، تقّدمت �شرواين اإىل رئي�شة اجلامعة بال�شكر على التعاون 

الدائم وامل�شتمر من قبل جامعة البحرين، وامل�شاركات الن�عية واملتميزة 

لطلبة اجلامعة يف برامج اإجناز البحرين، وهّناأتها بف�ز فريقني من فرق 

اجلامعة يف برنامج »ال�شركة« هذا العام، الأمر الذي ينمي �شخ�شيات 

التي  العملية  الربامج  اأهمية  �شرواين  وبّينت  كما  وي�شقلها.  الطلبة 

التي  املتقدمة  التكن�ل�جيا  وبرامج  البحرين،  اإجناز  م�ؤ�ش�شة  تقدمها 

ت�ظف الأدوات التعليمية احلديثة يف تعزيز الثقة بالنف�س، والبتكار، 

وامل�شاهمة يف التط�ير الأكادميي بكل امل�شت�يات، وم�شاعدة الطلبة يف 

اأهمية بناء  اإىل  اللقاء  ال�شتعداد للحياة العملية بعد اجلامعة. وتطرق 

وتط�ير القدرات، والنتفاع من التكن�ل�جيا على اأكمل وجه، وت�جيه 

خدمة  نح�  والعملية  العلمية  الأبحاث  ونتائج  ال�شبابية  الطاقات 

املجتمع، وتنمية القت�شاد ال�طني.

جمتبى خالدد.  اأحمد ال�صيخ 

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الأربعاء 21 ذو احلجة 1443 ـ العدد 12156
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الدورية  ال�صيانة  اأهملت  ر�صمية  م�ؤ�ص�صات 

ثم  ُبعد،  عن  والدرا�صة  العمل  فرتة  وال�قائية خالل 

حي�ية  اأجهزة  عطب  ب�صبب  فادحة  خ�صائر  تكبّدت 

مثل مرافق التكييف.

نق�ص غذاء وجماعات، �صراعات  تتجدد وتت�الد،  اأوبئة 

وحروب، انفجار �صكاين، تغري مناخي معظمه بفعل الإن�صان، 

اأين  اإىل  مكان..  كل  يف  وك�ارث  وفي�صانات  وزلزل  حرائق 

يتجه الإن�صان وه� الذي مبقدوره الي�م حتقيق اجلنة على الأر�ص، 

ولكنه بحمقه ورع�نته ي�صري اإىل حتفه بظلفه.. اأيها الإن�صان ما اأظلمك..
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1951 - اغتيال ملك الأردن عبداهلل الأول وه� يف 

طريقه اإىل �شالة اجلمعة يف امل�شجد الأق�شى بالقد�ص، 

وتبعه تت�يج امللك طالل بن عبداهلل على عر�ص الأردن 

ليك�ن خلًفا ل�الده امللك عبداهلل الأول بن ح�شني.

1953 - انعقاد اأول م�ؤمتر ل�زراء املال والقت�شاد 

وا�شتمر حتى 10  اللبنانية،  �شت�رة  مدينة  العرب يف 

اأغ�شط�ص.

1961 - الك�يت تن�شم اإىل جامعة الدول العربية.

1969 - اأب�ل� 11 يحط على �شطح القمر.

1974 - اجلي�ص الرتكي يغزو اجلزء ال�شمايل من 

اأيام من النقالب الع�شكري  جزيرة قرب�ص بعد ت�شعة 

امل�ايل للي�نان.

الك�يتي  ال�زراء  ورئي�ص  العهد  ويل   -  1987

الك�يت  قيام  اأن  يعلن  ال�شباح  العبداهلل  �شعد  ال�شيخ 

من  عدد  ت�شجيل  واإعادة  الناقالت  بع�ص  با�شتئجار 

الناقالت الك�يتية لدى دول �شديقة كان نتيجة ا�شتمرار 

العتداءات على ال�شفن الك�يتية جراء احلرب العراقية 

الإيرانية.

تتبنى  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  2004

معظم  بتفكيك  اإ�شرائيل  يطالب  قراًرا  �شاحقة  وباأغلبية 

اأجزاء اجلدار العازل الذي اأن�شاأته يف ال�شفة الغربية.

فــــــــي رثــاء ال�شيخة مثايل

م�����ا ت����ن����دف����ن س����ي����رت����ه ل�����و ك�������ان م����دف����ون

م����رح����وم����ه ي����ال����ل����ي رح����م����ت����ي وب����ال����ع����ون

رح�����ت�����ي م����ث����اي����ل وال������زم������ن ك����ل����ه ظ���ن���ون

ب��ي��ك��ون ال����ح����ّي  ذك������رك  زول������ك  غ�����اب  وإن 

ل����ك وع������د م����ّن����ي م���ث���ل م����ا ص���ن���ت���ي أص����ون

ال���ك���ون خ����ال����ق  ال���ب���ش���ر  رّب  اس����ت����ودع����ك 

وع�����ي�����ون ف������ج������ّن������ات  ي����ج����م����ع����ك����م  هللا 

إل�����ل�����ي ب���ط���ي���ب���ه ل������ه ح������ش������وٍد ش���ه���ي���دة

ي�����ا م���ك���س���ب���ي ف���ال���ح���ي���اه وأغ�����ل�����ى ف��ق��ي��دة

وب������اق������ي م����ث����اي����ل م������ا ف���ع���ل���ت���ي رص����ي����ده

ع����اي����ش م����ع����ي م�����ا أف������ارق������ك ي�����ا ول����ي����دة

وم������ع ك������ّل م���ط���ل���ع ف���ج���ر دع��������وة ج���دي���دة

وف������ي ج����ّن����ة ال������ف������ردوس ج���ع���ل���ك س��ع��ي��دة

ان�����ت�����ي وم��������ن س������ّم������اك أغ�����ل�����ى ح���ف���ي���دة

منظف �شجاد م�شاب بالتوحد يتقن 40 لغة

اأ�شبح تعلم اللغات اأكرث �شه�لة يف ظل 

التعليم  من�شات  وت�فر  الإنرتنت  انت�شار 

لغة  تعلم  يحتاج  ذلك  ومع  الإلكرتونية، 

واحدة لتكري�ص وقت وجهد كبريين، فكيف 

�شميث،  ف�غن  ال�شجاد،  منظف  ا�شتطاع 

املقيم يف ال�ليات املتحدة من اكت�شاب 40 

لغة من ح�ل العامل، مبا يف ذلك العربية!

اأنه  الكندي  ني�ز«  »غ�ود  م�قع  يفيد 

بلجيكا  يف  اأ�شخا�ص  مقابلة  املاأل�ف  من 

 5 اأو  بـ4  التحدث  باإمكانهم  و�ش�ي�شرا 

الأمريكي،  �شميث  لكن  اأوروبية،  لغات 

غايرث�شبريغ  يقيم  والذي  اللغات،  املتعدد 

مبريلند، يتقن التحدث بكل لغات اأوروبا، 

مبا يف ذلك ال�يلزية، والغيلية الإيرلندية 

يت�قف  مل  وه�  الأ�شكتلندية.  والغيلية 

لغات  عدة  تعلم  بل  العج�ز،  القارة  عند 

عائدة للقبائل الهندية الأ�شلية، مبا يف ذلك 

والنافاج�  وال�شالي�ص  الالك�تا  �شعب  لغة 

وناواتل، اإىل جانب عدد من لغات ال�شرق، 

وال�شنهالية  املاندرين  ولغة  كاليابانية 

والعربية  الأمهرية  كما  والندوني�شية، 

والعربية.

يق�ل �شميث البالغ 46 عاًما اإن الفكرة 

مع  الت�ا�شل  ح�ل  تدور  رمبا  برمتها 

اأكرث �شعادة ولطًفا عندما  فالنا�ص  النا�ص، 

تتحدث بلغتهم.

تراوده �شك�ك، كما والدته، باأنه يعاين 

من طيف الت�حد. فقد واجه �شع�بات اأثناء 

م�شاركته يف اأن�شطة املدر�شة كما يف تف�شري 

التحدث  على  قدرته  لكن  النا�ص.  م�شاعر 

بـ40 لغة، ل ترتك اأي �شك�ك لدى النا�ص 

ح�ل قدراته.

مطعم »جريانيوم« يح�شد جائز اأف�شل مطعم يف العامل

الدمناركي  »جرياني�م«  مطعم  ح�شد 

يف  مطعًما   50 اأف�شل  قائمة  يف  الأول  املركز 

مطاعم  ت�شتح�ذ  مل  فيما  ال�شنة،  لهذه  العامل 

فرن�شا �ش�ى على ح�شة �شئيلة من الت�شنيف.

م��شك�،  الحتفال يف  تنظيم  مقرًرا  وكان 

يف  احلرب  اندلع  بعد  لندن  اإىل  ُنقل  اأنه  اإل 

اأي  القائمة  ت�شمل  اأوكرانيا خالل فرباير. ومل 

مطعم رو�شي.

ال�شيف  اإدارته  يت�ىل  الذي  وجرياني�م 

ثاين  وه�  ك�بنهاغن  يف  ك�ف�د  را�شم��ص 

خلًفا  الت�ايل،  على  يف�ز  دمناركي  مطعم 

العام  الأول  املركز  الذي ح�شل على  لـ»ن�ما« 

الفائت.

عا�شمة  ليما  يف  »�شنرتال«  مطعم  وحاز 

اأن�شاأتها  التي  القائمة  يف  الثاين  املركز  البريو 

عام  »ري�شت�رنت«  الربيطانية  التجارة  جملة 

.2002

وح�شد املطعمان الإ�شبانيان »دي�شفروتار« 

يف بر�شل�نة و»ديفرك�ش�« يف مدريد املركزين 

الثالث والرابع على الت�ايل.

الذي  »جرياني�م«  اأ�شبح   ،2016 وعام 

يف  مطعم  اأول  الطبيعة،  اإىل  فكرته  ت�شتند 

جن�م  ثالث  ت�شنيف  على  يح�شل  الدمنارك 

مي�شالن.

وفازت الك�ل�مبية لي�ن�ر اإ�شبين�زا بلقب 

»اأف�شل طاهية يف العامل« فيما احتل مطعمها 

»لي�« املركز الثامن والأربعني يف القائمة.

خبرًيا   1080 القائمة  اختيار  ويت�ىل 

م�شتقالً يف الطهي من بينهم طهاة و�شحافي�ن 

يفيدون  املطاعم  واأ�شحاب  متخ�ش�ش�ن 

ع�شرة  الثمانية  الأ�شهر  طيلة  بتجاربهم 

برعاية  الختيار  عملية  وجتري  ال�شابقة، 

املجلة.

درجات احلرارة متقاربة يف البحرين واأوروبا

�شجلت   خرائط   الطق�ص   تقارًبا   يف   درجات   احلرارة   امل�شجلة   يف   مملكة    البحرين   وعدد  

 من   ع�ا�شم   الدول   الأوروبية   التي   ت�شهد   م�جة   حر   قيا�شية،   حيث   بلغت   احلرارة   40   درجة  

 مئ�ية   يف   العا�شمة   الفرن�شية    باري�ص  . 

و�شجلت   مملكة   البحرين   اأم�ص   » الثالثاء«    درجة   حرارة   تبلغ   37   درجة   مئ�ية،   يف  

 ال�قت   الذي   بلغت   38   درجة   مئ�ية   يف   العا�شمة   الربيطانية   لندن    . 

ويعترب   ال�شبب   الرئي�شي   لزيادة   م�جات   احلر   يف   العامل   نتيجة   مبا�شرة   لالحرتار  

 املناخي   والذي   تزيد   انبعاثات   الغازات   الدفيئة   من   حدته   ومدته   وت�اتره . 

جتربة �شيارات الأجرة الطائرة يف مطار هيرثو بلندن
اختبارات  الربيطانية  اأيروايز  اأتالنتيك  فريجن  �شركة  جتري 

طريان با�شتخدام من�ذج �شيارات الأجرة الطائرة من تط�ير �شركة 

»فريتكال ايرو�شبي�ص« الربيطانية النا�شئة، مع اقرتاب التكن�ل�جيا 

امل�شتقبلية من اأن ت�شبح حقيقة.

و�شتق�م �شركة فريجن بت�شغيل رحلة واحدة من املطار الرئي�شي 

يف مدينة بري�شت�ل الإجنليزية، مقر �شركة »فريتكال« اإىل مطار يف 

مكان اآخر يف جن�ب غرب اإجنلرتا، وفقا لبيان م�شرتك اأم�ص الثنني.

ي�شمى  ما  اإىل  هيرثو  لندن  مطار  من  اأخرى  رحلة  و�شتتجه 

»�شكايب�رت�ص«  �شركة  ببنائه  �شتق�م  عم�دي(  )مطار  فريتيب�رت 

املتخ�ش�شة يف البنية التحتية.

ونقلت وكالة بل�مربغ لالأنباء عن »فريتكال« ق�لها اإنها تتعاون 

تطبيقات  ل�شتك�شاف  جروب«  انرتنا�ش�نال  »بابك�ك  �شركة  مع 

جديدة لنم�ذجها »يف اك�ص 4« لتقدمي خدمات طبية عاجلة ونقل 

الب�شائع.

نورة بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة
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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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 »محمد بن خليفة التخصصي
للقلب« يطلق حملة »قلبك أمانة«

أطلق مرك��ز محمد بن خليفة بن س��لمان آل 
خليفة التخصصي للقلب حملة »قلبك أمانة« 
لتواك��ب البرنام��ج الوطني لع��اج الجلطات 
القلبي��ة الحادة ف��ي مملكة البحري��ن، والذي 
تم البدء ب��ه في األول من ش��هر يناير للعام 
2022، به��دف عاج ح��االت الجلطات القلبية 
الحادة ع��ن طريق إجراء القس��طرة العاجية 
الفورية في أس��رع وقت ممكن، وبما يس��هم 
في خفض المضاعفات الناجمة عنها ونس��ب 
الوفيات. وفي هذا الشأن أّكد المدير التنفيذي 
لمركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب اللواء طبيب فؤاد عبدالقادر 
أّن تطوير واس��تدامة خدمات القطاع الصحي 
تعّد أولوية من أولويات العمل الحكومي التي 
يت��م تنفيذها حرص��ًا على صح��ة المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
 وق��ال إّن حمل��ة »قلب��ك أمانة« ته��دف إلى 
دعم البرنامج الوطني لعاج الجلطات القلبية 
الحادة، عن طريق توفير المعلومات األساسية 
وتثقيف العاّمة عن أم��راض القلب، وبالتالي 
زيادة وعيه��م عن عوامل الخط��ر واألعراض، 
وأفض��ل ُس��ُبل الع��اج المتعلق��ة بأم��راض 

الشرايين التاجّية.
 وأوضح أنه سيتم التركيز في هذه الحملة على 
أعراض الجلطة القلبية واإلش��ارات التحذيرية 
التي تصاحبه��ا، باإلضافة إلى م��ا يجب على 

المري��ض فعله عند الش��عور بتلك األعراض، 
وأفضل طرائق ع��اج الجلطات القلبية الحادة 
ف��ي الوقت الحال��ي مع ض��رورة االتصال على 
رقم الطوارئ )999( وطلب المساعدة الطبية، 
مشيرًا إلى أّن ذلك يعتبر عامًا أساسيًا يسهم 
في التقليل من ِنَس��ب الوفيات والمضاعفات 
الت��ي ُتصاح��ب الجلط��ات القلبي��ة الح��اّدة، 
وخصوص��ًا في حال تم الحص��ول على الرعاية 
الطبية خال ساعتين من الشعور باألعراض.

 م��ن جهته قال رئيس قس��م القل��ب بمركز 
محم��د ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
التخصص��ي للقلب ورئي��س البرنامج الوطني 
العمي��د  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات  لع��اج 
طبي��ب هيث��م إبراهي��م: إن البرنام��ج يق��وم 
بربط جميع المستش��فيات الحكومية ومراكز 
الرعاي��ة األولي��ة والمستش��فيات والعيادات 
الخاّص��ة، باإلضافة إلى اإلس��عاف الوطني مع 
مرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقل��ب، وذل��ك عب��ر 
منظوم��ة متكامل��ة تضم��ن النقل الس��ريع 
لمرضى الجلط��ات القلبية الح��ادة من جميع 
تلك المؤسسات الصحية إلى مركز القلب في 
عوال��ي عن طريق اإلس��عاف الوطني، مش��يرًا 
إلى أن��ه يتم اس��تقبال ه��ؤالء المرضى على 
مدار الساعة عن طريق فريق طبي متخصص 
يتكون م��ن أطب��اء وطاقم تمري��ض وفنيين 

يق��وم بقبول ه��ذه الحاالت وإجراء القس��طرة 
العاجية الفورية مع تركيب الدعامة التاجية، 
حي��ث تعتبر ه��ذه الطريق��ة المثل��ى لعاج 
الجلطات القلبية الحادة. وأضاف أنه تم خال 
األشهر الستة األولى منذ البدء بالبرنامج عاج 
ما يفوق 400 حالة من الجلطات القلبية لدى 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة البحرين، 
وق��ال إّن هذه الحملة اإلعامية من المقرر أن 
مة  تستمر لمدة س��نة كاملة، وستكون ُمقسَّ
عل��ى عدة مراحل، حيث يتم من خالها تعزيز 
ثقاف��ة العاّمة في ُس��ُبل الوقاية من أمراض 
القلب وكيفية التعامل م��ع الجلطات القلبية 
الح��ادة عند حدوثه��ا، وهذا يس��تلزم ضرورة 
اتخاذ خطوات م��ن قبل الجميع نح��و التغيير 
إلى نمط حياة صحي، وبالتالي السيطرة على 
األمراض القلبية الوعائية التي تعتبر السبب 

الرئيسي للوفاة في العالم.
 وتاب��ع ب��أن م��ن الركائ��ز األساس��ية لهذه 
الحمل��ة أيضًا نش��ر الوعي بكيفي��ة التعامل 
م��ع الجلط��ات القلبية عن��د وقوعها، وش��رح 
الدور الرئيسي الذي يقوم به مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب 
ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي تسعى 
بالدرجة األولى وبشكل أساسي لخفض نسب 
الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في مملكة 

البحرين.

وتــــــعد األمـــــــراض الــقــــلــــبـــيــة الـــوعـــائــية
الســــبـــب الــرئيـــــســـي للـــــوفـــاة فــــي 

الــــعـــالـــم

هي أحد األمـــراض القـــلبية الـــوعائية
التـــي تــحدث بسبب:

ب الشرايين التاجّية أو انسدادها بسبب وجود  تضّيق أو تصل�
عوامل االختطار

وينتج عن ذلك تراُكم الترّسبات المحتوية على الكوليسترول 
(اللويحات) في الشرايين التاجّية 

مّما يؤّدي إلى منع تدّفق الّدم الغني باألكسجين إلى عضلة 
القلب جزئيًا أو كليًا  

1 2 3

عـوامـل االخـتطـار
 لـإلصـابـة بـأمـراض الـقلـب الـتـاجـيـة

الـتـقدم في السن

اتباع نظام غذائي غير صحي

زيادة الوزن والسـمنة التدخين بمختلف أنواعه

التاريخ العائلي لإلصــــــابـة
بأمـراض القلب

اإلصابة بداء السكري 

م  ارتفاع ضغط الد�

ارتفاع مستوى الكوليسترول
 في الدم 

ة أو َعَدم ُممارسة الرياضة  ِقل�

1 2 3

 جميلة السلمان: وضع التصورات الكاملة
للجانب العلمي لمؤتمر نقص المناعة المكتسبة

المنظمة  اللجن��ة  رئي��س  أك��دت 
لمؤتم��ر البحري��ن الدولي لنقص 
الدكت��ورة  المكتس��بة  المناع��ة 
جميلة الس��لمان، أن اللجنة تسير 
بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها 
التي  العلمية  للجوان��ب  الكامل��ة 
الذي سيقام  المؤتمر،  سيشهدها 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الش��يخ  الفري��ق طبي��ب  للصح��ة 
محمد بن عبداهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر المقبل.
وأوضح��ت أن المؤتم��ر سيش��هد 
الخب��راء  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
العال��م لتحفي��ز  العلميي��ن ف��ي 
العلمية ح��ول فيروس  المعرف��ة 
البشرية وتعزيزها  المناعة  نقص 
ف��ي ظل الخط��وات الرائ��دة التي 
تس��ير عليه��ا البحري��ن في نش��ر 
انتش��ار  م��ن  والح��د  التوعي��ة 
الفيروس وتقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمصابي��ن بهذا المرض، 
مبينة أن المؤتمر سيشكل عامة 
مضيئة ف��ي المؤتم��رات الطبية 

الت��ي تق��ام عل��ى أرض المملكة 
والت��ي تس��ير بخطى ثابت��ة نحو 

مواصلة التطور الطبي والعلمي.
وبينت أن اللجنة المنظمة حرصت 
عل��ى وض��ع تصوراته��ا النهائية 
التي  العلمي��ة  المحاض��رات  حول 
سيشهدها المؤتمر بعد االستقرار 
على الخبراء العلميين المتحدثين 
إل��ى أن  ف��ي المؤتم��ر، مش��يرة 
المؤتمر سيشهد تقديم ابتكارات 

نق��ص  علمي��ة تس��اعد مرض��ى 
المناعة المكتسبة في التكيف مع 
)كوفيد 19(، وتعزيز الممارس��ات 

الصحية في هذا الجانب.
بالجه��ود  الس��لمان  وأش��ادت 
اللجن��ة  تبذله��ا  الت��ي  الب��ارزة 
المنظم��ة متمثلة ب��وزارة الصحة 
وشركة  الحكومية  والمستشفيات 
أديوكيش��ن باس، مبين��ة إلى أن 
اللجن��ة س��تواصل العمل بش��كل 

دؤوب للوصول إلى كامل الجاهزية 
لتنظيم المؤتمر.

ع��ام  مدي��ر  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
أديوكيش��ن باس ورئيس اللجنة 
المنظمة للمؤتم��ر الدكتور أمين 
عبداهلل، أن اللجنة اس��تقبلت عدد 
من المش��اركين في المؤتمر بعد 
فت��ح ب��اب التس��جيل للمش��اركة 
عب��ر الموقع اإللكتروني الرس��مي 
www.educationplus. للمؤتمر 

.me
سيش��كل  المؤتم��ر،  أن  وأوض��ح 
منعطفًا مهمًا في مش��وار القطاع 
الطبي في مملكة البحرين وسيعزز 
من المكاسب التي حققتها الباد 
في ه��ذا الجان��ب خ��ال المرحلة 
ف��ي  سيس��اهم  مم��ا  الماضي��ة، 
تحقي��ق أهداف متع��ددة نحو منع 
تزاي��د اإلصاب��ات لم��رض نقص 
المناع��ة المكتس��بة خصوصًا أن 
نخبة  المؤتمر سيشهد مش��اركة 
من الخب��راء العلميين من مختلف 

دول العالم.

د. أمين عبداهللد. جميلة السلمان

»نهرا« تنظم ورشة عمل حول 
تصاريح استخدام األجهزة الطبية

نظم��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية 
»نهرا«، ورش��ة عمل حول تصاريح اس��تخدام األجهزة الطبية في 
المنش��آت الصحية م��ن مستش��فيات ومراكز وعي��ادات وغيرها، 
بهدف تعزيز وعي أصحاب الش��أن في تلك المنشآت باالستخدام 
القانوني واآلمن لألجهزة الطبية. وجرى تنظيم الورش��ة في مقر 
ش��ركة »إن جي إن« العالمي��ة ألنظمة المعلوم��ات المتكاملة، 
وحاضر في الورشة عمر عبداهلل، وطال الحمري حيث قدما شرحًا 
حول كيفي��ة التحقق من امتث��ال األجهزة الطبي��ة الختصاصات 

المنشأة الصحية ومعايير الجودة والسامة العالمية.
وأوضحت الورش��ة أن األجه��زة والمعدات الطبية تش��مل جميع 
المنتجات التي تس��تخدم في مجال الرعاية الصحية للتش��خيص 
والوقاي��ة والمراقب��ة أو الع��اج من األم��راض أو اإلعاق��ة التي 
ال تتحق��ق من خال الوس��ائل الدوائي��ة والمناعي��ة أو التمثيل 
الغذائ��ي. وأكدت حرص الهيئة على تكثيف الرقابة على األجهزة 
الطبي��ة كجزء أس��اس من عملي��ة تقديم خدم��ات رعاية صحية 

وطبية موثوقة وآمنة.
وبيَّن��ت أن الهيئ��ة تعمل عل��ى ضمان أن تك��ون جميع األجهزة 
الصحية والطبية المس��توردة إلى البحري��ن أصلية وذات فعالية 
عالي��ة في التش��خيص والع��اج، خاصة األجهزة الحساس��ة مثل 
أجهزة األشعة والقلب وغيرها، مع التأكد من توفير صيانة دورية 
له��ا، س��واء من الش��ركة المصنعة أو من خ��ال فنيين مؤهلين 

داخل المنشأة الصحية ذاتها.

 المضحكي تبحث 
مع المديرة التنفيذية لـ»إنجاز 

البحرين« التعاون المشترك

اس��تقبلت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضحك��ي، ف��ي مقر الجامع��ة بالصخي��ر، المدي��رة التنفيذية 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين، هناء س��رواني، لمناقشة سبل التعاون 
األكاديم��ي والبحثي. ورحب��ت د. المضحكي، بالمدي��ر التنفيذي 
إلنج��از البحري��ن، مش��يرة إل��ى التع��اون المس��تمر م��ع »إنجاز 
البحرين«، الذي أسفر عن استفادة اآلالف من طلبة الجامعة على 

مرِّ هذه السنوات من برامجه.
وأش��ادت رئيس��ة الجامع��ة بالتحفي��ز اإللهامي ال��ذي تقوم به 
المؤسس��ة بقيادة رئيس��ة مجلس إدارة »إنجاز البحرين«، س��مو 
الش��يخة حص��ة بن��ت خليف��ة آل خليف��ة، ودورها ف��ي النهوض 
بالمب��ادرات اإلبداعي��ة ف��ي مجال ري��ادة األعمال لدى الش��باب 
والطلبة، واس��تثمار طاقاتهم ومواهبهم بم��ا يعود بالنفع على 

مستقبل البحرين في مختلف المجاالت.
من جانبها، تقدمت س��رواني إلى رئيس��ة الجامعة بالشكر على 
التعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة البحرين، والمشاركات 
النوعي��ة والمتمي��زة لطلبة الجامع��ة في برامج إنج��از البحرين، 
وهنأته��ا بفوز فريقين من فرق الجامعة في برنامج »الش��ركة« 
هذا العام، والتأهل للمرحلة المقبلة من المس��ابقة، األمر الذي 
ينمي ش��خصيات الطلب��ة ويصقلها. كما وبينت س��رواني أهمية 
البرامج العملية التي تقدمها مؤسس��ة إنج��از البحرين، وبرامج 
التكنولوجي��ا المتقدمة التي توظ��ف األدوات التعليمية الحديثة 
ف��ي تعزيز الثقة بالنف��س، واالبتكار، والمس��اهمة في التطوير 
األكاديمي بكل المس��تويات، ومس��اعدة الطلبة في االس��تعداد 
للحي��اة العملية بع��د الجامعة. وتط��رق اللقاء إل��ى أهمية بناء 
وتطوي��ر الق��درات، واالنتفاع م��ن التكنلوجيا عل��ى أكمل وجه، 
وتوجيه الطاقات الشبابية ونتائج األبحاث العلمية والعملية نحو 

خدمة المجتمع، وتنمية االقتصاد الوطني.

»شبابية األعلى للمرأة« تناقش 
 أهمية الذكاء االصطناعي

في تقوية قدرات األبناء
نظم��ت لجنة الش��باب بالمجلس األعل��ى للمرأة، لق��اًء افتراضيًا 
عب��ر الب��ث المباش��ر لحس��اب اإلنس��تغرام للجنة م��ع المعلمة 
ش��يخة س��ند الفضالة الفائزة بالمركز األول ضمن فئة المعلم 
بمس��ابقة الماين كرافت للذكاء االصطناعي في نسختها الثالثة 
للعام الدراس��ي 2022/2021م، والتي نظمه��ا المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، تحدثت خاله عن مش��روعها 
لها للف��وز بالجائزة وه��و عبارة ع��ن درس متكامل في  ال��ذي أهَّ

برنامج »الماين كرافت« الذي يعزز الذكاء االصطناعي.
وأوضح��ت الفضال��ة أن برنامج ماي��ن كرافت يحت��وي مثًا على 
نش��اط تحت عنوان »ساعة برمجة« بهدف تعليم الطلبة طريقة 
البرمج��ة الخاصة بال��ذكاء الصناعي عن طريق��ة لعبة »خطوات 
البرمج��ة«، وهي متوفرة لجميع المراحل وتجعل الطلبة يفكرون 
بطريقة مبتكرة، وتعزز لديهم التفكير الخاص بالبرمجة فينش��أ 
جي��ل مبتكر للبرمجة. ولفتت إل��ى أن الذكاء االصطناعي هو علم 
من علوم الكمبيوتر يركز على تدريب اآللة على أداء مهام شبيهة 
بالبش��ر، مش��يرة إلى أن ال��ذكاء االصطناعي موج��ود في بعض 
التطبيق��ات التعليمي��ة التي تق��وم بقياس ق��درات الطالب عن 
طريق التفاعل معه. وأك��دت أهمية ربط الذكاء االصطناعي في 
عملية التعليم من خال استخدام البرامج المختلفة التي تضيف 
متعة على العملية التعليمية، خاص��ة وأن الجيل الحالي لديهم 
شغف في التكنولوجيا، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يجب 
عل��ى األهل وضع حد ورقابة وس��اعات محددة الس��تخدام الطفل 

لأللعاب، ويجب أال يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج التعليمي.
يشار إلى أن اللقاء، يأتي في إطار توجه لجنة الشباب في المجلس 
األعلى للمرأة لتركيز الضوء على الطاقات الش��بابية في البحرين 
من الجنس��ين، وإبراز ما تقدمه من مش��روعات ومبادرات تهدف 
إل��ى االرتقاء ف��ي مجاالت كثي��رة، إضافة إلى نش��ر الوعي بمبدأ 

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في أوساط الشباب.

 جليلة السيد وفاطمة الصيرفي تبحثان
تعزيز السياحة العالجية وبرنامج الطبيب الزائر

استقبلت وزيرة الصحة د. جليلة بنت 
الس��يد جواد حسن، وزيرة السياحة، 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وذلك 
لبح��ث وتعزيز الس��ياحة العاجية، 

وبرنامج الطبيب الزائر.
وأك��دت وزيرة الصحة حرص الوزارة 
عل��ى تحقي��ق األه��داف اإلنمائي��ة 
المش��تركة بين الجانبين بما يعود 
بالنف��ع عل��ى الوط��ن والمواط��ن، 
األعل��ى  المجل��س  أن  إل��ى  الفت��ًة 
للصح��ة برئاس��ة الفري��ق طبي��ب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
يواص��ل جه��وده الرامي��ة لتق��دم 
القطاع الصحي واستدامته، منوهًة 
بزيادة حج��م التعاون م��ع مقدمي 
الخدمات العاجية بالخارج من أجل 

اس��تقطاب أطباء زائرين مختصين 
وذوي خبرة لعاج المرضى وتدريب 
مختل��ف  ف��ي  العامل��ة  الك��وادر 
بالمملك��ة، وذلك من  التخصصات 

خ��ال برنام��ج »الطبي��ب الزائ��ر«، 
والذي يسهم بدوره في تطوير عدد 
المقدمة  العاجي��ة  الخدم��ات  من 
أم��ام المواطني��ن والمقيمين، بداًل 

من السفر إلى الخارج لتلقيها.
م��ن جانبها، أكدت وزيرة الس��ياحة 
حرصها على توس��يع م��دى العمل 
المش��ترك مع وزارة الصحة لترسيخ 
البحري��ن كوجهة  مكان��ة مملك��ة 
للس��ياحة العاجي��ة، ف��ي ظ��ل ما 
تتمت��ع به المنظوم��ة الصحية في 
المملك��ة من خدم��ات رعاية طبية 
وصحية ذات جودة وكفاءة، مش��يرًة 
بأن الس��ياحة العاجي��ة أحد ركائز 
استراتيجية قطاع السياحة لمملكة 
وتع��د   ،2026-2022 البحري��ن 
عنصرًا أساس��ًيا من عناصر الترويج 
الس��ياحي للمملك��ة، وراف��دًا مهمًا 
لتحقي��ق األه��داف الطموحة لهذه 

االستراتيجية.
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 »محمد بن خليفة التخصصي
للقلب« يطلق حملة »قلبك أمانة«

أطلق مرك��ز محمد بن خليفة بن س��لمان آل 
خليفة التخصصي للقلب حملة »قلبك أمانة« 
لتواك��ب البرنام��ج الوطني لع��اج الجلطات 
القلبي��ة الحادة ف��ي مملكة البحري��ن، والذي 
تم البدء ب��ه في األول من ش��هر يناير للعام 
2022، به��دف عاج ح��االت الجلطات القلبية 
الحادة ع��ن طريق إجراء القس��طرة العاجية 
الفورية في أس��رع وقت ممكن، وبما يس��هم 
في خفض المضاعفات الناجمة عنها ونس��ب 
الوفيات. وفي هذا الشأن أّكد المدير التنفيذي 
لمركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب اللواء طبيب فؤاد عبدالقادر 
أّن تطوير واس��تدامة خدمات القطاع الصحي 
تعّد أولوية من أولويات العمل الحكومي التي 
يت��م تنفيذها حرص��ًا على صح��ة المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
 وق��ال إّن حمل��ة »قلب��ك أمانة« ته��دف إلى 
دعم البرنامج الوطني لعاج الجلطات القلبية 
الحادة، عن طريق توفير المعلومات األساسية 
وتثقيف العاّمة عن أم��راض القلب، وبالتالي 
زيادة وعيه��م عن عوامل الخط��ر واألعراض، 
وأفض��ل ُس��ُبل الع��اج المتعلق��ة بأم��راض 

الشرايين التاجّية.
 وأوضح أنه سيتم التركيز في هذه الحملة على 
أعراض الجلطة القلبية واإلش��ارات التحذيرية 
التي تصاحبه��ا، باإلضافة إلى م��ا يجب على 

المري��ض فعله عند الش��عور بتلك األعراض، 
وأفضل طرائق ع��اج الجلطات القلبية الحادة 
ف��ي الوقت الحال��ي مع ض��رورة االتصال على 
رقم الطوارئ )999( وطلب المساعدة الطبية، 
مشيرًا إلى أّن ذلك يعتبر عامًا أساسيًا يسهم 
في التقليل من ِنَس��ب الوفيات والمضاعفات 
الت��ي ُتصاح��ب الجلط��ات القلبي��ة الح��اّدة، 
وخصوص��ًا في حال تم الحص��ول على الرعاية 
الطبية خال ساعتين من الشعور باألعراض.

 م��ن جهته قال رئيس قس��م القل��ب بمركز 
محم��د ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
التخصص��ي للقلب ورئي��س البرنامج الوطني 
العمي��د  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات  لع��اج 
طبي��ب هيث��م إبراهي��م: إن البرنام��ج يق��وم 
بربط جميع المستش��فيات الحكومية ومراكز 
الرعاي��ة األولي��ة والمستش��فيات والعيادات 
الخاّص��ة، باإلضافة إلى اإلس��عاف الوطني مع 
مرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقل��ب، وذل��ك عب��ر 
منظوم��ة متكامل��ة تضم��ن النقل الس��ريع 
لمرضى الجلط��ات القلبية الح��ادة من جميع 
تلك المؤسسات الصحية إلى مركز القلب في 
عوال��ي عن طريق اإلس��عاف الوطني، مش��يرًا 
إلى أن��ه يتم اس��تقبال ه��ؤالء المرضى على 
مدار الساعة عن طريق فريق طبي متخصص 
يتكون م��ن أطب��اء وطاقم تمري��ض وفنيين 

يق��وم بقبول ه��ذه الحاالت وإجراء القس��طرة 
العاجية الفورية مع تركيب الدعامة التاجية، 
حي��ث تعتبر ه��ذه الطريق��ة المثل��ى لعاج 
الجلطات القلبية الحادة. وأضاف أنه تم خال 
األشهر الستة األولى منذ البدء بالبرنامج عاج 
ما يفوق 400 حالة من الجلطات القلبية لدى 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة البحرين، 
وق��ال إّن هذه الحملة اإلعامية من المقرر أن 
مة  تستمر لمدة س��نة كاملة، وستكون ُمقسَّ
عل��ى عدة مراحل، حيث يتم من خالها تعزيز 
ثقاف��ة العاّمة في ُس��ُبل الوقاية من أمراض 
القلب وكيفية التعامل م��ع الجلطات القلبية 
الح��ادة عند حدوثه��ا، وهذا يس��تلزم ضرورة 
اتخاذ خطوات م��ن قبل الجميع نح��و التغيير 
إلى نمط حياة صحي، وبالتالي السيطرة على 
األمراض القلبية الوعائية التي تعتبر السبب 

الرئيسي للوفاة في العالم.
 وتاب��ع ب��أن م��ن الركائ��ز األساس��ية لهذه 
الحمل��ة أيضًا نش��ر الوعي بكيفي��ة التعامل 
م��ع الجلط��ات القلبية عن��د وقوعها، وش��رح 
الدور الرئيسي الذي يقوم به مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب 
ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي تسعى 
بالدرجة األولى وبشكل أساسي لخفض نسب 
الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في مملكة 

البحرين.

وتــــــعد األمـــــــراض الــقــــلــــبـــيــة الـــوعـــائــية
الســــبـــب الــرئيـــــســـي للـــــوفـــاة فــــي 

الــــعـــالـــم

هي أحد األمـــراض القـــلبية الـــوعائية
التـــي تــحدث بسبب:

ب الشرايين التاجّية أو انسدادها بسبب وجود  تضّيق أو تصل�
عوامل االختطار

وينتج عن ذلك تراُكم الترّسبات المحتوية على الكوليسترول 
(اللويحات) في الشرايين التاجّية 

مّما يؤّدي إلى منع تدّفق الّدم الغني باألكسجين إلى عضلة 
القلب جزئيًا أو كليًا  
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عـوامـل االخـتطـار
 لـإلصـابـة بـأمـراض الـقلـب الـتـاجـيـة

الـتـقدم في السن

اتباع نظام غذائي غير صحي

زيادة الوزن والسـمنة التدخين بمختلف أنواعه

التاريخ العائلي لإلصــــــابـة
بأمـراض القلب

اإلصابة بداء السكري 

م  ارتفاع ضغط الد�

ارتفاع مستوى الكوليسترول
 في الدم 

ة أو َعَدم ُممارسة الرياضة  ِقل�
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 جميلة السلمان: وضع التصورات الكاملة
للجانب العلمي لمؤتمر نقص المناعة المكتسبة

المنظمة  اللجن��ة  رئي��س  أك��دت 
لمؤتم��ر البحري��ن الدولي لنقص 
الدكت��ورة  المكتس��بة  المناع��ة 
جميلة الس��لمان، أن اللجنة تسير 
بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها 
التي  العلمية  للجوان��ب  الكامل��ة 
الذي سيقام  المؤتمر،  سيشهدها 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الش��يخ  الفري��ق طبي��ب  للصح��ة 
محمد بن عبداهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر المقبل.
وأوضح��ت أن المؤتم��ر سيش��هد 
الخب��راء  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
العال��م لتحفي��ز  العلميي��ن ف��ي 
العلمية ح��ول فيروس  المعرف��ة 
البشرية وتعزيزها  المناعة  نقص 
ف��ي ظل الخط��وات الرائ��دة التي 
تس��ير عليه��ا البحري��ن في نش��ر 
انتش��ار  م��ن  والح��د  التوعي��ة 
الفيروس وتقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمصابي��ن بهذا المرض، 
مبينة أن المؤتمر سيشكل عامة 
مضيئة ف��ي المؤتم��رات الطبية 

الت��ي تق��ام عل��ى أرض المملكة 
والت��ي تس��ير بخطى ثابت��ة نحو 

مواصلة التطور الطبي والعلمي.
وبينت أن اللجنة المنظمة حرصت 
عل��ى وض��ع تصوراته��ا النهائية 
التي  العلمي��ة  المحاض��رات  حول 
سيشهدها المؤتمر بعد االستقرار 
على الخبراء العلميين المتحدثين 
إل��ى أن  ف��ي المؤتم��ر، مش��يرة 
المؤتمر سيشهد تقديم ابتكارات 

نق��ص  علمي��ة تس��اعد مرض��ى 
المناعة المكتسبة في التكيف مع 
)كوفيد 19(، وتعزيز الممارس��ات 

الصحية في هذا الجانب.
بالجه��ود  الس��لمان  وأش��ادت 
اللجن��ة  تبذله��ا  الت��ي  الب��ارزة 
المنظم��ة متمثلة ب��وزارة الصحة 
وشركة  الحكومية  والمستشفيات 
أديوكيش��ن باس، مبين��ة إلى أن 
اللجن��ة س��تواصل العمل بش��كل 

دؤوب للوصول إلى كامل الجاهزية 
لتنظيم المؤتمر.

ع��ام  مدي��ر  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
أديوكيش��ن باس ورئيس اللجنة 
المنظمة للمؤتم��ر الدكتور أمين 
عبداهلل، أن اللجنة اس��تقبلت عدد 
من المش��اركين في المؤتمر بعد 
فت��ح ب��اب التس��جيل للمش��اركة 
عب��ر الموقع اإللكتروني الرس��مي 
www.educationplus. للمؤتمر 

.me
سيش��كل  المؤتم��ر،  أن  وأوض��ح 
منعطفًا مهمًا في مش��وار القطاع 
الطبي في مملكة البحرين وسيعزز 
من المكاسب التي حققتها الباد 
في ه��ذا الجان��ب خ��ال المرحلة 
ف��ي  سيس��اهم  مم��ا  الماضي��ة، 
تحقي��ق أهداف متع��ددة نحو منع 
تزاي��د اإلصاب��ات لم��رض نقص 
المناع��ة المكتس��بة خصوصًا أن 
نخبة  المؤتمر سيشهد مش��اركة 
من الخب��راء العلميين من مختلف 

دول العالم.

د. أمين عبداهللد. جميلة السلمان

»نهرا« تنظم ورشة عمل حول 
تصاريح استخدام األجهزة الطبية

نظم��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية 
»نهرا«، ورش��ة عمل حول تصاريح اس��تخدام األجهزة الطبية في 
المنش��آت الصحية م��ن مستش��فيات ومراكز وعي��ادات وغيرها، 
بهدف تعزيز وعي أصحاب الش��أن في تلك المنشآت باالستخدام 
القانوني واآلمن لألجهزة الطبية. وجرى تنظيم الورش��ة في مقر 
ش��ركة »إن جي إن« العالمي��ة ألنظمة المعلوم��ات المتكاملة، 
وحاضر في الورشة عمر عبداهلل، وطال الحمري حيث قدما شرحًا 
حول كيفي��ة التحقق من امتث��ال األجهزة الطبي��ة الختصاصات 

المنشأة الصحية ومعايير الجودة والسامة العالمية.
وأوضحت الورش��ة أن األجه��زة والمعدات الطبية تش��مل جميع 
المنتجات التي تس��تخدم في مجال الرعاية الصحية للتش��خيص 
والوقاي��ة والمراقب��ة أو الع��اج من األم��راض أو اإلعاق��ة التي 
ال تتحق��ق من خال الوس��ائل الدوائي��ة والمناعي��ة أو التمثيل 
الغذائ��ي. وأكدت حرص الهيئة على تكثيف الرقابة على األجهزة 
الطبي��ة كجزء أس��اس من عملي��ة تقديم خدم��ات رعاية صحية 

وطبية موثوقة وآمنة.
وبيَّن��ت أن الهيئ��ة تعمل عل��ى ضمان أن تك��ون جميع األجهزة 
الصحية والطبية المس��توردة إلى البحري��ن أصلية وذات فعالية 
عالي��ة في التش��خيص والع��اج، خاصة األجهزة الحساس��ة مثل 
أجهزة األشعة والقلب وغيرها، مع التأكد من توفير صيانة دورية 
له��ا، س��واء من الش��ركة المصنعة أو من خ��ال فنيين مؤهلين 

داخل المنشأة الصحية ذاتها.

 المضحكي تبحث 
مع المديرة التنفيذية لـ»إنجاز 

البحرين« التعاون المشترك

اس��تقبلت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضحك��ي، ف��ي مقر الجامع��ة بالصخي��ر، المدي��رة التنفيذية 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين، هناء س��رواني، لمناقشة سبل التعاون 
األكاديم��ي والبحثي. ورحب��ت د. المضحكي، بالمدي��ر التنفيذي 
إلنج��از البحري��ن، مش��يرة إل��ى التع��اون المس��تمر م��ع »إنجاز 
البحرين«، الذي أسفر عن استفادة اآلالف من طلبة الجامعة على 

مرِّ هذه السنوات من برامجه.
وأش��ادت رئيس��ة الجامع��ة بالتحفي��ز اإللهامي ال��ذي تقوم به 
المؤسس��ة بقيادة رئيس��ة مجلس إدارة »إنجاز البحرين«، س��مو 
الش��يخة حص��ة بن��ت خليف��ة آل خليف��ة، ودورها ف��ي النهوض 
بالمب��ادرات اإلبداعي��ة ف��ي مجال ري��ادة األعمال لدى الش��باب 
والطلبة، واس��تثمار طاقاتهم ومواهبهم بم��ا يعود بالنفع على 

مستقبل البحرين في مختلف المجاالت.
من جانبها، تقدمت س��رواني إلى رئيس��ة الجامعة بالشكر على 
التعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة البحرين، والمشاركات 
النوعي��ة والمتمي��زة لطلبة الجامع��ة في برامج إنج��از البحرين، 
وهنأته��ا بفوز فريقين من فرق الجامعة في برنامج »الش��ركة« 
هذا العام، والتأهل للمرحلة المقبلة من المس��ابقة، األمر الذي 
ينمي ش��خصيات الطلب��ة ويصقلها. كما وبينت س��رواني أهمية 
البرامج العملية التي تقدمها مؤسس��ة إنج��از البحرين، وبرامج 
التكنولوجي��ا المتقدمة التي توظ��ف األدوات التعليمية الحديثة 
ف��ي تعزيز الثقة بالنف��س، واالبتكار، والمس��اهمة في التطوير 
األكاديمي بكل المس��تويات، ومس��اعدة الطلبة في االس��تعداد 
للحي��اة العملية بع��د الجامعة. وتط��رق اللقاء إل��ى أهمية بناء 
وتطوي��ر الق��درات، واالنتفاع م��ن التكنلوجيا عل��ى أكمل وجه، 
وتوجيه الطاقات الشبابية ونتائج األبحاث العلمية والعملية نحو 

خدمة المجتمع، وتنمية االقتصاد الوطني.

»شبابية األعلى للمرأة« تناقش 
 أهمية الذكاء االصطناعي

في تقوية قدرات األبناء
نظم��ت لجنة الش��باب بالمجلس األعل��ى للمرأة، لق��اًء افتراضيًا 
عب��ر الب��ث المباش��ر لحس��اب اإلنس��تغرام للجنة م��ع المعلمة 
ش��يخة س��ند الفضالة الفائزة بالمركز األول ضمن فئة المعلم 
بمس��ابقة الماين كرافت للذكاء االصطناعي في نسختها الثالثة 
للعام الدراس��ي 2022/2021م، والتي نظمه��ا المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، تحدثت خاله عن مش��روعها 
لها للف��وز بالجائزة وه��و عبارة ع��ن درس متكامل في  ال��ذي أهَّ

برنامج »الماين كرافت« الذي يعزز الذكاء االصطناعي.
وأوضح��ت الفضال��ة أن برنامج ماي��ن كرافت يحت��وي مثًا على 
نش��اط تحت عنوان »ساعة برمجة« بهدف تعليم الطلبة طريقة 
البرمج��ة الخاصة بال��ذكاء الصناعي عن طريق��ة لعبة »خطوات 
البرمج��ة«، وهي متوفرة لجميع المراحل وتجعل الطلبة يفكرون 
بطريقة مبتكرة، وتعزز لديهم التفكير الخاص بالبرمجة فينش��أ 
جي��ل مبتكر للبرمجة. ولفتت إل��ى أن الذكاء االصطناعي هو علم 
من علوم الكمبيوتر يركز على تدريب اآللة على أداء مهام شبيهة 
بالبش��ر، مش��يرة إلى أن ال��ذكاء االصطناعي موج��ود في بعض 
التطبيق��ات التعليمي��ة التي تق��وم بقياس ق��درات الطالب عن 
طريق التفاعل معه. وأك��دت أهمية ربط الذكاء االصطناعي في 
عملية التعليم من خال استخدام البرامج المختلفة التي تضيف 
متعة على العملية التعليمية، خاص��ة وأن الجيل الحالي لديهم 
شغف في التكنولوجيا، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يجب 
عل��ى األهل وضع حد ورقابة وس��اعات محددة الس��تخدام الطفل 

لأللعاب، ويجب أال يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج التعليمي.
يشار إلى أن اللقاء، يأتي في إطار توجه لجنة الشباب في المجلس 
األعلى للمرأة لتركيز الضوء على الطاقات الش��بابية في البحرين 
من الجنس��ين، وإبراز ما تقدمه من مش��روعات ومبادرات تهدف 
إل��ى االرتقاء ف��ي مجاالت كثي��رة، إضافة إلى نش��ر الوعي بمبدأ 

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في أوساط الشباب.

 جليلة السيد وفاطمة الصيرفي تبحثان
تعزيز السياحة العالجية وبرنامج الطبيب الزائر

استقبلت وزيرة الصحة د. جليلة بنت 
الس��يد جواد حسن، وزيرة السياحة، 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وذلك 
لبح��ث وتعزيز الس��ياحة العاجية، 

وبرنامج الطبيب الزائر.
وأك��دت وزيرة الصحة حرص الوزارة 
عل��ى تحقي��ق األه��داف اإلنمائي��ة 
المش��تركة بين الجانبين بما يعود 
بالنف��ع عل��ى الوط��ن والمواط��ن، 
األعل��ى  المجل��س  أن  إل��ى  الفت��ًة 
للصح��ة برئاس��ة الفري��ق طبي��ب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
يواص��ل جه��وده الرامي��ة لتق��دم 
القطاع الصحي واستدامته، منوهًة 
بزيادة حج��م التعاون م��ع مقدمي 
الخدمات العاجية بالخارج من أجل 

اس��تقطاب أطباء زائرين مختصين 
وذوي خبرة لعاج المرضى وتدريب 
مختل��ف  ف��ي  العامل��ة  الك��وادر 
بالمملك��ة، وذلك من  التخصصات 

خ��ال برنام��ج »الطبي��ب الزائ��ر«، 
والذي يسهم بدوره في تطوير عدد 
المقدمة  العاجي��ة  الخدم��ات  من 
أم��ام المواطني��ن والمقيمين، بداًل 

من السفر إلى الخارج لتلقيها.
م��ن جانبها، أكدت وزيرة الس��ياحة 
حرصها على توس��يع م��دى العمل 
المش��ترك مع وزارة الصحة لترسيخ 
البحري��ن كوجهة  مكان��ة مملك��ة 
للس��ياحة العاجي��ة، ف��ي ظ��ل ما 
تتمت��ع به المنظوم��ة الصحية في 
المملك��ة من خدم��ات رعاية طبية 
وصحية ذات جودة وكفاءة، مش��يرًة 
بأن الس��ياحة العاجي��ة أحد ركائز 
استراتيجية قطاع السياحة لمملكة 
وتع��د   ،2026-2022 البحري��ن 
عنصرًا أساس��ًيا من عناصر الترويج 
الس��ياحي للمملك��ة، وراف��دًا مهمًا 
لتحقي��ق األه��داف الطموحة لهذه 

االستراتيجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/20/watan-20220720.pdf?1658294207
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1016713
https://alwatannews.net/article/1016800
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »محمد بن خليفة التخصصي
للقلب« يطلق حملة »قلبك أمانة«

أطلق مرك��ز محمد بن خليفة بن س��لمان آل 
خليفة التخصصي للقلب حملة »قلبك أمانة« 
لتواك��ب البرنام��ج الوطني لع��اج الجلطات 
القلبي��ة الحادة ف��ي مملكة البحري��ن، والذي 
تم البدء ب��ه في األول من ش��هر يناير للعام 
2022، به��دف عاج ح��االت الجلطات القلبية 
الحادة ع��ن طريق إجراء القس��طرة العاجية 
الفورية في أس��رع وقت ممكن، وبما يس��هم 
في خفض المضاعفات الناجمة عنها ونس��ب 
الوفيات. وفي هذا الشأن أّكد المدير التنفيذي 
لمركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب اللواء طبيب فؤاد عبدالقادر 
أّن تطوير واس��تدامة خدمات القطاع الصحي 
تعّد أولوية من أولويات العمل الحكومي التي 
يت��م تنفيذها حرص��ًا على صح��ة المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
 وق��ال إّن حمل��ة »قلب��ك أمانة« ته��دف إلى 
دعم البرنامج الوطني لعاج الجلطات القلبية 
الحادة، عن طريق توفير المعلومات األساسية 
وتثقيف العاّمة عن أم��راض القلب، وبالتالي 
زيادة وعيه��م عن عوامل الخط��ر واألعراض، 
وأفض��ل ُس��ُبل الع��اج المتعلق��ة بأم��راض 

الشرايين التاجّية.
 وأوضح أنه سيتم التركيز في هذه الحملة على 
أعراض الجلطة القلبية واإلش��ارات التحذيرية 
التي تصاحبه��ا، باإلضافة إلى م��ا يجب على 

المري��ض فعله عند الش��عور بتلك األعراض، 
وأفضل طرائق ع��اج الجلطات القلبية الحادة 
ف��ي الوقت الحال��ي مع ض��رورة االتصال على 
رقم الطوارئ )999( وطلب المساعدة الطبية، 
مشيرًا إلى أّن ذلك يعتبر عامًا أساسيًا يسهم 
في التقليل من ِنَس��ب الوفيات والمضاعفات 
الت��ي ُتصاح��ب الجلط��ات القلبي��ة الح��اّدة، 
وخصوص��ًا في حال تم الحص��ول على الرعاية 
الطبية خال ساعتين من الشعور باألعراض.

 م��ن جهته قال رئيس قس��م القل��ب بمركز 
محم��د ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
التخصص��ي للقلب ورئي��س البرنامج الوطني 
العمي��د  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات  لع��اج 
طبي��ب هيث��م إبراهي��م: إن البرنام��ج يق��وم 
بربط جميع المستش��فيات الحكومية ومراكز 
الرعاي��ة األولي��ة والمستش��فيات والعيادات 
الخاّص��ة، باإلضافة إلى اإلس��عاف الوطني مع 
مرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقل��ب، وذل��ك عب��ر 
منظوم��ة متكامل��ة تضم��ن النقل الس��ريع 
لمرضى الجلط��ات القلبية الح��ادة من جميع 
تلك المؤسسات الصحية إلى مركز القلب في 
عوال��ي عن طريق اإلس��عاف الوطني، مش��يرًا 
إلى أن��ه يتم اس��تقبال ه��ؤالء المرضى على 
مدار الساعة عن طريق فريق طبي متخصص 
يتكون م��ن أطب��اء وطاقم تمري��ض وفنيين 

يق��وم بقبول ه��ذه الحاالت وإجراء القس��طرة 
العاجية الفورية مع تركيب الدعامة التاجية، 
حي��ث تعتبر ه��ذه الطريق��ة المثل��ى لعاج 
الجلطات القلبية الحادة. وأضاف أنه تم خال 
األشهر الستة األولى منذ البدء بالبرنامج عاج 
ما يفوق 400 حالة من الجلطات القلبية لدى 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة البحرين، 
وق��ال إّن هذه الحملة اإلعامية من المقرر أن 
مة  تستمر لمدة س��نة كاملة، وستكون ُمقسَّ
عل��ى عدة مراحل، حيث يتم من خالها تعزيز 
ثقاف��ة العاّمة في ُس��ُبل الوقاية من أمراض 
القلب وكيفية التعامل م��ع الجلطات القلبية 
الح��ادة عند حدوثه��ا، وهذا يس��تلزم ضرورة 
اتخاذ خطوات م��ن قبل الجميع نح��و التغيير 
إلى نمط حياة صحي، وبالتالي السيطرة على 
األمراض القلبية الوعائية التي تعتبر السبب 

الرئيسي للوفاة في العالم.
 وتاب��ع ب��أن م��ن الركائ��ز األساس��ية لهذه 
الحمل��ة أيضًا نش��ر الوعي بكيفي��ة التعامل 
م��ع الجلط��ات القلبية عن��د وقوعها، وش��رح 
الدور الرئيسي الذي يقوم به مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب 
ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي تسعى 
بالدرجة األولى وبشكل أساسي لخفض نسب 
الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في مملكة 

البحرين.

وتــــــعد األمـــــــراض الــقــــلــــبـــيــة الـــوعـــائــية
الســــبـــب الــرئيـــــســـي للـــــوفـــاة فــــي 

الــــعـــالـــم

هي أحد األمـــراض القـــلبية الـــوعائية
التـــي تــحدث بسبب:

ب الشرايين التاجّية أو انسدادها بسبب وجود  تضّيق أو تصل�
عوامل االختطار

وينتج عن ذلك تراُكم الترّسبات المحتوية على الكوليسترول 
(اللويحات) في الشرايين التاجّية 

مّما يؤّدي إلى منع تدّفق الّدم الغني باألكسجين إلى عضلة 
القلب جزئيًا أو كليًا  

1 2 3

عـوامـل االخـتطـار
 لـإلصـابـة بـأمـراض الـقلـب الـتـاجـيـة

الـتـقدم في السن

اتباع نظام غذائي غير صحي

زيادة الوزن والسـمنة التدخين بمختلف أنواعه

التاريخ العائلي لإلصــــــابـة
بأمـراض القلب

اإلصابة بداء السكري 

م  ارتفاع ضغط الد�

ارتفاع مستوى الكوليسترول
 في الدم 

ة أو َعَدم ُممارسة الرياضة  ِقل�

1 2 3

 جميلة السلمان: وضع التصورات الكاملة
للجانب العلمي لمؤتمر نقص المناعة المكتسبة

المنظمة  اللجن��ة  رئي��س  أك��دت 
لمؤتم��ر البحري��ن الدولي لنقص 
الدكت��ورة  المكتس��بة  المناع��ة 
جميلة الس��لمان، أن اللجنة تسير 
بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها 
التي  العلمية  للجوان��ب  الكامل��ة 
الذي سيقام  المؤتمر،  سيشهدها 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الش��يخ  الفري��ق طبي��ب  للصح��ة 
محمد بن عبداهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر المقبل.
وأوضح��ت أن المؤتم��ر سيش��هد 
الخب��راء  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
العال��م لتحفي��ز  العلميي��ن ف��ي 
العلمية ح��ول فيروس  المعرف��ة 
البشرية وتعزيزها  المناعة  نقص 
ف��ي ظل الخط��وات الرائ��دة التي 
تس��ير عليه��ا البحري��ن في نش��ر 
انتش��ار  م��ن  والح��د  التوعي��ة 
الفيروس وتقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمصابي��ن بهذا المرض، 
مبينة أن المؤتمر سيشكل عامة 
مضيئة ف��ي المؤتم��رات الطبية 

الت��ي تق��ام عل��ى أرض المملكة 
والت��ي تس��ير بخطى ثابت��ة نحو 

مواصلة التطور الطبي والعلمي.
وبينت أن اللجنة المنظمة حرصت 
عل��ى وض��ع تصوراته��ا النهائية 
التي  العلمي��ة  المحاض��رات  حول 
سيشهدها المؤتمر بعد االستقرار 
على الخبراء العلميين المتحدثين 
إل��ى أن  ف��ي المؤتم��ر، مش��يرة 
المؤتمر سيشهد تقديم ابتكارات 

نق��ص  علمي��ة تس��اعد مرض��ى 
المناعة المكتسبة في التكيف مع 
)كوفيد 19(، وتعزيز الممارس��ات 

الصحية في هذا الجانب.
بالجه��ود  الس��لمان  وأش��ادت 
اللجن��ة  تبذله��ا  الت��ي  الب��ارزة 
المنظم��ة متمثلة ب��وزارة الصحة 
وشركة  الحكومية  والمستشفيات 
أديوكيش��ن باس، مبين��ة إلى أن 
اللجن��ة س��تواصل العمل بش��كل 

دؤوب للوصول إلى كامل الجاهزية 
لتنظيم المؤتمر.

ع��ام  مدي��ر  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
أديوكيش��ن باس ورئيس اللجنة 
المنظمة للمؤتم��ر الدكتور أمين 
عبداهلل، أن اللجنة اس��تقبلت عدد 
من المش��اركين في المؤتمر بعد 
فت��ح ب��اب التس��جيل للمش��اركة 
عب��ر الموقع اإللكتروني الرس��مي 
www.educationplus. للمؤتمر 

.me
سيش��كل  المؤتم��ر،  أن  وأوض��ح 
منعطفًا مهمًا في مش��وار القطاع 
الطبي في مملكة البحرين وسيعزز 
من المكاسب التي حققتها الباد 
في ه��ذا الجان��ب خ��ال المرحلة 
ف��ي  سيس��اهم  مم��ا  الماضي��ة، 
تحقي��ق أهداف متع��ددة نحو منع 
تزاي��د اإلصاب��ات لم��رض نقص 
المناع��ة المكتس��بة خصوصًا أن 
نخبة  المؤتمر سيشهد مش��اركة 
من الخب��راء العلميين من مختلف 

دول العالم.

د. أمين عبداهللد. جميلة السلمان

»نهرا« تنظم ورشة عمل حول 
تصاريح استخدام األجهزة الطبية

نظم��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية 
»نهرا«، ورش��ة عمل حول تصاريح اس��تخدام األجهزة الطبية في 
المنش��آت الصحية م��ن مستش��فيات ومراكز وعي��ادات وغيرها، 
بهدف تعزيز وعي أصحاب الش��أن في تلك المنشآت باالستخدام 
القانوني واآلمن لألجهزة الطبية. وجرى تنظيم الورش��ة في مقر 
ش��ركة »إن جي إن« العالمي��ة ألنظمة المعلوم��ات المتكاملة، 
وحاضر في الورشة عمر عبداهلل، وطال الحمري حيث قدما شرحًا 
حول كيفي��ة التحقق من امتث��ال األجهزة الطبي��ة الختصاصات 

المنشأة الصحية ومعايير الجودة والسامة العالمية.
وأوضحت الورش��ة أن األجه��زة والمعدات الطبية تش��مل جميع 
المنتجات التي تس��تخدم في مجال الرعاية الصحية للتش��خيص 
والوقاي��ة والمراقب��ة أو الع��اج من األم��راض أو اإلعاق��ة التي 
ال تتحق��ق من خال الوس��ائل الدوائي��ة والمناعي��ة أو التمثيل 
الغذائ��ي. وأكدت حرص الهيئة على تكثيف الرقابة على األجهزة 
الطبي��ة كجزء أس��اس من عملي��ة تقديم خدم��ات رعاية صحية 

وطبية موثوقة وآمنة.
وبيَّن��ت أن الهيئ��ة تعمل عل��ى ضمان أن تك��ون جميع األجهزة 
الصحية والطبية المس��توردة إلى البحري��ن أصلية وذات فعالية 
عالي��ة في التش��خيص والع��اج، خاصة األجهزة الحساس��ة مثل 
أجهزة األشعة والقلب وغيرها، مع التأكد من توفير صيانة دورية 
له��ا، س��واء من الش��ركة المصنعة أو من خ��ال فنيين مؤهلين 

داخل المنشأة الصحية ذاتها.

 المضحكي تبحث 
مع المديرة التنفيذية لـ»إنجاز 

البحرين« التعاون المشترك

اس��تقبلت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضحك��ي، ف��ي مقر الجامع��ة بالصخي��ر، المدي��رة التنفيذية 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين، هناء س��رواني، لمناقشة سبل التعاون 
األكاديم��ي والبحثي. ورحب��ت د. المضحكي، بالمدي��ر التنفيذي 
إلنج��از البحري��ن، مش��يرة إل��ى التع��اون المس��تمر م��ع »إنجاز 
البحرين«، الذي أسفر عن استفادة اآلالف من طلبة الجامعة على 

مرِّ هذه السنوات من برامجه.
وأش��ادت رئيس��ة الجامع��ة بالتحفي��ز اإللهامي ال��ذي تقوم به 
المؤسس��ة بقيادة رئيس��ة مجلس إدارة »إنجاز البحرين«، س��مو 
الش��يخة حص��ة بن��ت خليف��ة آل خليف��ة، ودورها ف��ي النهوض 
بالمب��ادرات اإلبداعي��ة ف��ي مجال ري��ادة األعمال لدى الش��باب 
والطلبة، واس��تثمار طاقاتهم ومواهبهم بم��ا يعود بالنفع على 

مستقبل البحرين في مختلف المجاالت.
من جانبها، تقدمت س��رواني إلى رئيس��ة الجامعة بالشكر على 
التعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة البحرين، والمشاركات 
النوعي��ة والمتمي��زة لطلبة الجامع��ة في برامج إنج��از البحرين، 
وهنأته��ا بفوز فريقين من فرق الجامعة في برنامج »الش��ركة« 
هذا العام، والتأهل للمرحلة المقبلة من المس��ابقة، األمر الذي 
ينمي ش��خصيات الطلب��ة ويصقلها. كما وبينت س��رواني أهمية 
البرامج العملية التي تقدمها مؤسس��ة إنج��از البحرين، وبرامج 
التكنولوجي��ا المتقدمة التي توظ��ف األدوات التعليمية الحديثة 
ف��ي تعزيز الثقة بالنف��س، واالبتكار، والمس��اهمة في التطوير 
األكاديمي بكل المس��تويات، ومس��اعدة الطلبة في االس��تعداد 
للحي��اة العملية بع��د الجامعة. وتط��رق اللقاء إل��ى أهمية بناء 
وتطوي��ر الق��درات، واالنتفاع م��ن التكنلوجيا عل��ى أكمل وجه، 
وتوجيه الطاقات الشبابية ونتائج األبحاث العلمية والعملية نحو 

خدمة المجتمع، وتنمية االقتصاد الوطني.

»شبابية األعلى للمرأة« تناقش 
 أهمية الذكاء االصطناعي

في تقوية قدرات األبناء
نظم��ت لجنة الش��باب بالمجلس األعل��ى للمرأة، لق��اًء افتراضيًا 
عب��ر الب��ث المباش��ر لحس��اب اإلنس��تغرام للجنة م��ع المعلمة 
ش��يخة س��ند الفضالة الفائزة بالمركز األول ضمن فئة المعلم 
بمس��ابقة الماين كرافت للذكاء االصطناعي في نسختها الثالثة 
للعام الدراس��ي 2022/2021م، والتي نظمه��ا المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، تحدثت خاله عن مش��روعها 
لها للف��وز بالجائزة وه��و عبارة ع��ن درس متكامل في  ال��ذي أهَّ

برنامج »الماين كرافت« الذي يعزز الذكاء االصطناعي.
وأوضح��ت الفضال��ة أن برنامج ماي��ن كرافت يحت��وي مثًا على 
نش��اط تحت عنوان »ساعة برمجة« بهدف تعليم الطلبة طريقة 
البرمج��ة الخاصة بال��ذكاء الصناعي عن طريق��ة لعبة »خطوات 
البرمج��ة«، وهي متوفرة لجميع المراحل وتجعل الطلبة يفكرون 
بطريقة مبتكرة، وتعزز لديهم التفكير الخاص بالبرمجة فينش��أ 
جي��ل مبتكر للبرمجة. ولفتت إل��ى أن الذكاء االصطناعي هو علم 
من علوم الكمبيوتر يركز على تدريب اآللة على أداء مهام شبيهة 
بالبش��ر، مش��يرة إلى أن ال��ذكاء االصطناعي موج��ود في بعض 
التطبيق��ات التعليمي��ة التي تق��وم بقياس ق��درات الطالب عن 
طريق التفاعل معه. وأك��دت أهمية ربط الذكاء االصطناعي في 
عملية التعليم من خال استخدام البرامج المختلفة التي تضيف 
متعة على العملية التعليمية، خاص��ة وأن الجيل الحالي لديهم 
شغف في التكنولوجيا، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يجب 
عل��ى األهل وضع حد ورقابة وس��اعات محددة الس��تخدام الطفل 

لأللعاب، ويجب أال يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج التعليمي.
يشار إلى أن اللقاء، يأتي في إطار توجه لجنة الشباب في المجلس 
األعلى للمرأة لتركيز الضوء على الطاقات الش��بابية في البحرين 
من الجنس��ين، وإبراز ما تقدمه من مش��روعات ومبادرات تهدف 
إل��ى االرتقاء ف��ي مجاالت كثي��رة، إضافة إلى نش��ر الوعي بمبدأ 

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في أوساط الشباب.

 جليلة السيد وفاطمة الصيرفي تبحثان
تعزيز السياحة العالجية وبرنامج الطبيب الزائر

استقبلت وزيرة الصحة د. جليلة بنت 
الس��يد جواد حسن، وزيرة السياحة، 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وذلك 
لبح��ث وتعزيز الس��ياحة العاجية، 

وبرنامج الطبيب الزائر.
وأك��دت وزيرة الصحة حرص الوزارة 
عل��ى تحقي��ق األه��داف اإلنمائي��ة 
المش��تركة بين الجانبين بما يعود 
بالنف��ع عل��ى الوط��ن والمواط��ن، 
األعل��ى  المجل��س  أن  إل��ى  الفت��ًة 
للصح��ة برئاس��ة الفري��ق طبي��ب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
يواص��ل جه��وده الرامي��ة لتق��دم 
القطاع الصحي واستدامته، منوهًة 
بزيادة حج��م التعاون م��ع مقدمي 
الخدمات العاجية بالخارج من أجل 

اس��تقطاب أطباء زائرين مختصين 
وذوي خبرة لعاج المرضى وتدريب 
مختل��ف  ف��ي  العامل��ة  الك��وادر 
بالمملك��ة، وذلك من  التخصصات 

خ��ال برنام��ج »الطبي��ب الزائ��ر«، 
والذي يسهم بدوره في تطوير عدد 
المقدمة  العاجي��ة  الخدم��ات  من 
أم��ام المواطني��ن والمقيمين، بداًل 

من السفر إلى الخارج لتلقيها.
م��ن جانبها، أكدت وزيرة الس��ياحة 
حرصها على توس��يع م��دى العمل 
المش��ترك مع وزارة الصحة لترسيخ 
البحري��ن كوجهة  مكان��ة مملك��ة 
للس��ياحة العاجي��ة، ف��ي ظ��ل ما 
تتمت��ع به المنظوم��ة الصحية في 
المملك��ة من خدم��ات رعاية طبية 
وصحية ذات جودة وكفاءة، مش��يرًة 
بأن الس��ياحة العاجي��ة أحد ركائز 
استراتيجية قطاع السياحة لمملكة 
وتع��د   ،2026-2022 البحري��ن 
عنصرًا أساس��ًيا من عناصر الترويج 
الس��ياحي للمملك��ة، وراف��دًا مهمًا 
لتحقي��ق األه��داف الطموحة لهذه 

االستراتيجية.
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 »محمد بن خليفة التخصصي
للقلب« يطلق حملة »قلبك أمانة«

أطلق مرك��ز محمد بن خليفة بن س��لمان آل 
خليفة التخصصي للقلب حملة »قلبك أمانة« 
لتواك��ب البرنام��ج الوطني لع��اج الجلطات 
القلبي��ة الحادة ف��ي مملكة البحري��ن، والذي 
تم البدء ب��ه في األول من ش��هر يناير للعام 
2022، به��دف عاج ح��االت الجلطات القلبية 
الحادة ع��ن طريق إجراء القس��طرة العاجية 
الفورية في أس��رع وقت ممكن، وبما يس��هم 
في خفض المضاعفات الناجمة عنها ونس��ب 
الوفيات. وفي هذا الشأن أّكد المدير التنفيذي 
لمركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب اللواء طبيب فؤاد عبدالقادر 
أّن تطوير واس��تدامة خدمات القطاع الصحي 
تعّد أولوية من أولويات العمل الحكومي التي 
يت��م تنفيذها حرص��ًا على صح��ة المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
 وق��ال إّن حمل��ة »قلب��ك أمانة« ته��دف إلى 
دعم البرنامج الوطني لعاج الجلطات القلبية 
الحادة، عن طريق توفير المعلومات األساسية 
وتثقيف العاّمة عن أم��راض القلب، وبالتالي 
زيادة وعيه��م عن عوامل الخط��ر واألعراض، 
وأفض��ل ُس��ُبل الع��اج المتعلق��ة بأم��راض 

الشرايين التاجّية.
 وأوضح أنه سيتم التركيز في هذه الحملة على 
أعراض الجلطة القلبية واإلش��ارات التحذيرية 
التي تصاحبه��ا، باإلضافة إلى م��ا يجب على 

المري��ض فعله عند الش��عور بتلك األعراض، 
وأفضل طرائق ع��اج الجلطات القلبية الحادة 
ف��ي الوقت الحال��ي مع ض��رورة االتصال على 
رقم الطوارئ )999( وطلب المساعدة الطبية، 
مشيرًا إلى أّن ذلك يعتبر عامًا أساسيًا يسهم 
في التقليل من ِنَس��ب الوفيات والمضاعفات 
الت��ي ُتصاح��ب الجلط��ات القلبي��ة الح��اّدة، 
وخصوص��ًا في حال تم الحص��ول على الرعاية 
الطبية خال ساعتين من الشعور باألعراض.

 م��ن جهته قال رئيس قس��م القل��ب بمركز 
محم��د ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
التخصص��ي للقلب ورئي��س البرنامج الوطني 
العمي��د  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات  لع��اج 
طبي��ب هيث��م إبراهي��م: إن البرنام��ج يق��وم 
بربط جميع المستش��فيات الحكومية ومراكز 
الرعاي��ة األولي��ة والمستش��فيات والعيادات 
الخاّص��ة، باإلضافة إلى اإلس��عاف الوطني مع 
مرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقل��ب، وذل��ك عب��ر 
منظوم��ة متكامل��ة تضم��ن النقل الس��ريع 
لمرضى الجلط��ات القلبية الح��ادة من جميع 
تلك المؤسسات الصحية إلى مركز القلب في 
عوال��ي عن طريق اإلس��عاف الوطني، مش��يرًا 
إلى أن��ه يتم اس��تقبال ه��ؤالء المرضى على 
مدار الساعة عن طريق فريق طبي متخصص 
يتكون م��ن أطب��اء وطاقم تمري��ض وفنيين 

يق��وم بقبول ه��ذه الحاالت وإجراء القس��طرة 
العاجية الفورية مع تركيب الدعامة التاجية، 
حي��ث تعتبر ه��ذه الطريق��ة المثل��ى لعاج 
الجلطات القلبية الحادة. وأضاف أنه تم خال 
األشهر الستة األولى منذ البدء بالبرنامج عاج 
ما يفوق 400 حالة من الجلطات القلبية لدى 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة البحرين، 
وق��ال إّن هذه الحملة اإلعامية من المقرر أن 
مة  تستمر لمدة س��نة كاملة، وستكون ُمقسَّ
عل��ى عدة مراحل، حيث يتم من خالها تعزيز 
ثقاف��ة العاّمة في ُس��ُبل الوقاية من أمراض 
القلب وكيفية التعامل م��ع الجلطات القلبية 
الح��ادة عند حدوثه��ا، وهذا يس��تلزم ضرورة 
اتخاذ خطوات م��ن قبل الجميع نح��و التغيير 
إلى نمط حياة صحي، وبالتالي السيطرة على 
األمراض القلبية الوعائية التي تعتبر السبب 

الرئيسي للوفاة في العالم.
 وتاب��ع ب��أن م��ن الركائ��ز األساس��ية لهذه 
الحمل��ة أيضًا نش��ر الوعي بكيفي��ة التعامل 
م��ع الجلط��ات القلبية عن��د وقوعها، وش��رح 
الدور الرئيسي الذي يقوم به مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب 
ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي تسعى 
بالدرجة األولى وبشكل أساسي لخفض نسب 
الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في مملكة 

البحرين.

وتــــــعد األمـــــــراض الــقــــلــــبـــيــة الـــوعـــائــية
الســــبـــب الــرئيـــــســـي للـــــوفـــاة فــــي 

الــــعـــالـــم

هي أحد األمـــراض القـــلبية الـــوعائية
التـــي تــحدث بسبب:

ب الشرايين التاجّية أو انسدادها بسبب وجود  تضّيق أو تصل�
عوامل االختطار

وينتج عن ذلك تراُكم الترّسبات المحتوية على الكوليسترول 
(اللويحات) في الشرايين التاجّية 

مّما يؤّدي إلى منع تدّفق الّدم الغني باألكسجين إلى عضلة 
القلب جزئيًا أو كليًا  
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عـوامـل االخـتطـار
 لـإلصـابـة بـأمـراض الـقلـب الـتـاجـيـة

الـتـقدم في السن

اتباع نظام غذائي غير صحي

زيادة الوزن والسـمنة التدخين بمختلف أنواعه

التاريخ العائلي لإلصــــــابـة
بأمـراض القلب

اإلصابة بداء السكري 

م  ارتفاع ضغط الد�

ارتفاع مستوى الكوليسترول
 في الدم 

ة أو َعَدم ُممارسة الرياضة  ِقل�
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 جميلة السلمان: وضع التصورات الكاملة
للجانب العلمي لمؤتمر نقص المناعة المكتسبة

المنظمة  اللجن��ة  رئي��س  أك��دت 
لمؤتم��ر البحري��ن الدولي لنقص 
الدكت��ورة  المكتس��بة  المناع��ة 
جميلة الس��لمان، أن اللجنة تسير 
بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها 
التي  العلمية  للجوان��ب  الكامل��ة 
الذي سيقام  المؤتمر،  سيشهدها 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الش��يخ  الفري��ق طبي��ب  للصح��ة 
محمد بن عبداهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر المقبل.
وأوضح��ت أن المؤتم��ر سيش��هد 
الخب��راء  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
العال��م لتحفي��ز  العلميي��ن ف��ي 
العلمية ح��ول فيروس  المعرف��ة 
البشرية وتعزيزها  المناعة  نقص 
ف��ي ظل الخط��وات الرائ��دة التي 
تس��ير عليه��ا البحري��ن في نش��ر 
انتش��ار  م��ن  والح��د  التوعي��ة 
الفيروس وتقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمصابي��ن بهذا المرض، 
مبينة أن المؤتمر سيشكل عامة 
مضيئة ف��ي المؤتم��رات الطبية 

الت��ي تق��ام عل��ى أرض المملكة 
والت��ي تس��ير بخطى ثابت��ة نحو 

مواصلة التطور الطبي والعلمي.
وبينت أن اللجنة المنظمة حرصت 
عل��ى وض��ع تصوراته��ا النهائية 
التي  العلمي��ة  المحاض��رات  حول 
سيشهدها المؤتمر بعد االستقرار 
على الخبراء العلميين المتحدثين 
إل��ى أن  ف��ي المؤتم��ر، مش��يرة 
المؤتمر سيشهد تقديم ابتكارات 

نق��ص  علمي��ة تس��اعد مرض��ى 
المناعة المكتسبة في التكيف مع 
)كوفيد 19(، وتعزيز الممارس��ات 

الصحية في هذا الجانب.
بالجه��ود  الس��لمان  وأش��ادت 
اللجن��ة  تبذله��ا  الت��ي  الب��ارزة 
المنظم��ة متمثلة ب��وزارة الصحة 
وشركة  الحكومية  والمستشفيات 
أديوكيش��ن باس، مبين��ة إلى أن 
اللجن��ة س��تواصل العمل بش��كل 

دؤوب للوصول إلى كامل الجاهزية 
لتنظيم المؤتمر.

ع��ام  مدي��ر  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
أديوكيش��ن باس ورئيس اللجنة 
المنظمة للمؤتم��ر الدكتور أمين 
عبداهلل، أن اللجنة اس��تقبلت عدد 
من المش��اركين في المؤتمر بعد 
فت��ح ب��اب التس��جيل للمش��اركة 
عب��ر الموقع اإللكتروني الرس��مي 
www.educationplus. للمؤتمر 

.me
سيش��كل  المؤتم��ر،  أن  وأوض��ح 
منعطفًا مهمًا في مش��وار القطاع 
الطبي في مملكة البحرين وسيعزز 
من المكاسب التي حققتها الباد 
في ه��ذا الجان��ب خ��ال المرحلة 
ف��ي  سيس��اهم  مم��ا  الماضي��ة، 
تحقي��ق أهداف متع��ددة نحو منع 
تزاي��د اإلصاب��ات لم��رض نقص 
المناع��ة المكتس��بة خصوصًا أن 
نخبة  المؤتمر سيشهد مش��اركة 
من الخب��راء العلميين من مختلف 

دول العالم.

د. أمين عبداهللد. جميلة السلمان

»نهرا« تنظم ورشة عمل حول 
تصاريح استخدام األجهزة الطبية

نظم��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية 
»نهرا«، ورش��ة عمل حول تصاريح اس��تخدام األجهزة الطبية في 
المنش��آت الصحية م��ن مستش��فيات ومراكز وعي��ادات وغيرها، 
بهدف تعزيز وعي أصحاب الش��أن في تلك المنشآت باالستخدام 
القانوني واآلمن لألجهزة الطبية. وجرى تنظيم الورش��ة في مقر 
ش��ركة »إن جي إن« العالمي��ة ألنظمة المعلوم��ات المتكاملة، 
وحاضر في الورشة عمر عبداهلل، وطال الحمري حيث قدما شرحًا 
حول كيفي��ة التحقق من امتث��ال األجهزة الطبي��ة الختصاصات 

المنشأة الصحية ومعايير الجودة والسامة العالمية.
وأوضحت الورش��ة أن األجه��زة والمعدات الطبية تش��مل جميع 
المنتجات التي تس��تخدم في مجال الرعاية الصحية للتش��خيص 
والوقاي��ة والمراقب��ة أو الع��اج من األم��راض أو اإلعاق��ة التي 
ال تتحق��ق من خال الوس��ائل الدوائي��ة والمناعي��ة أو التمثيل 
الغذائ��ي. وأكدت حرص الهيئة على تكثيف الرقابة على األجهزة 
الطبي��ة كجزء أس��اس من عملي��ة تقديم خدم��ات رعاية صحية 

وطبية موثوقة وآمنة.
وبيَّن��ت أن الهيئ��ة تعمل عل��ى ضمان أن تك��ون جميع األجهزة 
الصحية والطبية المس��توردة إلى البحري��ن أصلية وذات فعالية 
عالي��ة في التش��خيص والع��اج، خاصة األجهزة الحساس��ة مثل 
أجهزة األشعة والقلب وغيرها، مع التأكد من توفير صيانة دورية 
له��ا، س��واء من الش��ركة المصنعة أو من خ��ال فنيين مؤهلين 

داخل المنشأة الصحية ذاتها.

 المضحكي تبحث 
مع المديرة التنفيذية لـ»إنجاز 

البحرين« التعاون المشترك

اس��تقبلت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضحك��ي، ف��ي مقر الجامع��ة بالصخي��ر، المدي��رة التنفيذية 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين، هناء س��رواني، لمناقشة سبل التعاون 
األكاديم��ي والبحثي. ورحب��ت د. المضحكي، بالمدي��ر التنفيذي 
إلنج��از البحري��ن، مش��يرة إل��ى التع��اون المس��تمر م��ع »إنجاز 
البحرين«، الذي أسفر عن استفادة اآلالف من طلبة الجامعة على 

مرِّ هذه السنوات من برامجه.
وأش��ادت رئيس��ة الجامع��ة بالتحفي��ز اإللهامي ال��ذي تقوم به 
المؤسس��ة بقيادة رئيس��ة مجلس إدارة »إنجاز البحرين«، س��مو 
الش��يخة حص��ة بن��ت خليف��ة آل خليف��ة، ودورها ف��ي النهوض 
بالمب��ادرات اإلبداعي��ة ف��ي مجال ري��ادة األعمال لدى الش��باب 
والطلبة، واس��تثمار طاقاتهم ومواهبهم بم��ا يعود بالنفع على 

مستقبل البحرين في مختلف المجاالت.
من جانبها، تقدمت س��رواني إلى رئيس��ة الجامعة بالشكر على 
التعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة البحرين، والمشاركات 
النوعي��ة والمتمي��زة لطلبة الجامع��ة في برامج إنج��از البحرين، 
وهنأته��ا بفوز فريقين من فرق الجامعة في برنامج »الش��ركة« 
هذا العام، والتأهل للمرحلة المقبلة من المس��ابقة، األمر الذي 
ينمي ش��خصيات الطلب��ة ويصقلها. كما وبينت س��رواني أهمية 
البرامج العملية التي تقدمها مؤسس��ة إنج��از البحرين، وبرامج 
التكنولوجي��ا المتقدمة التي توظ��ف األدوات التعليمية الحديثة 
ف��ي تعزيز الثقة بالنف��س، واالبتكار، والمس��اهمة في التطوير 
األكاديمي بكل المس��تويات، ومس��اعدة الطلبة في االس��تعداد 
للحي��اة العملية بع��د الجامعة. وتط��رق اللقاء إل��ى أهمية بناء 
وتطوي��ر الق��درات، واالنتفاع م��ن التكنلوجيا عل��ى أكمل وجه، 
وتوجيه الطاقات الشبابية ونتائج األبحاث العلمية والعملية نحو 

خدمة المجتمع، وتنمية االقتصاد الوطني.

»شبابية األعلى للمرأة« تناقش 
 أهمية الذكاء االصطناعي

في تقوية قدرات األبناء
نظم��ت لجنة الش��باب بالمجلس األعل��ى للمرأة، لق��اًء افتراضيًا 
عب��ر الب��ث المباش��ر لحس��اب اإلنس��تغرام للجنة م��ع المعلمة 
ش��يخة س��ند الفضالة الفائزة بالمركز األول ضمن فئة المعلم 
بمس��ابقة الماين كرافت للذكاء االصطناعي في نسختها الثالثة 
للعام الدراس��ي 2022/2021م، والتي نظمه��ا المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، تحدثت خاله عن مش��روعها 
لها للف��وز بالجائزة وه��و عبارة ع��ن درس متكامل في  ال��ذي أهَّ

برنامج »الماين كرافت« الذي يعزز الذكاء االصطناعي.
وأوضح��ت الفضال��ة أن برنامج ماي��ن كرافت يحت��وي مثًا على 
نش��اط تحت عنوان »ساعة برمجة« بهدف تعليم الطلبة طريقة 
البرمج��ة الخاصة بال��ذكاء الصناعي عن طريق��ة لعبة »خطوات 
البرمج��ة«، وهي متوفرة لجميع المراحل وتجعل الطلبة يفكرون 
بطريقة مبتكرة، وتعزز لديهم التفكير الخاص بالبرمجة فينش��أ 
جي��ل مبتكر للبرمجة. ولفتت إل��ى أن الذكاء االصطناعي هو علم 
من علوم الكمبيوتر يركز على تدريب اآللة على أداء مهام شبيهة 
بالبش��ر، مش��يرة إلى أن ال��ذكاء االصطناعي موج��ود في بعض 
التطبيق��ات التعليمي��ة التي تق��وم بقياس ق��درات الطالب عن 
طريق التفاعل معه. وأك��دت أهمية ربط الذكاء االصطناعي في 
عملية التعليم من خال استخدام البرامج المختلفة التي تضيف 
متعة على العملية التعليمية، خاص��ة وأن الجيل الحالي لديهم 
شغف في التكنولوجيا، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يجب 
عل��ى األهل وضع حد ورقابة وس��اعات محددة الس��تخدام الطفل 

لأللعاب، ويجب أال يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج التعليمي.
يشار إلى أن اللقاء، يأتي في إطار توجه لجنة الشباب في المجلس 
األعلى للمرأة لتركيز الضوء على الطاقات الش��بابية في البحرين 
من الجنس��ين، وإبراز ما تقدمه من مش��روعات ومبادرات تهدف 
إل��ى االرتقاء ف��ي مجاالت كثي��رة، إضافة إلى نش��ر الوعي بمبدأ 

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في أوساط الشباب.

 جليلة السيد وفاطمة الصيرفي تبحثان
تعزيز السياحة العالجية وبرنامج الطبيب الزائر

استقبلت وزيرة الصحة د. جليلة بنت 
الس��يد جواد حسن، وزيرة السياحة، 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وذلك 
لبح��ث وتعزيز الس��ياحة العاجية، 

وبرنامج الطبيب الزائر.
وأك��دت وزيرة الصحة حرص الوزارة 
عل��ى تحقي��ق األه��داف اإلنمائي��ة 
المش��تركة بين الجانبين بما يعود 
بالنف��ع عل��ى الوط��ن والمواط��ن، 
األعل��ى  المجل��س  أن  إل��ى  الفت��ًة 
للصح��ة برئاس��ة الفري��ق طبي��ب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
يواص��ل جه��وده الرامي��ة لتق��دم 
القطاع الصحي واستدامته، منوهًة 
بزيادة حج��م التعاون م��ع مقدمي 
الخدمات العاجية بالخارج من أجل 

اس��تقطاب أطباء زائرين مختصين 
وذوي خبرة لعاج المرضى وتدريب 
مختل��ف  ف��ي  العامل��ة  الك��وادر 
بالمملك��ة، وذلك من  التخصصات 

خ��ال برنام��ج »الطبي��ب الزائ��ر«، 
والذي يسهم بدوره في تطوير عدد 
المقدمة  العاجي��ة  الخدم��ات  من 
أم��ام المواطني��ن والمقيمين، بداًل 

من السفر إلى الخارج لتلقيها.
م��ن جانبها، أكدت وزيرة الس��ياحة 
حرصها على توس��يع م��دى العمل 
المش��ترك مع وزارة الصحة لترسيخ 
البحري��ن كوجهة  مكان��ة مملك��ة 
للس��ياحة العاجي��ة، ف��ي ظ��ل ما 
تتمت��ع به المنظوم��ة الصحية في 
المملك��ة من خدم��ات رعاية طبية 
وصحية ذات جودة وكفاءة، مش��يرًة 
بأن الس��ياحة العاجي��ة أحد ركائز 
استراتيجية قطاع السياحة لمملكة 
وتع��د   ،2026-2022 البحري��ن 
عنصرًا أساس��ًيا من عناصر الترويج 
الس��ياحي للمملك��ة، وراف��دًا مهمًا 
لتحقي��ق األه��داف الطموحة لهذه 

االستراتيجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/20/watan-20220720.pdf?1658294207
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1016682
https://alwatannews.net/article/1016654
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 مضامين كلمة 
الملك المعظم في قمة جدة

األمن واالس��تقرار في المنطق��ة مطلب في غاية األهمية الس��تقرار أي دولة 
لم��ا يحق��ق ذلك من تق��دم وتطور ف��ي أي مجتم��ع يؤمن بحق��وق اآلخرين 
تمام��ًا كما يعززه في مجتمعه فاألمن واالس��تقرار دعامتان أساس��يتان ألي 
بناء يرتكز عليهما المجتمع للنهوض ومس��ايرة التطورات المنش��ودة، وهذا 
ما أك��ده حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه في كلمته السامية أمام قمة جدة لألمن والتنمية، 
والت��ي اس��تضافتها مدينة ج��دة بالمملكة العربية الس��عودية، بمش��اركة 
أصح��اب الجاللة والس��مو قادة دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، 
وصاحب الجاللة ملك المملكة األردنية الهاش��مية، وفخامة رئيس جمهورية 
مصر العربي��ة، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهوري��ة العراق، وفخامة رئيس 
الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة عندما ق��ال جاللته »تدارس الحل��ول لتحقيق 
الس��الم والتنمية لكافة شعوب الشرق األوسط بمواجهة مشتركة للتحديات 
التي تهدد االستقرار اإلقليمي واألمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية«، 
مؤك��دًا على موقف المملكة إزاء القضية الفلس��طينية فهي بالتأكيد هاجس 
جاللت��ه وهاجس المجتم��ع البحريني وجب التطرق لها لتس��ويتها من خالل 
إقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة -وفقًا لحل الدولتي��ن- والنهوض بها 
لتحقق التنمية الشاملة، إيمانًا من جاللته حفظه اهلل بان السالم واالستقرار 
لن يتحققان إال بتأمينه في المنطقة وبذل كافة الجهود في كل محفل إلعادة 

االستقرار واالزدهار في الشرق األوسط. 
وتناول جاللته حفظه اهلل نقطة في غاية األهمية وهي التدخل في الش��ؤون 
الداخلي��ة لل��دول وهي كم��ا وصفها جاللت��ه بانها »ضمن أخط��ر التحديات 
القائم��ة«، والمملكة ليس��ت بمعزل عن ذلك نظرًا لم��ا تعاني المملكة من 
تدخل س��افر في ش��ؤونها الداخلية من بعض الدول والتي أكد عليها جاللته 
بانها تخ��ل بالمب��ادئ والحق��وق المكفولة بالقواني��ن الدولي��ة، والمملكة 
خط احمر لكل من تس��وله نفس��ه بان يصطدم مع أمن المملكة وس��يادتها 
فالمملكة دولة ديمقراطية ودس��تورية تعيش تحت ظل وقيادة عاهل البالد 
المعظم بس��الم تحفها التعايش السلمي والتس��امح وتقبل اآلخرين بغض 
النظر ع��ن األعراق والمذاه��ب والمعتقدات وه��ذا ما يؤك��ده جاللته دائمًا 

كرؤية واضحة يتعامل بها المجتمع البحريني. 
مضامي��ن كلمة عاه��ل البالد المعظم في جدة عكس��ت تطلع��ات المملكة 
المس��تقبلية ف��ي المنطقة الس��تكمال عناصر االس��تقرار والتنمي��ة بجهود 
وتعاون مستمرين لتحقيق مزيد من التطور والتقدم في المنطقة في مختلف 
األصعدة متطلعي��ن لمزيد من التعاون الخليج��ي والعربي والدولي لتحقيق 

االزدهار والنهضة بمجملها الصحيح.

قمة جدة واستقاللية القرار الخليجي
يواج��ه االقتص��اد األمريك��ي مخاط��ر كبي��رة خ��الل الفت��رة الحالية 
والمس��تقبلية تؤك��د أن ق��ادم األيام يحم��ل تحديات غير مس��بوقة 
للمواط��ن األمريك��ي والعالم أجمع ولع��ل من أهم المؤش��رات على 
ذل��ك هو الركود التضخمي الذي بدأت تعان��ي منه الواليات المتحدة 
األمريكية وتس��ريح المؤسسات والش��ركات ألعداد كبيرة من العمال 
به��دف تقليص التكاليف بع��د تراجع األرباح وزي��ادة التضخم إلى ما 
يق��ارب 10% وبخاصة فيما يتعلق بأس��عار الغذاء والوقود حيث وصل 
س��عر غال��ون البنزين إل��ى 5 دوالرات وهو أعلى مس��توى للوقود على 
اإلط��الق ف��ي تاريخ الوالي��ات المتح��دة األمريكية واتج��اه الفيدرالي 
األمريك��ي إل��ى رفع س��عر الفائ��دة نهاية الش��هر الج��اري لمواجهة 
التضخ��م غير المس��بوق باإلضاف��ة إلى توق��ع تراجع نم��و االقتصاد 
األمريك��ي إلى 2.3% كل هذه المؤش��رات التي تن��ذر بخطورة الوضع 
االقتصادي األمريكي باإلضافة إلى بعض األهداف السياس��ية األخرى 
دفع��ت الرئيس األمريكي جو بايدن إلى زي��ارة منطقة الخليج العربي 
خالل األس��بوع الماضي وعقد قمة إقليمية في مدينة جدة السعودية 
جمعته بقادة الدول الخليجية، إضافة إلى مصر واألردن والعراق سعيًا 
الحت��واء األزمة االقتصادي��ة التي تلوح في األفق وتقت��رب منه كثيرا 
الواليات المتحدة األمريكية فهل نجح بايدن في تحقيق أهداف زيارته 

االقتصادية أم أنه عاد بخفي حنين؟
كان من أهم أهداف الزيارة خفض أس��عار النفط من خالل زيادة دول 
الخلي��ج إلنتاجه��ا من النفط وهو ما لم يتحقق حيث فش��ل بايدن في 
الحص��ول على تعهد من القادة الخليجيين بزي��ادة اإلنتاج خاصة وأن 
إنتاج دول الخليج من النفط الخام يبلغ قرابة 18 مليون برميل يوميًا، 
وهو ما يش��كل نس��بة 19% من إجمالي الطل��ب العالمي المقدر بنحو 

100 مليون برميل يوميا وهو ما يعني اس��تمرار ارتفاع الوقود وهو ما 
حدث بالفعل بع��د عودة بايدن إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث 

وصل سعر غالون البنزين إلى 5 دوالرات. 
وبرغم تصريحات ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، األمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، أّن بالده أعلنت عن زيادة 
مس��توى طاقته��ا اإلنتاجي��ة النفطية إل��ى 13 مليون برمي��ل يوميًا، 
وليست لديها أّي قدرة إضافية للرفع بعد ذلك إال أن توقع وزير الطاقة 
السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان يوم 16 مايو الماضي أن تكون 
بالده قادرة على زيادة قدرتها اليومية إلنتاج النفط بأكثر من مليون 
برميل لتتخط��ى 13 مليون برميل يوميًا مطلع العام 2027 يؤكد أنه 
حت��ى الزيادة األخيرة التي أعلن عنها ولي العهد الس��عودي لن تكون 

عاجلة.
قمة جدة األخيرة أكدت اس��تقاللية الق��رار الخليجي ورفض التدخالت 
الخارجي��ة في ش��ؤون دول المنطق��ة ورفض اإلم��الءات والدخول في 
تحالفات لحس��اب دول بعينها على حس��اب أخرى وهو ما أكدته كلمة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه والتي تس��تحق اإلشادة والثناء حيث حملت 
مضامينها رس��ائل قوية حول العديد من القضايا أبرزها اس��تقاللية 
القرار الخليجي والرفض القاطع لإلمالءات الخارجية للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول تحت أي ذريعة وهي رسائل تؤسس لمرحلة جديدة في 
التعامل مع العالم وقد عبرت بصدق عن تطلعات وطموحات الشعب 
البحريني والشعوب العربية فتحية شكر وتقدير وإعزاز لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك المعظ��م ولجميع قادة دول مجل��س التعاون الخليجي 

العربي على مواقفهم في قمة جدة التي رفعت رأس كل خليجي.

أمن الخليج في حصاد زيارة بايدن
أفرغت زيارة بايدن يد واش��نطن من أوراق الضغ��ط على دول الخليج، حتى 
أن أن��ور قرق��اش، قال يوم الزي��ارة، إن اإلمارات »لن تكون ج��زءًا من محور 
ضد إيران«، مؤكدًا »انفتاح الدولة على أي شيء يحميها، دون أن يستهدف 
دول��ة ثالثة«. وفي ذلك أوض��ح دليل على فكاك دول الخلي��ج من االنصياح 
لإلم��الءات األمريكية، وقد وص��ف بايدن االجتماعات مع الق��ادة الخليجيين 
بأنها جيدة، وأش��ار إلى التركيز على القضايا األمنية واالقتصادية، فما هي 

الجوانب واألمنية؟
كان عودة واش��نطن للخلي��ج دوافع كثيرة، فقد عادت واش��نطن لتركز على 
عالقاته��ا م��ع الس��عودية، ودول الخلي��ج نظ��رًا لدورها المح��وري ولثقلها 
اإلقليمي. كما إن رياح التقربات الصينية والروس��ية تعصف وتزعزع أشرعة 
المراك��ب األمريكية في الخلي��ج. ويمكن توصيف الهل��ع األمريكي بخطاب 
سابق للخارجية األمريكية: نحذر السعودية والخليج من التعامل مع القطاع 

الدفاعي الروسي والصيني كي ال تخضع لعقوبات.  
أما مكاسب الزيارة األمنية فكثيرة، بل إن نتائجها تجعلها واحدة من الزيارات 
المهمة في قيمتها االستراتيجية، لكن غطى على ذلك هالة إعالمية ركزت 
عل��ى الزعل والتراض��ي أكثر من األمور األخرى. من هذه المكاس��ب االتفاق 
عل��ى منع إيران من امتالك األس��لحة النووية، واالتف��اق على منع إيران من 
التدخل في ش��ؤون الخليج الداخلية ودعم اإلرهاب. وهناك مكاس��ب توقيع 

اتفاقي��ات أمنية م��ع مجموعة م��ن الش��ركات األمريكية كبوين��غ لصناعة 
الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية. كما إن من المكاس��ب االستراتيجية 
مغ��ادرة القوة األمريكية وبقية قوات حفظ الس��الم والمراقبين من جزيرة 
ل الس��عودية مس��ؤوليتها  تيران الس��عودية، بمدخ��ل خليج العقبة وتحمَّ

السيادية في تلك المنطقة المهمة استراتيجيًا.  
ومن مكاسب الزيارة، االتفاق فتح المجال الجوي السعودي لجميع الطائرات 
المدني��ة، وفت��ح المج��ال الج��وي يمك��ن أن يق��رأ كتحرك على المس��توى 
العمليات��ي. فمرور الطائرات اآلن يعني خلق ممر جوي Air Corridor مدني 
مح��دد، مما يقلق طه��ران ويقرأ بأنه قد تمر منه القاذفات لبوش��هر. كما 
إن من حص��اد الزيارة االتفاق على التعاوَن لبناء منظومة لمواجهة الدرونز 
والصواريخ الباليس��تية التي تهّدد السالم. وبإنشاء هيكل عسكري مشترك  
ف��ي البحر األحم��ر، والخليج مس��تخدمين التقنية الحديثة من الس��فن غير 
المأهولة وال��ذكاء الصناعي في مجال األمن الس��يبراني في حماية المجال 

البحري.

بالعجمي الفصيح
عودة واش��نطن للتعاون األمني خاصة أفرغ يد واشنطن من أوراق الضغط 

على دول الخليج.

نفاد األدوية مؤشر خطير
بعض المواد والس��لع وغيرها م��ن المنتجات من 
الصع��ب أن نتقبل نفادها أو ع��دم وجودها نظرًا 
ألهميتها القص��وى، ومنها الغذاء والدواء والبيئة 
النظيفة وغيرها من أساس��يات الحياة، لذلك من 
الصعب أن نتقبل خلو األس��واق والوطن من تلك 

المواد. 
قد يخّيل للقارئ أن بعض الصحفيين واإلعالميين 
يهّولون م��ن بعض األمور ويبحث��ون عن اإلثارة 
والتصّي��د وه��ذا ممكن ولكن لي��س في موضوع 
األساسيات، حيث إن خبر مقتضب لخلو الصيدليات 
والمستش��فيات من ش��أنه أن يثير ال��رأي العام 
ويبع��ث على العديد من التس��اؤالت حول طريقة 
استيراد تلك األدوية وما هو األسلوب المتبع حيال 
طريقة التخزين والطلب في حال وصول المخزون 

إلى حد معين أو كمية محددة. 
اختفاء المس��كنات ولو كانت مس��كنات بس��يطة 
وله��ا م��ن البدي��ل أن��واع مح��ددة يدع��و للغط 
ش��عبي ويطرق أب��واب التس��اؤالت والت��ي يأتي 
م��ن ضمنها التخوف م��ن نفاذ المخ��زون الطبي 
لألدوي��ة المتعلق��ة باألم��راض المزمن��ة مث��ل 
الضغ��ط والس��كري وغيره��ا، ماذا ل��و امتد هذا 
االختفاء المتعلق باألدوية إلى تلك األمراض، هل 
س��نكتفي بالتصريحات أو إلقاء المس��ؤولية على 
الجهات المعنية سواء كانت نهرا أو وزارة الصحة 

أو.. أو.. 
اختفاء األدوية اليوم يضع جميع الجهات أمام قرار 
عاجل لتفادي تكرار هذا الحدث، ووضع خطة عمل 
واستراتيجية حكيمة للمستقبل تضمن استمرار 

تدفق جميع أش��كال األدوية دون انقطاع أو حتى 
نقصان. 

نعم نثق بالمجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة 
وبالهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحي��ة ونق��در جهوده��م خاصة وأننا ش��هدنا 
ال��دور العظي��م لكوادره��م خالل جائح��ة كورونا 
)كوفي��د19(، وال زال��وا ف��ي المي��دان يواجه��ون 
ويتص��دون ويعمل��ون بجد واجته��اد، ولكننا في 
الوق��ت ذاته نري��د منهم مواصل��ة العطاء وعدم 
إغفال بع��ض الجوانب التي تعتب��ر مهمة لفئة 

كبيرة من أفراد الوطن. 
ابحث��وا عن مص��در الخل��ل واعملوا عل��ى تفادي 
وقوعه فنحن معكم مساندين جهودكم، واحرصوا 

كل الحرص على أن تستمروا بنجاحاتكم.
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حقيق��ة مؤلمة نعيش��ها نحن الع��رب عام��ة والخليج 
بصفة خاصة مع تركيا. قضيت 5 أيام، وال أنكر أن أجواء 
تركيا رهيبة وأس��عارها رخيصة، وداخليًا نظيفة، ولكن 
المش��كلة تكم��ن في طريق��ة التعامل رغ��م أننا ندفع 

أموااًل طائلة في ش��راء المنتجات ونصنع هناك اقتصادًا 
قويًا ونس��اعد عل��ى دعم العمل��ة المحلية ف��ي تركيا، 
ولك��ن هي حقيقة مرة يعيش��ها كل الع��رب في المدن 
التركية بعيدًا عن عالقات الدول بعضها ببعض فهناك 

مصالح مشتركة بين الدول تقتضي استمرار العالقات 
بي��ن بعضه��ا البعض، وه��ذا أمر ال أتحدث في ش��أنه 
وإنما أتحدث في طريقة التعامل ش��أن البائع أو سائق 
سيارة األجرة حتى العاملون في الفنادق الكبيرة تختلف 
معاملته��م عن التعام��ل مع األوروبيي��ن وال قتصاده 
المتدهور. بعد الخروج من المطار تواجه مرحلة أصعب 
بكثير مع س��ائقي س��يارات األج��رة؛ فاألولوية للركوب 
معه في سيارته لألوروبيين ويقوم بتشغيل العداد أما 
مع العربي فالعداد ال يعمل، والس��عر مضاعف، يعجبك 
أو اذه��ب للجحيم. وتأت��ي المرحلة الثالث��ة في كيفية 
التعامل مع موظفي الفن��ادق، قد يجيد التحدث باللغة 
اإلنجليزية أو العربي��ة، ولكنه يهز رقبته بكلمة ال.. ال.. 
ال.. وبعد جهد مرير تأخ��ذ مفتاح غرفتك، ولكن حينما 
تصل إلى الغرفة تريد حقائبك فعليك بالصبر والهدوء 

إلى إن تصلك بنفس مشمئزة، وأما طلبات الغرف فيمر 
عليك وقت حت��ى يلبى طلبك. جمعتن��ي الصدفة بأحد 
اإلخوه الس��وريين الذي��ن أجبرتهم الظروف السياس��ية 
عل��ى ت��رك وطنهم إل��ى أق��رب دولة تس��تقبلهم لكن 
بالذل. يقول األخ الس��وري أس��تغرب منكم أنكم تأتون 
إلى هذا البلد وتصرفون الماليين على أناس ال يرغبون 
فيكم أما نحن السوريين فإننا نعيش بينهم مضطرين 
رغم ما نعانيه منهم ومن اضطهادهم. ويقول لكن في 
المقاب��ل فإن التركي في ألمانيا مضطهد وغير مرغوب 
في��ه ويواجه نف��س المعاملة التي نواجهه��ا عندهم. 
خالص��ة الموضوع أنن��ي وأنا أغادر إل��ى المطار ضربت 
عه��دًا على نفس��ي أال أع��ود مرة ثانية إل��ى تلك البالد 

وسالمتكم.
* كاتب ومحلل سياسي

5 أيام مؤلمة في تركيا

 البحرين وترسيخ السالم
العالمي في قمة جدة

تأت��ي قمة ج��دة لألمن والتنمية ف��ي الوقت الذي تش��هد فيه المنطقة 
والعالم أزمات كثيرة على المس��تويين األمني والسياسي وغيرهما، وتعد 
القمة آلي��ة عربية مهمة من أج��ل توحيد جهود ال��دول العربية والدول 
الكبرى الشريكة للتباحث ووضع الحلول لها، وقد أوضحت الرؤية السامية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه خالل كلمت��ه في قمة جدة لألم��ن والتنمية 
الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ أسس السالم والتنمية 
على المس��تويين اإلقليمي والدولي، حيث أكدت كلمة جاللته الحكيمة أن 
األمن والس��الم العالميين ال يقوم��ان إال على التعاون البناء والمثمر بين 
ال��دول في إطار من االحترام المتبادل، فال بد من توحيد الجهود من أجل 
تجاوز التحديات الراهنة في كافة المحاور األمنية والسياسية واالقتصادية 
وغيرها؛ فهذه التحديات الراهنة التي تواجهها دول العالم نتيجة األزمات 
السياس��ية واألمني��ة المتفجرة من ش��أنها أن تعيق كل جه��ود التنمية 
المس��تهدفة، كما أن العالم واجه أزمة اقتصادية نتيجة تلك الصراعات، 
م��ا كان ل��ه انعكاس خطي��ر على مس��تقبل األمن الغذائي واس��تمرارية 
سالس��ل توريد الغذاء، وأن م��ا تواجهه المنطقة العربي��ة من متغيرات 
وأح��داث إنما يحت��اج لمزيد من العم��ل العربي المش��ترك للتغلب عليه 
بالتع��اون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية 
التي تربطها ش��راكة إس��تراتيجية مع دول مجلس التعاون، وبخاصة في 
مجال حماي��ة طرق وممرات المالح��ة البحرية لما لها م��ن أهمية كبيرة 
في حماية أمن الطاق��ة والغذاء، وقد أتى هذا التعاون البحري المثمر مع 
األس��طول الخامس للبحرية األمريكية المس��تمر أكثر من سبع عقود من 
الزمان في توفير ضمان أمن النفط والتجارة العالمية وطرق المواصالت 
الدولية، وهذه الش��راكة ال تتوقف عند حماية المالحة البحرية، بل تمتد 
إل��ى جهود مكافحة اإلره��اب والتطرف والتهريب والهجرة غير الش��رعية 
وغيرها. لقد أكدت كلمة جاللة الملك المفدى تكريس الس��الم والتسامح 
من خالل نبذ العنف والصراعات المس��لحة واعتماد الطرق الدبلوماس��ية 
كأنس��ب وسيلة لحل النزاعات في إطار من حس��ن الجوار واحترام السيادة 
الوطنية للدول والتوصل إلى حل عادل وشامل لقضايا المنطقة، وبخاصة 
القضية الفلس��طينية، وقد عبرت رؤي��ة المملكة عن حرص المملكة على 
تعزيز مس��يرة الوحدة ل��دول مجلس التعاون وتوحي��د الصف والتضامن 
العرب��ي، ودفع الجه��ود الكبيرة الت��ي تقوم الدول العربية وعلى رأس��ها 
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ومصر واألردن وغيرها 
م��ن أجل التضامن تجاه تل��ك التحديات والخروج برؤي��ة عصرية موحدة 

لمعالجتها.

د. لطيفة أحمد المرشد
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/article/1016812
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/20/watan-20220720.pdf?1658294207
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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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القضيبية - مجلس الشورى

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
ســـمر  الكاتبـــة  الصالـــح،  علـــي 
األبيوكي، والتي أهدته نســـخة من 
أطروحـــة الدكتوراه تحـــت عنوان: 
“أثـــر اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي فـــي األداء االبتـــكاري: 
دراســـة ميدانية علـــى العاملين في 
قطـــاع اإلعـــام بمملكـــة البحرين”، 

من جامعة الخليج العربي.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على 

مـــا بذلته األبيوكي لنيلها الدكتوراه 
التخصصيـــة فـــي األداء االبتكاري، 
متمنيـــًا لهـــا المزيـــد مـــن التوفيـــق 
والنجاح؛ إلثـــراء المجال اإلعامي 
بإصـــدارات أخـــرى تعـــود بالفائـــدة 
علـــى الباحثين والعامليـــن في هذا 
المجال، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
البـــارزة  العلميـــة  باإلســـهامات 
مختلـــف  فـــي  الشـــابة  للكفـــاءات 

المجاالت. 

الصالح يتسلم نسخة من أطروحة 
الدكتوراه للكاتبة سمر األبيوكي

المنامة - وزارة العدل

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
الثاثـــاء، ســـفير  أمـــس  المعـــاودة، 
الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين ستيفن بوندي.
بمســـتوى  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 

المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة الصديقـــة، وما تشـــهده 
من تطور ونماء مســـتمر في ســـائر 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت، 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الصديقيـــن. وتم اســـتعراض ســـبل 
تعزيز أوجه التعاون المشـــترك في 

المجالين العدلي والقانوني.

تعزيز التعاون العدلي مع الواليات المتحدة

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون البلديات 
فـــي  المبـــارك  وائـــل  والزراعـــة 
مكتبـــه بشـــؤون البلديات ســـفير 
جمهوريـــة الصين الشـــعبية لدى 
حبيـــب  أنـــور  البحريـــن  مملكـــة 
التعـــاون  مجـــاالت  لبحـــث  هللا، 
المشترك بين الجانبين خصوصًا 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والثـــروة 

السمكية.

واســـتعرض الوزيـــر مـــع الســـفير 
المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة وتطويـــر 
واالســـتفادة  الســـمكية  الثـــروة 
فـــي  الصينيـــة  الخبـــرات  مـــن 
هـــذه القطاعات، متطلعـــًا لزيادة 
التعـــاون مـــع جمهوريـــة الصيـــن 
مصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الشـــعبية 

البلدين الصديقين.

االستعانة بالخبرات الصينية لتطوير الثروة السمكية

إجراء مراجعة شاملة للمناهج في الروضات
توظيف التقنية بمواقف تعليمية تفاعلية خاصة باألطفال

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أّكـــد 
الـــوزارة  اهتمـــام  النعيمـــي،  ماجـــد 
المتعّلقـــة  والبرامـــج  باالســـتراتيجيات 
باالحتياجات التعليمية لمرحلة الطفولة 
المبكـــرة، وذلك من خال توجيه العناية 
الخاصة لتطوير مناهج رياض األطفال، 
وكل ما يتعلق بهذا القطاع من سياسات 
الفئـــات  جميـــع  ووضـــع  وتشـــريعات، 
العمرية في الحضانات ورياض األطفال 
تحـــت مظلـــة قطـــاع واحـــد هـــو قطـــاع 
التعليم المبكر، تشرف عليه جهة رقابية 
واحـــدة وهـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
وأفضـــل  العالميـــة  بالتوجهـــات  أســـوًة 

الممارسات الدولية على هذا الصعيد.  
وأضـــاف الوزيـــر أن المختصيـــن بـــإدارة 
المناهـــج قـــد قاموا بإعداد إطـــار مناهج 
التعليـــم المبكـــر؛ وذلـــك لاسترشـــاد بـــه 
باعتبـــاره وثيقـــة مرجعّية مهّمـــة َيجِري 
الرجـــوع إليها لتنظيم عمل المؤّسســـات 

التعليميـــة فـــي مرحلـــة التعليـــم المبكر، 
وفـــي عملية إعداد مناهج نوعية خاصة 
بهـــذه المرحلـــة، كمـــا تم إجـــراء مراجعة 
شاملة لمناهج رياض األطفال والمكّونة 
مـــن ثمانـــي خبـــرات للطفـــل، إضافة إلى 
أدّلـــة المعّلميـــن، وأدّلـــة أوليـــاء األمـــور، 
لجميـــع  مّجاًنـــا  توفيرهـــا  يتـــّم  والتـــي 
الريـــاض بالمملكـــة، حيـــث تعمـــل إدارة 
المناهج على مراجعتها مراجعة دورّية؛ 
لتطويـــر خبرات الطفل بما يتماشـــى مع 
الـــرؤى الوطنّية، لتنشـــئة جيل واٍع يعّتز 
بهوّيتـــه، ويجـــد فرصـــًا مثمـــرة لتنميـــة 
إمكاناتـــه، وتشـــكيل مهاراتـــه المعرفية، 
واالجتماعيـــة، والوجدانيـــة، وتأســـيس 
قيمه األخاقية، والتي بدورها تساعده 
مســـتقباً علـــى النجـــاح فـــي التحصيـــل 
والتكّيف مـــع الحياة؛ بما ينعكس إيجابا 
علـــى التنمية االجتماعيـــة واالقتصادية 

لوطنه، ويحّقق له التقّدم واالزدهار. 

وأشار الوزير إلى أن عملية المراجعة قد 
شـــملت أدلـــة للمعلمين لتوضيـــح أهمية 
الخبـــرة، واألدوار المطلوبـــة مـــن المعّلم 
لتوظيفها في الصّف على النحو األمثل، 
للخبـــرة  األساســـّية  الكفايـــات  وأهـــّم 
وأهدافهـــا، إضافـــة إلـــى شـــرح مفّصـــل 
عـــن فتـــرات البرنامج اليومـــي لألطفال 
وعوامـــل النجـــاح فيه، كما تـــّم االعتناء 

لتقديـــم  األمـــور  أدّلـــة ألوليـــاء  بتأليـــف 
والتوجيهـــات  اإلرشـــادات  مـــن  جملـــة 
مســـاعدة  كيفيـــة  حـــول  والمقترحـــات 
المنهـــج  مـــع  التعامـــل  علـــى  أطفالهـــم 
وخبراتـــه، وذلـــك بوصفهـــم شـــركاء في 
عمليـــة التعليـــم، وتأكيـــدًا علـــى عمليـــة 
التواصـــل بيـــن أوليـــاء األمـــور وريـــاض 

األطفال.
وفيما يتعلق بإدراج التقنية في المناهج 
الدراســـية، أوضـــح الوزيـــر أنـــه قـــد تـــم 
إعداد أنشـــطة إثرائّية متنّوعة بتوظيف 
التقنّية؛ لدعم المنهج الدراســـّي بمواقف 
تعليمّية تفاعلّيـــة تعّزز دور التكنولوجيا 
فـــي خدمة العمليـــة التعليميـــة، وتضمن 
التربويـــة  الممارســـات  أفضـــل  توفيـــر 
األطفـــال،  الحديثة لتعليـــم  والمناهـــج 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  مهـــارات  ولصقـــل 
لديهم؛ ســـعًيا نحو بناء جيل متمّكن من 

مهارات العصر ومتطّلباته.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

نؤيد توطين الوظائف في مختلف القطاعات اإلنتاجية
تحفيز الشباب الخليجي على االنخراط في “الخاص”... وزير العمل:

التقى وزير العمل جميل حميدان، المدير 
العـــام للمكتـــب التنفيـــذي لمجلس وزراء 
العمل ووزراء الشؤون االجتماعية بدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
عامر الحجـــري، وذلك أمس الثاثاء في 

مكتبه بالوزارة.
وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث ســـبل تطويـــر 
مجلـــس  دول  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
التعاون فـــي المجـــاالت العمالية وتنمية 
المـــوارد البشـــرية الوطنية، واالســـتفادة 
مجـــال  فـــي  الناجحـــة  التجـــارب  مـــن 
توظيف المواطنيـــن وتأهيلهم لاندماج 
فـــي أســـواق العمـــل، فضـــاً عـــن تطويـــر 
برامج الحماية االجتماعية للباحثين عن 
عمل والقوى العاملة الوطنية في القطاع 

الخاص.
أن  حميـــدان  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

العديـــد مـــن دول المجلس تشـــهد الكثير 
مـــن التجـــارب والمبـــادرات الناجحة في 
مجـــال توطيـــن الوظائـــف فـــي مختلـــف 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة، منوهـــا بضـــرورة 
نقل هذه التجـــارب وتعميمها بين الدول 
أســـواق  تشـــابه  علـــى ضـــوء  األعضـــاء، 
العمـــل الخليجيـــة، مؤكـــدا أهميـــة خلـــق 
الشـــباب  لتحفيـــز  النوعيـــة  المبـــادرات 
الخليجـــي علـــى االنخـــراط في منشـــآت 

القطـــاع الخاص واالســـتفادة من الفرص 
الوظيفية في أســـواق العمل، على ضوء 
توفيـــر الحكومـــات حـــزم الدعـــم لتأهيل 
واستقطاب الباحثين عن عمل للمشاركة 

في مسيرة التنمية بدول المجلس.
التنفيـــذي  العمـــل المكتـــب  ودعـــا وزيـــر 
لمجلـــس وزراء العمـــل ووزراء الشـــؤون 
االجتماعيـــة إلـــى تكثيـــف الجهـــود فـــي 
مجـــال إعـــداد الدراســـات المقارنـــة بيـــن 

مجـــال  فـــي  األعضـــاء  الـــدول  تجـــارب 
تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوطين 
الوظائـــف، فضـــاً عن دراســـة التحديات 
المســـتقبلية التـــي تواجه أســـواق العمل 
والتشـــريعات  بالنظـــم  االرتقـــاء  بهـــدف 
أكثـــر  األســـواق  هـــذه  وجعـــل  العماليـــة 
االقتصاديـــة  للمتغيـــرات  مواكبـــة 

واالجتماعية.
مملكـــة  بدعـــم  الحجـــري  أشـــاد  بـــدوره، 
البحرين لألنشـــطة والبرامـــج التي يقوم 
بهـــا المكتـــب التنفيذي والـــذي يتخذ من 
البحريـــن مقـــرا لـــه، معربـــا عـــن تقديـــره 
لدور البحرين ووزير العمل في اســـتمرار 
دعـــم المكتب وتوفير جميع التســـهيات 
وتســـخير اإلمكانات له ليقوم بدوره في 
تحقيق أهدافه المنشـــودة على مســـتوى 

مجلس التعاون.

المنامة - وزارة العمل

عالج 400 حالة من الجلطات القلبية خالل 6 أشهر
مركز محمد بن خليفة بن سلمان يطلق حملة “قلبك أمانة”

أطلق مركز محمد بن خليفة بن ســـلمان 
حملـــة  للقلـــب  التخصصـــي  خليفـــة  آل 
“قلبك أمانة” لتواكـــب البرنامج الوطني 
لعـــاج الجلطـــات القلبيـــة الحـــادة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي تم البـــدء فيه 
باألول من شهر يناير للعام 2022، بهدف 

عـــاج حـــاالت الجلطات القلبيـــة الحادة 
عـــن طريـــق إجـــراء القســـطرة العاجية 
الفوريـــة في أســـرع وقـــت ممكـــن، وبما 
يســـهم في خفض المضاعفـــات الناجمة 

عنها ونسب الوفيات.
وأّكـــد المديـــر التنفيـــذي للمركـــز اللـــواء 

طبيب فؤاد سعيد أّن تطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي تعـــّد أولوية 
من أولويات العمـــل الحكومي التي يتم 
تنفيذهـــا حرصـــا علـــى صحـــة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
وقال إّن حملـــة “قلبك أمانة” تهدف إلى 
دعـــم البرنامج الوطنـــي لعاج الجلطات 
توفيـــر  طريـــق  عـــن  الحـــادة،  القلبيـــة 
المعلومـــات األساســـية وتثقيـــف العاّمة 
زيـــادة  وبالتالـــي  القلـــب،  أمـــراض  عـــن 
وعيهـــم عـــن عوامل الخطـــر واألعراض، 
وأفضل ُســـُبل العـــاج المتعلقة بأمراض 

الشرايين التاجّية.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم التركيـــز في هذه 
الحملـــة علـــى أعـــراض الجلطـــة القلبيـــة 
واإلشـــارات التحذيرية التـــي تصاحبها، 
باإلضافة إلى مـــا يتوّجب على المريض 
األعـــراض،  بتلـــك  الشـــعور  عنـــد  فعلـــه 
وأفضل طـــرق عـــاج الجلطـــات القلبية 
الحـــادة في الوقـــت الحالي مـــع ضرورة 
 )999( الطـــوارئ  رقـــم  علـــى  االتصـــال 
وطلـــب المســـاعدة الطبيـــة، منّوًهـــا بأّن 
ذلـــك يعتبـــر عامـــًا أساســـًيا يســـهم في 
التقليل من ِنَسب الوفيات والمضاعفات 
التـــي ُتصاحب الجلطـــات القلبية الحاّدة 
خصوصـــا فـــي حال تـــم الحصـــول على 
الرعايـــة الطبيـــة خـــال ســـاعتين منـــذ 

الشعور باألعراض.
مـــن جهتـــه، صـــرح رئيـــس قســـم القلب 
لعـــاج  الوطنـــي  البرنامـــج  ورئيـــس 
العميـــد  الحـــادة  القلبيـــة  الجلطـــات 
طبيـــب هيثم أميـــن بـــأن البرنامج يقوم 
بربـــط جميـــع المستشـــفيات الحكومية، 
ومراكز الرعاية األولية، والمستشـــفيات 
إلـــى  باإلضافـــة  الخاّصـــة،  والعيـــادات 
اإلســـعاف الوطنـــي، مـــع مركـــز الشـــيخ 
محمـــد بن خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
منظومـــة  عبـــر  للقلـــب،  التخصصـــي 
متكاملـــة تضمـــن النقل الســـريع لمرضى 
مـــن جميـــع  الحـــادة  القلبيـــة  الجلطـــات 
تلـــك المؤسســـات الصحيـــة إلـــى مركـــز 
القلـــب فـــي عوالي عن طريق اإلســـعاف 

الوطني، مشـــيًرا إلـــى أنه يتم اســـتقبال 
هـــؤالء المرضـــى على مدار الســـاعة عن 
طريـــق فريق طبي مختـــص يتكون من 
أطبـــاء وطاقـــم تمريـــض وفنييـــن يقوم 
بقبول هـــذه الحاالت وإجراء القســـطرة 
العاجيـــة الفوريـــة مع تركيـــب الدعامة 
التاجيـــة، حيـــث تعتبـــر هـــذه الطريقـــة 

المثلى لعاج الجلطات القلبية الحادة.
وأضـــاف أنـــه تـــم خال الشـــهور الســـتة 
األولـــى منـــذ البـــدء بالبرنامـــج عـــاج ما 
يفـــوق 400 حالـــة من الجلطـــات القلبية 
لـــدى المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة 
البحرين، وقال إّن هذه الحملة اإلعامية 
مـــن المقرر أن تســـتمر لمدة ســـنة كاملة، 
ـــمة علـــى مراحـــل عـــدة،  وســـتكون ُمقسَّ
إذ يتـــم من خالهـــا تعزيز ثقافـــة العاّمة 
فـــي ُســـُبل الوقايـــة مـــن أمـــراض القلب 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع الجلطـــات القلبية 
الحـــادة عنـــد حدوثهـــا، وهـــذا يســـتلزم 
ضـــرورة اتخاذ خطوات من قبل الجميع 
نحـــو التغييـــر إلـــى نمـــط حيـــاة صحي، 
وبالتالي السيطرة على األمراض القلبية 
الوعائيـــة والتـــي تعتبر الســـبب الرئيس 
للوفـــاة في العالم. وتابـــع بأن من الركائز 
األســـاس لهذه الحملة أيًضا نشـــر الوعي 
بكيفيـــة التعامـــل مـــع الجلطـــات القلبية 
الـــدور الرئيـــس  عنـــد وقوعهـــا، وشـــرح 
الـــذي يقـــوم به مركـــز محمد بـــن خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي للقلب 
ضمـــن هـــذه المنظومـــة المتكاملـــة التي 
تســـعى بالدرجة األولى وبشكل أساسي 
إلى خفض نســـب الوفيـــات الناجمة عن 

أمراض القلب في مملكة البحرين.

(أمراض الشرايين التاجية)

أمـراض
القـلـب
التاجية

1 2 3

بالتعاون مع:

عوالي - مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب

منافـــذ  فتـــح  أعمـــال  “البـــاد”  رصـــدت 
جديـــدة فـــي شـــارع الشـــيخ ســـلمان بـــن 
حمـــد فـــي االتجـــاه نحـــو مدينة عيســـى، 
الصناعيـــة،  ســـلماباد  منطقـــة  مـــن جهـــة 
والمعروفة شـــوارعها بكثـــرة االختناقات 

واالزدحامات المرورية.
وقال عضو مجلس بلدي الشمالي فيصل 
شـــبيب لـ”البـــاد” إن طريـــق 804 والـــذي 
يخـــدم المنطقتين الصناعيـــة والتعليمية 
الكبـــرى  المحـــات  مـــن  واســـعًا  وعـــددًا 
كمنـــازل ودانوب وغيرها، حيث ســـيكون 
المنفذ األول من شارع الشيخ سلمان إلى 
المنطقـــة التعليميـــة، والثانـــي من شـــارع 

804 إلى شارع الشيخ سلمان.

وزاد “ســـيكون المنفذان خروجًا ودخوالً، 
الماكياتـــو،  ومقهـــى  مطعـــم  عنـــد  األول 
دانـــوب  متجـــر  مـــن  بالقـــرب  والثانـــي 

للمستلزمات واالحتياجات المنزلية”.
وتابـــع “هنـــاك ضغط شـــديد علـــى المنفذ 
الماصق إلشـــارة غـــاز البحريـــن، في كل 
االتجاهـــات، ناهيـــك عـــن وجـــود بعـــض 
اإلغاقات بها، سواء للقادمين من الرفاع 
أو مـــن جهـــة بوابة مدينة عيســـى، حيث 
يضطرون للدخول إلى مدينة عيسى من 
جهة كراج كانـــو “تويوتا” ويرجع لدخول 

سلماباد”.
وأكمـــل “وأيضـــا للخارجيـــن من ســـلماباد 
إلـــى المنامـــة، حيـــث إن الطريـــق مغلـــق، 

مما يضطر الســـائقين للذهاب إلى إشـــارة 
كـــراج كانو “تويوتا” والعـــودة مرة أخرى، 
أو دخول شـــارع الخدمـــات والذي يكون 

مزدحمًا أيضًا”.

شبيب: تخفف الضغط المروري على سلماباد الصناعية

“األشغال” تفتح منافذ جديدة بشارع الشيخ سلمان بن حمد

حســـن  الجلديـــة  األمـــراض  طبيـــب  أكـــد 
خلـــف حاجـــة جســـم اإلنســـان إلى شـــرب 
لترين إلى لترين ونصف من ســـوائل الماء 
يوميـــا خـــال فصـــل الصيف، الذي تشـــتد 
فيه درجـــات الحرارة فـــي منطقة الخليج 
احتياجـــات  لتعويـــض  وذلـــك  العربـــي، 
األجسام من السوائل التي ترفع من معدل 
الطاقـــة وترطيـــب البشـــرة والحفاظ على 
نســـبة األكســـجين إضافة لحاجة الجســـم 
للســـوائل والمـــاء يوميا في ظـــل األجواء 

الحارة.
وحـــذر خلـــف خـــال اتصـــال هاتفـــي مـــع 
“البـــاد” مـــن اإلفراط فـــي تنـــاول العصائر 
ذات السكر والنكتار وعصائر الشراب التي 

تحتـــوي على نســـبة عالية من الســـكريات 
والســـعرات الحراريـــة، حيـــث مـــن الممكن 
شـــرب العصائـــر الطبيعيـــة مـــن مـــرة إلـــى 
مرتين في األسبوع، أما العصائر الخضراء 
الخاليـــة مـــن الســـكر والســـعرات الحرارية 
بمختلـــف أنواعهـــا وأصنافهـــا مـــن الممكن 

شربها يوميا.
وحث خلف الرياضييـــن ومن يعملون في 
األجـــواء المفتوحـــة تحت ضوء الشـــمس 
العصائـــر  وســـوائل  الميـــاه  شـــرب  علـــى 

الخضراء بكثرة خال فترة النهار.
ومـــن جانـــب آخـــر قـــال خلـــف إن 20 % 
مـــن النـــاس لديهم حساســـية في البشـــرة 
واإلكزيمـــا ويفضـــل ألصحاب الحساســـية 
الجلدية ترك استخدام الكولونيا واللوشن 

والكريمات المعطرة، الن استخدام المواد 
المشـــبعة بنســـبة كحـــول ومـــواد عطريـــة 
يؤدي لجفاف البشرة ومشاكل الحساسية 
الجلدية، لذا ننصح بعض األفراد المصابين 
بأمـــراض الحساســـية الجلديـــة واالكزيمـــا 
والكريمـــات  الكولونيـــا  اســـتعمال  بعـــدم 

المعطرة بعد الحاقة بالشفرات.

20 % لديهم حساسية وأكزيما... خلف:

الماء والعصائر الخضراء للتغلب على حرارة الصيف

أجود أنواع العسل البحريني بأشجار القرم في توبلي
أكـــد النحـــال مصطفـــى جـــواد انخفاض 
معدل إنتاج العســـل المحلي خال فصل 
معـــدل  ارتفـــاع  بســـبب  وذلـــك  الصيـــف 
درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة التـــي تؤثر 
على إنتاج العســـل الطبيعي في المزارع، 
مشـــيرًا إلى أن الموســـم الرئيـــس إلنتاج 
عســـل السدر البحريني يكون في شهري 
نوفمبـــر وديســـمبر مـــن كل عـــام، حيـــث 
يكون فيـــه 80 % من العســـل البحريني 

من النوع السدر.
وقـــال فـــي حديـــث مـــع “البـــاد” إن فـــي 
العســـل  إلنتـــاج  مواســـم   3 البحريـــن 
الطبيعي، حيث يعتبر أشهر أبريل ومايو 
موســـما إلنتـــاج الصبـــار الهنـــدي وبدايـــة 
زهر العسل الذي ينتج فيه كميات قليلة 
من العســـل الطبيعي، وفي فترة شـــهري 
مايو ويونيو يســـمى “النيم”، وهو موسم 

اإلنتـــاج الغزير من العســـل المحلي الذي 
تتكاثر فيه زهـــر الصبار الحامض، حيث 
تعتمـــد المملكة واألســـواق المحلية على 
هذا الموســـم الربيعي الذي ينتج كميات 
عالية، إضافة ألهم موسم رئيس هو آخر 
60 يومًا من نهاية كل عام، حيث بإمكان 
10 خايـــا نحـــل إنتـــاج 70 كيلوجرامـــا، 
ويبـــاع كل كيلو بأســـعار تتـــراوح ما بين 

40 دينارا ولغاية 30 دينارا.
وذكـــر بـــأن أفضل وأجـــود أنواع العســـل 
البحرينـــي الذي ينتج في أشـــجار القرم 
بمنطقة توبلي عند البحر وينتج بكميات 
قليلـــة، مضيفًا أن جودة العســـل المحلي 
هـــو األنســـب لمـــن يعيـــش فـــي المملكة؛ 
نظـــرًا لجودتـــه مقارنـــة بأنـــواع العســـل 

المستورد.
وعزا جواد ســـبب انخفاض معدل انتاج 

العســـل في موســـم الصيف، إلى القحط 
الحاصـــل فـــي حبـــوب اللقاح باألشـــجار، 
إضافـــة لجمع النحل الغـــذاء من النخيل 
ومن نبات الَشـــَفلَّح، ويـــزداد الطلب على 
كميات العســـل المحلي في فصل الشتاء 
وتفوق نسبة الطلب عليه بواقع 100%، 
وتكـــون طلبـــات الزبائـــن أكثر مـــن طاقة 
اإلنتـــاج المعـــروض، الفتـــًا إلـــى أن أكبـــر 
معدل للطلب على العســـل الطبيعي كان 
خـــال ارتفـــاع معـــدل االصابـــات بوبـــاء 

كورونا في العام الماضي، حيث تنوعت 
الطلبات ما بين العســـل المصفى وشـــمع 
العســـل الذي يباع بالكيلوجرام بسعر 30 

دينارا للكيلو الجرام الواحد.
وعلـــق جـــواد علـــى ســـؤال “البـــاد” عـــن 
إطعـــام النحـــل بالســـكر، بالقـــول “تعتبـــر 
تغذية النحل بالسكريات من أمور الغش 
وتؤثر على جودة طعم العســـل، وننصح 
مربي النحل بعدم إطعام النحل بالســـكر 
لمضاعفـــة اإلنتـــاج؛ لـــذا يمكن اكتشـــاف 
العسل الحقيقي أو المغشوش من خال 
الفحص في المختبرات للتأكد من نسبة 

السكريات والسعرات الحرارية”. 
الســـتخدام  مـــدة  أقصـــى  أن  وأضـــاف 
العســـل هـــي عام كامـــل، حيـــث يتعرض 
العســـل للتلف بســـبب الرطوبة والحرارة 
تعتيـــق  يمكـــن  كمـــا  العاليـــة،  والبـــرودة 

العســـل بشـــرط عـــدم فتـــح العلـــب فـــي 
فتـــرات الحفـــظ و التخزيـــن، وفق درجة 
العســـل  تعـــرض  وعـــدم  معينـــة  حـــرارة 
المحفوظ ألي من المؤثرات سواء كانت 
الرطوبـــة أو درجـــات الحـــرارة العالية أو 
البرودة القاســـية، حيث عمليـــة التعتيق 
الطعـــم  فـــي  الجـــودة  لمضاعفـــة  تـــؤدي 

واسمرار لون العسل أكثر.
ولفـــت إلى أن العســـل المغشـــوش كثير، 

حيث هناك عســـل مستنسخ ومكرر يباع 
بمبالـــغ زهيـــدة وطعمـــه يميل إلـــى طعم 
الســـكر وحيـــن يجمـــد يتحول إلى ســـكر 

جامد.
وعن أنواع العســـل النادر المســـتورد من 
اليمـــن، قال جـــواد يتوفر بكميـــات قليلة 
جـــدًا وهـــو أحـــد أجـــواد أنـــواع العســـل 
الفاخر النادر في العالم ويباع بســـعر 80 
دينـــارا للكيلوجرام الواحـــد، وذلك لندره 

توفيره في األسواق العالمية.

جواد: أكثر المنتجات 
في األسواق مغشوشة 

والنادر يوجود باليمن 
بسعر 80 دينارًا

قـــال نائـــب رئيـــس لجنـــة مستشـــاري 
للتبـــرع  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
باألعضـــاء وزراعتها ورئيس الجمعية 
العالمية للتبرع باألعضاء واستئصالها 
ومديـــر عـــام المركز الســـعودي لزراعة 
األعضاء والشـــريك مع حملة صحيفة 
البـــاد “حياة جديدة” فيصل شـــاهين 
إن “10 % فقـــط مـــن العمليـــات التـــي 
يحتاجهـــا مرضـــى الكلى تتـــم عالميًا، 

بسبب النقص الحاد باألعضاء”.
وأشـــار شـــاهين في لقائه مـــع “الباد” 
إلـــى أن دول الخليـــج مدعـــوة للمزيد 
من الجهود والعمل والتنظيم، والدفع 
ببرامـــج زراعـــة األعضـــاء المختلفـــة؛ 
إلنقـــاذ الكثير من المرضى المشـــرفين 

على الوفاة.
كيف تنظر إلى زراعة األعضاء في  «

الخليج العربي؟ هل ارتقى مهنيًا 
إلى المستوى المطلوب؟

الزراعـــة  عمليـــات  مـــن  فقـــط   % 10
المطلوبة )عالميًا( تتم لمرضى القصور 
الكلوي النهائي؛ بسبب النقص الشديد 
في األعضاء من المتبرعين المتوفين 
دماغيـــًا، كمـــا أنـــه مـــن األحيـــاء يعتبر 
قليـــل جـــدًا، وال يجـــرى إال مـــن قبـــل 
شـــخص واحد لكل عشـــرة أشـــخاص 

محتاجين.
ال  ككل،  العربـــي  للخليـــج  وبالنســـبة 
يوجد نشاط جيد إال في ثاث أو أربع 
دول، وهي المملكة العربية السعودية، 

والكويـــت، واإلمـــارات، ولكـــن ببقيـــة 
الدول ال توجد أنشطة مقارنة بوجود 
نســـبة من حاالت الوفاة بها، مع غياب 
التنظيـــم مع ازدياد حـــاالت المتوفين 

دماغيًا.
الجهـــود  مـــن  للمزيـــد  بحاجـــة  نحـــن 
بهـــذه  والدفـــع  والتنظيـــم،  والعمـــل 
البرامـــج داخـــل هـــذه الـــدول؛ إلنقـــاذ 
الكثيـــر مـــن المرضى المشـــرفين على 

الوفاة.
هل ترى بأن اهتمام الجهات  «

الرسمية خليجيا ملبية للتطلعات؟ 
هل لك أن تذكر لنا نموذجًا بذلك؟

ليـــس فـــي جميع الـــدول هنالـــك دعم 
لهـــذه البرامج، فـــكل البرامج الناجحة 
يجـــب أن يكـــون لهـــا دعـــم مـــن جميع 
القطـــاع  وليـــس  الرســـمية،  الجهـــات 
القطاعـــات  وإنمـــا  فقـــط،  الصحـــي 

األخرى.
زراعة األعضاء هي مجموعة متكاملة 
تخص المجتمع ككل، وتخص الصحة 
والتعليـــم والدعم الحكومـــي وعلماء 
الديـــن والصحافة واإلعـــام، وبالتالي 
فـــإن االهتمـــام ليـــس كافيـــا، في ظل 
الحاجـــة للمزيـــد مـــن الدعـــم للنهوض 
في عمليـــات زراعة األعضـــاء بالدول 

العربية، ومنها الدول الخليجية.
والنماذج الناجحة كثيرة، منها المملكة 
العربية السعودية، حيث ساهم الدعم 
بها لارتقاء ببرنامـــج زراعة األعضاء 
إلى أفضل ما يكـــون، وأيضا أصبحت 

اآلن اإلمـــارات مـــن الـــدول التي ينظر 
إليها بنجاح مســـتمر نتيجة للدعم من 

قبل الدولة، وكذلك بالكويت.
ما أغلب األعضاء التي يحتاجها  «

برأيك مواطنو دول مجلس التعاون 
الخليجي؟ وما مدى وفرتها؟

هـــي  قصـــورًا  األكثـــر  األعضـــاء 
الكلـــى، ووجـــود الغســـيل الكلـــوي 
أعـــداد  مـــن  يزيـــد  والبروتونـــي، 
لزراعـــة  المنتظريـــن  المرضـــى 
كلـــى، ومـــن بعدهـــا الكبـــد، فالقلب 

والرئتان.
ويحتاج المواطنون بدول مجلس 
إلـــى أعضـــاء  الخليجـــي  التعـــاون 
مثلهم مثـــل نظرائهم بدول العالم، 
بمقدمتها الكلى، فالكبد، والرئتان، 
جـــدًا،  قليلـــة  بنســـبة  واألمعـــاء 
واألعضاء متوفرة، ولكن ال ننجح 

في أخذ الموافقات عليها.
بـــدول  دماغيـــة  حـــاالت  هنالـــك 
الخليج تكفي لكل مرضى القصور 
الكلوي بهـــا، لو أخـــذت الموافقات 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء، ويمكـــن 
أن تكـــون باســـتفاضة ألكثـــر ممـــا 
نحتـــاج، ويمكـــن أن نقضـــي علـــى 
مشـــاكل الترشيح الدموي، ومراكز 
غســـيل الكلى بالدعـــم الا محدود 
لحاالت الوفـــاة دماغيـــًا، وبالتبرع 

باألعضاء.
وللســـعودية مـــا يقـــرب ألـــف حالة 
وفـــاة دماغية بالســـنة، ال يســـتفاد 

منها إال بمئة حالة فقط.
ما أهم مصادر وفرة األعضاء  «

البشرية؟ وهل هي مكلفة؟

زراعـــة األعضـــاء مكلفـــة؛ ألنهـــا تعتبر 
تقدمـــًا علميـــًا كبيـــرًا، ووجودهـــا بـــأي 
دولـــة يمنحهـــا كفـــاءة صحيـــة عاليـــة 
جـــدًا، واألدوية مكلفـــة وتحتاج أيضا 
فـــرق طبيـــة مكلفـــة، والتنســـيق بيـــن 
المستشـــفيات، لكن التكلفة الحقيقية 
تمكـــن في اســـتمرار المريـــض بالعاج 
عن طريق الغســـيل الكلـــوي، أو بوفاة 
مريض آخر بســـبب عدم وفرة العضو 

الذي يحتاجه.
كيف تنظر للثقافة الخليجية، ولربما  «

العربية، بشأن التبرع باألعضاء؟ هل 
هي بمستوى الطموح؟ ولماذا؟

قليلـــة ومتدنيـــة، ونحتـــاج على إثرها 
إلدخـــال برامـــج التبرع فـــي األعضاء 
وأن  الدراســـية،  بالبرامـــج  وأهميتهـــا 
والصحافـــة  اإلعـــام  عنهـــا  يتكلـــم 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 

المختلفة.
التبرع باألعضاء بعد الوفاة،  «

سيساعد على إنقاذ الحياة، وهو 
بالواقع صدقة جارية، كيف نقنع 

الرافضين بهذا األمر؟

مـــن المهم أن تفســـر األمور الشـــرعية 
بهذا الشـــأن للرافضين، بـــأن هذا جائز 
وأنه صدقة جارية وأن اإلنسان اليوم 
وبصحته، قد يكـــون غدًا هو المريض 
وهـــو من يحتـــاج لألعضـــاء، وبالتالي 

يمكن إنقاذ حياة شـــخص مـــا بالتبرع 
باألعضـــاء، وأنـــه لـــن يضيـــر المتوفى 
إفـــادة  بذلـــك  وأن  شـــيء،  دماغيـــًا 
لآلخرين ومنحهم الفرصة لاســـتمرار 

بالحياة، بصحة جيدة.
أهم االشتراطات بالمتبرع؟ وهل  «

األمراض العضالية مؤثرة على 
ذلك؟

معينـــة،  اشـــتراطات  عضـــو  لـــكل 
أن  يجـــب  المتبـــرع  فـــإن  وبالعمـــوم، 
يكون سليمًا، وأن يكون العضو المراد 
أخـــذه منـــه ســـليمًا، وأال تكـــون لديـــه 
أمراض أو سرطانات أو فيروسات أو 
التهابـــات خطيرة يمكـــن أن ُتنقل في 

المستقبل.
كمـــا أن هنالك بعض الفحوصات التي 
يتـــم إجراؤها، قبل نقل العضو؛ للتأكد 
مـــن أن المتوفى دماغيـــًا خاٍل من كل 

هذه األمراض.
هل هنالك فئات سنية مفضلة  «

للمتبرع؟ ومن األكثر برأيك تبرعًا 
الرجال أم النساء؟

الســـن لـــه دور مهـــم بذلـــك، فـــإذا كان 
العمـــر ما بيـــن الـ20 والــــ45 عامًا، فهذا 
عمـــر جيـــد بالنســـبة للمتبرعيـــن، وكل 
مـــا زاد العمـــر، تقـــل كفـــاءة األعضـــاء 

بالطبيعة وليس باألمراض.
وعندما يقل العمر، ســـتكون األعضاء 
ســـتكون  فإنـــه  تقنيـــًا  ولكـــن  جيـــدة، 
هنالـــك معضلة خفيفة في اســـتئصال 
اآلن  ويمكـــن  وزراعتهـــا،  األعضـــاء 

وبوجود الخبراء التغلب عليها.
هل هنالك إحصائيات خليجية  «

أو سعودية لعدد المتبرعين 
والمستفيدين، وعدد الذين توفوا 

بسبب عدم وفرة األعضاء؟

هنالـــك إحصـــاءات ســـنوية تصدر عن 
لزراعـــة األعضـــاء،  الســـعودي  المركـــز 
ويمكـــن زيـــارة موقعهـــم اإللكترونـــي 
لاطـــاع عليهـــا، كمـــا تصـــدر الكويت 

أيضًا برنامجها واإلمارات كذلك.
وأعـــداد المتوفين بســـبب عـــدم وفرة 
األعضاء كبيرة جدًا، وبنحو نســـبة 90 
% منهـــم، حيث ال يتوافـــر العضو لهم 

عند االحتياج، وهو أمر مؤسف جدًا.
ل برأيك التبرع باألعضاء  « هل تحوَّ

إلى تجارة مربحة؟ وِبَم تنصح بهذا 
الشأن؟

تجـــارة األعضاء مرفوضة دوليـــًا وعالميًا، 
التبـــرع  لتجـــارة  كبيـــرة  محاربـــة  وفـــي 
باألعضاء، ومن ضمنها ما ورد في معاهدة 

إسطنبول لمحاربة التبرع األعضاء.
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتؤكـــد 
برامجهـــا أهميـــة أن تعتمـــد الـــدول علـــى 
أنفســـها فـــي الزراعـــة وأال تلجـــأ لآلخرين، 
وألن هـــذه التجارة من شـــأنها أن تدمر أي 

برامج رسمية لزراعة األعضاء.
وتســـتحوذ هـــذه التجـــارة غيـــر الشـــرعية 
دوليًا على نسبة 10 % من عمليات زراعة 
األعضاء والتـــي تتم بالخفاء، وفي أماكن 

غير مؤهلة للزراعة.

ين دماغيًا يلغي مراكز غسيل الكلى استغالل أعضاء المتوفَّ
جهود خليجية مطلوبة لتحريك برامج زراعة األعضاء... فيصل شاهين الشريك في “حياة جديدة”:

النحال البحريني مصطفى جواد
عسل بحريني )أرشيفية( 

local@albiladpress.com
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إبراهيم النهام

إلدخال برامج التبرع في األعضاء 
وأهميتها بالبرامج الدراسية

العمر المفضل للتبرع ما بين 
الـ20 والـ45

وجود زراعة األعضاء بأي دولة 
يمنحها كفاءة صحية عالية

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسولإبراهيم النهام

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/502720032813.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://albiladpress.com/news/2022/5027/bahrain/767775.html
https://albiladpress.com/news/2022/5027/bahrain/767725.html



