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محميد احملميد

في مارس 2012 كشف تقرير البالغ الوطني 
ــانـــي لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن التـــفـــاقـــيـــة األمــــم  ــثـ الـ
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، عن أن تحاليل 
)الغمر( لألعوام 2050 حتى 2100، أظهرت أن ما 
الكلية  المساحة  من  المائة  في   11 على  يزيد 
عام  بحلول  ستفقد  البحرين  مملكة  ألراضـــي 
متر في مستوى   0,3 زيــادة  بسبب  وذلــك   ،2050

ارتفاع سطح البحر.
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الـــــذي نــشــر فـــي اإلعــــالم 
ــة الــمــحــلــيــة -آنــــــــــذاك- فـــــإن »مـــيـــاه  ــافـ والـــصـــحـ
مــربــعــًا من  كــيــلــومــتــرًا   18 نــحــو  الــبــحــر ستغمر 
ما  تشكل  والتي  والصناعية،  المبنية  األراضــي 
يــزيــد عــلــى 7 فـــي الــمــائــة مـــن الــمــســاحــة الــتــي 
المناخية  التغيرات  أن  كما  للغمر،  ستتعرض 
المستقبلية ستأتي بتأثيرات عكسية على عدد 

من القطاعات والنظم ووسائل العيش«.
الوطني  الــبــالغ  أصــــدرت  الــبــحــريــن  مملكة 
في  والثاني   ،2005 عام  في  المناخ  لتغير  األول 
وجميع   ..2021 عـــام  فـــي  والــثــالــث   ،2012 عـــام 
إدراج تغير  أهــمــيــة  تــؤكــد  كــانــت  الــبــالغــات  تــلــك 
ــي الــخــطــط والـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة  الـــمـــنـــاخ فـ
لمملكة البحرين، وضرورة التكاتف بين جميع 
في  والخاصة  واالهلية  الحكومية  المؤسسات 
ســبــيــل الــحــد مـــن تــأثــيــرات تــغــيــر الــمــنــاخ على 

البالد.
من هنا تأتي الحاجة القصوى إلى تدشين 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
البحرين، كقضية ملحة وحيوية للمستقبل، في 
الدولية  التوجهات  الوطنية لدعم  الجهود  ظل 
من أجل مواجهة التحديات المقبلة، واستمرار 
الوفاء بااللتزامات الدولية تجاه الحفاظ على 

البيئة ومواردها. 
ورعــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الملك  جاللة 
أهمية  إلـــى  الــســامــي،  الملكي  فــي خــطــابــه  دعـــا 
واألزمة  البيئية  التحديات  مع  التعامل  تطوير 
بلوغ  أجـــل  مــن  كــوكــبــنــا،  تــطــول  الــتــي  المناخية 

ــو ولـــي  ــمـ ــة.. وسـ ــتـــدامـ ــمـــسـ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـ
أعلن  الــوزراء حفظه اهلل،  رئيس مجلس  العهد 
استهداف مملكة البحرين الوصول إلى »الحياد 
الصفري« من االنبعاثات الكربونية بحلول عام 
تــطــويــر  فـــي  الــحــكــومــة  جــهــود  بــجــانــب  2060م، 
هذا  البيئية،  والتشريعات  والبرامج  المشاريع 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة مــن سمو 
الممثل  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ 
الــجــاللــة الملك  الــشــخــصــي لــحــضــرة صــاحــب 

المفدى رئيس المجلس األعلى للبيئة.
مثال،  الوطنية  التشجير  فإن حملة  لذلك 
تأتي في هذا السياق الحيوي، من أجل مواجهة 
ومن  ــارزا،  بــ تحديا  بــاعــتــبــاره  الــمــنــاخــي،  التغير 
ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة لــلــتــوجــهــات الــدولــيــة، 
ولــيــس فــقــط إلظــهــار الــمــظــاهــر الــجــمــالــيــة في 

الشوارع واألماكن.
في نوفمبر القادم تستضيف جمهورية مصر 
الــدول  بعض  تشهد  كما  العالمية،  المناخ  قمة 
المناخي،  للتغير  خاصة  وزارة  أو  هيئة  إنــشــاء 
ولربما كانت األخبار المتداولة عن موت أعداد 
كبيرة في الدول األوروبية، جراء ارتفاع الحرارة 
المناخي،  التغير  وتداعيات  على مخاطر  دليل 
والــتــي يــواجــهــهــا الــمــواطــن الــعــربــي بــشــيء من 
المواطن  يتحمل  كيف  فــي  والــمــقــارنــة،  التندر 
الــحــرارة  درجـــة  والخليجي خــصــوصــا،  الــعــربــي، 
»50«، ويتكيف معها، وكيف أن اإلنسان األوروبي 

ال يتحمل درجة الحرارة »40« ويموت بسببها.
لندوات  فكريا  ترفا  ليس  المناخي  التغير 
الــنــخــبــة والـــعـــلـــمـــاء، وال »بــرســتــيــج«  فـــئـــة مــــن 
عادية  وال قضية  الــدول،  بين  به  نتفاخر  إداري 
اليوم  أصــبــح  ولكنه  مجالس،  وحــديــث  بسيطة 
رأي عام دولي، وتوجه عالمي حضاري..  قضية 
تدشين  أهمية  تأتي  غــيــره..  ولكثير  كله  لذلك 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
الــبــحــريــن، وبـــاإلمـــكـــان االســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 

الدول واستراتيجياتها في هذا الشأن. 

malmahmeed7@gmail.com

اال�ستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
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شــــــــارك الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
خاصة  وبــدعــوة  الفضاء  لعلوم 
مـــــــن مــــجــــلــــس الــــمــــعــــلــــومــــات 
للواليات  الوطنية  الجغرافية 
ورشــة  فــي  األمريكية  المتحدة 
المجلس  نظمها  الــتــي  العمل 
وشارك فيها قرابة 120 مشاركا 
ومؤسسات  من جهات حكومية 
البنى  مجاالت  في  متخصصة 

التحتية.
أفــاد  الهيئة  مشاركة  حــول 
الـــدكـــتـــور الــعــســيــري: الــتــوأمــة 
الـــرقـــمـــيـــة هــــي نــــمــــاذج مــرئــيــة 
ألجــــســــام الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، 
ــرز ألول مــرة  بـ ــذا الــمــفــهــوم  وهــ
وقـــد  ــا،  ــ ــاًمـ ــ عـ قـــبـــل حــــوالــــي 20 
ركــــــزت الــتــطــبــيــقــات الــمــبــكــرة 
عـــلـــى الــتــصــنــيــع. عـــلـــى ســبــيــل 
تتجه  الرغبة  كانت  إذا  المثال 
ــاث، يـــوفـــر  ــ ــفـ ــ ــرك نـ ــحــ لـــبـــنـــاء مــ
مرئًيا  نموذًجا  الرقمي  الــتــوأم 
ــل بــــــــه، حــــيــــث يــمــكــنــك  ــمـ ــعـ ــلـ لـ
ــار  ــبـ ــتـ تــصــمــيــم الــــمــــحــــرك واخـ

حسابات  أي  وإجــــراء  التحمل 
المال  بــذل  تريدها قبل  أخــرى 
الشيء  لبناء  والــوقــت  والجهد 

الحقيقي.
مع مرور الوقت أصبح من 
الــحــكــمــة االســتــعــانــة بــالــتــوأمــة 
الحضرية  اإلدارة  في  الرقمية 
بعمل  القيام  مــن  تمكن  والــتــي 
لبناء  التخطيط  عــنــد  أفــضــل 
المدن وتوفير المساكن وتوزيع 
ــات كــالــمــســتــشــفــيــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والــمــدارس ومــواقــف الــســيــارات 
والنقل العام ومحطات الطاقة 
الطوارئ  وخــدمــات  الكهربائية 
التقنية  هــذه  الكثير.  وغــيــرهــا 
تـــمـــنـــح الــــمــــدن مــــرونــــة كــبــيــرة 
وتساعد على توسعها مستقبال 

بشكل اقتصادي.
قدمت  العسيري:  وأضـــاف 
مجموعة  حول  تعريفا  الورشة 
من التقنيات التي تستخدم في 
عمليات التوأمة الرقمية مؤكدة 
الــصــنــاعــيــة  ــار  األقــــمــ دور  عــلــى 
والتقنيات الفضائية في توفير 
مـــراقـــبـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــدن مــن 

مرحلة التصميم حتى ما بعد 
تتيح  وكيف  التشغيل،  مرحلة 
تقليص  الــفــضــائــيــة  الــتــقــنــيــات 
التكاليف ورفع مستويات جودة 
على  المحافظة  مع  الخدمات 
تعد  الــتــي  الفضائية  البيانات 
من أهم كنوز الثروة الصناعية 
الرابعة والتي قد تدر في حال 
مالية  عوائد  استغاللها  حسن 
تكون  أن  المتوقع  ومن  طائلة، 
أحد روافد اقتصاد المستقبل.

�لتو�أم�ة  هيئ�ة �لف�ش�اء ت�ش�ارك ف�ي ور�ش�ة كي�ف تعم�ل 

�لرقمية على جعل �لدول و�لمدن �أكثر ��شتد�مة ومرونة

} د. محمد العسيري.

التنفيذي  الرئيس  اعتمد 
ــبــــحــــريــــن الــتــقــنــيــة  لـــكـــلـــيـــة الــ
ــــن(  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ )بــــولــــيــــتــــكــــنــــك الـ
الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــوهـــان 
الموافق  األربعاء  أمس  صباح 
27 يوليو 2022م أسماء الدفعة 
للعام  المقبولين  مــن  الثانية 
األكاديمي 2022-2023م، حيث 
المتقدمين  الــطــلــبــة  بــإمــكــان 
القبول  نتيجة  على  االطـــالع 
اإللكتروني  الموقع  زيــارة  عبر 

للبوليتكنك.
ومــــن جــانــبــه، أشــــار مــديــر 
والـــتـــســـجـــيـــل  الــــقــــبــــول  إدارة 
إلـــى  ــال اهلل  ــ ــد مـ ــمـ الـــســـيـــد أحـ
ــال رســائــل عبر  أنــه قــد تــم إرسـ
إلى جميع  اإللكتروني  البريد 
الــمــتــقــدمــيــن مـــمـــن هــــم عــلــى 
قـــائـــمـــة االنــــتــــظــــار إلعــالمــهــم 
بقرار القبول من عدمه، ملفًتا 
إلى أن إدارة القبول والتسجيل 
من  أكــثــر  تلقت  بالبوليتكنك 
خـــالل  الـــتـــحـــاق  طـــلـــب   4500
فــتــرة تــقــديــم الــطــلــبــات. وأكــد 
تم  الطلبة  قــبــول  أن  اهلل  مــال 
بـــنـــاء عــلــى مــــدى اســتــيــفــائــهــم 
لشروط القبول في الكلية، في 
حين أن تسكينهم في البرامج 
تم  البوليتكنك  تقدمها  التي 

بناء على رغبة الطالب ومدى 
تــوافــر الــمــقــاعــد الــشــاغــرة في 

التخصص المرغوب فيه.
ووجـــــــه الـــســـيـــد مــــــال اهلل 
الطلبة المقبولين في الدفعة 
بتثبيت  المبادرة  إلــى  الثانية 
الــدخــول  عبر  وذلـــك  قبولهم، 
إلــى الــرابــط الــذي تــم إرساله 
عــبــر الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي أو 
ــى صــفــحــة  ــ ــر الـــــدخـــــول إلــ ــبـ عـ
تــثــبــيــت الـــقـــبـــول فـــي الــمــوقــع 
ــي لــلــكــلــيــة، خـــالل  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الــفــتــرة مـــن 27 يــولــيــو إلـــى 1 
أغسطس 2022، حيث ستكون 
خدمة تثبيت القبول مفتوحة 

الخاصة  التثبيت  فترة  طــوال 
بالدفعة الثانية. أما المرحلة 
رسالة  بــإرســال  فتبدأ  الثانية 
ــيــــد بـــقـــبـــول  إلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــفــ
الطلب، وبضرورة التثبيت عن 
الدراسية  الــرســوم  دفــع  طريق 
غير  بــحــريــنــًيــا  ديــــنــــاًرا   120(
موعد  في  لالسترجاع(  قابلة 
يتم  مــدة معينة ســوف  أقصاه 
البريد  رســالــة  فــي  تــحــديــدهــا 
أنه  على  مــشــدًدا  اإللكتروني. 
فــي حــال عــدم اتــمــام إجـــراءات 
ــي الــفــتــرة  ــول فــ ــبـ ــقـ تــثــبــيــت الـ
العرض  يعد  ســوف  الــمــحــددة 

ملغًيا.
ــيـــاق ذاتـــــــه، نــبــه  ــي الـــسـ ــ وفـ
دون  الطلبة  اهلل  مـــال  الــســيــد 
إلــــــى ضــــــرورة  ــا  ــ ــاًمـ ــ عـ ــــن 18  سـ
رفـــــع نــســخــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
الـــبـــطـــاقـــة  أو  الــــســــفــــر  جــــــــواز 
األمــر،  بولي  الخاصة  الذكية 
وبــــذلــــك ســيــتــم اعـــتـــبـــار ولـــي 
ــا عـــلـــى جــمــيــع  ــًقــ األمــــــر مــــوافــ
ــام. مــلــفــًتــا  ــ ــكـ ــ ــشــــروط واألحـ الــ
سيكون  القبول  فريق  أن  إلــى 
ــى أتــــــم االســــتــــعــــداد لــلــرد  ــلـ عـ
عبر  الطلبة  استفسارات  على 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــتــالــي: 
 .Admissions@polytechnic.bh

�لثاني��ة �لدفع��ة  �أ�ش��ماء  تعل��ن  �لبوليتكن��ك 

2022-2023م   ل��ع��ام  �ل��م��ق��ب��ول��ي��ن  م���ن 

} أحمد مال اهلل.

العالم  دول  البحرين؛  في مملكة  الصحة  وزارة  ُتشارك 
الذي ُيصادف 28  الكبد  العالمي اللتهاب  باليوم  االحتفال 
يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف زيادة وعي الناس في جميع 
الدولي  التعاون  على  وللتأكيد  المرض  بهذا  العالم  أنحاء 

من أجل التعاطي معه بالصورة المناسبة. 
ــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي اللـــتـــهـــاب الــكــبــد  ــفـ ــتـ ويـــأتـــي االحـ
هـــذا الــعــام تــحــت شــعــار »تــقــريــب رعــايــة الــتــهــاب الــكــبــد من 
المجتمعات«، حيث ُتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء 
هذا العام على الحاجة إلى تقريب رعاية التهاب الكبد من 
من  الــنــاس  يتمكن  حتى  والمجتمعات  الصحية  الــمــرافــق 
الوصول بشكل أفضل إلى العالج والرعاية، بغض النظر عن 

نوع التهاب الكبد الذي قد يصابون به.
والــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
وهناك خمسة  الكبد،  المسببة اللتهاب  المعدية  األمراض 
 A، B، C، D - أنواع رئيسية من فيروسات التهاب الكبد هي

و E – وهي تؤثر على مئات الماليين من الناس في جميع 
عـــادة - عن   -  E و   A الكبد  الــتــهــاب  الــعــالــم، وينجم  أنــحــاء 
تناول طعام أو ماء ملوث، أما التهاب الكبد B وC وD فعادة 
ما ينتقل عند دخول سوائل من جسم مصاب إلى جسم آخر 
سليم. ومن الطرق الشائعة النتقال هذه الفيروسات تلقي 
باستخدام  الطبية  ــراءات  واإلجــ مشتقاته،  أو  الملوث  الــدم 
معدات ملوثة، وبالنسبة اللتهاب الكبد B يتم االنتقال من 
األم إلــى طفلها أثناء الـــوالدة، ومــن أحــد أفــراد األســرة إلى 
الطفل، وكذلك عن طريق االتصال الجنسي، كما يمكن أن 

يكون التهاب الكبد حادًا أو مزمنًا.
وُيعتبر معدل اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي في مملكة 
الــبــحــريــن منخفض بــصــورة عــامــة، وذلــــك بــســبــب الــجــهــود 
على  المملكة  بها  قامت  التي  الفيروس  لمكافحة  الوطنية 
جميع األصعدة؛ والتي يأتي على رأسها إدخال التطعيمات 
اللتهاب الكبد الوبائي B، ضمن جدول التطعيمات الروتيني 

A منذ عام 2004،  الوبائي  الكبد  والتهاب  العام 1991،  منذ 
باإلضافة إلى الفحص الروتيني الدقيق للمتبرعين بالدم 
البحرين في  الفيروسات، فضاًل عن جهود مملكة  عن هذه 
ما  B في فحص  الوبائي  الكبد  التهاب  المبكر عن  الكشف 
قبل الزواج وفحص الحوامل وفحص التهاب الكبد C، لذوي 
الخطورة لإلصابة بالمرض من كلتا الفئتين، كما حرصت 
مملكة البحرين على توفير الفحوصات المخبرية للكشف 
عــن تــلــك الــفــيــروســات بــتــقــنــيــات ذات جــــودة عــالــيــة وتــوفــيــر 

العالجات الالزمة. 
ولـــقـــد الـــتـــزمـــت الــبــحــريــن بـــــاإلرشـــــادات والــتــوجــيــهــات 
للتعاطي  العالمية  الصحة  منظمة  من  الــصــادرة  الصحية 
مع هذا المرض، كما تم توفير الخدمات الصحية المجانية 
مع سهولة الوصول لها من خالل الرعاية الصحية األولية 
والثانوية، فضاًل عن توفير التثقيف الصحي الالزم للجمهور 

حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه والتعاطي معه.

�ل�شح�ة ُت�ش�ارك دول �لعال�م �الحتف�ال بالي�وم �لعالم�ي اللته�اب �لكبد

مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  أكــد 
أمناء الجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل 
الحواج أهمية اكتساب الطلبة الجامعيين 
االطالع  عبر  الميدانية  العلمية  للخبرات 
ــم والــتــفــاعــل اإليــجــابــي  عــلــى تــجــارب األمــ
معها واالستفادة منها، مشيدا بزيارة وفد 
من طلبة ماجستير إدارة األعمال للمملكة 
العلمية  فعاليات  في  للمشاركة  المتحدة 
ــيــــة لــلــمــاجــســتــيــر الــتــي  الــصــيــفــيــة الــــدولــ
البريطانية  بــرادفــورد  جامعة  استضافتها 
واعتزازه   فخره  عن  الحواج  وعبر  مؤخرا. 
بمشاركة وإنجازات طالب الجامعة مقدما 
تهانيه وشكره لهم على تمثيلهم الجامعة 

األهلية ومملكة البحرين خير تمثيل.
ــالـــدور والــجــهــد الـــذي  ــوه الـــحـــواج بـ ونــ
التعاون  في  األهلية  الجامعة  به  تضطلع 

ــابـــي مـــع أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة  االيـــجـ
للتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها في 
مجاالت االقتصاد وريادة األعمال، مشيدا 
بــمــشــاركــة طــلــبــة الــجــامــعــة األهــلــيــة للعام 
علمية  فعاليات  فــي  الــتــوالــي  على  الثالث 
تــحــتــضــنــهــا جـــامـــعـــة بـــــرادفـــــورد وتــتــضــمــن 
وفــــودا طــالبــيــة وبــحــثــيــة مــن أكــثــر مــن 50 
الجامعة  العالم، حيث تحرص  دولة حول 
والمعنوي  المالي  الدعم  كل  تقديم  على 
ــذا الـــحـــدث  ــ لــطــلــبــتــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هــ
والثقافية  العلمية  األحــداث  من  والعديد 
يتفق  بما  وقدراتهم  إلمكانياتهم  المعززة 
العالي  التعليم  مجلس  استراتيجيات  مع 
األهلية  الجامعة  وخطط  العامة  وأمانته 

في هذا االتجاه.
ــــج  ــرامـ ــ ــن طـــــــــالب بـ ــ ــ وشـــــــــــــارك وفـــــــــد مـ

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــة األهــ ــعـ ــامـ ــجـ ــالـ ــيـــر بـ ــتـ الـــمـــاجـــسـ
الــفــعــالــيــات الــعــلــمــيــة الــصــيــفــيــة الــدولــيــة 
لــلــمــاجــســتــيــر الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا جــامــعــة 
لمناقشة  مـــؤخـــرا  الــبــريــطــانــيــة  ــورد  ــرادفــ بــ
وريادة  بالقيادة  المتعلقة  التحديات  وحل 
فــي مجال األعمال  واالســتــدامــة  األعــمــال 
ــري، حـــيـــث احــتــضــنــت  ــ ــدائــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ واالقــ
الفعاليات استقطب هذا الحدث مجموعة 
ــن  ــيـ ــيـ ــدولـ الـ األعــــــمــــــال  إدارة  ــة  ــبـ ــلـ طـ مـــــن 
ــن عــــدة جـــامـــعـــات ورؤســـــاء  الــمــرشــحــيــن مـ
تـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن مــتــحــدثــيــن 
الجامعة  مثل  فيما  وأكاديميين،  وباحثين 
األهلية 4 من طلبة ماجستير إدارة األعمال 
وسارة  علي،  منصور  وهــم: محمود محمد 
إبـــراهـــيـــم عــلــي مــحــســن، وابـــتـــســـام محمد 
جعفر سلمان، وفوزية يوسف عبداهلل زينل.

وقد فاز الطالب محمود منصور لفوزه 
ضمن   Change Maker  IMSS2022 بجائزة 
الفعاليات العلمية الصيفية الدولية، فيما 
حصل بقية الطلبة من أعضاء الوفد على 
لفاعليتهم وإيجابيتهم  والتقدير  اإلشــادة 
 4 استمرت  التي  المدرسة  فعاليات  طــوال 

أيام.
الــدولــيــة  الــعــالقــات  إدارة  أتــاحــت  وقـــد 
إدارة  ماجستير  لطلبة  األهلية  بالجامعة 
ــي هـــذا  ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــرصـ ــفـ ــال الـ ــ ــمـ ــ األعـ
الــصــلــة  الــقــضــايــا ذات  الـــحـــدث ومــنــاقــشــة 
وأكاديميين  محترفين  مــع  واالســتــكــشــاف 
ــم، فــــضــــاًل عــن  ــالــ ــعــ مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ
الــمــســاهــمــة فـــي تــقــديــم حـــلـــول لـــدراســـات 
التحديات  ومواجهة  عليهم  ُعرضت  حالة 

وتحديد مناطق الضعف فيها.

طلب�ة �الأهلي�ة ي�ش�اركون ف�ي �لفعالي�ات �لعلمي�ة �لدولية ف�ي بريطانيا

} جانب من الفعالية.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد اهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
من  الفترة  خــالل  يقام  للصحة، 
»مؤتمر  الــقــادم  سبتمبر   29-27
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية« في نسخته 
الهيئة  تنظمه  والــــذي  الــثــانــيــة، 
ــات رعـــايـــة  ــ ــدمــ ــ تـــحـــت شــــعــــار »خــ

صحية آمنة وعالية الجودة«.
الشيخ  طبيب  الفريق  وأكـــد 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  مــحــمــد 
أهــمــيــة هـــذا الــمــؤتــمــر فــي تــبــادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــيــــن جــمــيــع 
الــمــمــارســيــن فــي قــطــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 
مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  من  الكثير  حول 
الصلة بالقطاع الصحي، بما في 

ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
ــلــــك الـــــمـــــجـــــاالت، وبـــحـــث  فـــــي تــ
في  والخبرات  المعلومات  تبادل 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بـــمـــا فــيــهــا 
ــب الــصــحــي،  ــدريــ ــتــ الــتــعــلــيــم والــ
ــبـــحـــوث الــصــحــيــة والــطــبــيــة،  والـ
واالســتــثــمــار الــصــحــي، وحــمــايــة 
الـــبـــيـــانـــات فـــي مـــجـــاالت الــطــب، 
من  ذلك  وغير  العامة،  والصحة 

المجاالت.
وأشار إلى أن المؤتمر منصة 
الخدمات  مقدمي  للقاء  مواتية 
مــجــاالت  فــي  والــطــبــيــة  الصحية 
مــخــتــلــفــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
المجلس األعلى  مستجدات دور 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي وضـــــــع ومـــتـــابـــعـــة 
تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
بما  بالكامل  الصحية  الخدمات 

ــة الــبــحــريــن  ــ يــجــســد أهـــــداف رؤيـ
ويـــتـــســـق   ،2030 ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــامــــج الـــحـــكـــومـــة،  ــع بــــرنــ ــ ذلــــــك مـ
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــب الـ ــ ــواكـ ــ ويـ

تحسين جودة  لمواصلة  الرامية 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
ــيــــن واســــتــــدامــــتــــهــــا،  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــج الــضــمــان 
يمثل  والـــذي  الــوطــنــي،  الصحي 
أحـــد الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 
لـــتـــحـــســـيـــن جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
والمقيمين في مملكة البحرين.

ويـــــهـــــدف  »مــــؤتــــمــــر الــهــيــئــة 
ــة لــــتــــنــــظــــيــــم الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
تعزيز  إلى  الصحية«  والخدمات 
التواصل بين جميع الممارسين 
بتقديم  والمهتمين  الصحيين 
ــايـــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات  الـــرعـ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــيــــة ومـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة  الــــدوائــ
ــى  ــمـــرضـ الـــصـــحـــيـــة وســـــالمـــــة الـ
والـــمـــدربـــيـــن  الــطــبــيــيــن وخــبــراء 

والعالم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
لتبادل األفكار حول تنفيذ وإدارة 
الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة، إضـــافـــة إلــى 
جــــذب كـــبـــار الــمــتــخــصــصــيــن في 
البحرين  مــن  الصحية  الــرعــايــة 
الــتــعــاون  ومــنــطــقــة دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي وخـــارجـــهـــا، مـــن أجــل 
ــن جــــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات  ــيــ ــســ ــحــ تــ
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ويـــقـــام بـــالـــتـــوازي مــعــه مــعــرضــا 
يــقــدم خـــدمـــات ومــنــتــجــات عـــددا 

من الجهات المشاركة.
نسخته  في  المؤتمر  وينظم 
الثانية مركز »بي دي إيه لتنظيم 
الــمــؤتــمــرات والـــمـــعـــارض« بــدعــم 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة 
الــحــكــومــيــة، والـــقـــطـــاع الــخــاص 
صلة  ذات  المهنية  والــجــمــعــيــات 

بالقطاع الصحي.

برعاية رئي�س »الأعلى لل�صحة«

�نط�اق موؤتم�ر �لهيئ�ة �لوطنية لتنظي�م �لمهن �ل�شحية 27 �ش�بتمبر

} رئيس األعلى للصحة.

أمين  إبراهيم  العميد طبيب هيثم  أّكد 
رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة 
ورئــيــس  التخصصي  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
القلبية  الجلطات  لعالج  الوطني  البرنامج 
على  حّريصة  البحرين  مملكة  بــأن  الــحــادة 
تهـدف  التي  ــراءات  اإلجــ مـن  العديـد  اتــخــاذ 
إلى الحفـاظ علـى الصحـة العامـة ومواصلة 
تعزيز القطاع الصحي عبر تطوير خدماته 

وتعزيز كفاءته.
أمانة«  »قلبك  حملة  إطــالق  إّن  وقـــال:   
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
القلب والتي  بــأمــراض  والــحــّد من اإلصــابــة 
الصحية  والمشاكل  األمــراض  تشمل جميع 
ومن  الدموية،  واألوعية  القلب  تصيب  التي 
التاجي،  الشريان  مــرض  ذلــك  على  األمثلة 
واألمراض التي تؤثر في نظم القلب وتعرف 
القلب  وأمــراض  القلب«،  كهرباء  »باضطراب 
الــخــلــقــيــة الـــتـــي تـــصـــاحـــب الـــشـــخـــص مــنــذ 
باإلضافة  الــقــلــب،  واعــتــالل عضلة  الــــوالدة، 
ــر فــــي صــمــامــات  ــؤثـ ــي تـ ــتـ ــى األمــــــــراض الـ ــ إلـ
القلب، مؤكدًا بأّنه سيتم التركيز على مرض 
الشريان التاجي والجلطة القلبية حيث ُتعّد 
األكثر شيوعًا بين الناس والمسبب الرئيسي 

للوفاة حول العالم.
إبراهيم  هيثم  طبيب  العميد  وأضــاف   
أمين أن مرض الشريان التاجي يحدث بسبب 
تضّيق أو انسداد الشرايين التاجية، وبمرور 

الكوليسترول  ترسبات  تراكم  يــؤدي  الــوقــت، 
والتي  »اللويحات«،  بـ  ُيسّمى  ما  تكوين  إلــى 
ق مما يؤدي إلى تشّكل جلطة  ُيمكن أن تتمزَّ
ق. وفــي حــال كانت  دمــويــة فــي مــوقــع الــتــمــزُّ
تدفق  تمنع  أن  يمكن  فإنها  كبيرة،  الجلطة 
ــدم عــبــر الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، ويــنــتــج عن  الــ
ذلك تلف في عضلة القلب )احتشاء عضلة 
القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات خطيرة قد 

تؤدي إلى الوفاة.

 وأشار العميد طبيب هيثم إبراهيم أمين 
إلى أن العوامل المرتبطة باإلصابة بأمراض 
القلب تنقسم إلى عوامل ال يمكن السيطرة 
م في السن، ووجود تاريخ  عليها مثل: التقدُّ
والجنس  القلب،  أمــراض  مع  للعائلة  طبي 
ــًا- أكـــثـــر عــرضــة  ــومـ ــمـ حــيــث ان الــــرجــــال -عـ
ساء.  بالنِّ مقارنًة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة 
عليها،  السيطرة  يمكن  الــتــي  الــعــوامــل  أّمـــا 
فإنها تشمل: اإلصابة بداء السكري، وارتفاع 
الكوليسترول،  مستوى  وزيـــادة  م،  الـــدَّ ضغط 
إلى  باإلضافة  أنــواعــه،  بمختلف  والتدخين 
الــوزن  زيـــادة  الــريــاضــة،  أو عــدم ممارسة  قلة 

منة، واتباع نظام غذائي غير صحي. والسُّ
القلبية  الــجــلــطــة  أعـــــراض  ــأن  بــ ونـــــّوه   
يعرف  ما  )أو  الصدر  بألم  اإلحساس  تشمل 
بــالــخــنــاق الـــصـــدري( ويــحــدث فــي منتصف 
الــصــدر أو الــجــانــب األيــســر مــنــه، وقــد يكون 
ويستمر  عاطفي،  أو  بدني  بإجهاد  مسبوقًا 
هــذا األلـــم بـــاالزديـــاد فــي حــدتــه حتى يصل 
إلــــى ذروتـــــه فـــي غـــضـــون نــصــف ســـاعـــة، وقــد 
يــصــاحــب ألـــم الــصــدر اإلحــســاس بــاإلرهــاق، 
الــتــعــرق  أو  الــغــثــيــان  أو  الــتــنــفــس،  أو ضــيــق 
المرضى  على  يتوجب  حيث  الــخــفــقــان،  أو 
الذين يشعرون بهذه األعراض االتصال على 
أو  أقرب مركز صحي  إلى  التوجه  أو   ،)999(

قسم للطوارئ.
هيثم  العميد طبيب  أكــد  الختام  وفــي   

إبراهيم أمين على أنه يمكن تجّنب العديد 
من أمراض القلب باتباع نمط حياة صحي 
وتجّنب عوامل الخطر، كما دعا إلى االلتزام 
ــرورة الــتــحــّكــم في  ــ بــأهــم الــنــصــائــح وهـــي ضـ
الشخص مصابا  كان  إن  المزمنة  األمــراض 
ــاع ضــغــط الـــدم  ــفــ ــداء الــســكــري وارتــ ــ ــا، كـ ــهـ ًبـ
ومــســتــوى الــكــولــيــســتــرول. وكـــذلـــك اإلقــــالع 
عـــن الــتــدخــيــن بــكــافــة أنــــواعــــه، والــحــفــاظ 
عــلــى مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي. بــاإلضــافــة 
والتقليل  صــحــي،  وزن  عــلــى  الــحــفــاظ  إلـــى 
مـــن الـــتـــوّتـــر والـــقـــلـــق، واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
بالخضروات  وغني  والــدهــون  األمـــالح  قليل 
والــفــواكــه والــحــبــوب الــكــامــلــة، حــيــث أثبتت 
الدراسات أن الوقاية خير من العالج، لذلك 
لتغيير  جــديــدة  بــدايــة  هــذه  أن نجعل  يجب 
تهدف  صحية  حياتية  أنــمــاط  نحو  جـــذري 

إلى الحفاظ على قلب سليم.
ُيشار إلى أّن أمراض القلب ُتعّد السبب 
ــالـــم، وبــحــســب  ــعـ الــرئــيــســي لـــلـــوفـــاة حــــول الـ
الصحة  منظمة  عن  الــصــادرة  اإلحصائيات 
نسبة  رت  ُقــدِّ فقد   ،2016 العام  في  العالمية 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن أمــــراض الــقــلــب في 
العالم بما ُيقارب 17.9 مليون حالة، ويعادل 
ــيـــات فـــي ذلــك  ذلـــــــك31% مـــن مــجــمــوع الـــوفـ
مليون حالة   17.9 أصل  85% من  وأن  العام، 
والجلطة  القلبية  الجلطة  عن  ناجمة  وفــاة 

الدماغية. 

حملة »قلبك اأمانة« تعزز التوعية باأمرا�س القلب

رئي��ص ق�ش�م �لقل�ب بمرك�ز محم�د ب�ن خليف�ة يوؤك�د حر��ص �لمملك�ة 

�إل�ى �لحف�اظ عل�ى �ل�شح�ة �لعام�ة عل�ى �تخ�اذ �الإج�ر�ء�ت �لهادف�ة 

} العميد طبيب هيثم إبراهيم.
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األوقــــــــــــاف  إدارة  عــــــقــــــدت 
ــنـــوي  ــاء الـــسـ ــقــ ــلــ الـــجـــعـــفـــريـــة الــ
ــم والــــحــــســــيــــنــــيــــات مــن  ــآتــ ــمــ ــلــ لــ
ــات مـــمـــلـــكـــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــع مـ ــيــ ــمــ جــ
ــاء الـــثـــاثـــاء فــي  الـــبـــحـــريـــن مـــسـ
ــيــــوزنــــس بـــحـــضـــور  قــــاعــــة نــــيــــوســ
الــمــآتــم  نــحــو 300 مـــشـــارك مـــن 
المواكب  ومنسقي  والحسينيات 
ــهـــات  ــة مـــمـــثـــلـــي الـــجـ ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ
ــدادًا لــمــوســم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
وكيل  1444هــــ بحضور  عــاشــوراء 
العدل والشؤون اإلسامية  وزارة 
واألوقاف القاضي عيسى سامي 
الصحة  وزارة  ووكـــيـــل  الــمــنــاعــي 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد خــلــيــفــة الــمــانــع 
الشمالية  المحافظة  ومحافظ 
ــن الــشــيــخ عــبــدالــحــســيــن  عــلــي بـ
العصفور والعميد إبراهيم سيف 
ــنــــجــــران مـــديـــر عـــــام مــديــريــة  الــ
ــة مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــرطـ ــ شـ
وعدد من كبار مسؤولي الجهات 

الرسمية ذات العاقة.
وفـــي مــســتــهــل الــلــقــاء، ثمن 
رئيس األوقاف الجعفرية يوسف 
التوجيهات  الــصــالــح  صــالــح  بــن 
ــاحــــب  ــضـــــرة صــ الــــــدائــــــمــــــة لـــــحـــ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عاهل الباد المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
ــايــــة الــشــعــائــر  بـــاالهـــتـــمـــام بــــرعــ
مــــوســــم  ــا  ــمــ ــيــ ســ ال  الـــــديـــــنـــــيـــــة، 
تقدمه  ما  دليل  وخير  عاشوراء، 
أجــهــزة الــدولــة ومــؤســســاتــهــا من 
ــاء هـــذه  ــيــ ــدود إلحــ ــحــ دعـــــم ال مــ
الــمــنــاســبــة ســنــويــًا عــلــى الــنــحــو 

األفضل.
ــوه الـــصـــالـــح بـــمـــا تــفــضــل  ــ ونــ
بـــه جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم في 
خـــتـــام مـــوســـم عـــــاشـــــوراء الـــعـــام 
الماضي، حيث أشاد فيه جالته 

ــقـــق مـــــن نــــجــــاح كــبــيــر  ــا تـــحـ بــــمــ
عــلــى جميع األصــعــدة  لــلــمــوســم 
ــات بـــــجـــــهـــــود كـــل  ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ والــ
المعنية  واألجـــهـــزة  الــمــؤســســات 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــهــــا  رأســ ــلـــى  وعـ
ومـــجـــلـــس األوقــــــــاف الــجــعــفــريــة 
ورؤساء المآتم واللجان المشرفة 
وجــهــود فـــرق الــعــمــل الــمــيــدانــيــة 
ــرًا لهم  ــاكــ مـــن الــمــتــطــوعــيــن، شــ
حــســن الــمــتــابــعــة ودقــــة وســاســة 
المسؤولة  ومواقفهم  التنظيم، 
ــيـــق الــتــعــلــيــمــات  ــبـ ــاع وتـــطـ ــبــ ــاتــ بــ
االحــتــرازيــة  والــخــطــط  الوقائية 
الصادرة  الصحية  واالشتراطات 
عن الفريق الوطني الطبي، من 

أجل سامة الجميع.
هــــذه  أّن  الـــــصـــــالـــــح  وأكــــــــــد 
نهجًا  تشكل  السامية  الكلمات 
جميعًا،  به  نعتز  ووسامًا  راسخًا 
وهــــــذه اإلشــــــــادة الــمــلــكــيــة تــأتــي 
تـــتـــويـــجـــًا لـــجـــهـــٍد صــــــادق وعــمــل 
جــمــيــع  ــن  ــ مــ ومــــشــــتــــرك  دؤوب 
الجهات رسمية وأهلية، حيث إن 
ما يميز عاشوراء البحرين دائمًا 
هو نهج الشراكة المجتمعية بين 

الــجــهــات الــرســمــيــة والــقــائــمــيــن 
عــلــى إحــيــاء الــمــنــاســبــة الــعــزيــزة 
وبـــيـــن عـــمـــوم أفـــــــراد الــمــجــتــمــع 

البحريني المعطاء.
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس األوقــــــــــاف 
تــقــديــره لجهود  الــجــعــفــريــة عــن 
ومــــــبــــــادرات الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
والفريق  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
ــلـــتـــصـــدي  الـــــوطـــــنـــــي الــــطــــبــــي لـ
ــيـــد-19(  لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـ
الشيخ  الــفــريــق طبيب   بــرئــاســة 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئـــــــيـــــــس الـــــمـــــجـــــلـــــس األعــــــلــــــى 
لـــلـــصـــحـــة، وبــــمــــشــــاركــــة جــمــيــع 
الصحة  وزارة  الـــوزارات، ال سيما 
الطبي  الــقــطــاع  منتسبي  وكــافــة 
لــــدورهــــم الــمــشــهــود فـــي حــمــايــة 
المواطنين  كــل  وســامــة  صــحــة 
جائحة  فترة  خــال  والمقيمين 
كورونا، والتي حظيت بإشادة من 

منظمة الصحة العالمية. 
وعــّبــر الــصــالــح عــن االرتــيــاح 
بـــعـــودة مــظــاهــر الــحــيــاة الــعــامــة 
»الــحــمــد  قــــائــــًا:       لطبيعتها 

العام  هــذا  علينا  مــّن  الـــذي  اهلل 
بــفــيــض كـــرمـــه وســــابــــغ رحــمــتــه 
كسابق  الطبيعية  الحياة  بعودة 
باإلجراءات  االلتزام  مع  عهدها 
يأتي عاشوراء  االحترازية، حيث 
هـــــــذا الـــــعـــــام بــــعــــد عــــامــــيــــن مــن 
الــجــائــحــة الـــتـــي ألـــقـــت بــآثــارهــا 
عــلــى مــخــتــلــف مظاهر  الــكــبــيــرة 
الحياة العامة ومنها المناسبات 

الدينية واالجتماعية«.
وثــــــمــــــن رئــــــيــــــس األوقــــــــــــاف 
الجعفرية، جهود وزارة الداخلية 
ومـــخـــتـــلـــف أجـــهـــزتـــهـــا بــــإشــــراٍف 
أول  الفريق  مــن  دؤوبـــة  ومتابعة 
آل  الشيخ راشد بن عبداهلل  ركن 
مشيدًا  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
المخلصة  الــوطــنــيــة  بــالــجــهــود 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ لــــــــلــــــــوزارة فــــــي الـ
االستقرار وتوفير األمن واألمان 
والمنجزات  المكتسبات  وحماية 
ــدور الــكــبــيــر الــذي  ــ الــوطــنــيــة، والـ
ــزة الــــــــــــوزارة فــي  ــ ــهـ ــ ــه أجـ ــ ــوم بـ ــقــ تــ
الــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي حفظ 

أمن وصحة وسامة الجميع.
كــــمــــا أعــــــــــرب عــــــن تــــقــــديــــره 

لجهود المجلس األعلى للشؤون 
ــة الـــشـــيـــخ  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ اإلســـــامـــــيـــــة بـ
عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
المستمرة  والمتابعة  خليفة  آل 
الــعــدل والــشــؤون  لـــدن وزارة  مــن 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــاف بـــإشـــراف 
مــن نــــواف بــن مــحــمــد الــمــعــاودة 
ومختلف  العبادة  دور  رعاية  في 
جهود  وكذلك  الدينية،  الشعائر 
والــزراعــة  البلديات  شـــؤون  وزارة 
ــل  وأجــــهــــزتــــهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وكــ

الهيئات الحكومية.
مــن جــانــبــه، أكــد وكــيــل وزارة 
ــــدل والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــعـ ــ الـ
واألوقاف القاضي عيسى سامي 
المناعي أّن الوزارة تدعم الجهود 
ــقــــوم مـــجـــلـــس األوقـــــــاف  ــتــــي يــ الــ
ومتابعة  تنسيق  مــن  الجعفرية 
ــات  ــهـ ــجـ ــع الـ ــيـ ــمـ حـــثـــيـــثـــة مـــــع جـ
الــرســمــيــة واألهــلــيــة والــقــائــمــيــن 
عــلــى الـــمـــآتـــم والــحــســيــنــيــات ال 
ســيــمــا االســــتــــعــــدادات الـــجـــاريـــة 
ــبـــل لــنــجــاح  ــسـ ــة الـ ــافــ لـــتـــوفـــيـــر كــ
ــوراء فــــي إطــــــار مــا  ــ ــاشـ ــ ــم عـ ــوسـ مـ
تمتاز به المملكة من مناخ يكفل 

النظام  وفـــق  الــديــنــيــة  الــحــريــات 
والقانون.

وزارة  ــيـــل  وكـ ــار  ــ أشــ وبـــــــــدوره، 
ولــيــد خليفة  الــدكــتــور  الــصــحــة 
الــصــحــة  »وزارة  أن  إلــــى  الــمــانــع 
ــا وزيـــــــــرة الــصــحــة  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد جـــواد 
المسؤولية  عــالــيــًا  تثمن  حــســن 
من  العالية  والــروح  المجتمعية 
الجميع  أظــهــره  الـــذي  االلـــتـــزام 
خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، مــشــددًا 
الـــوزارة على تقديم  على حــرص 
مناسبة  إلنــجــاح  يلزم  مــا  جميع 

عاشوراء«.
أشــار  مــتــصــل،  وعــلــى صعيد 
الشمالية  المحافظة  مــحــافــظ 
ــن الــشــيــخ عــبــدالــحــســيــن  عــلــي بـ
ــة رصـــد  ــيـ ــمـ ــى أهـ ــ الـــعـــصـــفـــور، إلــ
ومــتــابــعــة االحــتــيــاجــات األمــنــيــة 
ــوراء  ــاشــ ــة لـــمـــوســـم عــ ــيـ والـــخـــدمـ
الــــــــقــــــــادم، مـــــنـــــوهـــــًا بـــمـــواصـــلـــة 
االســــــتــــــعــــــدادات لـــلـــمـــوســـم بــمــا 
يحفظ الصحة والسامة العامة 
المجتمعية  الشراكة  خــال  مــن 
واستمرار التنسيق والتعاون بين 

الجميع.
ــد مـــديـــر عـــام  ــ مــــن جــهــتــه أكـ
ــة شــــــرطــــــة مـــحـــافـــظـــة  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ مــ
إبراهيم سيف  العميد  العاصمة 
الداخلية  وزارة  حــرص  النجران 
ركـــن  أول  ــق  الـــفـــريـ بـــتـــوجـــيـــهـــات 
بــــن عـــبـــد اهلل آل  ــد  ــ الـــشـــيـــخ راشــ
ــر الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــ خــلــيــفــة وزيـ
ــذه الــمــنــاســبــة بــشــكــل  ــ ــاء هـ ــيــ إحــ
ومواصلة  للجميع  وصحي  آمــن 
ــنـــجـــاحـــات الـــســـابـــقـــة وأهــمــيــة  الـ
حفظ  في  المجتمعية  الشراكة 
الــقــانــون،  وتنفيذ  الــعــام  الــنــظــام 
ــًا إلــــــــى حــــــــرص مــمــلــكــة  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــبــحــريــن عــلــى حــريــة مــمــارســة 
الـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة، الــمــكــفــولــة 
للجميع وفقًا للتقاليد المرعية 

في الباد وفي إطار القانون.
إدارة  مــــديــــر  أكــــــد  وبـــــــــــدوره 
الحماية والسامة العقيد الركن 
الدكتور محمد خليفة البنغدير 
أهمية مواصلة الجهود التوعوية 
السامة  حماية  في  تسهم  التي 
والمقيمين،  للمواطنين  العامة 
الــجــمــيــع  يــســتــمــر  أن  وضـــــــــرورة 

الــوطــنــي عبر  ــم  فــي تفعيل دورهـ
االلـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
من الجهات المعنية، فيما شدد 
ممثل  األحــمــد  محمد  الــنــقــيــب 
اإلدارة العامة للمرور على أهمية 
إحياء  خــال  المرورية  السامة 
المناسبة، مؤكدًا جاهزية اإلدارة 
وتعزيز  لــمــنــاســبــات شــهــر مــحــرم 
الدور المجتمعي لضمان أجواء 

يسودها األمن والسامة.
ثـــم عــقــد الـــحـــوار الــمــفــتــوح 
ــهــــات  بــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــي الــــجــ
وأعرب  المآتم،  ورؤساء  الرسمية 
الــجــمــيــع عـــن تــطــلــعــهــم لــنــجــاح 
إحــيــاء الــمــوســم مــن خـــال نهج 
شهد  كما  المجتمعية،  الشراكة 
الــصــحــة  وزارة  تـــكـــريـــم  الـــلـــقـــاء 
ــدم الــتــي  ــالــ ــرع بــ ــبـ ــتـ ــمــــات الـ وحــ
الدينية  المناسبات  خــال  تقام 
ــة إلـــى  ــافــ ــام إضــ ــعــ عـــلـــى مــــــدار الــ
الــمــبــادرتــيــن الــثــقــافــيــتــيــن وهــمــا 
ــم الــحــســيــنــي  ــرســ ــمــ جـــمـــعـــيـــة الــ
ومهرجان اإلمام الحسين الفني 
ــنــــوي تــــقــــديــــرًا لـــجـــهـــودهـــم  ــســ الــ

وإسهاماتهم على مدى عقدين.

} جانب من فعاليات اللقاء السنوي إلدارة األوقاف الجعفرية مع رؤساء المآتم والحسينيات من جميع محافظات مملكة البحرين.

خالل اللقاء ال�شنوي لمو�شم عا�شوراء.. الأوقاف الجعفرية:

دع�م ل مح�دود م�ن اأجه�زة الدول�ة لإحي�اء عا�ض�وراء عل�ى النح�و الأف�ض�ل

اســتــقــبــل الــشــيــخ أحـــمـــد بن 
ديـــوان  رئــيــس  خليفة  آل  محمد 
الــــرقــــابــــة الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــــة، 
راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور 
الزياني وزير الخارجية، حيث تم 
ذات  المواضيع  مناقشة عدد من 
واستعراض  المشترك،  االهتمام 
التعاون وتحسين آليات التواصل 
ديــوان  بين  اإليجابية  والــشــراكــة 
ــة واإلداريــــــــــــة  ــيــ ــالــ ــمــ الـــــرقـــــابـــــة الــ
أفــضــل  ــق  وفــ الـــخـــارجـــيـــة،  ووزارة 
الرقابة  مجاالت  في  الممارسات 
المصلحة  يخدم  بما  والمتابعة 

العامة.
وتـــم الــتــأكــيــد خـــال الــلــقــاء 
عــلــى أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــتــعــاون 
تعزيز  الذي من شأنه  المشترك 

في  المستدامة  التنمية  مسيرة 
ــريـــن، بـــمـــا يــســهــم  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
ــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــمــســيــرة  فــ
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 

الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
والمتابعة  والمساندة  المعظم، 
الحثيثة لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ي�ضتعر�ض  ال��م��ال��ي��ة«  »ال���رق���اب���ة  رئ��ي�����ض 

م���ع وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي

} جانب من لقاء رئي�س الرقابة المالية ووزير الخارجية.

الرميحي  سعد  أحمد  الركن  العقيد  ترأس 
مدير إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية بوزارة 
الــدائــمــة  الــســابــع للجنة  الــداخــلــيــة، االجــتــمــاع 
لدول  التعاون  مجلس  بــدول  السيبراني  لألمن 
الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية االتصال 
المرئي »عن بعد«، بمشاركة السيد أحمد عيسى 
الــوطــنــيــة،  إدارة االســتــجــابــة  الــفــتــح مــديــر  أبـــو 
والشيخ خليفة بن خالد آل خليفة من المركز 

الوطني لألمن السيبراني.
ــرز  ــاع، تـــنـــاولـــت الــلــجــنــة أبـ ــمـ ــتـ وخـــــال االجـ
ــيــــة الــمــتــعــلــقــة  ــنــ ــات األمــ ــديــ ــتــــحــ ــا والــ ــايـ ــقـــضـ الـ
ــن الــســيــبــرانــي، وكــيــفــيــة تعزيز  بــمــنــظــومــة األمــ
القدرات الوطنية لمواجهة المخاطر المرتبطة 
بها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، كما 
جدول  على  المدرجة  الموضوعات  مناقشة  تم 

األعمال.

الداخلية ت�ضارك في اجتماع لجنة الأمن ال�ضيبراني الخليجي

المبارك  ناصر  بن  وائــل  المهندس  أكد 
وزير شؤون البلديات والزراعة؛ أّن المجالس 
ــبــــحــــريــــن تـــزخـــر  ــلــــديــــة فـــــي مـــمـــلـــكـــة الــ ــبــ الــ
تعّد  حيث إّنها  الــثــري،  التاريخي  بسّجلها 
الحضرية  التنمية  تــواكــب  متطورة  تجربة 
والعمرانية وتنطلق من تراكم خبرة ومعرفة 
ــى أن  وتــكــامــل قــانــونــي مــتــطــور، مــشــيــرًا إلــ
المسيرة  ثمار  أحــد  هي  البلدية  المجالس 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجالة 
المستمرة  والمتابعة  المعظم،  الباد  ملك 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

الوزراء. 
كل  بــمــواصــلــة تسخير  الــمــبــارك   ونــــّوه 
البلدية  للمجالس  الوزارة  وموارد  إمكانيات 
التي تعتبر شريكًا أساسيًا في عملية البناء 
للمواطنين  الــخــدمــات  وتــقــديــم  والــتــنــمــيــة 
والــمــقــيــمــيــن فــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــدًا بــالــدور 
ــة  ــانـ ــقــــوم بــــه أمـ الـــوطـــنـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــ
العاصمة، ومجلس بلدي المحرق، ومجلس 
بلدي  ومجلس  الشمالية،  المنطقة  بلدي 
واحتياجات  تطلعات  ترجمة  في  الجنوبية 
بالشراكة  تلبيتها  على  والعمل  المواطنين، 
والقطاع  الحكومية  الــجــهــات  مختلف  مــع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووفقًا 

لإلمكانيات والموارد المتاحة.
جاء ذلك خال زيارة المهندس وائل بن 

ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة 
إلى مجلس بلدي المنطقة الشمالية، حيث 
الــتــقــى خــالــهــا بــرئــيــس وأعــضــاء المجلس 
البلدي، بحضور المهندسة شوقية حميدان 
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــخـــدمـــات الـــبـــلـــديـــة  الــــوكــ

المشتركة وعدد من مسؤولي الوزارة.
ــوزارة وبــنــاء على  ــ ــال الــمــبــارك إّن الـ  وقـ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  توجيهات 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ ــــل االحـ ــر كـ ــيـ ــوفـ ــى تـ ــلـ ــة عـ ــريـــصـ حـ
واإلمـــكـــانـــات الـــازمـــة لــلــمــجــالــس الــبــلــديــة 
ــا وأعـــمـــالـــهـــا  ــهـ ــامـ ــهـ ــمـ لـــتـــســـهـــيـــل الــــقــــيــــام بـ
الخدمات  توفير  دعــم  فــي  الــوطــنــي  ــا  ودورهــ
ــوارد لــتــعــزيــز  ــ ــمـ ــ لــلــمــواطــنــيــن، وتــســخــيــر الـ

قـــنـــوات الــتــواصــل بــيــن الــمــجــالــس الــبــلــديــة 
والــمــواطــنــيــن، وذلــــك نـــظـــرًا لـــلـــدور الــمــهــم 
الـــذي تــقــوم بــه هـــذه الــمــجــالــس فــي عملية 
ــع الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــتــــواصــــل مــ الــ
التنموية  الحركة  ودعم  األولويات  وتحديد 

والخدماتية. 
ل  الــتــحــُوّ أهمية  على  الــوزيــر  شـــّدد  كما 
ــالـــس الــبــلــديــة  ــمـــجـ الــــرقــــمــــي لــــخــــدمــــات الـ
بـــمـــا يــســهــم فــــي تــســهــيــل اإلجــــــــــراءات أمــــام 
الــمــواطــنــيــن؛ وخـــصـــوصـــًا لــتــقــديــم طــلــبــات 
ــيـــر إجـــــــــراءات  ــيـــسـ الــــخــــدمــــات الـــبـــلـــديـــة وتـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــلـــك الـــخـــدمـــات لــجــمــيــع 
الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا ســــواء الــمــواطــنــيــن أو 
المقيمين أو المستثمرين، وذلك من خال 

ل الرقمي. تعزيز منظومة التحُوّ
أّكد السيد أحمد الكوهجي   من جهته 
المنطقة  لبلدية  البلدي  المجلس  رئيس 
الــذي  المستمر  الــتــعــاون  عــلــى  الــشــمــالــيــة؛ 
تحظى به المجالس البلدية من قبل وزارة 
ــــذي يسهم  ــة، والـ ــزراعــ ــؤون الــبــلــديــات والــ شــ
فــي تــعــزيــز دور الــمــجــالــس وفــقــًا لــألهــداف 
ــوزارة  ــ الــمــوضــوعــة لــهــا، ومــشــيــدًا بــجــهــود الـ
البلدية  المجالس  مع  العاقات  تعزيز  في 
وتنفيذ  والتطوير،  البناء  مسيرة  لمواصلة 
كــافــة الــخــطــط والــمــشــاريــع الــتــي تــصــب في 
صالح الوطن والمواطنين، وذلك من خال 
المتاحة  الــمــوارد  لكافة  األمثل  االستغال 

وتوجيهها بكّل كفاءة وفاعلية.

وزير البلديات يوؤكد الدور الأ�ضا�ض�ي للمجال��ض البلدية في عملية البناء

تــــــــــرأس الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
والــــجــــوازات واإلقــــامــــة االجــتــمــاع 
الـــثـــالـــث لــلــجــنــة تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
جــواز السفر اإللــكــتــرونــي، والــذي 
عقد في المبنى الرئيسي لشؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
وزارة  عــــــن  ــيـــن  ــلـ ــثـ مـــمـ ـــور  ــضـ ــحــ بــ
الـــمـــواصـــات  وزارة  ــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
واالتــــصــــاالت، هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، وعـــدد 

ــؤون الــجــنــســيــة  ــ مــــن مـــســـؤولـــي شــ
والجوازات واإلقامة.

وفي مستهل االجتماع، رحب 
الوكيل بأعضاء اللجنة والحضور 
الكرام، مشيدًا بالجهود المبذولة 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــمـ ــعـ ــــي إطـــــــار الـ فـ
اإللكتروني،  السفر  جــواز  مشروع 
صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذلك 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
المشروع  الــوزراء، إلنجاز  مجلس 

وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار خال االجتماع إلى ما 
متابعة  مــن  الــمــشــروع  بــه  يحظى 
ــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة،  واهــــتــــمــــام مــ
الــتــي  مــــبــــادرة  لـــلــــ 24  اســـتـــجـــابـــة 
خدمات  لتطوير  بها  الــتــقــدم  تــم 
شــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــجــــــوازات 
واإلقــــامــــة ضــمــن خــطــة الــتــعــافــي 
ــــث حـــظـــيـــت  ــيـ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي، حـ
ــن مــجــلــس  ــ بـــمـــوافـــقـــة كـــريـــمـــة مـ
الــوزراء، مؤكدًا أن مشروع الجواز 
نــقــلــة نوعية  يــشــكــل  اإللــكــتــرونــي 
في  الجوازات  تطوير خدمات  في 

من  يعزز  حيث  البحرين،  مملكة 
المتقدمة  الــدول  ضمن  مكانتها 

في هذا المجال.
وفــــي خــتــام االجـــتـــمـــاع تــقــدم 
والتقدير  الشكر  بخالص  الوكيل 
أن  مــؤكــًدا  اللجنة،  أعضاء  لكافة 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا شـــؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي مـــســـيـــرة الـــتـــحـــول 
ــيـــع الــــخــــدمــــات،  الــــرقــــمــــي لـــجـــمـ
وتـــقـــديـــمـــهـــا بـــمـــســـتـــوى عـــــال مــن 
الجودة لكسب رضا العماء كافة، 

بدعم كبير من الفريق أول الشيخ 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 

الداخلية.

وكيل الداخلية للجوازات يتراأ�ض اجتماع لجنة جواز ال�ضفر الإلكتروني

} الشيخ هشام بن عبدالرحمن.
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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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محميد احملميد

في مارس 2012 كشف تقرير البالغ الوطني 
ــانـــي لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن التـــفـــاقـــيـــة األمــــم  ــثـ الـ
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، عن أن تحاليل 
)الغمر( لألعوام 2050 حتى 2100، أظهرت أن ما 
الكلية  المساحة  من  المائة  في   11 على  يزيد 
عام  بحلول  ستفقد  البحرين  مملكة  ألراضـــي 
متر في مستوى   0,3 زيــادة  بسبب  وذلــك   ،2050

ارتفاع سطح البحر.
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الـــــذي نــشــر فـــي اإلعــــالم 
ــة الــمــحــلــيــة -آنــــــــــذاك- فـــــإن »مـــيـــاه  ــافـ والـــصـــحـ
مــربــعــًا من  كــيــلــومــتــرًا   18 نــحــو  الــبــحــر ستغمر 
ما  تشكل  والتي  والصناعية،  المبنية  األراضــي 
يــزيــد عــلــى 7 فـــي الــمــائــة مـــن الــمــســاحــة الــتــي 
المناخية  التغيرات  أن  كما  للغمر،  ستتعرض 
المستقبلية ستأتي بتأثيرات عكسية على عدد 

من القطاعات والنظم ووسائل العيش«.
الوطني  الــبــالغ  أصــــدرت  الــبــحــريــن  مملكة 
في  والثاني   ،2005 عام  في  المناخ  لتغير  األول 
وجميع   ..2021 عـــام  فـــي  والــثــالــث   ،2012 عـــام 
إدراج تغير  أهــمــيــة  تــؤكــد  كــانــت  الــبــالغــات  تــلــك 
ــي الــخــطــط والـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة  الـــمـــنـــاخ فـ
لمملكة البحرين، وضرورة التكاتف بين جميع 
في  والخاصة  واالهلية  الحكومية  المؤسسات 
ســبــيــل الــحــد مـــن تــأثــيــرات تــغــيــر الــمــنــاخ على 

البالد.
من هنا تأتي الحاجة القصوى إلى تدشين 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
البحرين، كقضية ملحة وحيوية للمستقبل، في 
الدولية  التوجهات  الوطنية لدعم  الجهود  ظل 
من أجل مواجهة التحديات المقبلة، واستمرار 
الوفاء بااللتزامات الدولية تجاه الحفاظ على 

البيئة ومواردها. 
ورعــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الملك  جاللة 
أهمية  إلـــى  الــســامــي،  الملكي  فــي خــطــابــه  دعـــا 
واألزمة  البيئية  التحديات  مع  التعامل  تطوير 
بلوغ  أجـــل  مــن  كــوكــبــنــا،  تــطــول  الــتــي  المناخية 

ــو ولـــي  ــمـ ــة.. وسـ ــتـــدامـ ــمـــسـ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـ
أعلن  الــوزراء حفظه اهلل،  رئيس مجلس  العهد 
استهداف مملكة البحرين الوصول إلى »الحياد 
الصفري« من االنبعاثات الكربونية بحلول عام 
تــطــويــر  فـــي  الــحــكــومــة  جــهــود  بــجــانــب  2060م، 
هذا  البيئية،  والتشريعات  والبرامج  المشاريع 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة مــن سمو 
الممثل  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ 
الــجــاللــة الملك  الــشــخــصــي لــحــضــرة صــاحــب 

المفدى رئيس المجلس األعلى للبيئة.
مثال،  الوطنية  التشجير  فإن حملة  لذلك 
تأتي في هذا السياق الحيوي، من أجل مواجهة 
ومن  ــارزا،  بــ تحديا  بــاعــتــبــاره  الــمــنــاخــي،  التغير 
ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة لــلــتــوجــهــات الــدولــيــة، 
ولــيــس فــقــط إلظــهــار الــمــظــاهــر الــجــمــالــيــة في 

الشوارع واألماكن.
في نوفمبر القادم تستضيف جمهورية مصر 
الــدول  بعض  تشهد  كما  العالمية،  المناخ  قمة 
المناخي،  للتغير  خاصة  وزارة  أو  هيئة  إنــشــاء 
ولربما كانت األخبار المتداولة عن موت أعداد 
كبيرة في الدول األوروبية، جراء ارتفاع الحرارة 
المناخي،  التغير  وتداعيات  على مخاطر  دليل 
والــتــي يــواجــهــهــا الــمــواطــن الــعــربــي بــشــيء من 
المواطن  يتحمل  كيف  فــي  والــمــقــارنــة،  التندر 
الــحــرارة  درجـــة  والخليجي خــصــوصــا،  الــعــربــي، 
»50«، ويتكيف معها، وكيف أن اإلنسان األوروبي 

ال يتحمل درجة الحرارة »40« ويموت بسببها.
لندوات  فكريا  ترفا  ليس  المناخي  التغير 
الــنــخــبــة والـــعـــلـــمـــاء، وال »بــرســتــيــج«  فـــئـــة مــــن 
عادية  وال قضية  الــدول،  بين  به  نتفاخر  إداري 
اليوم  أصــبــح  ولكنه  مجالس،  وحــديــث  بسيطة 
رأي عام دولي، وتوجه عالمي حضاري..  قضية 
تدشين  أهمية  تأتي  غــيــره..  ولكثير  كله  لذلك 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
الــبــحــريــن، وبـــاإلمـــكـــان االســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 

الدول واستراتيجياتها في هذا الشأن. 

malmahmeed7@gmail.com

اال�ستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
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شــــــــارك الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
خاصة  وبــدعــوة  الفضاء  لعلوم 
مـــــــن مــــجــــلــــس الــــمــــعــــلــــومــــات 
للواليات  الوطنية  الجغرافية 
ورشــة  فــي  األمريكية  المتحدة 
المجلس  نظمها  الــتــي  العمل 
وشارك فيها قرابة 120 مشاركا 
ومؤسسات  من جهات حكومية 
البنى  مجاالت  في  متخصصة 

التحتية.
أفــاد  الهيئة  مشاركة  حــول 
الـــدكـــتـــور الــعــســيــري: الــتــوأمــة 
الـــرقـــمـــيـــة هــــي نــــمــــاذج مــرئــيــة 
ألجــــســــام الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، 
ــرز ألول مــرة  بـ ــذا الــمــفــهــوم  وهــ
وقـــد  ــا،  ــ ــاًمـ ــ عـ قـــبـــل حــــوالــــي 20 
ركــــــزت الــتــطــبــيــقــات الــمــبــكــرة 
عـــلـــى الــتــصــنــيــع. عـــلـــى ســبــيــل 
تتجه  الرغبة  كانت  إذا  المثال 
ــاث، يـــوفـــر  ــ ــفـ ــ ــرك نـ ــحــ لـــبـــنـــاء مــ
مرئًيا  نموذًجا  الرقمي  الــتــوأم 
ــل بــــــــه، حــــيــــث يــمــكــنــك  ــمـ ــعـ ــلـ لـ
ــار  ــبـ ــتـ تــصــمــيــم الــــمــــحــــرك واخـ

حسابات  أي  وإجــــراء  التحمل 
المال  بــذل  تريدها قبل  أخــرى 
الشيء  لبناء  والــوقــت  والجهد 

الحقيقي.
مع مرور الوقت أصبح من 
الــحــكــمــة االســتــعــانــة بــالــتــوأمــة 
الحضرية  اإلدارة  في  الرقمية 
بعمل  القيام  مــن  تمكن  والــتــي 
لبناء  التخطيط  عــنــد  أفــضــل 
المدن وتوفير المساكن وتوزيع 
ــات كــالــمــســتــشــفــيــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والــمــدارس ومــواقــف الــســيــارات 
والنقل العام ومحطات الطاقة 
الطوارئ  وخــدمــات  الكهربائية 
التقنية  هــذه  الكثير.  وغــيــرهــا 
تـــمـــنـــح الــــمــــدن مــــرونــــة كــبــيــرة 
وتساعد على توسعها مستقبال 

بشكل اقتصادي.
قدمت  العسيري:  وأضـــاف 
مجموعة  حول  تعريفا  الورشة 
من التقنيات التي تستخدم في 
عمليات التوأمة الرقمية مؤكدة 
الــصــنــاعــيــة  ــار  األقــــمــ دور  عــلــى 
والتقنيات الفضائية في توفير 
مـــراقـــبـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــدن مــن 

مرحلة التصميم حتى ما بعد 
تتيح  وكيف  التشغيل،  مرحلة 
تقليص  الــفــضــائــيــة  الــتــقــنــيــات 
التكاليف ورفع مستويات جودة 
على  المحافظة  مع  الخدمات 
تعد  الــتــي  الفضائية  البيانات 
من أهم كنوز الثروة الصناعية 
الرابعة والتي قد تدر في حال 
مالية  عوائد  استغاللها  حسن 
تكون  أن  المتوقع  ومن  طائلة، 
أحد روافد اقتصاد المستقبل.

�لتو�أم�ة  هيئ�ة �لف�ش�اء ت�ش�ارك ف�ي ور�ش�ة كي�ف تعم�ل 

�لرقمية على جعل �لدول و�لمدن �أكثر ��شتد�مة ومرونة

} د. محمد العسيري.

التنفيذي  الرئيس  اعتمد 
ــبــــحــــريــــن الــتــقــنــيــة  لـــكـــلـــيـــة الــ
ــــن(  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ )بــــولــــيــــتــــكــــنــــك الـ
الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــوهـــان 
الموافق  األربعاء  أمس  صباح 
27 يوليو 2022م أسماء الدفعة 
للعام  المقبولين  مــن  الثانية 
األكاديمي 2022-2023م، حيث 
المتقدمين  الــطــلــبــة  بــإمــكــان 
القبول  نتيجة  على  االطـــالع 
اإللكتروني  الموقع  زيــارة  عبر 

للبوليتكنك.
ومــــن جــانــبــه، أشــــار مــديــر 
والـــتـــســـجـــيـــل  الــــقــــبــــول  إدارة 
إلـــى  ــال اهلل  ــ ــد مـ ــمـ الـــســـيـــد أحـ
ــال رســائــل عبر  أنــه قــد تــم إرسـ
إلى جميع  اإللكتروني  البريد 
الــمــتــقــدمــيــن مـــمـــن هــــم عــلــى 
قـــائـــمـــة االنــــتــــظــــار إلعــالمــهــم 
بقرار القبول من عدمه، ملفًتا 
إلى أن إدارة القبول والتسجيل 
من  أكــثــر  تلقت  بالبوليتكنك 
خـــالل  الـــتـــحـــاق  طـــلـــب   4500
فــتــرة تــقــديــم الــطــلــبــات. وأكــد 
تم  الطلبة  قــبــول  أن  اهلل  مــال 
بـــنـــاء عــلــى مــــدى اســتــيــفــائــهــم 
لشروط القبول في الكلية، في 
حين أن تسكينهم في البرامج 
تم  البوليتكنك  تقدمها  التي 

بناء على رغبة الطالب ومدى 
تــوافــر الــمــقــاعــد الــشــاغــرة في 

التخصص المرغوب فيه.
ووجـــــــه الـــســـيـــد مــــــال اهلل 
الطلبة المقبولين في الدفعة 
بتثبيت  المبادرة  إلــى  الثانية 
الــدخــول  عبر  وذلـــك  قبولهم، 
إلــى الــرابــط الــذي تــم إرساله 
عــبــر الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي أو 
ــى صــفــحــة  ــ ــر الـــــدخـــــول إلــ ــبـ عـ
تــثــبــيــت الـــقـــبـــول فـــي الــمــوقــع 
ــي لــلــكــلــيــة، خـــالل  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الــفــتــرة مـــن 27 يــولــيــو إلـــى 1 
أغسطس 2022، حيث ستكون 
خدمة تثبيت القبول مفتوحة 

الخاصة  التثبيت  فترة  طــوال 
بالدفعة الثانية. أما المرحلة 
رسالة  بــإرســال  فتبدأ  الثانية 
ــيــــد بـــقـــبـــول  إلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــفــ
الطلب، وبضرورة التثبيت عن 
الدراسية  الــرســوم  دفــع  طريق 
غير  بــحــريــنــًيــا  ديــــنــــاًرا   120(
موعد  في  لالسترجاع(  قابلة 
يتم  مــدة معينة ســوف  أقصاه 
البريد  رســالــة  فــي  تــحــديــدهــا 
أنه  على  مــشــدًدا  اإللكتروني. 
فــي حــال عــدم اتــمــام إجـــراءات 
ــي الــفــتــرة  ــول فــ ــبـ ــقـ تــثــبــيــت الـ
العرض  يعد  ســوف  الــمــحــددة 

ملغًيا.
ــيـــاق ذاتـــــــه، نــبــه  ــي الـــسـ ــ وفـ
دون  الطلبة  اهلل  مـــال  الــســيــد 
إلــــــى ضــــــرورة  ــا  ــ ــاًمـ ــ عـ ــــن 18  سـ
رفـــــع نــســخــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
الـــبـــطـــاقـــة  أو  الــــســــفــــر  جــــــــواز 
األمــر،  بولي  الخاصة  الذكية 
وبــــذلــــك ســيــتــم اعـــتـــبـــار ولـــي 
ــا عـــلـــى جــمــيــع  ــًقــ األمــــــر مــــوافــ
ــام. مــلــفــًتــا  ــ ــكـ ــ ــشــــروط واألحـ الــ
سيكون  القبول  فريق  أن  إلــى 
ــى أتــــــم االســــتــــعــــداد لــلــرد  ــلـ عـ
عبر  الطلبة  استفسارات  على 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــتــالــي: 
 .Admissions@polytechnic.bh

�لثاني��ة �لدفع��ة  �أ�ش��ماء  تعل��ن  �لبوليتكن��ك 

2022-2023م   ل��ع��ام  �ل��م��ق��ب��ول��ي��ن  م���ن 

} أحمد مال اهلل.

العالم  دول  البحرين؛  في مملكة  الصحة  وزارة  ُتشارك 
الذي ُيصادف 28  الكبد  العالمي اللتهاب  باليوم  االحتفال 
يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف زيادة وعي الناس في جميع 
الدولي  التعاون  على  وللتأكيد  المرض  بهذا  العالم  أنحاء 

من أجل التعاطي معه بالصورة المناسبة. 
ــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي اللـــتـــهـــاب الــكــبــد  ــفـ ــتـ ويـــأتـــي االحـ
هـــذا الــعــام تــحــت شــعــار »تــقــريــب رعــايــة الــتــهــاب الــكــبــد من 
المجتمعات«، حيث ُتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء 
هذا العام على الحاجة إلى تقريب رعاية التهاب الكبد من 
من  الــنــاس  يتمكن  حتى  والمجتمعات  الصحية  الــمــرافــق 
الوصول بشكل أفضل إلى العالج والرعاية، بغض النظر عن 

نوع التهاب الكبد الذي قد يصابون به.
والــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
وهناك خمسة  الكبد،  المسببة اللتهاب  المعدية  األمراض 
 A، B، C، D - أنواع رئيسية من فيروسات التهاب الكبد هي

و E – وهي تؤثر على مئات الماليين من الناس في جميع 
عـــادة - عن   -  E و   A الكبد  الــتــهــاب  الــعــالــم، وينجم  أنــحــاء 
تناول طعام أو ماء ملوث، أما التهاب الكبد B وC وD فعادة 
ما ينتقل عند دخول سوائل من جسم مصاب إلى جسم آخر 
سليم. ومن الطرق الشائعة النتقال هذه الفيروسات تلقي 
باستخدام  الطبية  ــراءات  واإلجــ مشتقاته،  أو  الملوث  الــدم 
معدات ملوثة، وبالنسبة اللتهاب الكبد B يتم االنتقال من 
األم إلــى طفلها أثناء الـــوالدة، ومــن أحــد أفــراد األســرة إلى 
الطفل، وكذلك عن طريق االتصال الجنسي، كما يمكن أن 

يكون التهاب الكبد حادًا أو مزمنًا.
وُيعتبر معدل اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي في مملكة 
الــبــحــريــن منخفض بــصــورة عــامــة، وذلــــك بــســبــب الــجــهــود 
على  المملكة  بها  قامت  التي  الفيروس  لمكافحة  الوطنية 
جميع األصعدة؛ والتي يأتي على رأسها إدخال التطعيمات 
اللتهاب الكبد الوبائي B، ضمن جدول التطعيمات الروتيني 

A منذ عام 2004،  الوبائي  الكبد  والتهاب  العام 1991،  منذ 
باإلضافة إلى الفحص الروتيني الدقيق للمتبرعين بالدم 
البحرين في  الفيروسات، فضاًل عن جهود مملكة  عن هذه 
ما  B في فحص  الوبائي  الكبد  التهاب  المبكر عن  الكشف 
قبل الزواج وفحص الحوامل وفحص التهاب الكبد C، لذوي 
الخطورة لإلصابة بالمرض من كلتا الفئتين، كما حرصت 
مملكة البحرين على توفير الفحوصات المخبرية للكشف 
عــن تــلــك الــفــيــروســات بــتــقــنــيــات ذات جــــودة عــالــيــة وتــوفــيــر 

العالجات الالزمة. 
ولـــقـــد الـــتـــزمـــت الــبــحــريــن بـــــاإلرشـــــادات والــتــوجــيــهــات 
للتعاطي  العالمية  الصحة  منظمة  من  الــصــادرة  الصحية 
مع هذا المرض، كما تم توفير الخدمات الصحية المجانية 
مع سهولة الوصول لها من خالل الرعاية الصحية األولية 
والثانوية، فضاًل عن توفير التثقيف الصحي الالزم للجمهور 

حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه والتعاطي معه.

�ل�شح�ة ُت�ش�ارك دول �لعال�م �الحتف�ال بالي�وم �لعالم�ي اللته�اب �لكبد

مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  أكــد 
أمناء الجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل 
الحواج أهمية اكتساب الطلبة الجامعيين 
االطالع  عبر  الميدانية  العلمية  للخبرات 
ــم والــتــفــاعــل اإليــجــابــي  عــلــى تــجــارب األمــ
معها واالستفادة منها، مشيدا بزيارة وفد 
من طلبة ماجستير إدارة األعمال للمملكة 
العلمية  فعاليات  في  للمشاركة  المتحدة 
ــيــــة لــلــمــاجــســتــيــر الــتــي  الــصــيــفــيــة الــــدولــ
البريطانية  بــرادفــورد  جامعة  استضافتها 
واعتزازه   فخره  عن  الحواج  وعبر  مؤخرا. 
بمشاركة وإنجازات طالب الجامعة مقدما 
تهانيه وشكره لهم على تمثيلهم الجامعة 

األهلية ومملكة البحرين خير تمثيل.
ــالـــدور والــجــهــد الـــذي  ــوه الـــحـــواج بـ ونــ
التعاون  في  األهلية  الجامعة  به  تضطلع 

ــابـــي مـــع أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة  االيـــجـ
للتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها في 
مجاالت االقتصاد وريادة األعمال، مشيدا 
بــمــشــاركــة طــلــبــة الــجــامــعــة األهــلــيــة للعام 
علمية  فعاليات  فــي  الــتــوالــي  على  الثالث 
تــحــتــضــنــهــا جـــامـــعـــة بـــــرادفـــــورد وتــتــضــمــن 
وفــــودا طــالبــيــة وبــحــثــيــة مــن أكــثــر مــن 50 
الجامعة  العالم، حيث تحرص  دولة حول 
والمعنوي  المالي  الدعم  كل  تقديم  على 
ــذا الـــحـــدث  ــ لــطــلــبــتــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هــ
والثقافية  العلمية  األحــداث  من  والعديد 
يتفق  بما  وقدراتهم  إلمكانياتهم  المعززة 
العالي  التعليم  مجلس  استراتيجيات  مع 
األهلية  الجامعة  وخطط  العامة  وأمانته 

في هذا االتجاه.
ــــج  ــرامـ ــ ــن طـــــــــالب بـ ــ ــ وشـــــــــــــارك وفـــــــــد مـ

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــة األهــ ــعـ ــامـ ــجـ ــالـ ــيـــر بـ ــتـ الـــمـــاجـــسـ
الــفــعــالــيــات الــعــلــمــيــة الــصــيــفــيــة الــدولــيــة 
لــلــمــاجــســتــيــر الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا جــامــعــة 
لمناقشة  مـــؤخـــرا  الــبــريــطــانــيــة  ــورد  ــرادفــ بــ
وريادة  بالقيادة  المتعلقة  التحديات  وحل 
فــي مجال األعمال  واالســتــدامــة  األعــمــال 
ــري، حـــيـــث احــتــضــنــت  ــ ــدائــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ واالقــ
الفعاليات استقطب هذا الحدث مجموعة 
ــن  ــيـ ــيـ ــدولـ الـ األعــــــمــــــال  إدارة  ــة  ــبـ ــلـ طـ مـــــن 
ــن عــــدة جـــامـــعـــات ورؤســـــاء  الــمــرشــحــيــن مـ
تـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن مــتــحــدثــيــن 
الجامعة  مثل  فيما  وأكاديميين،  وباحثين 
األهلية 4 من طلبة ماجستير إدارة األعمال 
وسارة  علي،  منصور  وهــم: محمود محمد 
إبـــراهـــيـــم عــلــي مــحــســن، وابـــتـــســـام محمد 
جعفر سلمان، وفوزية يوسف عبداهلل زينل.

وقد فاز الطالب محمود منصور لفوزه 
ضمن   Change Maker  IMSS2022 بجائزة 
الفعاليات العلمية الصيفية الدولية، فيما 
حصل بقية الطلبة من أعضاء الوفد على 
لفاعليتهم وإيجابيتهم  والتقدير  اإلشــادة 
 4 استمرت  التي  المدرسة  فعاليات  طــوال 

أيام.
الــدولــيــة  الــعــالقــات  إدارة  أتــاحــت  وقـــد 
إدارة  ماجستير  لطلبة  األهلية  بالجامعة 
ــي هـــذا  ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــرصـ ــفـ ــال الـ ــ ــمـ ــ األعـ
الــصــلــة  الــقــضــايــا ذات  الـــحـــدث ومــنــاقــشــة 
وأكاديميين  محترفين  مــع  واالســتــكــشــاف 
ــم، فــــضــــاًل عــن  ــالــ ــعــ مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ
الــمــســاهــمــة فـــي تــقــديــم حـــلـــول لـــدراســـات 
التحديات  ومواجهة  عليهم  ُعرضت  حالة 

وتحديد مناطق الضعف فيها.

طلب�ة �الأهلي�ة ي�ش�اركون ف�ي �لفعالي�ات �لعلمي�ة �لدولية ف�ي بريطانيا

} جانب من الفعالية.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد اهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
من  الفترة  خــالل  يقام  للصحة، 
»مؤتمر  الــقــادم  سبتمبر   29-27
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية« في نسخته 
الهيئة  تنظمه  والــــذي  الــثــانــيــة، 
ــات رعـــايـــة  ــ ــدمــ ــ تـــحـــت شــــعــــار »خــ

صحية آمنة وعالية الجودة«.
الشيخ  طبيب  الفريق  وأكـــد 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  مــحــمــد 
أهــمــيــة هـــذا الــمــؤتــمــر فــي تــبــادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــيــــن جــمــيــع 
الــمــمــارســيــن فــي قــطــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 
مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  من  الكثير  حول 
الصلة بالقطاع الصحي، بما في 

ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
ــلــــك الـــــمـــــجـــــاالت، وبـــحـــث  فـــــي تــ
في  والخبرات  المعلومات  تبادل 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بـــمـــا فــيــهــا 
ــب الــصــحــي،  ــدريــ ــتــ الــتــعــلــيــم والــ
ــبـــحـــوث الــصــحــيــة والــطــبــيــة،  والـ
واالســتــثــمــار الــصــحــي، وحــمــايــة 
الـــبـــيـــانـــات فـــي مـــجـــاالت الــطــب، 
من  ذلك  وغير  العامة،  والصحة 

المجاالت.
وأشار إلى أن المؤتمر منصة 
الخدمات  مقدمي  للقاء  مواتية 
مــجــاالت  فــي  والــطــبــيــة  الصحية 
مــخــتــلــفــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
المجلس األعلى  مستجدات دور 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي وضـــــــع ومـــتـــابـــعـــة 
تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
بما  بالكامل  الصحية  الخدمات 

ــة الــبــحــريــن  ــ يــجــســد أهـــــداف رؤيـ
ويـــتـــســـق   ،2030 ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــامــــج الـــحـــكـــومـــة،  ــع بــــرنــ ــ ذلــــــك مـ
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــب الـ ــ ــواكـ ــ ويـ

تحسين جودة  لمواصلة  الرامية 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
ــيــــن واســــتــــدامــــتــــهــــا،  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــج الــضــمــان 
يمثل  والـــذي  الــوطــنــي،  الصحي 
أحـــد الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 
لـــتـــحـــســـيـــن جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
والمقيمين في مملكة البحرين.

ويـــــهـــــدف  »مــــؤتــــمــــر الــهــيــئــة 
ــة لــــتــــنــــظــــيــــم الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
تعزيز  إلى  الصحية«  والخدمات 
التواصل بين جميع الممارسين 
بتقديم  والمهتمين  الصحيين 
ــايـــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات  الـــرعـ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــيــــة ومـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة  الــــدوائــ
ــى  ــمـــرضـ الـــصـــحـــيـــة وســـــالمـــــة الـ
والـــمـــدربـــيـــن  الــطــبــيــيــن وخــبــراء 

والعالم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
لتبادل األفكار حول تنفيذ وإدارة 
الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة، إضـــافـــة إلــى 
جــــذب كـــبـــار الــمــتــخــصــصــيــن في 
البحرين  مــن  الصحية  الــرعــايــة 
الــتــعــاون  ومــنــطــقــة دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي وخـــارجـــهـــا، مـــن أجــل 
ــن جــــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات  ــيــ ــســ ــحــ تــ
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ويـــقـــام بـــالـــتـــوازي مــعــه مــعــرضــا 
يــقــدم خـــدمـــات ومــنــتــجــات عـــددا 

من الجهات المشاركة.
نسخته  في  المؤتمر  وينظم 
الثانية مركز »بي دي إيه لتنظيم 
الــمــؤتــمــرات والـــمـــعـــارض« بــدعــم 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة 
الــحــكــومــيــة، والـــقـــطـــاع الــخــاص 
صلة  ذات  المهنية  والــجــمــعــيــات 

بالقطاع الصحي.

برعاية رئي�س »الأعلى لل�صحة«

�نط�اق موؤتم�ر �لهيئ�ة �لوطنية لتنظي�م �لمهن �ل�شحية 27 �ش�بتمبر

} رئيس األعلى للصحة.

أمين  إبراهيم  العميد طبيب هيثم  أّكد 
رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة 
ورئــيــس  التخصصي  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
القلبية  الجلطات  لعالج  الوطني  البرنامج 
على  حّريصة  البحرين  مملكة  بــأن  الــحــادة 
تهـدف  التي  ــراءات  اإلجــ مـن  العديـد  اتــخــاذ 
إلى الحفـاظ علـى الصحـة العامـة ومواصلة 
تعزيز القطاع الصحي عبر تطوير خدماته 

وتعزيز كفاءته.
أمانة«  »قلبك  حملة  إطــالق  إّن  وقـــال:   
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
القلب والتي  بــأمــراض  والــحــّد من اإلصــابــة 
الصحية  والمشاكل  األمــراض  تشمل جميع 
ومن  الدموية،  واألوعية  القلب  تصيب  التي 
التاجي،  الشريان  مــرض  ذلــك  على  األمثلة 
واألمراض التي تؤثر في نظم القلب وتعرف 
القلب  وأمــراض  القلب«،  كهرباء  »باضطراب 
الــخــلــقــيــة الـــتـــي تـــصـــاحـــب الـــشـــخـــص مــنــذ 
باإلضافة  الــقــلــب،  واعــتــالل عضلة  الــــوالدة، 
ــر فــــي صــمــامــات  ــؤثـ ــي تـ ــتـ ــى األمــــــــراض الـ ــ إلـ
القلب، مؤكدًا بأّنه سيتم التركيز على مرض 
الشريان التاجي والجلطة القلبية حيث ُتعّد 
األكثر شيوعًا بين الناس والمسبب الرئيسي 

للوفاة حول العالم.
إبراهيم  هيثم  طبيب  العميد  وأضــاف   
أمين أن مرض الشريان التاجي يحدث بسبب 
تضّيق أو انسداد الشرايين التاجية، وبمرور 

الكوليسترول  ترسبات  تراكم  يــؤدي  الــوقــت، 
والتي  »اللويحات«،  بـ  ُيسّمى  ما  تكوين  إلــى 
ق مما يؤدي إلى تشّكل جلطة  ُيمكن أن تتمزَّ
ق. وفــي حــال كانت  دمــويــة فــي مــوقــع الــتــمــزُّ
تدفق  تمنع  أن  يمكن  فإنها  كبيرة،  الجلطة 
ــدم عــبــر الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، ويــنــتــج عن  الــ
ذلك تلف في عضلة القلب )احتشاء عضلة 
القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات خطيرة قد 

تؤدي إلى الوفاة.

 وأشار العميد طبيب هيثم إبراهيم أمين 
إلى أن العوامل المرتبطة باإلصابة بأمراض 
القلب تنقسم إلى عوامل ال يمكن السيطرة 
م في السن، ووجود تاريخ  عليها مثل: التقدُّ
والجنس  القلب،  أمــراض  مع  للعائلة  طبي 
ــًا- أكـــثـــر عــرضــة  ــومـ ــمـ حــيــث ان الــــرجــــال -عـ
ساء.  بالنِّ مقارنًة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة 
عليها،  السيطرة  يمكن  الــتــي  الــعــوامــل  أّمـــا 
فإنها تشمل: اإلصابة بداء السكري، وارتفاع 
الكوليسترول،  مستوى  وزيـــادة  م،  الـــدَّ ضغط 
إلى  باإلضافة  أنــواعــه،  بمختلف  والتدخين 
الــوزن  زيـــادة  الــريــاضــة،  أو عــدم ممارسة  قلة 

منة، واتباع نظام غذائي غير صحي. والسُّ
القلبية  الــجــلــطــة  أعـــــراض  ــأن  بــ ونـــــّوه   
يعرف  ما  )أو  الصدر  بألم  اإلحساس  تشمل 
بــالــخــنــاق الـــصـــدري( ويــحــدث فــي منتصف 
الــصــدر أو الــجــانــب األيــســر مــنــه، وقــد يكون 
ويستمر  عاطفي،  أو  بدني  بإجهاد  مسبوقًا 
هــذا األلـــم بـــاالزديـــاد فــي حــدتــه حتى يصل 
إلــــى ذروتـــــه فـــي غـــضـــون نــصــف ســـاعـــة، وقــد 
يــصــاحــب ألـــم الــصــدر اإلحــســاس بــاإلرهــاق، 
الــتــعــرق  أو  الــغــثــيــان  أو  الــتــنــفــس،  أو ضــيــق 
المرضى  على  يتوجب  حيث  الــخــفــقــان،  أو 
الذين يشعرون بهذه األعراض االتصال على 
أو  أقرب مركز صحي  إلى  التوجه  أو   ،)999(

قسم للطوارئ.
هيثم  العميد طبيب  أكــد  الختام  وفــي   

إبراهيم أمين على أنه يمكن تجّنب العديد 
من أمراض القلب باتباع نمط حياة صحي 
وتجّنب عوامل الخطر، كما دعا إلى االلتزام 
ــرورة الــتــحــّكــم في  ــ بــأهــم الــنــصــائــح وهـــي ضـ
الشخص مصابا  كان  إن  المزمنة  األمــراض 
ــاع ضــغــط الـــدم  ــفــ ــداء الــســكــري وارتــ ــ ــا، كـ ــهـ ًبـ
ومــســتــوى الــكــولــيــســتــرول. وكـــذلـــك اإلقــــالع 
عـــن الــتــدخــيــن بــكــافــة أنــــواعــــه، والــحــفــاظ 
عــلــى مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي. بــاإلضــافــة 
والتقليل  صــحــي،  وزن  عــلــى  الــحــفــاظ  إلـــى 
مـــن الـــتـــوّتـــر والـــقـــلـــق، واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
بالخضروات  وغني  والــدهــون  األمـــالح  قليل 
والــفــواكــه والــحــبــوب الــكــامــلــة، حــيــث أثبتت 
الدراسات أن الوقاية خير من العالج، لذلك 
لتغيير  جــديــدة  بــدايــة  هــذه  أن نجعل  يجب 
تهدف  صحية  حياتية  أنــمــاط  نحو  جـــذري 

إلى الحفاظ على قلب سليم.
ُيشار إلى أّن أمراض القلب ُتعّد السبب 
ــالـــم، وبــحــســب  ــعـ الــرئــيــســي لـــلـــوفـــاة حــــول الـ
الصحة  منظمة  عن  الــصــادرة  اإلحصائيات 
نسبة  رت  ُقــدِّ فقد   ،2016 العام  في  العالمية 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن أمــــراض الــقــلــب في 
العالم بما ُيقارب 17.9 مليون حالة، ويعادل 
ــيـــات فـــي ذلــك  ذلـــــــك31% مـــن مــجــمــوع الـــوفـ
مليون حالة   17.9 أصل  85% من  وأن  العام، 
والجلطة  القلبية  الجلطة  عن  ناجمة  وفــاة 

الدماغية. 

حملة »قلبك اأمانة« تعزز التوعية باأمرا�س القلب

رئي��ص ق�ش�م �لقل�ب بمرك�ز محم�د ب�ن خليف�ة يوؤك�د حر��ص �لمملك�ة 

�إل�ى �لحف�اظ عل�ى �ل�شح�ة �لعام�ة عل�ى �تخ�اذ �الإج�ر�ء�ت �لهادف�ة 

} العميد طبيب هيثم إبراهيم.

محميد احملميد

في مارس 2012 كشف تقرير البالغ الوطني 
ــانـــي لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن التـــفـــاقـــيـــة األمــــم  ــثـ الـ
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، عن أن تحاليل 
)الغمر( لألعوام 2050 حتى 2100، أظهرت أن ما 
الكلية  المساحة  من  المائة  في   11 على  يزيد 
عام  بحلول  ستفقد  البحرين  مملكة  ألراضـــي 
متر في مستوى   0,3 زيــادة  بسبب  وذلــك   ،2050

ارتفاع سطح البحر.
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الـــــذي نــشــر فـــي اإلعــــالم 
ــة الــمــحــلــيــة -آنــــــــــذاك- فـــــإن »مـــيـــاه  ــافـ والـــصـــحـ
مــربــعــًا من  كــيــلــومــتــرًا   18 نــحــو  الــبــحــر ستغمر 
ما  تشكل  والتي  والصناعية،  المبنية  األراضــي 
يــزيــد عــلــى 7 فـــي الــمــائــة مـــن الــمــســاحــة الــتــي 
المناخية  التغيرات  أن  كما  للغمر،  ستتعرض 
المستقبلية ستأتي بتأثيرات عكسية على عدد 

من القطاعات والنظم ووسائل العيش«.
الوطني  الــبــالغ  أصــــدرت  الــبــحــريــن  مملكة 
في  والثاني   ،2005 عام  في  المناخ  لتغير  األول 
وجميع   ..2021 عـــام  فـــي  والــثــالــث   ،2012 عـــام 
إدراج تغير  أهــمــيــة  تــؤكــد  كــانــت  الــبــالغــات  تــلــك 
ــي الــخــطــط والـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة  الـــمـــنـــاخ فـ
لمملكة البحرين، وضرورة التكاتف بين جميع 
في  والخاصة  واالهلية  الحكومية  المؤسسات 
ســبــيــل الــحــد مـــن تــأثــيــرات تــغــيــر الــمــنــاخ على 

البالد.
من هنا تأتي الحاجة القصوى إلى تدشين 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
البحرين، كقضية ملحة وحيوية للمستقبل، في 
الدولية  التوجهات  الوطنية لدعم  الجهود  ظل 
من أجل مواجهة التحديات المقبلة، واستمرار 
الوفاء بااللتزامات الدولية تجاه الحفاظ على 

البيئة ومواردها. 
ورعــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الملك  جاللة 
أهمية  إلـــى  الــســامــي،  الملكي  فــي خــطــابــه  دعـــا 
واألزمة  البيئية  التحديات  مع  التعامل  تطوير 
بلوغ  أجـــل  مــن  كــوكــبــنــا،  تــطــول  الــتــي  المناخية 

ــو ولـــي  ــمـ ــة.. وسـ ــتـــدامـ ــمـــسـ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـ
أعلن  الــوزراء حفظه اهلل،  رئيس مجلس  العهد 
استهداف مملكة البحرين الوصول إلى »الحياد 
الصفري« من االنبعاثات الكربونية بحلول عام 
تــطــويــر  فـــي  الــحــكــومــة  جــهــود  بــجــانــب  2060م، 
هذا  البيئية،  والتشريعات  والبرامج  المشاريع 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة مــن سمو 
الممثل  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ 
الــجــاللــة الملك  الــشــخــصــي لــحــضــرة صــاحــب 

المفدى رئيس المجلس األعلى للبيئة.
مثال،  الوطنية  التشجير  فإن حملة  لذلك 
تأتي في هذا السياق الحيوي، من أجل مواجهة 
ومن  ــارزا،  بــ تحديا  بــاعــتــبــاره  الــمــنــاخــي،  التغير 
ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة لــلــتــوجــهــات الــدولــيــة، 
ولــيــس فــقــط إلظــهــار الــمــظــاهــر الــجــمــالــيــة في 

الشوارع واألماكن.
في نوفمبر القادم تستضيف جمهورية مصر 
الــدول  بعض  تشهد  كما  العالمية،  المناخ  قمة 
المناخي،  للتغير  خاصة  وزارة  أو  هيئة  إنــشــاء 
ولربما كانت األخبار المتداولة عن موت أعداد 
كبيرة في الدول األوروبية، جراء ارتفاع الحرارة 
المناخي،  التغير  وتداعيات  على مخاطر  دليل 
والــتــي يــواجــهــهــا الــمــواطــن الــعــربــي بــشــيء من 
المواطن  يتحمل  كيف  فــي  والــمــقــارنــة،  التندر 
الــحــرارة  درجـــة  والخليجي خــصــوصــا،  الــعــربــي، 
»50«، ويتكيف معها، وكيف أن اإلنسان األوروبي 

ال يتحمل درجة الحرارة »40« ويموت بسببها.
لندوات  فكريا  ترفا  ليس  المناخي  التغير 
الــنــخــبــة والـــعـــلـــمـــاء، وال »بــرســتــيــج«  فـــئـــة مــــن 
عادية  وال قضية  الــدول،  بين  به  نتفاخر  إداري 
اليوم  أصــبــح  ولكنه  مجالس،  وحــديــث  بسيطة 
رأي عام دولي، وتوجه عالمي حضاري..  قضية 
تدشين  أهمية  تأتي  غــيــره..  ولكثير  كله  لذلك 
االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مملكة 
الــبــحــريــن، وبـــاإلمـــكـــان االســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 

الدول واستراتيجياتها في هذا الشأن. 

malmahmeed7@gmail.com
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شــــــــارك الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
خاصة  وبــدعــوة  الفضاء  لعلوم 
مـــــــن مــــجــــلــــس الــــمــــعــــلــــومــــات 
للواليات  الوطنية  الجغرافية 
ورشــة  فــي  األمريكية  المتحدة 
المجلس  نظمها  الــتــي  العمل 
وشارك فيها قرابة 120 مشاركا 
ومؤسسات  من جهات حكومية 
البنى  مجاالت  في  متخصصة 

التحتية.
أفــاد  الهيئة  مشاركة  حــول 
الـــدكـــتـــور الــعــســيــري: الــتــوأمــة 
الـــرقـــمـــيـــة هــــي نــــمــــاذج مــرئــيــة 
ألجــــســــام الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، 
ــرز ألول مــرة  بـ ــذا الــمــفــهــوم  وهــ
وقـــد  ــا،  ــ ــاًمـ ــ عـ قـــبـــل حــــوالــــي 20 
ركــــــزت الــتــطــبــيــقــات الــمــبــكــرة 
عـــلـــى الــتــصــنــيــع. عـــلـــى ســبــيــل 
تتجه  الرغبة  كانت  إذا  المثال 
ــاث، يـــوفـــر  ــ ــفـ ــ ــرك نـ ــحــ لـــبـــنـــاء مــ
مرئًيا  نموذًجا  الرقمي  الــتــوأم 
ــل بــــــــه، حــــيــــث يــمــكــنــك  ــمـ ــعـ ــلـ لـ
ــار  ــبـ ــتـ تــصــمــيــم الــــمــــحــــرك واخـ

حسابات  أي  وإجــــراء  التحمل 
المال  بــذل  تريدها قبل  أخــرى 
الشيء  لبناء  والــوقــت  والجهد 

الحقيقي.
مع مرور الوقت أصبح من 
الــحــكــمــة االســتــعــانــة بــالــتــوأمــة 
الحضرية  اإلدارة  في  الرقمية 
بعمل  القيام  مــن  تمكن  والــتــي 
لبناء  التخطيط  عــنــد  أفــضــل 
المدن وتوفير المساكن وتوزيع 
ــات كــالــمــســتــشــفــيــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والــمــدارس ومــواقــف الــســيــارات 
والنقل العام ومحطات الطاقة 
الطوارئ  وخــدمــات  الكهربائية 
التقنية  هــذه  الكثير.  وغــيــرهــا 
تـــمـــنـــح الــــمــــدن مــــرونــــة كــبــيــرة 
وتساعد على توسعها مستقبال 

بشكل اقتصادي.
قدمت  العسيري:  وأضـــاف 
مجموعة  حول  تعريفا  الورشة 
من التقنيات التي تستخدم في 
عمليات التوأمة الرقمية مؤكدة 
الــصــنــاعــيــة  ــار  األقــــمــ دور  عــلــى 
والتقنيات الفضائية في توفير 
مـــراقـــبـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــدن مــن 

مرحلة التصميم حتى ما بعد 
تتيح  وكيف  التشغيل،  مرحلة 
تقليص  الــفــضــائــيــة  الــتــقــنــيــات 
التكاليف ورفع مستويات جودة 
على  المحافظة  مع  الخدمات 
تعد  الــتــي  الفضائية  البيانات 
من أهم كنوز الثروة الصناعية 
الرابعة والتي قد تدر في حال 
مالية  عوائد  استغاللها  حسن 
تكون  أن  المتوقع  ومن  طائلة، 
أحد روافد اقتصاد المستقبل.

�لتو�أم�ة  هيئ�ة �لف�ش�اء ت�ش�ارك ف�ي ور�ش�ة كي�ف تعم�ل 

�لرقمية على جعل �لدول و�لمدن �أكثر ��شتد�مة ومرونة

} د. محمد العسيري.

التنفيذي  الرئيس  اعتمد 
ــبــــحــــريــــن الــتــقــنــيــة  لـــكـــلـــيـــة الــ
ــــن(  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ )بــــولــــيــــتــــكــــنــــك الـ
الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــوهـــان 
الموافق  األربعاء  أمس  صباح 
27 يوليو 2022م أسماء الدفعة 
للعام  المقبولين  مــن  الثانية 
األكاديمي 2022-2023م، حيث 
المتقدمين  الــطــلــبــة  بــإمــكــان 
القبول  نتيجة  على  االطـــالع 
اإللكتروني  الموقع  زيــارة  عبر 

للبوليتكنك.
ومــــن جــانــبــه، أشــــار مــديــر 
والـــتـــســـجـــيـــل  الــــقــــبــــول  إدارة 
إلـــى  ــال اهلل  ــ ــد مـ ــمـ الـــســـيـــد أحـ
ــال رســائــل عبر  أنــه قــد تــم إرسـ
إلى جميع  اإللكتروني  البريد 
الــمــتــقــدمــيــن مـــمـــن هــــم عــلــى 
قـــائـــمـــة االنــــتــــظــــار إلعــالمــهــم 
بقرار القبول من عدمه، ملفًتا 
إلى أن إدارة القبول والتسجيل 
من  أكــثــر  تلقت  بالبوليتكنك 
خـــالل  الـــتـــحـــاق  طـــلـــب   4500
فــتــرة تــقــديــم الــطــلــبــات. وأكــد 
تم  الطلبة  قــبــول  أن  اهلل  مــال 
بـــنـــاء عــلــى مــــدى اســتــيــفــائــهــم 
لشروط القبول في الكلية، في 
حين أن تسكينهم في البرامج 
تم  البوليتكنك  تقدمها  التي 

بناء على رغبة الطالب ومدى 
تــوافــر الــمــقــاعــد الــشــاغــرة في 

التخصص المرغوب فيه.
ووجـــــــه الـــســـيـــد مــــــال اهلل 
الطلبة المقبولين في الدفعة 
بتثبيت  المبادرة  إلــى  الثانية 
الــدخــول  عبر  وذلـــك  قبولهم، 
إلــى الــرابــط الــذي تــم إرساله 
عــبــر الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي أو 
ــى صــفــحــة  ــ ــر الـــــدخـــــول إلــ ــبـ عـ
تــثــبــيــت الـــقـــبـــول فـــي الــمــوقــع 
ــي لــلــكــلــيــة، خـــالل  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الــفــتــرة مـــن 27 يــولــيــو إلـــى 1 
أغسطس 2022، حيث ستكون 
خدمة تثبيت القبول مفتوحة 

الخاصة  التثبيت  فترة  طــوال 
بالدفعة الثانية. أما المرحلة 
رسالة  بــإرســال  فتبدأ  الثانية 
ــيــــد بـــقـــبـــول  إلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــفــ
الطلب، وبضرورة التثبيت عن 
الدراسية  الــرســوم  دفــع  طريق 
غير  بــحــريــنــًيــا  ديــــنــــاًرا   120(
موعد  في  لالسترجاع(  قابلة 
يتم  مــدة معينة ســوف  أقصاه 
البريد  رســالــة  فــي  تــحــديــدهــا 
أنه  على  مــشــدًدا  اإللكتروني. 
فــي حــال عــدم اتــمــام إجـــراءات 
ــي الــفــتــرة  ــول فــ ــبـ ــقـ تــثــبــيــت الـ
العرض  يعد  ســوف  الــمــحــددة 

ملغًيا.
ــيـــاق ذاتـــــــه، نــبــه  ــي الـــسـ ــ وفـ
دون  الطلبة  اهلل  مـــال  الــســيــد 
إلــــــى ضــــــرورة  ــا  ــ ــاًمـ ــ عـ ــــن 18  سـ
رفـــــع نــســخــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
الـــبـــطـــاقـــة  أو  الــــســــفــــر  جــــــــواز 
األمــر،  بولي  الخاصة  الذكية 
وبــــذلــــك ســيــتــم اعـــتـــبـــار ولـــي 
ــا عـــلـــى جــمــيــع  ــًقــ األمــــــر مــــوافــ
ــام. مــلــفــًتــا  ــ ــكـ ــ ــشــــروط واألحـ الــ
سيكون  القبول  فريق  أن  إلــى 
ــى أتــــــم االســــتــــعــــداد لــلــرد  ــلـ عـ
عبر  الطلبة  استفسارات  على 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــتــالــي: 
 .Admissions@polytechnic.bh
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} أحمد مال اهلل.

العالم  دول  البحرين؛  في مملكة  الصحة  وزارة  ُتشارك 
الذي ُيصادف 28  الكبد  العالمي اللتهاب  باليوم  االحتفال 
يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف زيادة وعي الناس في جميع 
الدولي  التعاون  على  وللتأكيد  المرض  بهذا  العالم  أنحاء 

من أجل التعاطي معه بالصورة المناسبة. 
ــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي اللـــتـــهـــاب الــكــبــد  ــفـ ــتـ ويـــأتـــي االحـ
هـــذا الــعــام تــحــت شــعــار »تــقــريــب رعــايــة الــتــهــاب الــكــبــد من 
المجتمعات«، حيث ُتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء 
هذا العام على الحاجة إلى تقريب رعاية التهاب الكبد من 
من  الــنــاس  يتمكن  حتى  والمجتمعات  الصحية  الــمــرافــق 
الوصول بشكل أفضل إلى العالج والرعاية، بغض النظر عن 

نوع التهاب الكبد الذي قد يصابون به.
والــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
وهناك خمسة  الكبد،  المسببة اللتهاب  المعدية  األمراض 
 A، B، C، D - أنواع رئيسية من فيروسات التهاب الكبد هي

و E – وهي تؤثر على مئات الماليين من الناس في جميع 
عـــادة - عن   -  E و   A الكبد  الــتــهــاب  الــعــالــم، وينجم  أنــحــاء 
تناول طعام أو ماء ملوث، أما التهاب الكبد B وC وD فعادة 
ما ينتقل عند دخول سوائل من جسم مصاب إلى جسم آخر 
سليم. ومن الطرق الشائعة النتقال هذه الفيروسات تلقي 
باستخدام  الطبية  ــراءات  واإلجــ مشتقاته،  أو  الملوث  الــدم 
معدات ملوثة، وبالنسبة اللتهاب الكبد B يتم االنتقال من 
األم إلــى طفلها أثناء الـــوالدة، ومــن أحــد أفــراد األســرة إلى 
الطفل، وكذلك عن طريق االتصال الجنسي، كما يمكن أن 

يكون التهاب الكبد حادًا أو مزمنًا.
وُيعتبر معدل اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي في مملكة 
الــبــحــريــن منخفض بــصــورة عــامــة، وذلــــك بــســبــب الــجــهــود 
على  المملكة  بها  قامت  التي  الفيروس  لمكافحة  الوطنية 
جميع األصعدة؛ والتي يأتي على رأسها إدخال التطعيمات 
اللتهاب الكبد الوبائي B، ضمن جدول التطعيمات الروتيني 

A منذ عام 2004،  الوبائي  الكبد  والتهاب  العام 1991،  منذ 
باإلضافة إلى الفحص الروتيني الدقيق للمتبرعين بالدم 
البحرين في  الفيروسات، فضاًل عن جهود مملكة  عن هذه 
ما  B في فحص  الوبائي  الكبد  التهاب  المبكر عن  الكشف 
قبل الزواج وفحص الحوامل وفحص التهاب الكبد C، لذوي 
الخطورة لإلصابة بالمرض من كلتا الفئتين، كما حرصت 
مملكة البحرين على توفير الفحوصات المخبرية للكشف 
عــن تــلــك الــفــيــروســات بــتــقــنــيــات ذات جــــودة عــالــيــة وتــوفــيــر 

العالجات الالزمة. 
ولـــقـــد الـــتـــزمـــت الــبــحــريــن بـــــاإلرشـــــادات والــتــوجــيــهــات 
للتعاطي  العالمية  الصحة  منظمة  من  الــصــادرة  الصحية 
مع هذا المرض، كما تم توفير الخدمات الصحية المجانية 
مع سهولة الوصول لها من خالل الرعاية الصحية األولية 
والثانوية، فضاًل عن توفير التثقيف الصحي الالزم للجمهور 

حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه والتعاطي معه.

�ل�شح�ة ُت�ش�ارك دول �لعال�م �الحتف�ال بالي�وم �لعالم�ي اللته�اب �لكبد

مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  أكــد 
أمناء الجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل 
الحواج أهمية اكتساب الطلبة الجامعيين 
االطالع  عبر  الميدانية  العلمية  للخبرات 
ــم والــتــفــاعــل اإليــجــابــي  عــلــى تــجــارب األمــ
معها واالستفادة منها، مشيدا بزيارة وفد 
من طلبة ماجستير إدارة األعمال للمملكة 
العلمية  فعاليات  في  للمشاركة  المتحدة 
ــيــــة لــلــمــاجــســتــيــر الــتــي  الــصــيــفــيــة الــــدولــ
البريطانية  بــرادفــورد  جامعة  استضافتها 
واعتزازه   فخره  عن  الحواج  وعبر  مؤخرا. 
بمشاركة وإنجازات طالب الجامعة مقدما 
تهانيه وشكره لهم على تمثيلهم الجامعة 

األهلية ومملكة البحرين خير تمثيل.
ــالـــدور والــجــهــد الـــذي  ــوه الـــحـــواج بـ ونــ
التعاون  في  األهلية  الجامعة  به  تضطلع 

ــابـــي مـــع أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة  االيـــجـ
للتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها في 
مجاالت االقتصاد وريادة األعمال، مشيدا 
بــمــشــاركــة طــلــبــة الــجــامــعــة األهــلــيــة للعام 
علمية  فعاليات  فــي  الــتــوالــي  على  الثالث 
تــحــتــضــنــهــا جـــامـــعـــة بـــــرادفـــــورد وتــتــضــمــن 
وفــــودا طــالبــيــة وبــحــثــيــة مــن أكــثــر مــن 50 
الجامعة  العالم، حيث تحرص  دولة حول 
والمعنوي  المالي  الدعم  كل  تقديم  على 
ــذا الـــحـــدث  ــ لــطــلــبــتــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هــ
والثقافية  العلمية  األحــداث  من  والعديد 
يتفق  بما  وقدراتهم  إلمكانياتهم  المعززة 
العالي  التعليم  مجلس  استراتيجيات  مع 
األهلية  الجامعة  وخطط  العامة  وأمانته 

في هذا االتجاه.
ــــج  ــرامـ ــ ــن طـــــــــالب بـ ــ ــ وشـــــــــــــارك وفـــــــــد مـ

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــة األهــ ــعـ ــامـ ــجـ ــالـ ــيـــر بـ ــتـ الـــمـــاجـــسـ
الــفــعــالــيــات الــعــلــمــيــة الــصــيــفــيــة الــدولــيــة 
لــلــمــاجــســتــيــر الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا جــامــعــة 
لمناقشة  مـــؤخـــرا  الــبــريــطــانــيــة  ــورد  ــرادفــ بــ
وريادة  بالقيادة  المتعلقة  التحديات  وحل 
فــي مجال األعمال  واالســتــدامــة  األعــمــال 
ــري، حـــيـــث احــتــضــنــت  ــ ــدائــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ واالقــ
الفعاليات استقطب هذا الحدث مجموعة 
ــن  ــيـ ــيـ ــدولـ الـ األعــــــمــــــال  إدارة  ــة  ــبـ ــلـ طـ مـــــن 
ــن عــــدة جـــامـــعـــات ورؤســـــاء  الــمــرشــحــيــن مـ
تـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن مــتــحــدثــيــن 
الجامعة  مثل  فيما  وأكاديميين،  وباحثين 
األهلية 4 من طلبة ماجستير إدارة األعمال 
وسارة  علي،  منصور  وهــم: محمود محمد 
إبـــراهـــيـــم عــلــي مــحــســن، وابـــتـــســـام محمد 
جعفر سلمان، وفوزية يوسف عبداهلل زينل.

وقد فاز الطالب محمود منصور لفوزه 
ضمن   Change Maker  IMSS2022 بجائزة 
الفعاليات العلمية الصيفية الدولية، فيما 
حصل بقية الطلبة من أعضاء الوفد على 
لفاعليتهم وإيجابيتهم  والتقدير  اإلشــادة 
 4 استمرت  التي  المدرسة  فعاليات  طــوال 

أيام.
الــدولــيــة  الــعــالقــات  إدارة  أتــاحــت  وقـــد 
إدارة  ماجستير  لطلبة  األهلية  بالجامعة 
ــي هـــذا  ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــرصـ ــفـ ــال الـ ــ ــمـ ــ األعـ
الــصــلــة  الــقــضــايــا ذات  الـــحـــدث ومــنــاقــشــة 
وأكاديميين  محترفين  مــع  واالســتــكــشــاف 
ــم، فــــضــــاًل عــن  ــالــ ــعــ مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ
الــمــســاهــمــة فـــي تــقــديــم حـــلـــول لـــدراســـات 
التحديات  ومواجهة  عليهم  ُعرضت  حالة 

وتحديد مناطق الضعف فيها.

طلب�ة �الأهلي�ة ي�ش�اركون ف�ي �لفعالي�ات �لعلمي�ة �لدولية ف�ي بريطانيا

} جانب من الفعالية.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد اهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
من  الفترة  خــالل  يقام  للصحة، 
»مؤتمر  الــقــادم  سبتمبر   29-27
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية« في نسخته 
الهيئة  تنظمه  والــــذي  الــثــانــيــة، 
ــات رعـــايـــة  ــ ــدمــ ــ تـــحـــت شــــعــــار »خــ

صحية آمنة وعالية الجودة«.
الشيخ  طبيب  الفريق  وأكـــد 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  مــحــمــد 
أهــمــيــة هـــذا الــمــؤتــمــر فــي تــبــادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــيــــن جــمــيــع 
الــمــمــارســيــن فــي قــطــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 
مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  من  الكثير  حول 
الصلة بالقطاع الصحي، بما في 

ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
ــلــــك الـــــمـــــجـــــاالت، وبـــحـــث  فـــــي تــ
في  والخبرات  المعلومات  تبادل 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بـــمـــا فــيــهــا 
ــب الــصــحــي،  ــدريــ ــتــ الــتــعــلــيــم والــ
ــبـــحـــوث الــصــحــيــة والــطــبــيــة،  والـ
واالســتــثــمــار الــصــحــي، وحــمــايــة 
الـــبـــيـــانـــات فـــي مـــجـــاالت الــطــب، 
من  ذلك  وغير  العامة،  والصحة 

المجاالت.
وأشار إلى أن المؤتمر منصة 
الخدمات  مقدمي  للقاء  مواتية 
مــجــاالت  فــي  والــطــبــيــة  الصحية 
مــخــتــلــفــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
المجلس األعلى  مستجدات دور 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي وضـــــــع ومـــتـــابـــعـــة 
تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
بما  بالكامل  الصحية  الخدمات 

ــة الــبــحــريــن  ــ يــجــســد أهـــــداف رؤيـ
ويـــتـــســـق   ،2030 ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــامــــج الـــحـــكـــومـــة،  ــع بــــرنــ ــ ذلــــــك مـ
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــب الـ ــ ــواكـ ــ ويـ

تحسين جودة  لمواصلة  الرامية 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
ــيــــن واســــتــــدامــــتــــهــــا،  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــج الــضــمــان 
يمثل  والـــذي  الــوطــنــي،  الصحي 
أحـــد الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 
لـــتـــحـــســـيـــن جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
والمقيمين في مملكة البحرين.

ويـــــهـــــدف  »مــــؤتــــمــــر الــهــيــئــة 
ــة لــــتــــنــــظــــيــــم الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
تعزيز  إلى  الصحية«  والخدمات 
التواصل بين جميع الممارسين 
بتقديم  والمهتمين  الصحيين 
ــايـــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات  الـــرعـ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــيــــة ومـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة  الــــدوائــ
ــى  ــمـــرضـ الـــصـــحـــيـــة وســـــالمـــــة الـ
والـــمـــدربـــيـــن  الــطــبــيــيــن وخــبــراء 

والعالم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
لتبادل األفكار حول تنفيذ وإدارة 
الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة، إضـــافـــة إلــى 
جــــذب كـــبـــار الــمــتــخــصــصــيــن في 
البحرين  مــن  الصحية  الــرعــايــة 
الــتــعــاون  ومــنــطــقــة دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي وخـــارجـــهـــا، مـــن أجــل 
ــن جــــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات  ــيــ ــســ ــحــ تــ
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ويـــقـــام بـــالـــتـــوازي مــعــه مــعــرضــا 
يــقــدم خـــدمـــات ومــنــتــجــات عـــددا 

من الجهات المشاركة.
نسخته  في  المؤتمر  وينظم 
الثانية مركز »بي دي إيه لتنظيم 
الــمــؤتــمــرات والـــمـــعـــارض« بــدعــم 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة 
الــحــكــومــيــة، والـــقـــطـــاع الــخــاص 
صلة  ذات  المهنية  والــجــمــعــيــات 

بالقطاع الصحي.

برعاية رئي�س »الأعلى لل�صحة«

�نط�اق موؤتم�ر �لهيئ�ة �لوطنية لتنظي�م �لمهن �ل�شحية 27 �ش�بتمبر

} رئيس األعلى للصحة.

أمين  إبراهيم  العميد طبيب هيثم  أّكد 
رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة 
ورئــيــس  التخصصي  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
القلبية  الجلطات  لعالج  الوطني  البرنامج 
على  حّريصة  البحرين  مملكة  بــأن  الــحــادة 
تهـدف  التي  ــراءات  اإلجــ مـن  العديـد  اتــخــاذ 
إلى الحفـاظ علـى الصحـة العامـة ومواصلة 
تعزيز القطاع الصحي عبر تطوير خدماته 

وتعزيز كفاءته.
أمانة«  »قلبك  حملة  إطــالق  إّن  وقـــال:   
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
القلب والتي  بــأمــراض  والــحــّد من اإلصــابــة 
الصحية  والمشاكل  األمــراض  تشمل جميع 
ومن  الدموية،  واألوعية  القلب  تصيب  التي 
التاجي،  الشريان  مــرض  ذلــك  على  األمثلة 
واألمراض التي تؤثر في نظم القلب وتعرف 
القلب  وأمــراض  القلب«،  كهرباء  »باضطراب 
الــخــلــقــيــة الـــتـــي تـــصـــاحـــب الـــشـــخـــص مــنــذ 
باإلضافة  الــقــلــب،  واعــتــالل عضلة  الــــوالدة، 
ــر فــــي صــمــامــات  ــؤثـ ــي تـ ــتـ ــى األمــــــــراض الـ ــ إلـ
القلب، مؤكدًا بأّنه سيتم التركيز على مرض 
الشريان التاجي والجلطة القلبية حيث ُتعّد 
األكثر شيوعًا بين الناس والمسبب الرئيسي 

للوفاة حول العالم.
إبراهيم  هيثم  طبيب  العميد  وأضــاف   
أمين أن مرض الشريان التاجي يحدث بسبب 
تضّيق أو انسداد الشرايين التاجية، وبمرور 

الكوليسترول  ترسبات  تراكم  يــؤدي  الــوقــت، 
والتي  »اللويحات«،  بـ  ُيسّمى  ما  تكوين  إلــى 
ق مما يؤدي إلى تشّكل جلطة  ُيمكن أن تتمزَّ
ق. وفــي حــال كانت  دمــويــة فــي مــوقــع الــتــمــزُّ
تدفق  تمنع  أن  يمكن  فإنها  كبيرة،  الجلطة 
ــدم عــبــر الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، ويــنــتــج عن  الــ
ذلك تلف في عضلة القلب )احتشاء عضلة 
القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات خطيرة قد 

تؤدي إلى الوفاة.

 وأشار العميد طبيب هيثم إبراهيم أمين 
إلى أن العوامل المرتبطة باإلصابة بأمراض 
القلب تنقسم إلى عوامل ال يمكن السيطرة 
م في السن، ووجود تاريخ  عليها مثل: التقدُّ
والجنس  القلب،  أمــراض  مع  للعائلة  طبي 
ــًا- أكـــثـــر عــرضــة  ــومـ ــمـ حــيــث ان الــــرجــــال -عـ
ساء.  بالنِّ مقارنًة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة 
عليها،  السيطرة  يمكن  الــتــي  الــعــوامــل  أّمـــا 
فإنها تشمل: اإلصابة بداء السكري، وارتفاع 
الكوليسترول،  مستوى  وزيـــادة  م،  الـــدَّ ضغط 
إلى  باإلضافة  أنــواعــه،  بمختلف  والتدخين 
الــوزن  زيـــادة  الــريــاضــة،  أو عــدم ممارسة  قلة 

منة، واتباع نظام غذائي غير صحي. والسُّ
القلبية  الــجــلــطــة  أعـــــراض  ــأن  بــ ونـــــّوه   
يعرف  ما  )أو  الصدر  بألم  اإلحساس  تشمل 
بــالــخــنــاق الـــصـــدري( ويــحــدث فــي منتصف 
الــصــدر أو الــجــانــب األيــســر مــنــه، وقــد يكون 
ويستمر  عاطفي،  أو  بدني  بإجهاد  مسبوقًا 
هــذا األلـــم بـــاالزديـــاد فــي حــدتــه حتى يصل 
إلــــى ذروتـــــه فـــي غـــضـــون نــصــف ســـاعـــة، وقــد 
يــصــاحــب ألـــم الــصــدر اإلحــســاس بــاإلرهــاق، 
الــتــعــرق  أو  الــغــثــيــان  أو  الــتــنــفــس،  أو ضــيــق 
المرضى  على  يتوجب  حيث  الــخــفــقــان،  أو 
الذين يشعرون بهذه األعراض االتصال على 
أو  أقرب مركز صحي  إلى  التوجه  أو   ،)999(

قسم للطوارئ.
هيثم  العميد طبيب  أكــد  الختام  وفــي   

إبراهيم أمين على أنه يمكن تجّنب العديد 
من أمراض القلب باتباع نمط حياة صحي 
وتجّنب عوامل الخطر، كما دعا إلى االلتزام 
ــرورة الــتــحــّكــم في  ــ بــأهــم الــنــصــائــح وهـــي ضـ
الشخص مصابا  كان  إن  المزمنة  األمــراض 
ــاع ضــغــط الـــدم  ــفــ ــداء الــســكــري وارتــ ــ ــا، كـ ــهـ ًبـ
ومــســتــوى الــكــولــيــســتــرول. وكـــذلـــك اإلقــــالع 
عـــن الــتــدخــيــن بــكــافــة أنــــواعــــه، والــحــفــاظ 
عــلــى مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي. بــاإلضــافــة 
والتقليل  صــحــي،  وزن  عــلــى  الــحــفــاظ  إلـــى 
مـــن الـــتـــوّتـــر والـــقـــلـــق، واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
بالخضروات  وغني  والــدهــون  األمـــالح  قليل 
والــفــواكــه والــحــبــوب الــكــامــلــة، حــيــث أثبتت 
الدراسات أن الوقاية خير من العالج، لذلك 
لتغيير  جــديــدة  بــدايــة  هــذه  أن نجعل  يجب 
تهدف  صحية  حياتية  أنــمــاط  نحو  جـــذري 

إلى الحفاظ على قلب سليم.
ُيشار إلى أّن أمراض القلب ُتعّد السبب 
ــالـــم، وبــحــســب  ــعـ الــرئــيــســي لـــلـــوفـــاة حــــول الـ
الصحة  منظمة  عن  الــصــادرة  اإلحصائيات 
نسبة  رت  ُقــدِّ فقد   ،2016 العام  في  العالمية 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن أمــــراض الــقــلــب في 
العالم بما ُيقارب 17.9 مليون حالة، ويعادل 
ــيـــات فـــي ذلــك  ذلـــــــك31% مـــن مــجــمــوع الـــوفـ
مليون حالة   17.9 أصل  85% من  وأن  العام، 
والجلطة  القلبية  الجلطة  عن  ناجمة  وفــاة 

الدماغية. 

حملة »قلبك اأمانة« تعزز التوعية باأمرا�س القلب

رئي��ص ق�ش�م �لقل�ب بمرك�ز محم�د ب�ن خليف�ة يوؤك�د حر��ص �لمملك�ة 

�إل�ى �لحف�اظ عل�ى �ل�شح�ة �لعام�ة عل�ى �تخ�اذ �الإج�ر�ء�ت �لهادف�ة 

} العميد طبيب هيثم إبراهيم.
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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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ــا،  ــيـ ــن مـــجـــمـــع دلـــمـــونـ ــلــ أعــ
الــمــركــز الــتــجــاري الــمــمــيــز في 
ــذي يضم  مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــ
المحالت  مــن  مــنــوعــة  تشكيلة 
جائزة  على  حصوله  التجارية، 
الــصــحــة،  وزارة  مــــن  مـــرمـــوقـــة 
حــيــث حــصــد الــمــجــمــع جــائــزة 
»مــجــمــع مــعــزز لــلــصــحــة« لــقــاء 
برنامج  فــي  الفعالة  مشاركته 
»المول الصحي« التابع للوزارة، 
والذي تم إطالقه في عام 2015 
بهدف خلق بيئة صحية داخل 

المجمعات التجارية.
مــجــمــع  يــــدخــــر  وال  هـــــــذا 
بيئة  لخلق  جــهــد  أي  دلــمــونــيــا 
ــزوار،  ــ صــحــيــة لــلــمــتــســوقــيــن والــ
الــدائــم  وذلـــك فــي إطـــار سعيه 
أنماط  وتعزيز  البرنامج  لدعم 
مختلف  بين  الصحية  الحياة 
البحريني.  المجتمع  شــرائــح 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك فــــتــــح أبــــــــواب 
المجمع في الساعة 7 صباًحا، 
بالتجول  الــزوار  يستمتع  حتى 
في المجمع وممارسة الرياضة 
الرسمية،  العمل  ســاعــات  قبل 
فعاليات  تنظيم  إلى  باإلضافة 

ــام  ــتـــظـ ــانـ وأنــــشــــطــــة صـــحـــيـــة بـ
بالتعاون مع المستأجرين مثل 

نادي كروس فت.
ذلـــــك، يطبق  عــلــى  عـــــالوة 
من  مجموعة  دلمونيا  مجمع 
األخرى  والمبادرات  اإلجــراءات 
ــي تـــضـــمـــن تـــوفـــيـــر أجــــــواء  ــتــ الــ
صحية لزواره وتعزيز الرفاهية، 
مثل حظر التدخين في جميع 
ــه،  ــقــ ــرافــ ــاء الـــمـــجـــمـــع ومــ ــ ــحـ ــ أنـ
رعــايــة لألطفال  وتــوفــيــر غـــرف 

ــامـــل  ــكـ ــالـ ــزة بـ ــهــ ــجــ ومــــــرافــــــق مــ
الطبيعية،  الــرضــاعــة  لــتــعــزيــز 
الصحية  االشتراطات  وتطبيق 
ــي جــمــيــع مــطــاعــم الــمــجــمــع  فـ
ــــى تـــقـــديـــم  ــلـ ــ ــيــــعــــهــــم عـ وتــــشــــجــ
ــي الــقــوائــم  ــيــــارات صــحــيــة فـ خــ
واستضافة الفعاليات الصحية 

وغيرها.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــرح 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن دعـــيـــج آل 
خــلــيــفــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــا، بـــالـــقـــول:  ــيـ ــونـ ــمـ لــمــجــمــع دلـ
ــن فـــــخـــــورون بـــالـــحـــصـــول  ــحــ »نــ
المرموقة  الــجــائــزة  هـــذه  عــلــى 
الـــتـــي تـــأتـــي لـــتـــؤكـــد الــتــزامــنــا 
بــيــئــة صحية  الـــراســـخ بــتــوفــيــر 
ــزوار والــمــتــســوقــيــن الـــكـــرام،  ــلـ لـ
والــــتــــرويــــج والـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
الصحية.  الحياة  أنماط  اتباع 
فــي  ــا  ــنــ ــتــ ــاركــ ومــــشــ ــا  ــنــ دعــــمــ إن 
بــرنــامــج الــمــول الــصــحــي نابع 
ــن إيـــمـــانـــنـــا بــأهــمــيــة تــعــزيــز  مــ
صــحــة ورفـــاهـــيـــة جــمــيــع أفــــراد 
المجتمع البحريني، وحرصنا 
على إحــداث تأثير إيجابي في 
مواصلة  إلــى  نتطلع  حياتهم. 
ــيــــات وأنـــشـــطـــة  ــالــ ــعــ تـــنـــظـــيـــم فــ
إضافية على مدار العام لدعم 

هذا التوجه بشكل أكبر«.

وعــبــر الــشــيــخ مــحــمــد عن 
ــالـــص االمـــتـــنـــان والــتــقــديــر  خـ
ــا  ــة لـــجـــهـــودهـ ــحــ لــــــــــــوزارة الــــصــ
لضمان  تبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
ــة الــمــجــتــمــع  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ صــــحــــة ورفـ
وتــشــجــيــع الـــثـــقـــافـــة الــصــحــيــة 
بين جميع شرائحه. كما توجه 
بــالــشــكــر لــــلــــوزارة عــلــى إتــاحــة 
ــة لـــمـــجـــمـــع دلـــمـــونـــيـــا  ــفــــرصــ الــ
المبادرة  ليكون جــزًءا من هذه 

الهادفة.
تــــجــــدر اإلشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مجمع دلمونيا هو مركز تسوق 
ــتــــكــــون مـــــن خــمــســة  حــــديــــث يــ
ــق تــرفــيــهــيــة  ــ ــرافــ ــ ــق، ومــ ــ ــوابــ ــ طــ
عــــالــــيــــة الــــــــجــــــــودة، ومــــحــــالت 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الــمــرمــوقــة. 
بحوض  الــمــجــمــع  يتميز  كــمــا 
أسماك أسطواني يبلغ ارتفاعه 
مــتــًرا، وهــو األول من نوعه   17
األوســــط.  الــشــرق  منطقة  فــي 
كـــمـــا يــفــخــر مــجــمــع دلــمــونــيــا 
ــوائـــه عـــلـــى أكـــبـــر ســاحــة  ــتـ بـــاحـ
البحرين  مملكة  فــي  خارجية 
ــا كــمــكــان  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ يـــمـــكـــن اسـ
ومنطقة  الــفــعــالــيــات،  إلقـــامـــة 
بوليفارد التي تضم أكبر شاشة 
LED على مستوى دول مجلس 

التعاون.

شــارك وفــد مــن مجموعة 
ــابـــضـــة لــلــنــفــط  الـــشـــركـــة الـــقـ
والــــــغــــــاز فـــــي مــــعــــرض وقـــمـــة 
 Future(طاقة المستقبل آسيا
 Energy Asia Exhibition and
في  أقـــيـــم  الـــــذي   ،  )Summit
وقد  تايلند.  بانكوك،  مدينة 
ضم الوفد مسؤولين وممثلين 
عــــن شـــركـــة نـــفـــط الــبــحــريــن 
ــو( وشـــــركـــــة الــخــلــيــج  ــ ــكـ ــ ــابـ ــ )بـ
لـــصـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
)جيبك( وشركة غاز البحرين 

الوطنية )بناغاز(.
وتهدف هذه المشاركة إلى 
تعزيز حضور الشركات التابعة 
لـــلـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لــلــنــفــط 
والــغــاز دولــًيــا وجــذب الشركاء 
الـــتـــجـــاريـــيـــن الــمــحــتــمــلــيــن، 
فــي توطيد  بــجــانــب اإلســـهـــام 
آفاق التعاون االقتصادي بين 
الــبــلــديــن، مـــن أجــــل تــأســيــس 
الشركات  مــع  مثمرة  عــالقــات 
مستوى  على  عالمًيا  الــرائــدة 

القطاع النفطي.
وخــــــــــــالل هــــــــــذا الـــــحـــــدث 
الهام، شهد جناح الشركة في 
المعرض زيارة نائب السكرتير 
السيدة  الطاقة  لوزير  الدائم 

حيث  فينايفات،  بــريــمــروتــاي 
ممثلو  اســتــقــبــالــهــا  فـــي  كــــان 
الشركات التابعة للمجموعة. 
وُيعد هذا المعرض حدًثا 
ــا فـــي مــجــال  ــوًقـ ــرمـ كـــبـــيـــًرا ومـ
الــقــارة  مستوى  على  الــطــاقــة 
اآلسيوية، كونه يفتح المجال 
الستعراض الجهود الموجهة 
ــتـــحـــول، ويــعــد  نــحــو رحـــلـــة الـ
فـــرصـــة مــمــيــزة واســتــثــنــائــيــة 
لــمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل الــطــاقــة 
ــو  ــ ــع قـــــــــــادة الــــــقــــــطــــــاع. وهـ ــ ــ مـ
ــلــــى ربـــــــط شــــركــــات  ــمـــل عــ ــعـ يـ
المصلحة  بأصحاب  الطاقة 
لدفع  المعنيين  والمشترين 

التطور والتقدم ضمن مسيرة 
الصعيد  الطاقة على  انتقال 

اإلقليمي.
وقــــــــد حــــظــــي الــــمــــعــــرض 
الــطــاقــة  وزراء  مــن  بــمــشــاركــة 
ــاع الـــســـيـــاســـة وشـــركـــات  ــ ــّن وصــ
ــئـــات  ــيـ ــرى وهـ ــبــ ــكــ ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ
تــولــيــد الـــطـــاقـــة، إلــــى جــانــب 
الرائدة في  الجهات  عدٍد من 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز والــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــمــســال وشــركــات 
والتشييد،  والشراء  الهندسة 
ــافــــة إلـــــى مــســتــشــاري  بــــاإلضــ
الطاقة  ومــطــوري  الــمــشــاريــع 

المتجددة.

7العدد )16197( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 29 ذو الحجة 1443هـ - 28 يوليو 2022م

نتائجه  والــكــويــت  البحرين  بنك  أعــلــن 
المالية للنصف األول لهذا العام والمنتهي 
في 30 يونيو 2022، بما في ذلك نتائج الربع 

الثاني من العام ذاته.
نتائج الربع الثاني من العام 2022

 2022 الــعــام  مــن  الثاني  للربع  بالنسبة 
ــح عـــائـــد إلــى  فــقــد حــقــق الــبــنــك صـــافـــي ربــ
بــلــغ 15.5 مــلــيــون ديــنــار  الــبــنــك  مــســاهــمــي 
بحريني  دينار  مليون   13.8 بحريني مقابل 
بزيادة  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس  في 
األســـاســـي  الــنــصــيــب  وبـــلـــغ   .%12.3 قـــدرهـــا 
والــمــخــفــض للسهم 9 فــلــس مــقــارنــًة مــع 8 
الماضي.  العام  من  المماثلة  للفترة  فلس 
العائد  الشامل  الــدخــل  إجمالي  وانخفض 
إلى مساهمي البنك للربع الثاني من 22.4 
تــم تحقيقه خــالل  بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون 
الربع الثاني من العام الماضي إلى خسارة 
خالل  بحريني  ديــنــار  ماليين   10.9 قــدرهــا 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، بــســبــب انــخــفــاض قيمة 

المحفظة االستثمارية. 
ــعــزى الــنــمــو فــي صــافــي الــربــح بشكل  وُي
رئــيــســي إلــــى ارتـــفـــاع صــافــي دخــــل الــفــوائــد 
بنسبة 9.3% من 20.4 مليون دينار بحريني 
إلــى  عــــام 2021  مـــن  الـــثـــانـــي  الـــربـــع  خــــالل 
22.3 مــلــيــون ديـــنـــار بــحــريــنــي خـــالل الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي. بــاإلضــافــة إلــى 
ذلك، ارتفع صافي دخل الرسوم والعموالت 
بنسبة 23.1% من 3.9 ماليين دينار بحريني 
ناحية  بحريني. من  دينار  4.8 ماليين  إلى 
أخرى، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية 
بنسبة 6.3% من 14.3 مليون دينار بحريني 

إلى 15.2 مليون دينار بحريني.

نتائج النصف األول من العام 2022
وحـــــقـــــق الــــبــــنــــك خــــــــالل نــــصــــف الـــســـنـــة 
المنتهية في 30 يونيو 2022 صافي ربح عائد 
دينار  مليون   30.6 بلغ  البنك  مساهمي  إلــى 
بحريني  ديــنــار  مليون   28.1 مقابل  بحريني 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــمــاضــي بــزيــادة 
األساسي  السهم  ربحية  وبلغت   .%8.9 قدرها 
خالل  فلسًا   17 مقابل  فلسًا   19 والمخفضة 
نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي 
الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي البنك 
 17.6 مبلغ  الحالي  الــعــام  مــن  األول  للنصف 
مليون دينار بحريني مقابل 40.7 مليون دينار 
بــحــريــنــي خـــالل الــفــتــرة الــمــمــاثــلــة مـــن الــعــام 
الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة %56.8 
بسبب انخفاض قيمة المحفظة االستثمارية 

نتيجة تقلبات األسواق.
حصة  في  باالرتفاع  الربح  صافي  وتعزز   
والمشاريع  الزميلة  الشركات  أرباح  البنك من 
بــلــغــت 2.8 مــلــيــون ديــنــار  ــي  ــتـ الــمــشــتــركــة والـ
بحريني خالل النصف األول من العام الحالي، 
مقارنًة بحصة خسارة بلغت 0.7 مليون دينار 
بــحــريــنــي خـــالل الــفــتــرة الــمــمــاثــلــة مـــن الــعــام 
الــرســوم  إيــــرادات  الــمــاضــي. كما سجل صــافــي 
 7.5 من   %21.3 بنسبة  قويًا  نموًا  والعموالت 
دينار  9.1 ماليين  إلى  بحريني  دينار  ماليين 
الفوائد  إيــــرادات  صافي  ارتــفــع  كما  بحريني. 
بحريني  ديــنــار  مليون   41.3 مــن   %3.1 بنسبة 
إلى 42.6 مليون دينار بحريني، بسبب ارتفاع 
لتحسين  اإلدارة  ــادرات  ــبــ ومــ الـــفـــائـــدة  أســـعـــار 
فاعلية الميزانية العمومية. من ناحية أخرى، 
ــرادات  واإليـ االستثمارية  االيـــرادات  انخفضت 
دينار  ماليين   9.8 من   %11.2 بنسبة  األخــرى 

بــحــريــنــي إلــــى 8.7 مــاليــيــن ديـــنـــار بــحــريــنــي. 
بنسبة  التشغيلية  المصاريف  إجمالي  وارتفع 
5.5% من مبلغ قدره 29.1 مليون دينار بحريني 
إلى  الماضي  الــعــام  مــن  األول  النصف  خــالل 
الــفــتــرة  بــحــريــنــي خــــالل  ــنـــار  ديـ 30.7 مــلــيــون 
أساسا  ذلك  ويرجع  الحالي  العام  من  نفسها 
إلى استمرار االستثمار في الرأسمال البشري 
إلنشاء  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  ومبادرات 
الــبــنــك ومــخــتــلــف الـــمـــبـــادرات االســتــراتــيــجــيــة 
المخصصات  ارتــفــع صــافــي  كــمــا  والــتــجــاريــة. 
دينار  مليون   0.4 مــن  االئتمانية  والــخــســائــر 
بحريني للنصف األول من عام 2021 إلى 1.5 
من  المماثلة  للفترة  بحريني  ديــنــار  مــلــيــون 
العام الحالي ويرجع ذلك بشكل رئيسي لبناء 

المخصصات االحترازية. 

إلى  العائد  الملكية  حقوق  إجمالي  وبلغ 
بحريني  دينار  مليون   530.2 البنك  مساهمي 
قــدره  بانخفاض   ،2022 يونيو  نهاية  فــي  كما 
في  بحريني  دينار  مليون   542.8 مقابل   %2.3
أساسًا  االنخفاض  ويعزى   .2021 العام  نهاية 

إلى انخفاض تقييم المحفظة االستثمارية.
مليون   3,702.2 األصــــول  مــجــمــوع  وبــلــغ 
 3,672.7  :2021 ديسمبر   31( بحريني  ديــنــار 
مليون دينار بحريني(، مسجال ارتفاعا طفيفا 
بنسبة 0.8%. وارتفع صافي القروض والسلف 
مــلــيــون   1,639.4 ــــى  إلـ لــيــصــل   %2.0 بــنــســبــة 
 1,607.2  :2021 ديسمبر   31( بحريني  ديــنــار 
مليون دينار بحريني(، وارتفعت أذون الخزانة 
دينار  مليون   301.0 إلــى  لتصل   %7.8 بنسبة 
مليون   279.2  :2021 ديسمبر   31( بحريني 

والمبالغ  اإليداعات  وارتفعت  بحريني(،  دينار 
المالية  والمؤسسات  البنوك  من  المستحقة 
 353.3 إلـــــى  لــتــصــل   %4.7 بــنــســبــة  األخـــــــرى 
 :2021 ديسمبر     31( بحريني  ديــنــار  مليون 
انخفضت  كما  بحريني(.  دينار  مليون   337.5
بنسبة  االستثمارية  المالية  األوراق  محفظة 
7.1% لتصل إلى 916.1 مليون دينار بحريني 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   985.8  :2021 ديــســمــبــر   31(
انخفاض  إلــى  أساسا  ذلــك  ويرجع  بحريني(، 
تقييم المحفظة االستثمارية. وسجلت ودائع 
العمالء زيادة طفيفة بنسبة 0.7% لتصل إلى 
ديسمبر   31( بحريني  ديــنــار  مليون   2,141.5
في  بــحــريــنــي(،  ديــنــار  مــلــيــون   2,125.6  :2021
حين ظلت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
ديسمبر   31(  %76.6 بــلــغ  جــيــد  مــســتــوى  عــنــد 

.)%75.6 :2021
صرح  فقد  المعلنة  النتائج  على  وتعليقًا 
مجلس اإلدارة باآلتي: »نحن سعداء بالنتائج 
البحرين  بنك  حققها  التي  الجيدة  المالية 
احــرازه في مجال  تم  الــذي  والتقدم  والكويت 
الــمــبــادرات  مختلف  وتنفيذ  الرقمي  التحول 
المؤسسي  التطور  عن  فضال  االستراتيجية، 
واالجتماعية  البيئية  أهــدافــنــا  تحقيق  نحو 
وحوكمة الشركات. وعلى الرغم من التحديات 
ال  فإننا  التشغيل  بيئة  فــي  االســتــقــرار  وعـــدم 
نزال متفائلين وواثقين من قدرة وقوة ومرونة 
نــمــوذج أعــمــال الــبــنــك عــلــى مــواصــلــة تحقيق 
أداء ثابت، وتقديم عوائد مجزية لمساهمينا 
التي  الــمــجــتــمــعــات  تحسين  فــي  والــمــســاهــمــة 

نعمل فيها«.
مـــن جــانــبــه صـــرح الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن 
ــذي لــلــمــجــمــوعــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ ســــيــــف، الــ

بــقــولــه: »نــحــن ســـعـــداء بـــــاألداء الــجــيــد الـــذي 
الــبــحــريــن والــكــويــت، وبــاإلضــافــة  بــنــك  حققه 
إلــى النمو الــمــطــرد فــي صــافــي أربــاحــنــا، فقد 
واصلنا االستثمار في مبادرات جديدة، وتعزيز 
منتجاتنا  وتطوير  الحالية،  قنواتنا  وتحديث 
مصرفية  بتجربة  عمالئنا  لتزويد  وخدماتنا 
جديدة  منصة  أطلقنا  كما  تطلعاتهم.  تواكب 
 » BBK BanKey« لحلول المعامالت المصرفية
باإلضافة لذلك فقد تعاونا مع تمكين لدعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن خــــالل تــحــســيــن فــرص 
الــتــمــويــل. كــمــا أطلقنا  إلـــى حــلــول  الـــوصـــول 
حصرية  مــيــزات  ذات  جــديــدة  ائتمان  بطاقات 
لــطــالب  جـــديـــدة  تعليمية  وقـــروضـــا  ومــمــيــزة، 
الدراسات العليا بأسعار تفضيلية. وقام البنك 
لــألهــداف  باستراتيجيته  الــتــزامــه  خــالل  مــن 
الــبــيــئــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــوكـــمـــة الــشــركــات 
بتعيين سبع قيادات نسائية في مجلس إدارات 
التزاماتنا  تعكس  والــتــي  المجموعة  وحـــدات 
والتوازن  الفرص  تكافؤ  تعزيز  تجاه  الراسخة 

بين الجنسين في مكان العمل«.
للمجموعة:  التنفيذي  الرئيس  وأضـــاف 
بتفاؤل  المستقبل  نحو  دائــمــًا  نتطلع  »نحن 
على الرغم من كل الشكوك والمخاطر العالية 
الــســريــعــة فــي أســعــار  الــتــغــيــرات  الــتــي تشكلها 
المالية  األســواق  وتقلبات  السوق  في  الفائدة 
والتضخم واستمرار جائحة كوفيد-19. ونحن 
المتزنة  االقتصادية  بــــاإلدارة  تامة  ثقة  على 
أنــه  مــن  واثــقــون  ونــحــن  الــرشــيــدة،  لحكومتنا 
ونهجنا  الــراســخــة  استراتيجيتنا  خـــالل  مــن 
عوائد  خلق  سنواصل  المستدام،  النمو  نحو 
وجميع  عــمــالئــنــا  ودعـــم  لمساهمينا  مــجــزيــة 

المجتمعات التي نعمل فيها«.

بنك البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية للن�صف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022

} مراد علي مراد.} د. عبدالرحمن سيف. 

»م��ج��م��ع دل��م��ون��ي��ا« ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى ال��ج��ائ��زة ال��ذه��ب��ي��ة 

ال�����ص��ح��ة وزارة  م����ن  ل��ل�����ص��ح��ة«  م���ع���زز  »ك��م��ج��م��ع 

ال���م�������ص���رف ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ت���ج���اري ي�����ص��ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ة 

ال���ج���ام���ع���ات ف����ي ب���رن���ام���ج���ه ال���ت���دري���ب���ي ال�����ص��ن��وي 

والغ����از  للنف��ط  الق���اب�ص��ة  ال�ص��رك���ة  مجم���وع�ة  م���ن  وف��د 

2022 ي�ص���ارك ف�ي مع��ر�ض وقم���ة ط�اق��ة الم�صتقب��ل اآ�صي����ا 

ــاري،  ــجـ ــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي الـــتـ أعـــلـــن الـ
ــدة بمملكة  ــرائـ الـ الــمــصــارف اإلســالمــيــة  ــد  أحـ
البحرين، عن استقباله لمجموعة من الطلبة 
من مختلف الجامعات في برنامجه التدريبي 
مهاراتهم  تــطــويــر  بــهــدف   2022 لــعــام  الــســنــوي 
الفرصة  اتاحة  خــالل  من  والعملية  المعرفية 
والمهام  الوظائف  لهم لالطالع عن كثب على 
في ادارات المصرف المختلفة، مما سينعكس 
فــي مــجــال التخطيط  إثــــراء مــهــاراتــهــم  عــلــى 
والتفكير  الــجــمــاعــي،  والــعــمــل  االســتــراتــيــجــي، 

اإلبداعي.
 21 الــعــام  هــذا  المصرف  لبرنامج  وانــضــم 
طــالــبــا وطــالــبــة مـــن عـــدد مـــن الــجــامــعــات في 
إدارات  ــن  مـ بـــعـــدد  الــتــحــقــوا  الــمــمــلــكــة، حــيــث 

والعمليات،  الخزينة،  تشمل  والتي  المصرف 
واالتصال  والتسويق  المعلومات،  وتكنولوجيا 
المؤسسي، وإدارة االئتمان، والتدقيق الداخلي، 
واإلدارات  األقـــســـام  مـــن  وغــيــرهــا  والــمــخــاطــر 

المختلفة.
أحمد  فاطمة  صرحت  السياق،  هــذا  وفــي 
في  البشرية  الــمــوارد  إدارة  مديرة  علي،  بن  آل 
»يكرس  قائلة  الــتــجــاري،  الخليجي  المصرف 
الــمــصــرف جـــهـــوًدا كــبــيــرة ومـــســـاٍع واســعــة نحو 
ــب طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات بــهــدف  ــ ــدريـ ــ تـــطـــويـــر وتـ
تزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل 
خصوصًا في مجال الصيرفة االسالمية وذلك 
تطوير  في  المساهمة  نحو  لهم  اآلفــاق  لفتح 
الــقــادم  الــجــيــل  الــمــصــرفــي بصفتهم  الــقــطــاع 

الذي سيكون له بال شك دور فاعل في تطوير 
باستضافة  للغاية  سعداء  ونحن  القطاع،  هذا 
مجموعة متميزة من طلبة الجامعات والذين 
العمل  قيم  لديهم  ونــرســخ  نــغــرس  بــأن  نسعى 
ــــي واتـــجـــاهـــات  ــداعـ ــ الـــجـــمـــاعـــي والــتــفــكــيــر االبـ
التي  الرئيسية  المنهجية  ُتمثل  التي  االبتكار 

يتبعها المصرف في عملياته«.
أحد  التجاري  الخليجي  المصرف  ويعد 
يسعى  والــذي  المتميزة  اإلسالمية  المصارف 
نموذج  خــالل  مــن  الــعــمــالء  تطلعات  لتحقيق 
من  شاملة  مجموعة  يــقــدم  إســالمــي  مصرفي 
لــألفــراد  الــجــودة  عالية  المصرفية  الــخــدمــات 
ــًا اســتــثــمــاريــة مــتــوافــقــة مع  والـــشـــركـــات وفـــرصـ

الشريعة اإلسالمية الغراء.

} فاطمة أحمد آل بن علي.

»ب��ا�ض« تق��دم خ�دم��ات المن��اول��ة الأر�صي���ة 

وال�صح��ن ل�صرك�ة »اإم اأيه اإي لإدارة الطائرات«

وقـــــعـــــت شـــــركـــــة خــــدمــــات 
مــــــطــــــار الـــــبـــــحـــــريـــــن )بـــــــــاس( 
اتفاقية مناولة أرضية قياسية 
كـــامـــل،  عـــــام  لــــمــــدة   )SGHA(
لشركة  الــدعــم  لتقديم  وذلـــك 
الــطــائــرات«،  إلدارة  إي  أيــه  »إم 
الشركة المعنية بتأجير وإدارة 
الطائرات من مجموعة شركات 

»مينا أيروسبيس«. 
وبــمــوجــب هـــذه االتــفــاقــيــة 
ســـــتـــــتـــــولـــــى شـــــــركـــــــة »بـــــــــــاس« 
خدمات  كافة  توفير  مسؤولية 
الــمــنــاولــة األرضـــيـــة والــشــحــن 
لكافة رحالت شركة »إم أيه إي« 
البحرين  الــمــغــاِدرة مــن مــطــار 

الــــدولــــي. ويـــأتـــي تــوقــيــع هــذه 
االتــفــاقــيــة تــمــاشــًيــا مــع الــتــزام 
»باس« بتوسعة نطاق خدماتها 
وتستعرض  كــمــا  الــمــطــروحــة. 
ــة مـــــــدى تــمــيــز  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ هـــــــذه الـ
ــا الــهــائــلــة  ــهـ ــدراتـ خــدمــاتــهــا وقـ
فــي مــجــال الــمــنــاولــة األرضــيــة 

والطيران بشكل عام.
وتعليًقا على هذه الشراكة، 
المهندس محمد خليل  صّرح 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــرئـ الـ
خدمات مطار البحرين قائاًل: 
إنه لمن دواعي اعتزازنا وفخرنا 
في »باس« أن نتعاون مع شركة 
الــطــائــرات«،  إلدارة  إي  أيــه  »إم 

الــمــمــلــوكــة بــالــكــامــل مـــن ِقــبــل 
مــجــمــوعــة »مــيــنــا أيــروســبــيــس« 
الرائدة في مجالها. ونأمل من 
نتمكن  أن  الشراكة  خالل هذه 
ــم لـــهـــا عــبــر  ــدعــ ــن تـــوفـــيـــر الــ مــ
أرضية  مناولة  خدمات  تقديم 
عــالــيــة الــمــســتــوى. ونــحــن في 
خبراتنا  لنشر  نطمح  ــاس«  »بــ
أوسع،  المجال على نطاق  في 
المزيد من  ولذا نتطلع لعقد 
العديد  المثمرة مع  الشراكات 
من شركات الطيران اإلقليمية 

والدولية«.
المناولة  اتــفــاقــيــة  وتــنــص 
 )SGHA( الــقــيــاســيــة  األرضـــيـــة 

على قيام شركة »باس« بتقديم 
كافة خدمات المناولة األرضية 
إي«، بما  أيه  »إم  لصالح شركة 
ــات اإلشــــــراف  ــدمــ ــي ذلـــــك خــ فــ
العمليات،  ومــنــاولــة  الــشــامــلــة، 
ــرحــــالت الــجــويــة،  وتــشــغــيــل الــ
والشحنات  البضائع  ومــنــاولــة 

وغيرها من الخدمات.

} محمد خليل.

م�������ص���رف ال���ب���ح���ري���ن ال����م����رك����زي ي���رف���ع ���ص��ع��ر 

اأ���ص��ا���ض ن��ق��ط��ة   75 ب��م��ق��دار  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ف��ائ��دة 
على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، 
وضمن االجراءات التي يتخذها المصرف المركزي 
فـــي مملكة  الــنــقــد  ــواق  ــ أسـ أداء  انــســيــابــيــة  لــضــمــان 
رفع سعر  المركزي  البحرين  البحرين، قرر مصرف 
الــواحــد من  الفائدة األســاســي على ودائـــع األســبــوع 

2.50% إلى %3.25.
كــمــا تــم رفـــع ســعــر الــفــائــدة عــلــى ودائــــع الليلة 
الفائدة  ورفــع سعر   ،%3.00 إلى   %2.25 الواحدة من 

عــلــى الـــودائـــع فــتــرة أربــعــة أســابــيــع مــن 3.25% إلــى 
الـــذي  الـــفـــائـــدة  رفــــع ســعــر  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة   .%4.00
يــفــرضــه الــمــصــرف الــمــركــزي عــلــى مـــصـــارف قــطــاع 
إلى  اإلقــراض من %3.75  التجزئة مقابل تسهيالت 
4.50%. ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات 
فــي الــســوق الــدولــيــة والــمــحــلــيــة، وذلـــك التــخــاذ أي 
ــل الــمــحــافــظــة على  ــة مـــن أجـ تــدابــيــر إضــافــيــة الزمــ

االستقرار النقدي والمالي في المملكة. 

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

نبقى مع الل�صان الح�صان 

عندما ال ُي�صان

كان مقالي يوم أمس عن المزالق التي يوقعنا فيها اللسان 
إذا أطلقنا له العنان، واستشهدت فيه ببعض شعر حكيم الشعراء 
سلمى:  أي  بــن  زهير  الشاعر  سلمى:  أبــي  بــن  زهير  الجاهليين 
وكائن ترى من صامت لك معجب/ زيادته أو نقصه في التكلم/ 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده/ فلم يبق إال صورة اللحم والدم.
أو  بالغ  حرج  في  اإلنسان  توقع  التي  اللسان،  زالت  وتحدث 
قد تكلفه وظيفته وسمعته، بسبب ارتجال البعض الكالم، حيث 
محسوبة،  فيه  وعــبــارة  كلمة  وكــل  مرتبا،  الكالم  يكون  أن  ينبغي 
دون  يــوم  يمر  يكاد  ال  للرئاسة  بعد خسرانه  ثــم  واليــتــه  وخــالل 
التخبيص  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  يمارس  أن 
والتهريج، بدرجة أن منصة تويتر قامت بحظره باعتبار أنه يثير 

الفتن )ما ظهر منها وما بطن(.
الزلل  نــمــاذج  مــن  أطنانا  يــقــدم  المعاصر  العربي  والــتــاريــخ 
اللساني من الزعماء محترفي الخطب من فئة المعلقات، وتكون 
ويشطح  ويــمــرح  الملهم  الزعيم  فيسرح  مرتجلة  الخطب  تلك 
وينطح كلما عال التصفيق، ويقول كالما يناقض كالما سبق أن 
الناس،  من  فئة  في  تجريح  عنه  يصدر  أو  مــا،  مناسبة  في  قاله 
ومن أقوال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المتداولة: إن 
انتفضوا ضد حكمه  من  ثم وصفه  أنثى..  أو  كانت  ذكــرا  المرأة 

بالجرذان والمساطيل.
كـــان الــمــمــثــل الــمــصــري ســمــيــر صــبــري قـــد بـــرع فـــي تقديم 
كــان يستضيف فيه من يسمون  الــذي  الــدولــي«  »الــنــادي  برنامج 
أهل الفن، وفي ذات برنامج داعب إحدى الراقصات قائاًل »أنِت من 
وبعدها  »الرئيس«،  هو  وقتها  السادات  أنور  وكان  الرئيس؟«،  بلد 
أنه لم يكن يقصد اإلســاءة الى  البرنامج فــورا، فرغم  تم إيقاف 
الــرئــيــس فــإن الــربــط بين بلد الــراقــصــة وبــلــد الــرئــيــس كــان من 
قبيل الحشو السخيف الذي ال مبرر له وكان السادات قد اختار 
األخبار  نشرة  مذيعي  أحد  ولكن  المؤمن،  الرئيس  لقب  لنفسه 
قال أثناء قراءته للنشرة »الرئيس المدمن« محمد أنور السادات، 
التنفيذ والمتابعة، وخضع  إدارة  وتم تسجيل الخطأ من جانب 
للتحقيق أمام لجنة كان يرأسها المذيع محمود سلطان، الذي 
ع الجزاء المناسب، فما  رفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية لتوقِّ
كان من أنور السادات إال أن أمر بحفظ التحقيق، مؤكدا أن ما 
كلمة  مــع  »مــدمــن«  كلمة  لتشابه  وقــع  حــدث مجرد خطأ عفوي 
»مؤمن«، وخاصة أن التسجيل تكررت فيه كلمة »مؤمن« أكثر من 

مرة، بينما لم ترد كلمة »مدمن« سوى مرة واحدة.
ثم جاءت زلة مذيعة قناة التحرير المصرية، حينما علقت 
األوضــاع  خــالل  التحرير،  ميدان  في  وقعت  تحرش  حادثة  على 
حسني  بحكم  اإلطــاحــة  بــعــد  مــصــر  شهدتها  الــتــي  المضطربة 
مبارك، ومن بعده بمحمد مرسي، بقولها: »مبسوطين بقى خلي 
الشعب يهيص«، فكان من الطبيعي أن يتم تفسير تلك الجملة 
االنبساط  الجنسي ضربا من  التحرش  تعتبر  المذيعة  أن  على 
ذلك،  تكن تقصد  لم  أنها  يــدرك  أن كل ذي عقل  رغم  المشروع، 
وعــدم  الــلــســان،  خفة  بسبب  الجسيم  الخطأ  فــي  وقــعــت  ولكنها 
التفكير فيما ستقوله قبل أن تقوله )وهذه عادة عربية متأصلة: 
تمت  فقد  وبــداهــة  الحــقــا(،  قلناه  فيما  نفكر  ثــم  الــكــالم  نطلق 

محاسبتها وإيقافها عن العمل بعض الوقت.
وزالت الــلــســان عــنــد اإلعــالمــيــيــن قــد تــكــون بــالــســلــوك غير 
المهني بإحراج ضيف يشارك في حوار، بعبارات غير الئقة مثل: 
هذا تهرب من السؤال، أو بمقاطعته باستمرار قبل أن يكمل طرح 
وجهة نظره، أو مخاطبته بلغة غاضبة وصوت مرتفع كما حدث 
السفير  تلفزيونية  قناة  في  مصرية  إعالمية  استضافت  عندما 
جعلت  حينما  الهاتف،  عبر  مصر،  لــدى  دريــر  محمود  اإلثيوبي 
المذيعة نفسها طرفا في النقاش حول قضية سد النهضة، ومع 
قضية  فــي  المصرية  النظر  وجهة  تطرح  أن  مــن حقها  كــان  أنــه 
ارتفاع  فــي  تجلى  بانفعال  السفير  تخاطب  ظلت  فإنها  الــســد، 
كان من  فما  يريد،  ما  بقول  للسفير  السماح  نبرة صوتها وعدم 
السفير إال أن عاتبها أكثر من مرة على أسلوب تعاملها معه ثم 
أنهى المقابلة، واستنكرت إدارة القناة ذلك األسلوب وأنهت تعاقد 

اإلعالمية معها.
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)عندك تاكل ال.. 

عندك تغرم نعم(!

الــتــواصــل  وســائــل  عــبــر جميع  يــومــيــة تصلنا  إعــالنــات 
النيابي  للمجلس  الترشح  اشخاص  نية  عن  االجتماعي 
الجديد، صوالت وجوالت، حروب خفية جديدة بدأت تجري 
المترشحين  لبعض  واستخفافات  اتــهــامــات  الــخــفــاء،  فــي 
الجدد. كل هذه المسرحيات نشاهدها يوميا وكل ما يدور 
في ذهني بصراحة شديدة هو ذلك المثل )عندك تاكل ال 

عندك تغرم نعم(.
التي  الصعبة  االقتصادية  والحالة  التضخم  ظل  في 
نمر فيها جميعا من ناحية ارتفاع األسعار ووداع رواتبنا من 
اول عشرة أيام من الشهر ال يسعني اال أن أتساءل بسؤال 
مهم جدا: من األولى بهذه الماليين التي تصرفها الدولة 

على مجلس النواب؟ الشعب أم المجلس؟ 
نــعــم فــي رأيـــي الــمــتــواضــع أنــنــا ال نــحــتــاج الـــى مجلس 
النواب )لم يفعل لنا أي شيء مهم الى اآلن(، ال استخف 
كل  الى  فيه  نحتاج  وقت  في  ولكننا  بالنواب  او  بالمجلس 
بأنه  الشعب  نحن  نشعر  أشياء  على  الدولة  تصرفه  فلس 

ليس مهما. 
نعم لسنا بحاجة الى مجلس منتخب في ظل سياسة 
حكومتنا الموقرة التي تحاول ان توفر للشعب ما تستطيع 

توفيره.
تصرفها  التي  الماليين  الــى  نحتاج  كشعب  نحن  نعم 
عن  يتكلم  من  الى  نحتاج  وال  أكثر  المجلس  على  الدولة 
الى  مشاكلنا  نــوصــل  أن  اريــحــيــة  بكل  نستطيع  مشاكلنا، 

الحكومة دون أي وسيط.
لــن أتــحــدث عــن أوجـــه الــقــصــور ولــن أقــلــل مــن مجهود 
أي نائب ولكنني اقولها صراحة بأنني وعائلتي وكل شعب 
الــبــحــريــن أولــــى بــكــل فــلــس تــصــرفــه الـــدولـــة عــلــى مجلس 

النواب.

وفاء جانحي

ــزان بـــن عــبــداهلل  ــ اســتــقــبــل الــدكــتــور رمـ
بنت  فاطمة  اإلعـــالم  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، في القرية 
ــؤون اإلعــــالم  ــ الــتــراثــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة شـ

بمنطقة رأس حيان.
وقام الوزيران بجولة تفقدية في القرية 
الــتــراثــيــة، حــيــث اطــلــعــا عــلــى مـــا تحتويه 
القرية من مبان عمرانية وتفاصيل تراثية 
مملكة  تاريخ  من  مختلفة  مراحل  تعكس 

البحرين.
كــمــا تــم خـــالل الـــزيـــارة مــنــاقــشــة أوجــه 
ووزارة  اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  بين  التنسيق 
التراثية  القرية  مــن  لالستفادة  السياحة 
وإقـــامـــة مــشــاريــع مــشــتــركــة تــخــدم الــجــانــب 
اإلعــــالمــــي والـــســـيـــاحـــي بــالــمــمــلــكــة، وأكــــد 
في  المشترك  االستثمار  أهمية  الــوزيــران 
القرية التراثية للتسويق والترويج لمملكة 
الــبــحــريــن واســتــقــطــاب الــســيــاح مــن خــالل 

تنويع الفعاليات وزيادة فترات التشغيل.

الــطــرفــان عــن مـــدى إمكانية  وتــبــاحــث 
جذب  نقطة  إلــى  التراثية  القرية  تحويل 
االستراتيجية  مــع  يتناسب  بــمــا  سياحية 
يخدم  وبــمــا  البحرين  لمملكة  السياحية 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، وتــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون 

ــيـــة تـــوظـــيـــف جــمــيــع  ــتـــرك مــــن نـــاحـ الـــمـــشـ
المرافق التراثية بالقرية في جذب السياح 
والحرص على  والمواطنين كذلك  والــزوار 
تــنــوع الــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة داخــــل الــقــريــة 

نفسها.

وزيرا ال�صياحة واالإعالم يزوران القرية التراثية

ــة  ــ ــبـــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فـــــــــــــــــــــازت الـ
محمد  فاطمة  البحرينية 
حسن من مدرسة القيروان 
بجائزة  للبنات  اإلعــداديــة 
بمسابقة  التحكيم  لجنة 
بـــيـــنـــالـــي الــــقــــاهــــرة لــفــنــون 
الطفل، التي حملت عنوان 
»صورة من بلدي«، بُمشاركة 

واسعة من 25 دولة. 
ــت فـــاطـــمـــة إنـــهـــا  ــ ــالـ ــ وقـ
ــزة  ــائــ ــجــ ــى الــ ــلــ حـــصـــلـــت عــ
ــزي  ــ ــلـ ــ بـــــفـــــضـــــل صـــــــــــــــورة لـ
الشعبي البحريني، مشيدًة 
بــالــدعــم الــــذي حــظــيــت به 
االحتفاالت  قسم  قبل  من 
ــنـــون بـــــــوزارة الــتــربــيــة  ــفـ والـ
والــتــعــلــيــم، الـــــذي كــــان له 
عظيم األثر بالوصول إلى 
هذه النتيجة الباعثة على 

الفخر واالعتزاز.

المسابقة  فــي  ــارك  وشــ
مــن  ــة  ــبــ ــالــ وطــ ــًا  ــبــ ــالــ طــ  47
ــن، فــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
الموهوبين  تشجيع  ــار  إطـ
فـــي الــــمــــدارس عــلــى إبــــراز 

إبداعاتهم دوليًا.

طالبة بحرينية تفوز بم�صابقة 

القاهرة في  للت�صوير  دولية 

} فاطمة محمد ح�سن.

قفزة   2022-2021 المنصرم  الدراسي  العام  نتائج  شهدت 
ــات الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة لـــدى طــالــبــات  ــ غــيــر مــســبــوقــة فـــي درجـ
للبنات،  االبتدائية  القادسية  بمدرسة  علي  ميعاد  المعلمة 
تتويجًا لجهودها في تطوير التحصيل األكاديمي، وما بادرت 
به من تواصل فعال مع 350 ولي أمر، من خالل عدة جلسات 

ولقاءات ركزت على تعزيز الشراكة بين األسرة والمدرسة.
األمور  وأولياء  المعلمة  بين  والتعاون  التنسيق  جاء  وقد 
 English for my( عـــنـــوان  حــمــل  ــذي  الــ مــشــروعــهــا  خـــالل  مـــن 
Family(، وقامت من خالله بمد جسور التواصل المثمر بشكل 

أسبوعي مدة ساعة ونصف الساعة، لتزويدهم بما يحتاجون 
اللغة  في  بناتهم  تطور  لمتابعة  ومــهــارات  معلومات  من  إليه 

اإلنجليزية بشكل أسهل وبمرونة أكبر.
التدريسية  لــلــكــوادر  الــرائــدة  الــمــبــادرات  يــأتــي ذلــك ضمن 

الوطنية التي تزخر بها وزارة التربية والتعليم.

اأم�ر ف�ي  350 ول�ي  معلم�ة ت�ص�رك 

طالباته�ا اإنجليزي�ة  تطوي�ر  خط�ة 

كشفت اإلحصائيات الخليجية أن البحرين تأتي 
في المرتبة األخيرة خليجيا من حيث عدد الحوادث 
مع عمان  الرتبة  لنفس  تشارك  في  وذلــك  المرورية، 

واإلمارات.
سجلتها  التي  المرورية  الــحــوادث  نسبة  وبلغت 

الــحــوادث  عــدد  بلغ  حيث   ،%.7 نحو  الثالثة  البلدان 
و2120  للبحرين  آخر إحصاء نحو 2253 حادثا  وفق 

لعمان و4206 حوادث لإلمارات.
فيما حــلــت الــســعــوديــة فــي الــمــرتــبــة األولــــى من 
حيث عدد الحوادث بنسبة 91.1% والكويت في المرتبة 

الثانية بنسبة 4.1% وقطر في المرتبة الثالثة بنسبة 
المرورية في مجلس  الحوادث  إجمالي  وبلغ    .%2.1
اإلحصاء  بحسب  ألفا   316 نحو  الخليجي  التعاون 
األخير، وكان نصيب السعودية 287 ألفا و781 حادثا 

والكويت 13 ألفا و50 حادثا وقطر 6658 حادثا.

ال����ب����ح����ري����ن ف�����ي ال����م����رت����ب����ة االأخ�����ي�����رة 

خ��ل��ي��ج��ي��ا م���ن ح��ي��ث ع����دد ح������وادث ال���م���رور 

قالت دار سوذبيز للمزادات ان سترة رائد الفضاء باز ألدرين التي 
ارتداها في مهمة أبولو 11 التاريخية الى القمر في عام 1969 بيعت 

بنحو 2.8 مليون دوالر في نيويورك.
وتــحــمــل الــســتــرة مــن االمــــام شــعــاري ادارة الــطــيــران والــفــضــاء 
اسم  تحمل  التي  العالمة  تحت   11 أبولو  ومهمة  )ناسا(  األمريكية 

ألدرين.
للسترة  االيسر  الكتف  على  المتحدة  الواليات  علم  يوجد  كما 
المصنوعة من قماش مقاوم للحريق تم ادخاله في تصنيع سترات 
ناسا الفضائية بعد وفاة ثالثة رواد في مهمة أبولو 1 نتيجة حريق 

شب على متن مركبتهم خالل اختبار على األرض في عام 1967.
أغلى  كثاني   11 أبــولــو  مهمة  خطة  ملخص  جــاء  السترة  وبعد 
شيء يباع في المزاد يوم الثالثاء، إذ تم بيعه مقابل 819 ألف دوالر 

متجاوزا التوقعات التي تراوحت بين 100 و150 ألف دوالر.
البشر على  أول مــن ســـارا مــن  وألــدريــن  أرمــســتــرونــج  وكـــان نيل 
سطح القمر. وألدرين )92 عاما( هو العضو الوحيد الباقي على قيد 

الحياة من طاقم المهمة المكون من ثالثة أفراد.

ب��ي��ع ���ص��ت��رة »ال��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة« 

دوالر م��ل��ي��ون   2.8 م��ق��اب��ل  ل��ل��ق��م��ر 

ال��ف��ي��دي��و  الأل����ع����اب  ع����واق����ب  ال  درا������ص�����ة: 

ع����ل����ى ج����������ودة ح�����ي�����اة م�������ص���ت���خ���دم���ي���ه���ا 
خلصت دراسة واسعة أجرتها جامعة أكسفورد 
ونشرت أمس إلى أن ال عواقب للوقت الذي يمضيه 
نوعية  على  اللعب  في  الفيديو  ألعاب  مستخدمو 

حياتهم. 
ــة الــتــي تــابــعــت حــوالــي 40  ــدراسـ ــم تــجــد الـ ولـ
ــدة ستة  ــوق ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة مــ ــب فــ ألــــف العــ
أسابيع سوى »القليل من األدلة« أو »أي دليل على 
اإلطــــالق« عــلــى »وجــــود عــالقــة سببية بــيــن ألــعــاب 

الفيديو ونوعية الحياة«. 
في  دراستهم  ُنشرت  الذين  الباحثون  وأوضــح 
المحتمل  »مــن  أنــه  سوسايتي«  رويـــال  »ذي  مجلة 
على  الفيديو(  )ألعاب  تأثيرات  متوسط  يكون  أن 
أو  الالعب محدودًا جــدًا، ســواء سلبًا  نوعية حياة 
إيجابًا«، مشيرين إلى أن »ثمة حاجة إلى مزيد من 

البيانات لتحديد األخطار المحتملة«. 
وُســئــل الــالعــبــون عــن مــشــاعــرهــم فــي الحياة 
والحزن  الــســعــادة  مستوى  ذلــك  فــي  بما  اليومية، 

والغضب أو اإلحباط. 
واســتــنــد الــبــاحــثــون أيـــضـــًا إلـــى بــيــانــات وقــت 
اللعب التي وفرها مصممو سبع ألعاب فيديو، من 
لعبة المحاكاة »أنيمال كروسينج« إلى لعبة سباق 

السيارات في العالم المفتوح »ذي كرو 2«. 
الفيديو،  ألعاب  أن عواقب  الدراسة  والحظت 
أو سلبية، ال تكون محسوسة  إيجابية  سواء كانت 
ســاعــات في  مــن عشر  أكثر  الــالعــب  أمضى  إذا  إال 

اللعب يوميًا. 

وتتناقض هذه النتائج مع تلك التي توصلت 
 ،2020 عــام  نفسها  الجامعة  أجرتها  دراســـة  إليها 
أن ممارسة  كوفيد-19، مفادها  في خضم جائحة 
ألعاب الفيديو قد تكون مفيدة للصحة النفسية، 
على عكس هذه الدراسة التي تشير إلى عدم وجود 

رابط. 
ــاب الـــفـــيـــديـــو،  ــ ــعـ ــ ــى ألـ ــلـ ــام عـ ــظـ ــتـ ــانـ ــذ بـ ــ ــــؤخـ ويـ
وخـــصـــوصـــًا تــلــك الــتــي يــتــم الــتــنــافــس فــيــهــا عبر 
ــرنــــت، أنـــهـــا تـــؤثـــر عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة  ــتــ اإلنــ

تأثير  السابقة  الــدراســات  انتقدت  وقــد  لالعبين، 
جلسات اللعب الطويلة جدًا على الصغار. 

وقـــــال مـــاتـــي فـــــوري الـــــذي شـــــارك فـــي إعــــداد 
الدراسة الجديدة إن »ثمة شيئًا واحدًا مؤكدًا، هو 
تتيح  الراهن  الوقت  كافية في  وأدلــة  بيانات  أن ال 
إلى  تهدف  وقواعد  قوانين  سّن  العامة  للسلطات 
مجموعات  لــدى  الفيديو  ألــعــاب  مــمــارســة  تقييد 

معينة من السكان«. 

تناول حبة موز غير نا�صجة يوميا يقي من ال�صرطان
كشفت دراسة علمية لعلماء من 
من  واحـــدة  حبة  تــنــاول  أن  بريطانيا 
من  الوقاية  في  يساعد  يوميا  الموز 
عدة أنواع من السرطان، لكن بشرط 

أن يكون الموز أخضر اللون.
وأظــهــرت نــتــائــج الـــدراســـة، وفقا 
البريطانية،  مــيــل«  »ديــلــي  لصحيفة 
فــي  ــود  ــمــــوجــ الــ ــاوم  ــقــ ــمــ الــ الـــنـــشـــا  أن 
أشكال  من  وهو شكل  األخضر  الموز 
ــن خــطــر  ــ الــــكــــربــــوهــــيــــدرات يـــقـــلـــل مـ
اإلصـــابـــة بـــأنـــواع عـــدة مــن الــســرطــان 

بنسبة تقارب %60.
على  القائمون  العلماء  وأوضــح 
ــه تــم إعــطــاء األشــخــاص  ــة أنـ الـــدراسـ
الذين لديهم مخاطر عالية لإلصابة 
بالسرطان نظاما غذائيا غنيا بالنشا 
أنه يقلل من  المقاوم، بعدما وجــدوا 
خطر اإلصابة ببعض أشكال المرض 

بأكثر من النصف.
وأجريت الدراسة على نحو ألف 
مــريــض مــصــاب بـــ»مــتــالزمــة لــيــنــش«، 
وهــــي حــالــة وراثـــيـــة تــزيــد مـــن خطر 

وسرطان  القولون  بـسرطان  اإلصابة 
ــم وغـــيـــرهـــا، حـــيـــث تــم  ــرحــ بـــطـــانـــة الــ
ما  المقاوم،  النشا  من  وجبة  إعطاء 
يــعــادل حــبــة مـــوز غــيــر نــاضــج، وذلــك 

مدة عامين في المتوسط.
الموز  أن  إلــى  النتائج  وخلصت 
خطر  تقليل  من  تمكن  الهيئة  بهذه 
اإلصــابــة بــأنــواع عــدة مــن الــســرطــان، 
للموز  الوقائي  التأثير  أن  إلى  الفتة 
ــة  ــهـ ــواجـ كـــــــان قــــويــــا وخـــــاصـــــة فـــــي مـ
ــتـــي تـــضـــرب الــجــهــاز  ــانـــات الـ الـــســـرطـ
ــان  ــثـــل ســـرطـ ــوي، مـ ــلــ ــعــ الـــهـــضـــمـــي الــ
الــمــريء والــبــنــكــريــاس، الــتــي يصعب 

اكتشافها.
الــنــشــا  أن جـــرعـــة  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
التجربة  فــي  المستخدمة  الــمــقــاوم 
تعادل تقريبا تلك الموجودة في موزة 
إلـــى أن النشا  غــيــر نــاضــجــة، مــشــيــرة 
يــقــاوم التحلل  الــمــوز  فــي  الــمــوجــود 
أن  األمــعــاء، حيث يمكنه  إلــى  ويصل 
تعيش  التي  البكتيريا  نــوع  من  يغير 

هناك.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16197/pdf/1-Supplime/16197.pdf?fixed7305
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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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يف مر�صوم ملكي:

تعديــل قانـون التقاعـد الع�صـكري

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأ�صدر 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

اإن�صاء  قانون  بتعديل  مر�صوًما  املعظم، 

�صندوق التقاعد ل�صباط واأفراد قوة دفاع 

وغري  البحرينيني  العام  والأمن  البحرين 

البحرينيني، واملر�صوم بقانون ب�صاأن اإدارة 

ل�صباط  التقاعد  �صندوق  واخت�صا�صات 

العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

وجاء  البحرينيني.  وغري  البحرينيني 

للتـقاعد  �صندوق  »يـن�صاأ  املر�صوم:  يف 

والأفراد  ال�صباط  من  لكل  الع�صكري 

البحرينيني العاملني يف اجلهات الع�صكرية 

وال�صباط  الع�صكري،  للتقاعد  اخلا�صعني 

يف  العاملني  البحرينيني  غري  والأفراد 

لنظام  اخلا�صعني  الع�صكرية  اجلهات 

مكافاأة نهاية اخلدمة«.

»متكني« تفوز بجائزة عاملية

 لفئة مبادرات دعم الن�صاء وال�صباب

العمل  �صندوق  ح�صد 

مبادرات  جائزة  »متكني« 

لعام  وال�صباب  الن�صاء  دعم 

موؤ�ص�صة  قبل  من   2022

 Global Business
تتويًجا  وذلك   ،Outlook
قبل  من  املبذولة  للجهود 

»متكني« خالل �صنوات العمل 

اإىل  تهدف  والتي  املا�صية، 

البحرينية  باملراأة  النهو�س 

يف �صتى املجالت القت�صادية 

والريادية املختلفة، بالإ�صافة 

اإىل تعزيز دور ال�صباب يف �صوق العمل عرب تزويدهم 

اأهداف متكني  اأحد  لتحقيق  وذلك  الالزمة،  باخلربات 

الرئي�صة املتمثل يف جعل املواطن البحريني خياًرا اأول 

 Global للتوظيف. ياأتي هذا التكرمي من قبل موؤ�ص�صة

يف  املتخ�ص�صة  الربيطانية   Business Outlook
جهود  واإبراز  العاملية،  القت�صادية  الأن�صطة  تغطية 

العام  القطاعني  يف  وال�صتثمارية  املالية  املوؤ�ص�صات 

واخلا�س حول العامل.

عقد اجتماًعا مو�صًعا مبنا�صبة مو�صم عا�صوراء.. وزير الداخلية:

لن ن�صتقبل حمالت من اخلارج حفاظً ا على املعزين

الداخلية،  وزير  اآل خليفة  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  عقد 

اأم�س، اجتماًعا مو�صًعا مبنا�صبة مو�صم عا�صوراء، وذلك يف اإطار تعزيز 

بها يف مناحي عمل وزارة  املعمول  البناءة  املجتمعية  ال�صراكة  منهجية 

الداخلية كافة. واأكد الوزير اأهمية احلفاظ على متطلبات اخلطاب الديني 

امل�صوؤول. واأو�صح الوزير اأن لعا�صوراء البحرين خ�صو�صية متح�صرة، 

وحفاًظا على روحانيتها ل يجوز اأن تطغى احلالة املادية والرتويج لها 

با�صتخدام غطاء ال�صياحة الدينية، من خالل الدعوة اإىل ا�صتقبال حمالت 

اإذ يتنافى ذلك مع  دينية من خارج البالد للم�صاركة يف مواكب العزاء، 

اخل�صو�صية البحرينية يف اإحياء املنا�صبة وطابعها املميز، موؤكًدا اأن اإحياء 

املنا�صبة يف البحرين يبقى للمواطنني واملقيمني ولن ن�صتقبل حمالت من 

اخلارج، حفاًظا على اأمن و�صالمة املعزين وح�صن اإدارة وتنظيم املنا�صبة، 

لفًتا اإىل اأن وجهات العزاء يف املنطقة معروفة.

وزير الداخلية لدى اجتماعه املو�شع مبنا�شبة عا�شوراء

جاللة امللك

خالد بن حمد لدى ا�شتقباله القائمني على عيادة فح�ص القلب الريا�شي

اأهــــمــــيــــة احلـــــفـــــاظ عـــلـــى مـــتـــطـــلـــبـــات اخلـــــطـــــاب الــــديــــنــــي املــــ�ــــصــــوؤول

تنظيم احتادات املالك الكبرية.. »ريرا«:

اإجراءات قانونية لدعم م�صاريع التطوير العقاري

قبل وبعد جميع الدوريات الكروية.. خالد بن حمد يوّجه:

اإلزامية الفح�ص الطبي لالعبني واحلكام

اأكد جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم العقاري، عن ُبعد، برئا�صة ال�صيخ �صلمان بن 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري رئي�س جمل�س 

طريقها  على  العقارية  امل�صاريع  و�صع  اأهمية  العقاري،  التنظيم  موؤ�ص�صة  اإدارة 

القطاع  لي�صري  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  عليه  ين�س  مبا  ال�صحيح  القانوين 

ب�صكل عام يف طريق النمو ليحقق ما هو مناط به لالإ�صهام يف القت�صاد البحريني.

القانوين  طريقها  على  العقارية  امل�صاريع  لو�صع  الجراءات  املجل�س  وناق�س 

يف  املعنية  الأطراف  جميع  حقوق  وحفظ  الواجبات  تاأدية  يحقق  ومبا  ال�صحيح، 

م�صاريع التطوير العقارية، موؤكًدا املجل�س اأهمية ما تقوم به املوؤ�ص�صة من �صرعة يف 

التحرك لتنفيذ الإجراءات القانونية لدعم جناح م�صاريع التطوير العقاري.

بع�س  يف  املالك  احتادات  وتنظيم  ت�صكيل  مو�صوع  الإدارة  جمل�س  وتناول 

امل�صاريع العقارية الكبرية، وما تو�صلت له من خطوات لإقامة اجتماعات اجلمعية 

العمومية من اأجل انتخاب احتادات املالك اخلا�صة بهذه امل�صاريع، واتباع الإجراءات 

القانونية والإجرائية املنا�صبة فيما يخ�س ذلك.

الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  وّجه 

اإجراء الفح�س الطبي  باإلزامية  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  لل�صباب والريا�صة رئي�س 

جلميع الالعبني واحلكام والطواقم الفنية، قبل وبعد جميع الدوريات الكروية الوطنية.

الأندية  الريا�صي،  القلب  القائمني على عيادة فح�س  ا�صتقباله  ودعا �صموه، خالل 

اإىل التوا�صل مع الهيئة العامة للريا�صة للتن�صيق لإجراء الفحو�صات يف عيادة فح�س 

القلب الريا�صي؛ ل�صمان تثبيت اأ�صماء الريا�صيني يف ك�صوفات امل�صاركة يف الدوريات 

والأن�صطة الريا�صية الأخرى.

وقال �صموه اإن الهتمام والعناية ب�صحة ولياقة ممار�صي الريا�صة عن�صر جوهري 

يتكامل مع برامج وا�صرتاتيجيات القطاع الريا�صي يف البحرين.
 ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل

مبقدار 75 نقطة 

م�صرف البحرين املركزي يرفع �صعر الفائدة الأ�صا�صي 
البحرين  م�صرف  قّرر   

الفائدة  �صعر  رفع  املركزي 

الأ�صبوع  ودائع  على  الأ�صا�صي 

الواحد من 2.50% اإىل %3.25، 

اأ�صواق  التطورات يف  يف �صوء 

املال الدولية، و�صمن الإجراءات 

ل�صمان  امل�صرف  يتخذها  التي 

يف  النقد  اأ�صواق  اأداء  ان�صيابية 

مملكة البحرين.

الفائدة  �صعر  رفع  مت  كما 

من  الواحدة  الليلة  ودائع  على 

ورفع   ،%3.00 اإىل   %2.25

�صعر الفائدة على الودائع لفرتة 

اإىل   %3.25 من  اأ�صابيع  اأربعة 

رفع  اإىل  بالإ�صافة   ،%4.00

يفر�صه  الذي  الفائدة  �صعر 

امل�صرف املركزي.

»البحرين والكويت« يحقق 30 مليون 

دينار اأرباًحا �صافية يف 6 اأ�صهر

5 ماليني دينار اأرباح البحرين
 الوطنية القاب�صة ال�صافية للن�صف الأول

09

18

04

02

06

1007

حمليات 06www.alayam.com

اخلمي�س 29 ذو احلجة 1443 ـ العدد 12164

Thursday 28th July 2022 - No. 12164

املوا�صالت  وزير  الكعبي  ثامر  بن  حممد  ا�صتقبل 

اجلمهورية  �صفرية  ت�صاكيل  اي�صن  مبكتبه،  واالت�صاالت 

الرتكية لدى مملكة البحرين.

واالت�صاالت  املوا�صالت  وزير  رحب  اللقاء  وخالل 

ب�صفرية اجلمهورية الرتكية، م�صيداً بالعالقات الثنائية التي 

جتمع البلدين وال�صعبني ال�صديقني، وما ي�صهده التعاون 

الثنائي من تطور ومنو على كافة امل�صتويات، وبخا�صة يف 

جمال املوا�صالت واالت�صاالت وتبادل اخلربات والتجارب 

يف هذا املجال، منوًها مبا تبذله ال�صفرية من جهود طيبة 

لتطوير وتنمية اأوا�صر العالقات بني البلدين.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت

 ي�صتقبل �صفرية جمهورية تركيا

نظمت االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للق�صاء ملوظفيها 

البرتوكيماويات  ل�صناعة  اخلليج  �صركة  مع  بالتعاون 

دورة  البحرينية  وال�صالمة  ال�صحة  وجمعية  )جبك( 

االأولية؛  االإ�صعافات  االأ�صا�صية يف  املهارات  تدريبية حول 

االأولية  االإ�صعافات  على  االأمانة  موظفي  لتعريف  وذلك 

وكيفية الت�صرف يف احلاالت الطارئة واحلوادث املختلفة 

بع�س  التدخل يف  واإمكانية  الر�صمي  الدوام  اأثناء  خا�صة 

احلوادث الطارئة.

املعلومات  ونظم  للموارد  امل�صاعد  العام  االأمني  واأكد 

العليا  االإدارة  حر�س  على  املحميد  اأحمد  يو�صف  االأ�صتاذ 

الب�صرية  الكوادر  تطوير  على  للق�صاء  االأعلى  املجل�س  يف 

يف تنمية قدرات ومهارات املوظفني انطالًقا من م�صوؤولية 

املجل�س االأعلى للق�صاء يف حتقيق املبادرات اال�صرتاتيجية 

على  وحر�صها  الوظيفية  الكفاءة  لرفع  العامة  لالأمانة 

التحديات  ومواكبة  املجاالت  �صتى  يف  موظفيها  تطوير 

الدورة  هذه  باأن  واأ�صاف  املتغرية،  العمل  ومتطلبات 

املوظفني يف  وا�صتعداد  تاأهيل  ت�صهم يف  �صوف  التدريبية 

ال�صريع  التدخل  تتطلب  التي  الطارئة  احلوادث  مواجهة 

الإنقاذ امل�صابني حلني تلقي العالج املنا�صب يف امل�صت�صفى.

االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للق�صاء 

تنظم دورة االإ�صعافات االأولية ملوظفيها

»الداخلية« ت�صارك يف اللجنة 

الدائمة لالأمن ال�صيرباين بدول »التعاون«

اإدارة  الرميحي مدير  اأحمد �صعد  الركن  العقيد  تراأ�س 

االجتماع  الداخلية  بوزارة  االإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة 

جمل�س  بدول  ال�صيرباين  لالأمن  الدائمة  للجنة  ال�صابع 

تقنية  عرب  عقد  الذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

االت�صال املرئي »عن بعد«، مب�صاركة اأحمد عي�صى اأبوالفتح 

اإدارة اال�صتجابة الوطنية، وال�صيخ خليفة بن خالد  مدير 

اآل خليفة من املركز الوطني لالأمن ال�صيرباين.

الق�صايا  اأبرز  اللجنة  تناولت  االجتماع،  وخالل 

ال�صيرباين،  االأمن  مبنظومة  املتعلقة  االأمنية  والتحديات 

وكيفية تعزيز القدرات الوطنية ملواجهة املخاطر املرتبطة 

بها حتت مظلة جمل�س التعاون اخلليجي، كما مت مناق�صة 

املو�صوعات املدرجة على جدول االأعمال.

البلدية اجلنوبية تزرع 200 �صتلة 

بال�صراكة مع امل�صت�صفى امللكي

املجتمعية  بال�صراكة  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  قامت 

�صتلة   200 بزراعة  واالأطفال  للن�صاء  امللكي  امل�صت�صفى  مع 

الواجهة  يف  املختلفة  املحلية  االأ�صجار  اأ�صناف  من  زراعية 

الرئي�صة للم�صت�صفى، وذلك بح�صور مهند�صي ق�صم املنتزهات 

واحلدائق بالبلدية وعدد من امل�صئولني بامل�صت�صفى. 

اجتمع جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم 

العقاري عن بعد برئا�صة ال�صيخ �صلمان 

بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س جهاز 

رئي�س  العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة 

جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم العقاري، 

املجل�س  اطلع  االجتماع  وخالل  اأم�س، 

على اآخر م�صتجدات اأعمال املوؤ�ص�صة.

و�صع  اأهمية  على  املجل�س  واأكد 

امل�صاريع العقارية على طريقها القانوين 

تنظيم  قانون  عليه  ين�س  ال�صحيح مبا 

القطاع العقاري رقم 27 ل�صنة 2017، 

طريق  يف  عام  ب�صكل  القطاع  لي�صري 

لالإ�صهام  به  مناط  هو  ما  ليحقق  النمو 

يف االقت�صاد البحريني ليتوافق مع روؤى 

يتعلق  فيما  الر�صيدة  القيادة  وتطلعات 

بتنفيذ اخلطط اال�صرتاتيجية االقت�صادية 

لتتبواأ البحرين املكانة الرفيعة والقدرة 

يف  واال�صتدامة  التناف�صية  حتقيق  على 

النمو.

البنود  من  العديد  املجل�س  وناق�س 

يتم  وما  املوؤ�ص�صة  عمل  ب�صري  املتعلقة 

امل�صاريع  لو�صع  اإجراءات  من  اتخاذه 

العقارية على طريقها القانوين ال�صحيح، 

وحفظ  الواجبات  تاأدية  يحقق  ومبا 

حقوق جميع االأطراف املعنية يف م�صاريع 

على  املجل�س  موؤكًدا  العقارية،  التطوير 

اأهمية ما تقوم به املوؤ�ص�صة من �صرعة يف 

التحرك لتنفيذ االإجراءات القانونية لدعم 

جناح م�صاريع التطوير العقاري.

مو�صوع  االإدارة  تناول جمل�س  كما   

ت�صكيل وتنظيم احتادات املالك يف بع�س 

امل�صاريع العقارية الكبرية، وما تو�صلت 

له من خطوات الإقامة اجتماعات اجلمعية 

احتادات  انتخاب  اجل  من  العمومية 

واتباع  امل�صاريع،  بهذه  اخلا�صة  املالك 

االإجراءات القانونية واالإجرائية املنا�صبة 

فيما يخ�س ذلك. 

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  وقدم 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة 

تف�صيلًيا  ا  عر�صً العقاري  التنظيم 

وكيفية  املوؤ�ص�صة  عمل  ل�صري  بالن�صبة 

يتم  وما  فيها  االإجناز  مراحل  متابعة 

واجرائية،  قانونية  خطوات  من  اتخاذه 

برئا�صة  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  �صاكًرا 

ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل خليفة على 

وم�صاندة  دعم  من  املوؤ�ص�صة  تلقاه  ما 

والتي اأ�صهمت ب�صكل اإيجابي يف اإجنازه 

الكثري من امل�صاريع العقارية.

جمل�س املوؤ�ص�صة يبحث ت�صكيل وتنظيم احتادات املالك الكبرية.. »ريرا«:

و�صع امل�صاريع العقارية على طريقها القانوين ال�صحيح

حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

املحرق  حمافظة  اأهايل  وبا�صم  با�صمه  املحرق  حمافظة 

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  مقام  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل وعاه، مبنا�صبة تاأهل منتخبنا 

الوطني لل�صباب لكرة اليد اإىل نهائيات كاأ�س العامل يف 

اأملانيا واليونان 2023، وح�صوله على ف�صية بطولة 

اآ�صيا لل�صباب لكرة اليد املقامة يف مملكة البحرين.

موؤكًدا اأن هذا االإجناز العاملي امل�صرف يعد حمل فخر 

املحافل  يف  الريا�صيني  �صبابنا  تفوق  ويوؤكد  واعتزاز 

الدولية واالإقليمية، رافعاً ال�صكر اإىل �صمو ال�صيخ نا�صر 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية 

لل�صباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�صباب،  و�صوؤون 

اآل خليفة  ال�صيخ خالد بن حمد  �صمو  واإىل  والريا�صة، 

النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب والريا�صة، 

رئي�س الهيئة العامة للريا�صة، رئي�س اللجنة االأوملبية 

ال�صباب  لقطاع  امل�صتمر  دعمهم  على  البحرينية، 

الرعاية  ثمرة  هو  االإجناز  هذا  اإن  موؤكًدا  والريا�صة، 

الكرمية والدعم امل�صتمر ل�صبابنا يف كافة املجاالت.

جاء ذلك خالل املجل�س االأ�صبوعي ملحافظة املحرق، 

اأهايل  وامتنان  �صكر  املحافظ  خالله  من  نقل  والذي 

خليفة،  اآل  حممد  بنت  مي  لل�صيخة  املحرق  حمافظة 

رئي�س مركز ال�صيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة 

والبحوث، على ما قدمته من جهود عظيمة يف توجيه 

دّفة الثقافة خالل ال�صنوات املا�صية واهتمامها اخلا�س 

يف احلفاظ على الرتاث يف حمافظة املحرق، مقدًما يف 

ال�صيخ  اإىل  والتربيكات  التهاين  خال�س  ذاته  الوقت 

خليفة بن اأحمد بن عبد اهلل اآل خليفة على الثقة امللكية 

ال�صامية بتعيينه رئي�ًصا لهيئة البحرين للثقافة واالآثار، 

متمنًيا له كل التوفيق يف اإكمال م�صرية النجاح.

املجل�س  رواد  من  عدد  عرب  االأهايل  مداخالت  ويف 

البحرين على  الغو�س مبملكة  بتاريخ  االحتفاء  اأهمية 

واالحتفاالت  املنا�صبات  اإقامة  مقرتحني  ال�صواحل، 

اخلا�صة التي تخلد هذا التاريخ العظيم، خا�صة خالل 

موؤكدين  ال�صواحل،  ارتياد  فيها  يكرث  التي  الفرتة،  هذه 

وا�صتغالله  ا�صتثماره  ثري ويجب  الغو�س  تاريخ  باأن 

�صرورة  يف  املخت�صة  اجلهات  داعيني  وجه،  باأكمل 

تبني هــذه الفكرة كونها تعك�س جزًءا كبرًيا من ثقافة 

على  كبرية  انعكا�صات  ولها  البحرين،  مملكة  وتاريخ 

احلركة ال�صياحية.

حمافظ واأهايل املحرق يهنئون بتاأهل منتخبنا الوطني 

لل�صباب لكرة اليد لنهائيات كاأ�س العامل

االأوقاف اجلعفرية تعقد اللقاء ال�صنوي ملو�صم عا�صوراء مب�صاركة وا�صعة من اجلهات الر�صمية وممثلي املاآمت واحل�صينيات

اجلميع يتطلع لنجاح اإحياء املو�صم من خالل نهج ال�صراكة املجتمعية

عقدت اإدارة االأوقاف اجلعفرية اللقاء 

كافة  من  واحل�صينيات  للماآمت  ال�صنوي 

يوم  م�صاء  البحرين  مملكة  حمافظات 

بح�صور  نيو�صيوزن�س  قاعة  يف  اأم�س 

نحو 300 م�صارك من املاآمت واحل�صينيات 

ممثلي  ومب�صاركة  املواكب  ومن�صقي 

ملو�صم  ا�صتعداًدا  الر�صمية  اجلهات 

عا�صوراء 1444هـ بح�صور وكيل وزارة 

واالأوقاف  االإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل 

ووكيل  املناعي  �صامي  عي�صى  القا�صي 

خليفة  وليد  الدكتور  ال�صحة  وزارة 

علي  ال�صمالية  املحافظة  وحمافظ  املانع 

و  الع�صفور  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن 

اإبراهيم �صيف النجران مدير عام مديرية 

�صرطة حمافظة العا�صمة وعدد من كبار 

م�صوؤويل اجلهات الر�صمية ذات العالقة.

رئي�س  ثمن  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

�صالح  بن  يو�صف  اجلعفرية  االأوقاف 

حل�صرة  الدائمة  التوجيهات  ال�صالح 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

حفظه  املعظم  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

امللكي  ال�صمو  و�صاحب  ورعاه،  اهلل 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

الوزراء حفظه اهلل،  العهد رئي�س جمل�س 

ال  الدينية،  ال�صعائر  برعاية  باالهتمام 

ما  دليل  وخري  عا�صوراء،  مو�صم  �صيما 

من  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اأجهزة  تقدمه 

دعم الحمدود الإحياء هذه املنا�صبة �صنوًيا 

على النحو االأف�صل.

جاللة  به  تف�صل  مبا  ال�صالح  ونوه 

ختام  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك 

حيث  املا�صي،  العام  عا�صوراء  مو�صم 

اأ�صاد فيه جاللته رعاه اهلل مبا حتقق من 

االأ�صعدة  للمو�صم على كافة  جناح كبري 

املوؤ�ص�صات  كافة  بجهود  وامل�صتويات 

وزارة  راأ�صها  وعلى  املعنية  واالأجهزة 

اجلعفرية  االأوقاف  وجمل�س  الداخلية 

امل�صرفة وجهود  واللجان  املاآمت  وروؤ�صاء 

فرق العمل امليدانية من املتطوعني، �صاكًرا 

و�صال�صة  ودقة  املتابعة  ح�صن  على  لهم 

التنظيم، وعلى مواقفهم امل�صوؤولة باتباع 

واخلطط  الوقائية  التعليمات  وتطبيق 

ال�صحية  واال�صرتاطات  االحرتازية 

ال�صادرة عن الفريق الوطني الطبي، من 

اأجل �صالمة اجلميع.

الكلمات  هذه  اأّن  ال�صالح  واأكد 

وو�صاًما  را�صًخا  نهًجا  ت�صكل  ال�صامية 

امللكية  االإ�صادة  وهذه  جميًعا،  به  نعتز 

تاأتي تتويجاً جلهٍد �صادق وعمل دوؤوب 

ر�صمية  جهات  اجلميع  من  وم�صرتك 

واأهلية، حيث ما مييز عا�صوراء البحرين 

بني  املجتمعية  ال�صراكة  نهج  هو  دائًما 

اإحياء  على  والقائمني  الر�صمية  اجلهات 

اأفراد  عموم  وبني  العزيزة  املنا�صبة 

املجتمع البحريني املعطاء.

اجلعفرية  االأوقاف  رئي�س  واأعرب 

احلكومة  ومبادرات  جلهود  تقديره  عن 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

للت�صدي  الطبي  الوطني  والفريق  اهلل، 

 )19-COVID( كورونا  لفريو�س 

ال�صيخ  معايل  طبيب  الفريق  برئا�صة 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

املجل�س االأعلى لل�صحة، ومب�صاركة كافة 

الوزارات، ال �صيما وزارة ال�صحة وكافة 

امل�صهود  لدورهم  الطبي  القطاع  منت�صبي 

يف حماية �صحة و�صالمة كافة املواطنني 

كورونا،  جائحة  فرتة  خالل  واملقيمني 

والتي حظيت باإ�صادة من منظمة ال�صحة 

العاملية.

بعودة  االرتياح  عن  ال�صالح  وعرّب 

قائالً:  لطبيعتها  العامة  احلياة  مظاهر 

العام  هذا  علينا  منَّ  الذي  اهلل  »احلمد 

بعودة  رحمته  و�صابغ  كرمه  بفي�س 

مع  عهدها  ك�صابق  الطبيعية  احلياة 

حيث  االحرتازية،  باالإجراءات  االلتزام 

العام بعد عامني من  ياأتي عا�صوراء هذا 

اجلائحة التي األقت باآثارها الكبرية على 

ومنها  العامة  احلياة  مظاهر  خمتلف 

املنا�صبات الدينية واالجتماعية«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12164/pdf/INAF_20220728004730435.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971801/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/971825/News.html
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اإدم�ن مواقع التوا�سل االجتم�عي واأثره على جودة احلي�ة الزوجية

خالل العام املن�شرم وحتى العام احلايل بداأنا يف مركز عائ�شة 

يتيم لالإر�شاد االأ�شري التابع جلمعية نه�شة فتاة البحرين، وب�شكل 

جاء  الذي  االفرتا�شي  والعامل  االأزواج  م�شكالت  مع  نتعامل  الفت 

فقد  االجتماعي،  التوا�شل  ملواقع  واملفرط  املتعدد  اال�شتخدام  نتاج 

افرتا�شية  عالقات  بوجود  وال�شك  اخليانة،  �شكاوى  موؤخًرا  زادت 

الزوجية  اخليانة  مل�شتوى  ترقى  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 

بح�شب راأي مقّدمي ال�شكوى.

النف�شيني  االأخ�شائيني  من  العديد  الق�شية  هذه  ت�شغل 

و�شائل  بدور  الوعي  ون�شر  بالبحث  االهتمام  وي�شتمر  واالأ�شريني 

و�شائل  الأن  الزوجية؛  احلياة  جودة  على  االجتماعي  التوا�شل 

التوا�شل احلديثة ا�شتطاعت تغيري معامل كثرية يف حياتنا العملية 

عملية  يف  اإيجابيات  من  الو�شائل  هذا  حملته  ما  رغم  والعائلية. 

االأ�شرية  امل�شكالت  من  الكثري  جلبت  ولكنها  واالت�شال  التوا�شل 

رغم  العزلة  حاالت  يعي�شون  االأزواج  اأ�شبح  حيث  والزواجية، 

وجودهم مًعا، يغرقون يف عوامل افرتا�شية ويجرون حوارات مع 

ت�شيف  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  واأ�شبحت  جمهولني.  اأنا�س 

والعالقات  االأ�شرة  كيان  تهدد  التي  اخلطرة  امل�شكالت  من  العديد 

الزوجية. 

يف ظل عدد املرتددين على املركز طلًبا لال�شت�شارات الزوجية، 

كان ال بد اأن نهتم ونقلق حول واقع احلياة الزوجية يف جمتمعنا. 

االأبعاد  املتعدد  البناء  ذلك  باأنها  الزواجية  احلياة  جودة  تعترب 

الذي يقي�س اخل�شائ�س املو�شوعية للعالقة الزوجية، مب�شتويات 

موؤ�شر  التوا�شل  ُيعد  واإذا  اإلخ.  واملودة..  والثقة  والتوا�شل  الرفق 

مهم من موؤ�شرات جودة احلياة الزوجية، اإىل جانب وجود جمموعة 

على  باال�شتحواذ  االجتماعي  التوا�شل  ملواقع  �شمحوا  االأزواج  من 

اأوقاتهم داخل املنزل، حيث ين�شغل كل منهم عن االآخر مما مينع كل 

طرف من احلوار والتوا�شل مع االآخر، ويغيب االإح�شا�س باالأجواء 

وقوع  اأثناء  للهروب  كاأداة  ا�شتخدامها  وي�شبح  ال�شوية،  االأ�شرية 

اخلالفات، بدالً من ال�شعي ملواجهتها. 

واإح�شائيات  باأرقام  العلمية  واملجالت  ال�شحف  تطالعنا 

اأو  االإدمان  جراء  االأزواج  م�شكالت  بت�شاعد  تنباأ  وق�ش�س 

اال�شتخدام املفرط ملواقع التوا�شل االجتماعي. اإىل جانب ما اأحدثته 

هذه الو�شائل من �شجة كبرية وات�شاع �شهرتها وتزايد ا�شتخدامها 

اأدى باالأ�شرة اإىل العي�س يف  فاأ�شبحت ال�شغل ال�شاغل، االأمر الذي 

واأخذ  اهتماماتهم  اأكرث  على  �شيطر  افرتا�شي  وجمتمع  تقني  عامل 

الكثري من اأوقاتهم. 

�شرنا  املجتمع،  تواجه  التي  اجلديدة  التحديات  هذه  اأمام 

االفرتا�شي،  والعامل  الزواجية  العالقات  م�شكالت  مع  نتعامل 

اجتاه  وواجباتهم  يجهلون حقوقهم  االأزواج  باأن  منها  يتبني  الذي 

االآخر، ويقفون عاجزين عن حتديد اأدوارهم يف العالقة الزوجية. 

طريف  قبل  من  باحلقوق  املطالبة  يف  الت�شدد  لغة  مالحظة  مع 

العالقة، فكم من االأزواج والزوجات يحتل �شريُك احلياة فيها ذيل 

الوظيفة واالأهل واالأ�شدقاء والرغبات  قائمة االهتمامات لديه بعد 

اخلا�شة. اإىل جانب افتقار املهارات االأ�شا�شية يف العالقة الزوجية 

واالنتماء  باالأمان  وال�شعور  لل�شريك  امل�شروط  غري  القبول  ومنها 

وال�شعور باالجنذاب.

اأ�شهمت و�شائل التوا�شل االجتماعي بزيادة حدة اخلالفات بني 

وال�شك  الغرية  نارة  واإ�شعال  العاطفية  العالقات  وبرود  االأزواج 

اخليانات  عن  ناهيك  االإلكرتونية،  باالأجهزة  االن�شغال  ب�شبب 

وجود  جانب  اإىل  وهمية،  عاطفية  عالقات  واإقامة  االإلكرتونية 

الزوجني،  املودة بني  اأوا�شر  تفكيك  اأ�شهم يف  عالقات حقيقية، مما 

تاأثري  العربي  والوطن  اخلليج  يف  متعددة  درا�شات  اأظهرت  وقد 

ا�شتخدام مواقع التوا�شل االجتماعي على العوامل املوؤدية للطالق، 

ثم  ومن  الزوجني،  بني  التوا�شل  �شعف  هو  االأهم  التاأثري  وكان 

تدخل االأهل واالأقارب، اإىل جانب الدرا�شات التي اأجرتها االأكادميية 

االإندبندت نقالً  الطالق واأخرى ن�شرتها �شحيفة  االأمريكية ملحامي 

برناجمي  من  كالً  باأن  بينت  اإذن  االإيطالية  املحامني  جمعية  عن 

ن�شبة  ارتفاع  عن  م�شوؤوالن   »WhatsApp«والـ  »Facebook«

الطالق العاملية.

واإذا كان ملواقع التوا�شل االجتماعي اآثاًرا �شلبية على العالقات 

بظروف  يتعلق  وما  النف�شية  االأ�شباب  نغفل  اأال  فالبد  الزوجية، 

غري  عالقة  تكوين  االأزواج  اأحد  ي�شعى  فعندما  االأ�شرية،  التن�شئة 

الدفء  قد يكون نتيجة الفتقادهم  الزوجية،  العالقة  �شوية خارج 

فهناك  اأ�شرية،  اأو  نف�شية  م�شاكل  من  ملعاناتهم  نتيجة  اأو  االأ�شري 

الوحدة  االإنرتنت وهي  العزلة مع  اإىل  االأفراد  دوافع خمتلفة تدفع 

واال�شتياء يف العالقات الزوجية والتوتر الع�شبي الناجت عن العمل 

وامللل والكاآبة وامل�شاكل املالية.. اإلخ. 

تفر�شه  الذي  الراهن  الو�شع  مع  التكيف  من  مفر  ال  اإذاً 

مواقع  ال�شتخدام  امللحة  حاجتنا  ظل  يف  احلديثة،  التكنولوجيا 

باأننا �شنظل ندفع ثمن هذ  التوا�شل االجتماعي، ويف ظل معرفتنا 

التطور التكنولوجي ال�شريع، وهذا ال يعني اأن الواقع هو �شٌر دائم، 

بل اأن االأمر ال ُيعد كونه خياًرا مطروًحا لالأزواج هم القادرين على 

تقنني اال�شتخدام، وتنظيم الوقت، وبيدهم بو�شلتهم. واأننا ال بد اأن 

ا زواجًيا �شليًما ال بد من وجود عالقة زوجية  ندرك حتى نوفر جوًّ

اإيجابية تقوم على اأ�ش�س االهتمام باالآخر وتلبية حاجاته النف�شية 

والعاطفية واجل�شدية واملعرفية، ما يزيد متانة وا�شتمرار العالقة 

الزوجية.

جليلة اإ�سم�عيل اخلب�ز 

مديرة مركز ع�ئ�سة يتيم للإر�س�د االأ�سري الت�بع جلمعية نه�سة 

فت�ة البحرين

جليلة اخلباز

فرحة مرور ع�م 

نتائج  منا  املوظف  يلم�س  اأن  اأجمل  ما 

املرجوة  االأهداف  لتحقيق  بذلها  التي  جهوده 

واالأهداف  الغايات  اإىل  بها  و�شوالً  منه 

يف  بها،  يعمل  التي  للمنظمة  اال�شرتاتيجية 

جتمع ب�شيط احتفلت املنظمة مبرور عام على 

موظفيها  جميع  بح�شور  وت�شكيلها،  اإن�شائها 

وال�شكر  الرتحيب  بكلمات  ومنت�شبيها، 

واالمنتان املوجهة من قائد الفريق لكل اأع�شاء 

فريق العمل باملنظمة على ما قدموا من اهتمام 

عام  قبلهم خالل  من  مبذولة  وطاقات  وجهود 

ترمي  ما  لتحقيق  منهم  ا  وحر�شً �شعًيا  م�شى 

واالحرتام،  بااللتزام،  متحلني  املنظمة...  اإليه 

وحتمل  واالإ�شرار،  واملبادرة،  والتعاون، 

الواحد،  الفريق  وروح  والتفاين،  امل�شوؤولية 

واحلب.

واملرح،  املزاح  وعبارات  االإخوة  باأجواء 

والتكرمي وامل�شابقات اخلفيفة التي اأ�شفت على 

والقهقهات  ال�شحكات  اأ�شوات  االحتفال  قاعة 

واالبت�شامات وب�شا�شة الوجوه، ليم�شي الوقت 

ب�شورة  واختتامها  به،  ال�شعور  دون  ب�شرعة 

جماعية.

التوازن  يحقق  اأن  من  متكن  الذي  القائد 

االإنتاجية والعمل وبني  بالعملية  االهتمام  بني 

اإن�شانية  عالقات  وخلق  باملوظفني  االهتمام 

جيدة ي�شودها االحرتام واملحبة.

 القائد الذي اتخذ من موظفيه قوة لكونهم 

القادر  االأ�شا�شي  واملحرك  املنظمة  موارد  اأهم 

للموارد  االأمثل  اال�شتغالل  اإدارة وحتقيق  على 

االأخرى املتاحة. 

فهو بذلك ا�شتطاع اأن يفجر ويقود طاقات 

نحو  املختلفة  موظفيه  ومهارات  واإمكانيات 

املنظمة  هوية  ت�شكل  قوية  وثقافة  قيم  بناء 

االإجناز والتقدم والتميز  ليحلق بهم يف �شماء 

و�شمعة  ب�شمة  لترتك  واال�شتمرارية  والبقاء 

وميزة تناف�شية يف بيئة االأعمال. 

فكان ذلك االحتفال ثمرة جهود عام م�شى 

قادمة  اأعوام  يف  تبذل  �شوف  جهود  وبداية 

لتحقيق املزيد من التميز والنجاح.

اأن  ا�شتطاع  قائًدا  منظمة متلك  لكل  فهنيًئا 

يفجر طاقات فريق عمله، ويذيب احلواجز فيما 

املن�شودة  والغايات  االأهداف  ويبلور  بينهم، 

قيًما  ويغر�س  عمله،  لفريق  وا�شحة  ب�شورة 

ومبادئ.

وف�ء عي�سى عون

اخلليج  منطقة  ترتبع 

الدول  قمة  على  العربي 

لو�سائل  ا�ستخداًما  الأكرث 

ملا  الجتماعي  التوا�سل 

لقتناء  ت�سهيالت  من  تقّدمه 

باأوقات  الأجهزة  اأحدث 

توفره  ما  جانب  اإىل  قيا�سية 

من  الت�سالت  �سركات 

اأ�سرع  على  احل�سول  امتياز 

خدمة اإنرتنت.

اأطب�ء ع�طلون وم�ست�سفي�ت ت�ستكي من النق�ص!

اآالف  منها  يئن  بلدنا  يف  البطالة  وم�شكلة  عاًما   15 من  اأكرث  قبل 

العاطلني اجلامعيني وغريهم من ال�شباب وال�شابات من اأبناء البحرين 

العاطلني  م�شكلة  طويلة،  مدة  منذ  للتوظيف  دورهم  ينتظرون  الذين 

ترتِق  التي مل  ال�شاأن تتخللها بع�س احللول  لذات  املتابعون  كما يعلم 

اإىل امل�شتوى املاأمول، ولهذا ا�شتمرت امل�شكلة وتفاقمت وات�شعت بن�شبة 

وجه  وعلى  املعنية،  اجلهات  على  خافيا  لي�س  نقوله  وما  كبرية، 

البحرينيني،  العاطلني  بتوظيف  ر�شمًيا  املكلفتني  اجلهتني  اخل�شو�س 

العام هو ديوان اخلدمة املدنية،  القطاع  واجلهة املكلفة بالتوظيف يف 

من  العمل،  وزارة  هي  بالتوظيف  اخلا�س  القطاع  يف  املكلفة  واجلهة 

ال�شركات  باإلزام  اإال  امل�شكلة  حل  ميكن  وال  اأنه  اجلميع  لدى  الوا�شح 

توظيفها  اأن جتعل يف  والكبرية  منها  ال�شغرية  التجارية  واملوؤ�ش�شات 

املواطن خيارها االأول عملًيا ولي�س حرًبا على ورق كما يقولون، وعليها 

اأن ت�شتوعب العمالة البحرينية بن�شب معقولة ولي�س كما هو احلا�شل 

يف وقتنا احلا�شر، وللعلم اأن هناك �شركات - يا للعجب - تفتح باب 

التوظيف لالأجانب فقط وتقول بكل �شراحة للبحرينيني العاطلني الذين 

ال�شركات  اأن تكون  اأنه لي�س للبحرينيني، والبد  يتقدمون لها للتوظف 

واملوؤ�ش�شات �شريكة فعلًيا يف حل م�شكلة البطالة املتف�شية بني ال�شابات 

والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  حث  وكذلك  البحرينيني،  وال�شباب 

ال�شباب،  العاطلني  من  عدد  اأكرب  ا�شتيعاب  على  احلكومية  والدوائر 

والعمل اجلاد على تقليل ن�شب االأجانب فيها، نقول لو توافرت االإرادة 

اأي مواطن عاطالً يف امل�شتقبل  واجلدية الالزمة لدى اجلميع لن يبقى 

املنظور، لي�س ما نقوله وهم اأو �شرب من اخليال املفرط، ما نتحدث عنه 

حقيقة، وحتقيقه ممكن جًدا، من يتطلع على اأعداد االأطباء البحرينيني 

العاطلني ومن بينهم اأعداد كبرية من اأطباء االأ�شنان يجدها هائلة جًدا، 

يف كل عام يزداد عددهم وتطول قوائمهم وتكرب.

 ويف نف�س الوقت الذي تعج فيه قوائم االأطباء العاطلني جند مركز 

ال�شلمانية الطبي واملراكز ال�شحية يف خمتلف مناطق البالد تعاين من 

النق�س بن�شب متفاوتة يف الطواقم الطبية، ال�شوؤال الذي يدور يف اأذهان 

هذا  من  ي�شتفاد  ال  ملاذا  البحريني،  جمتمعنا  يف  النا�س  من  الكثريين 

الكم الكبري من عدد االأطباء العاطلني البحرينيني الذين طال انتظارهم 

لتوظيفهم يف مركز ال�شلمانية واملراكز ال�شحية، من اأجل خدمة وطنهم 

ال�شحة  ووزارة  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأين  تخ�ش�شاتهم؟  جماالت  يف 

عنهم؟ ملاذا ال تلتفتا اإليهم وتعطيهما الفر�شة لتنمية قدراتهم وتطويرهم 

مهنيا لكي ياأخذوا مواقعهم الطبية يف املراكز الطبية وال�شحية بالبالد 

يف امل�شتقبل القريب التي من املفرت�س اأن يتم بحرنتها بالكامل منذ زمن 

بعيد؟ حل م�شكلة هذه الفئة من العاطلني، التي ت�شبب يف اإ�شابة عدد 

منهم باالكتئاب والقلق على حالهم واأو�شاعهم غري امل�شتقرة.

 كيف ال وهم يرون اأنف�شهم �شنوات عديدة بعد تخرجهم عالة على 

اإف�شاح  اأن  �شك  ال  املحدود،  الدخل  ذوي  من  منها  كثري  التي  اأ�شرهم، 

املجال لهم للعمل يف خمتلف امل�شت�شفيات الطبية واملراكز �شيكون حتما 

اأو تنا�شي اجلهات  اأو جتاهل  يف �شالح الوطن واملواطن معا، وتغافل 

املعنية بالتوظيف يف البلد عن حل م�شكلة االأطباء العاطلني البحرينيني 

وغريهم من الذين هم يف دائرة العاطلني من اأبناء الوطن، وعدم ال�شروع 

اأن الكثري منهم كانوا يف ال�شفوف االأمامية يف  يف حلها رغم معرفتها 

ذروة  يف  باأرواحهم  �شحوا  وقد  كورونا،  فريو�س  ومكافحة  مقارعة 

انت�شاره وق�شوته من اأجل اإنقاذ حياة اأبناء جمتمعهم واإنقاذ كل اإن�شان 

واالأجانب،  والوافدين  املقيمني  من  البحرين،  اأر�س مملكة  على  يعي�س 

اجلهات  من  تقدير  اأف�شل  ي�شتحقون  االإن�شانية  مبواقفهم  هوؤالء  األي�س 

املعنية ب�شحة النا�س.

االإن�شانية  لالعتبارات  دائم  ب�شكل  وتوظيفهم  لهم  املجال  اإف�شاح   

والوطنية، التي تهم الوطن، عدم حلها اأو التاأخري يف حلها ي�شر البالد 

من  االإن�شانية وغريها  واملعنوية  والنف�شية  ال�شحية  كثرية،  اأبعاد  يف 

واالأموال  تبذل  التي  اجلهود  من  تقلل  دونها  من  التي  ال�شلبية  االأبعاد 

تنتج  التي  النف�شية واالأمرا�س اجل�شدية،  امل�شحات  التي ت�شرف على 

من ال�شغوط النف�شية واملعنوية، ال اأحد ي�شتطيع القول اأن البطالة هي 

خري على العاطلني املتاأملني منها اأو اأنها فرتة راحة لهم، فهي كما يعلم 

وامل�شائب  االآالم  من  الكثري  فيها  يعي�شها،  لكل  ع�شيبة  فرتة  اجلميع 

والعقبات املالية، فلهذا اأ�شبح حل م�شكلة هذه الفئة املهمة لي�س �شعًبا 

اأو م�شتحيالً.

ا اأن حاجة الوطن   اإذا ما وجدت االإرادة اجلادة يف حلها، خ�شو�شً

اإليهم ما�شة وملحة حلل م�شكلة النق�س الوا�شح يف العن�شر الب�شري، 

اهلل  ن�شاأل  البالد،  يف  وال�شحية  الطبية  اخلدمات  ب�شببه  تعاين  الذي 

التوفيق للجهات ال�شاعية لبحرنة الوظائف واملهن يف القطاعني، العام 

واخلا�س، واإنهاء معاناة االأعداد الكبرية من العاطلني البحرينيني الذين 

املجاالت  خمتلف  يف  ببلدهم  النهو�س  يف  امل�شوؤولية  حتمل  باإمكانهم 

املهمة وامل�شاهمة بتميز يف التنمية امل�شتدامة. 

�سلم�ن عبداهلل
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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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وزير  النعيمي  عبداهلل  بن  رمزان  الدكتور  ا�ستقبل 

وزيرة  ال�سرييف  جعفر  بنت  فاطمة  الإعالم،  �سوؤون 

�سوؤون  لوزارة  التابعة  الرتاثية  القرية  يف  ال�سياحة، 

الإعالم مبنطقة راأ�س حيان.

 وقام الوزيران بجولة تفقدية يف القرية الرتاثية، اإذ 

اطلعا على ما حتتويه القرية من مبان عمرانية وتفا�سيل 

تراثية تعك�س مراحل خمتلفة من تاريخ مملكة البحرين.

بني  التن�سيق  اأوجه  مناق�سة  الزيارة  خالل  مت  كما   

لال�ستفادة  ال�سياحة  ووزارة  الإعالم  �سوؤون  وزارة 

تخدم  م�سرتكة  م�ساريع  واإقامة  الرتاثية  القرية  من 

الوزيران  واأكد  باململكة،  وال�سياحي  الإعالمي  اجلانب 

للت�سويق  الرتاثية  القرية  يف  امل�سرتك  ال�ستثمار  اأهمية 

والرتويج ململكة البحرين وا�ستقطاب ال�سياح من خالل 

تنويع الفعاليات وزيادة فرتات الت�سغيل.

القرية  حتويل  اإمكانية  مدى  عن  الطرفان  وتباحث 

مع  يتنا�سب  مبا  �سياحية  جذب  نقطة  اإىل  الرتاثية 

يخدم  ومبا  البحرين  ململكة  ال�سياحية  الإ�سرتاتيجية 

من  امل�سرتك  التعاون  اأطر  وتعزيز  ال�سياحي،  القطاع 

بالقرية يف جذب  الرتاثية  املرافق  ناحية توظيف جميع 

ال�سياح والزوار واملواطنني كذلك، واحلر�س على تنوع 

الفعاليات الرتاثية داخل القرية نف�سها.

وزيرا ال�شياحة والإعالم يزورانها ويناق�شان م�شاريع التطوير 

بحث اإمكانية حتويل القرية الرتاثية اإىل نقطة جذب �شياحية

تتويًجا جلهود ال�شندوق خالل ال�شنوات املا�شية يف النهو�ض باملراأة

»متكني« تفوز بجائزة »جلوبال بزنز« لفئة مبادرات دعم الن�شاء وال�شباب

»متكني«  العمل  �سندوق  ح�سد 

وال�سباب  الن�ساء  دعم  مبادرات  جائزة 

 Global لعام 2022 من قبل موؤ�س�سة

تتويًجا  وذلك   ،Business Outlook
للجهود املبذولة من قبل »متكني« خالل 

تهدف  والتي  املا�سية،  العمل  �سنوات 

يف  البحرينية  باملراأة  النهو�س  اإىل 

والريادية  القت�سادية  املجالت  �ستى 

املختلفة، اإ�سافة اإىل تعزيز دور ال�سباب 

يف �سوق العمل عرب تزويدهم باخلربات 

اأهداف  اأحد  لتحقيق  وذلك  الالزمة، 

متكني الرئي�سة املتمثل يف جعل املواطن 

البحريني خياًرا اأول للتوظيف.

موؤ�س�سة  قبل  من  التكرمي  هذا  ياأتي 

 Global Business Outlook
تغطية  يف  املتخ�س�سة  الربيطانية 

واإبراز  العاملية  القت�سادية  الأن�سطة 

وال�ستثمارية  املالية  املوؤ�س�سات  جهود 

حول  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 

العامل.

الرئي�س  باأعمال  القائم  واأكدت 

»متكني«  العمل  ل�سندوق  التنفيذي 

عملت  التاأ�سي�س،  »منذ  قائلة:  مفيز  مها 

والتطلعات  الروؤى  ترجمة  على  متكني 

احتياجات  اإدماج  تعزيز  يف  الوطنية 

فاعاًل  �سريًكا  لتكون  البحرينية  املراأة 

التنموية  املجالت  خمتلف  يف  وموؤثًرا 

من  ال�سباب  دور  وتفعيل  اململكة،  يف 

خالل خلق بيئة تعزز من قدرتهم على 

امل�ساهمة الفاعلة يف �سوق العمل، وذلك 

التن�سيق مع خمتلف اجلهات  من خالل 

املجل�س  �سيما  ل  اململكة  يف  ال�سريكة 

مبتابعة  يحظى  الذي  للمراأة  الأعلى 

ال�سمو  �ساحبة  من  مبا�سر  وتوجيه 

اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي 

املعظم  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

اأجل  للمراأة، من  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

املراأة  لتعزيز دور  تكري�س نهج ي�سعى 

على  واحلر�س  املجتمع  يف  الفاعل 

واإدماجها  العاملة  املراأة  ومتكني  دعم 

وحتقيق  الوطنية  التنمية  خطط  يف 

اأعلى امل�ستويات يف تبوء املراأة للمراكز 

القرار  و�سنع  والتنفيذية  القيادية 

على  الفر�س  تكافوؤ  مببداأ  واللتزام 

امل�ستوى الداخلي واخلارجي«.

على  متكني  ح�سول  »اإن  وتابعت 

للن�ساء  املقدمة  الدعم  مبادرات  ت�سنيف 

 Global جائزة  �سمن  وال�سباب 

امتداًدا  ياأتي   Business Outlook
جلهودها واإجنازاتها على مدى اخلم�سة 

القت�ساد  دعم  يف  املا�سية  عاًما  ع�سر 

توجهاتها  مع  يتما�سى  مبا  الوطني، 

ت�سمني  خالل  من  الإ�سرتاتيجية 

اأداء  تطوير  اإىل  تهدف  مبادرات  حزمة 

اإنتاجيتهم  وزيادة  والأفراد  املوؤ�س�سات 

وتعزيز الأثر القت�سادي املن�سود، ومبا 

الوطنية  الأولويات  حتقيق  يف  ي�سهم 

كجزء من خطة التعايف القت�سادي«.

يف  اأ�سهمت  قد  »متكني«  اأن  يذكر 

للمراأة  القت�سادية  امل�ساركة  زيادة 

برامج  من  متنوعة  جمموعة  خالل  من 

عن  ف�ساًل  الأعمال،  ودعم  التوظيف 

�سقل مهارات املراأة البحرينية من خالل 

التدريبية  الربامج  من  �سل�سلة  تقدمي 

التناف�سية  قدرتها  لزيادة  املختلفة 

على  وت�سجيعها  اخلا�س  القطاع  يف 

فبالتعاون  الأعمال.  ريادة  عامل  دخول 

متكني  تقدم  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  مع 

عدًدا من الربامج املتخ�س�سة، كربنامج 

ت�سهيل  يف  ي�سهم  الذي  »ريادات« 

التمويل  على  البحرينية  املراأة  ح�سول 

الالزم لبدء م�ساريعها التجارية.

 ومن خالل هذه الربامج واملبادرات، 

موؤ�س�سة  األف   15 من  اأكرث  دعم  مت 

اأكرث من 7000  كما مت متكني  ن�سائية، 

جتارية  اأعمال  اإطالق  اأجل  من  امراأة 

بالتدريب  الأمر  يتعلق  وفيما  جديدة. 

اأكرث  تدريب  متكني  دعمت  والتوظيف، 

ما  وتوفري  بحرينية  امراأة  األف   53 من 

يقارب 18 األف فر�سة وظيفية.

ال�سباب،  �سريحة  يخ�س  فيما  اأما 

اأ�سهمت متكني يف ن�سر ثقافة ريادة  فقد 

الأعمال بني ال�سباب البحريني من خالل 

وهو  ال�سباب،  كالرواد  متنوعة  برامج 

ال�سباب  ا�ست�ساري مكثف ميّكن  برنامج 

من اإحياء مفاهيم الأعمال الإبداعية. كما 

ل�سوق  ال�سباب  ا�ستعداد  متكني  تدعم 

العمل وذلك لإعدادهم لوظائف امل�ستقبل 

من خالل برامج ال�سراكة املختلفة. حيث 

ال�سباب  بتدريب  الربامج  هذه  تخت�س 

يتما�سى  مبا  التخ�س�سية  املهارات  على 

جهود  و�سمن  ال�سوق.  احتياجات  مع 

كما  البحريني،  ال�سباب  لتدريب  متكني 

توا�سل متكني �سراكتها ال�سرتاتيجية مع 

والريا�سة وذلك  ال�سباب  �سوؤون  وزارة 

 »2030 ال�سباب  »مدينة  مبادرة  لدعم 

باملهارات  ال�سباب  تزويد  اإىل  الهادفة 

وتطويرها  مواهبهم  واكت�ساف  املطلوبة 

والعمل على ا�ستثمارها ب�سكل اأف�سل.

متكني  قامت  فقد  ذلك،  على  عالوة 

عام  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  بتاأ�سي�س 

الأعلى  2014 وفًقا لتوجيهات املجل�س 

مبادرات  ت�سمل  اإذ  البحرين.  يف  للمراأة 

تطوير  متكني  يف  الفر�س  تكافوؤ  جلنة 

والأ�سرة  باملراأة  املتعلقة  ال�سيا�سات 

ذلك  يف  مبا  للمراأة،  العمل  بيئة  لدعم 

-على �سبيل املثال ل احل�سر- امل�ساواة 

العمل  و�سيا�سات  العمل،  يف  وال�سالمة 

املالحظات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  املرن. 

الدعم  خدمات  فعالية  لتح�سني  والروؤى 

احلالية وتقدمي خدمات دعم جديدة.

من  املزيد  بذل  »متكني«  �ستوا�سل 

البحرينية  املراأة  تنمية  يف  اجلهود 

وال�سباب يف جميع القطاعات من خالل 

تلبي  التي  املبتكرة  واملبادرات  الربامج 

اندماجهم  ودعم  اململكة  احتياجاتهم يف 

وتطورهم  منوهم  ومتكني  القت�سادي 

ب�سورة م�ستمرة.

مها مفيز

طالبوا بتوقيع ميثاق �شرف لرفع الأ�شعار واحلفاظ عليها.. اأ�شحاب مكاتب هند�شية:

اأتعاب املكاتب الزهيدة تت�شّبب يف خ�شائر وخمالفات واعتالل ال�شوق
م�سطفى ال�ساخوري:

دعا ممّثلون عن جمل�س اإدارة جمعية املكاتب الهند�سية  

اللتزام  ي�سمن  للمهنة،  اأخالقي  �سرف  ميثاق  توقيع  اإىل 

بالأ�سعار وو�سع حد اأدنى لأ�سعار اخلدمات الهند�سية.

وانتقدت مكاتب هند�سية الأ�سعار الزهيدة التي تطرحها 

اإ�سراف  مقابل  اخلدمات  لبع�س  الهند�سية  املكاتب  بع�س 

�سكلي على امل�ساريع الإن�سائية دون اأي التزام حقيقي.

املكاتب  جمعية  عقدته  ت�ساوري  لقاء  يف  ذلك  جاء 

اأكرث من 50 مكتبا  الأول، بح�سور  اأم�س  الهند�سية، م�ساء 

املكاتب  تواجه  التي  التحديات  حول  للتباحث  هند�سيا 

م�ساركات  -عرب  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  دعا  اإذ  الهند�سية، 

اإىل تكوين فريق عمل ي�سم جمموعة  ملمّثليه خالل اللقاء- 

اجلمعية  عن  ممثلني  وكذلك  هند�سية  مكاتب  ممثلي  من 

لالتفاق  تو�سيات  ورفع  مقرتحات  ودرا�سة  اآليات  لو�سع 

على جدول ور�سوم عمل امل�ساريع الهند�سية واأ�سعارها.

بال�سوق  قدمية  م�سكلة  وجود  هند�سية  مكاتب  واأكدت 

يعاين منها جميع املكاتب الهند�سية البحرينية، تتمثل بقيام 

بع�س املكاتب بتقدمي خدمات هند�سية مببالغ زهيدة جدا، 

املكاتب  من  كثري  وخ�سارة  ال�سوق  اعتالل  يف  يت�سبب  ما 

الهند�سية  املكاتب  هذه  اأن  موؤكدين  للم�ساريع،  الهند�سية 

ول  والفلل،  امل�ساريع  على  �سكلي  باإ�سراف  تقوم  الزهيدة 

يت�سبب  ما  املقاولني،  اأو  املالك  اأمام  يذكر  التزام  باأي  تقوم 

يف خمالفات متعددة قد ت�سل لأن تكون »خمالفات ج�سيمة« 

البحرين،  مملكة  يف  العقاري  ال�سوق  خاللها  من  يت�سرر 

وت�سوه �سمعة املكاتب الهند�سية.

املكاتب  اإدارة جمعية  ع�سو جمل�س  اأكدت  جانبها،  من 

الهند�سية املهند�سة نور املطوع، خالل الجتماع الت�ساوري 

مكتبا   50 من  يقارب  ما  مب�ساركة  اجلمعية  اأقامته  التي 

اأكد  الهند�سية  املهن  تنظيم  جمل�س  اأن  بحرينيا،  هند�سيا 

للمكاتب  املقدمة  اأ�سعار اخلدمات  اأنه لن يتدخل يف حتديد 

الهند�سية، و�سي�سع القرار بيد املكاتب نف�سها.

املهند�س  البلديات والزراعة  اأن وزير �سوؤون  واأ�سافت 

الوزارة  اأن  باجلمعية  اجتماعه  خالل  اأكد  املبارك  وائل 

باأ�سماء جميع  دراية  الهند�سية، وهي على  املكاتب  ر�سدت 

التي  تلك  اأو  خمالف،  ب�سكل  تعمل  التي  الهند�سية  املكاتب 

تعمل بطريقة »الإ�سراف ال�سكلي« مببالغ زهيدة دون القيام 

بالتزامها، كما اأنها �ستقوم بالالزم جتاههم.

واأكد الوزير خالل الجتماع اأن مكتبا هند�سيا قام بـ82 

م�سريا  »بنايات«،  نظام  يف  عليه  �سجلت  هند�سية  خمالفة 

ل  »بنايات«  نظام  يف  اخلطاأ  ن�سبة  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف 

اأخذت  التي  الهند�سية  املكاتب  دور  مثنيا على  تتعدى %5، 

دورا كبريا خالل الفرتة الأخرية وتو�سعت م�سوؤولياتها.

واأكد مهند�سون اأن املكاتب الهند�سية تعاين خالل الفرتة 

الأخرية من تذبذب العمل ودخول مناف�سني.

املكاتب  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اأكد  جانبه،  من 

الهند�سية فائق املنديل اأن اجلمعية �ستطالب بتمثيل جمعية 

املهن  تنظيم  اإدارة جمل�س  الهند�سية �سمن جمل�س  املكاتب 

الهند�سية، ولي�س التمثيل ال�سخ�سي للمكاتب، واإمنا متثيل 

يرفع  باملجل�س  للجمعية  ممثل  مندوب  ووجود  اجلمعية 

القرار واإي�سال  املقرتحات واملطالبات وي�سارك يف �سناعة 

�سوت املكاتب الهند�سية واجلمعية.

الهند�سية  املكاتب  ممثلي  من  عدد  اأكد  اآخر،  جانب  من 

اأن املهنة مل تعد حتقق ال�ستقرار املادي والنف�سي للعاملني، 

طويلة  ل�ساعات  يعملون  املهند�سني  من  العديد  اأن  مبينني 

ثم ل ي�سعرون بال�ستقرار املطلوب بعد �سنني من الدرا�سة 

والعمل ب�سبب وجود اآليات عمل خاطئة، وانخفا�س اأتعاب 

اإذ  الهند�سية،  للمكاتب  تقدير  ثقافة  املهند�سني وعدم وجود 

اأن  اإىل  م�سريين  معامالت،  اأ�سبه مبخل�س  املهند�س  اأ�سبح 

اأكد  بينما  خليجيا،  الأقل  بني  من  املالية  املهند�سني  اأتعاب 

الهند�سي  »املكتب  اأن  بالجتماع  امل�ساركني  املهند�سني  اأحد 

ا�ستقرار  باأي  عليه  املهنة  عودة  عدم  من  يعاين  بات  اليوم 

ببائع  الهند�سية  املكاتب  اأ�سحاب  قارنا  ولو  ونف�سي،  مايل 

اأكرث  الأ�سماك  بائع  اأن  اأوؤكد  فاإنني  اخل�سراوات  اأو  ال�سمك 

ا�ستقرارا ماديا ونف�سيا من اأغلب املهند�سني اجلال�سني على 

هذه الطاولة«.

 رئي�ض ديوان الرقابة ي�شتقبل وزير اخلارجية

ديوان  رئي�س  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

الرقابة املالية والإدارية، الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين 

وزير اخلارجية، اإذ مت مناق�سة عدد من املوا�سيع ذات الهتمام 

التوا�سل  اآليات  وحت�سني  التعاون  وا�ستعرا�س  امل�سرتك، 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  بني  الإيجابية  وال�سراكة 

ووزارة اخلارجية، وفق اأف�سل املمار�سات يف جمالت الرقابة 

واملتابعة مبا يخدم امل�سلحة العامة.

التعاون  موا�سلة  اأهمية  على  التاأكيد  مت  اللقاء،  وخالل 

امل�ستدامة يف  التنمية  الذي من �ساأنه تعزيز م�سرية  امل�سرتك 

مملكة البحرين، مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف امل�سرية التنموية 

ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

احلثيثة  واملتابعة  وامل�ساندة  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

البحرين تدين هجوًما اإرهابًيا طال قوات 

مغربية تابعة لبعثة الأمم املتحدة يف الكونغو

الإرهابي  الهجوم  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

الذي تعر�ست له جمموعة من القوات امل�سلحة امللكية املغربية 

يف  ال�ستقرار  لتحقيق  املتحدة  الأمم  منظمة  لبعثة  التابعة 

جمهورية الكونغو الدميقراطية )مونو�سكو(، والذي اأ�سفر عن 

ا�ست�سهاد جندي مغربي واإ�سابة اآخرين �سمن البعثة، معربة 

املغربية،  اململكة  حلكومة  واملوا�ساة  التعازي  خال�س  عن 

و�سعبها ال�سقيق، ولذوي ال�سحايا، ومتنياتها ب�سرعة ال�سفاء 

جلميع امل�سابني. 

مع  البحرين  مملكة  ت�سامن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

اململكة املغربية ال�سقيقة، وتقديرها للدور املهم الذي تقوم به 

املتحدة يف  الأمم  بعثة  املغربية �سمن  امللكية  امل�سلحة  القوات 

الإن�ساين،  العون  وتقدمي  ال�سالم  اإحالل  وت�سهيل  الأمن  حفظ 

م�سددة على �سرورة تكثيف اجلهود الدولية من اأجل الق�ساء 

على الإرهاب بجميع �سوره واأ�سكاله وكل من يدعمه اأو ميوله.

وزيرة ال�شحة تثني على

 العطاء املهني للكاتب بهلول

ا�ستقبلت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن وزيرة 

من  ن�سخة  اأهداها  الذي  بهلول  الدين  الكاتب حميي  ال�سحة، 

كتابه ال�سادر بعنوان »ح�ساد ال�سنني«.

ويف م�ستهل اللقاء رحبت وزيرة ال�سحة بالكاتب واأثنت 

يف  املبذولة  بجهوده  م�سيدة  والإعالمي،  املهني  عطائه  على 

اإ�سدار هذا الكتاب الذي ي�ستعر�س جوانب مهمة من خربته 

العملية يف غرفة جتارة و�سناعة البحرين.

ودورهم  البحرينيني  والأدباء  الكتاب  بعطاء  نوهت  كما 

الفاعل يف اإثراء القطاع الأدبي والثقايف يف اململكة.

�سكره  عن  بهلول  الدين  حميي  الكاتب  اأعرب  جهته،  من 

وتقديره لوزيرة ال�سحة على ح�سن ال�ستقبال والرتحيب وما 

تبديه من دعم للكتاب والأدباء البحرينيني.

اجلائزة التي فازت بها »متكني«

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/971786/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971805/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12164/pdf/INAF_20220728004730435.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء
يهنئان ملك تايالند بذكرى عيد ميالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحب الجاللة 
الملك ماها فاجير الونجكورن ملك 
بمناس��بة ذكرى  تايالند،  مملك��ة 
عيد مي��الد جاللته، أع��رب جاللته 
ف��ي البرقي��ة ع��ن أطي��ب تهانيه 
وتمنياته لجاللت��ه بموفور الصحة 
المدي��د بهذه  والعمر  والس��عادة 

المناسبة.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
إل��ى  تهنئ��ة  برقي��ة  اهلل  حفظ��ه 
صاحب الجاللة المل��ك ماها فاجير 

الونجك��ورن ملك مملك��ة تايالند، 
بمناسبة ذكرى عيد ميالد جاللته، 

أعرب سموه في البرقية عن أطيب 
تهاني��ه وتمنياته لجاللته بموفور 

المديد  الصحة والس��عادة والعمر 
بهذه المناسبة.

 الملك يهنئ رئيس
بيرو بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخام���ة الرئي��س بيدرو كاس��تيو رئي��س جمهوري���ة بي��رو، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأع��رب جاللته ف��ي البرقي��ة عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

انطالق مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية سبتمبر المقبل

محمد بن عبداهلل: تطوير منظومة الخدمات 
الصحية بالكامل لتحقيق أهداف رؤية 2030

تحت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��د اهلل آل خليف��ة، يقام خالل 
الفترة من 27-29 س��بتمبر المقبل 
»مؤتم��ر الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة« ف��ي 
تنظم��ه  وال��ذي  الثاني��ة،  نس��خته 
الهيئ��ة تحت ش��عار »خدمات رعاية 

صحية آمنة وعالية الجودة«.
وأك��د أهمية هذا المؤتمر في تبادل 
وجهات النظر بين جميع الممارسين 
في قطاع الرعاية والخدمات الصحية 
والخلي��ج  المملك��ة  ف��ي  والطبي��ة، 
العربي ح��ول الكثير م��ن المواضيع 
ذات الصلة بالقطاع الصحي، بما في 
ذل��ك تعزيز ري��ادة البحرين في تلك 
المجاالت، وبحث تب��ادل المعلومات 
والخب��رات في مختل��ف المجاالت بما 
فيه��ا التعلي��م والتدري��ب الصحي، 
والطبي��ة،  الصحي��ة  والبح��وث 

واالستثمار الصحي، وحماية البيانات 
في مج��االت الطب، والصحة العامة، 

وغير ذلك من المجاالت.
وأشار إلى أن المؤتمر منصة مواتية 
للق��اء مقدم��ي الخدم��ات الصحي��ة 
مختلف��ة،  مج��االت  ف��ي  والطبي��ة 

وتعريفه��م بأحدث مس��تجدات دور 
المجل��س األعل��ى للصح��ة في وضع 
ومتابع��ة تنفي��ذ الخط��ة الوطني��ة 
تطوي��ر  إل��ى  الهادف��ة  للصح��ة، 
منظومة الخدم��ات الصحية بالكامل 
بم��ا يجس��د أه��داف رؤي��ة البحرين 
االقتصادي��ة 2030، ويتس��ق ذل��ك 
ويواك��ب  الحكوم��ة،  برنام��ج  م��ع 
المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة 
تحس��ين ج��ودة الخدم��ات الصحية 
المقدم��ة للمواطنين واس��تدامتها، 
الضم��ان  برنام��ج  ذل��ك  ف��ي  بم��ا 
الصحي الوطن��ي، وال��ذي يمثل أحد 
المش��اريع االس��تراتيجية لتحس��ين 
المقدمة  الصحي��ة  الخدم��ات  جودة 
للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ويه��دف »مؤتم��ر الهيئ��ة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدمات الصحية« 
إل��ى تعزي��ز التواص��ل بي��ن جمي��ع 
الممارس��ين الصحيي��ن والمهتمين 

بتقديم الرعاي��ة الصحية والخدمات 
والصناع��ات  الطبي��ة  والمنتج��ات 
الدوائية ومؤسسات الرعاية الصحية 
وسالمة المرضى والمدربين الطبيين 
المنطق��ة  م��ن  االعتم��اد  وخب��راء 
والعال��م لتبادل األف��كار حول تنفيذ 
وإدارة اللوائ��ح الصحي��ة، إضافة إلى 
جذب كبار المتخصصين في الرعاية 
الصحية من البحري��ن ومنطقة دول 
مجلس التع��اون الخليجي وخارجها، 
من أج��ل تحس��ين ج��ودة الخدمات 
الصحية في البحرين، ويقام بالتوازي 
معه معرضًا يقدم خدمات ومنتجات 

عدد من الجهات المشاركة.
وينظم المؤتمر في نس��خته الثانية 
مركز بي دي إيه لتنظيم المؤتمرات 
والمعارض بدعم ع��دد من الجهات 
الخاص  الحكومية، والقطاع  الصحية 
صل��ة  ذات  المهني��ة  والجمعي��ات 

بالقطاع الصحي.

 رئيس هيئة األركان
 يبحث تعزيز التعاون
العسكري مع الهند

اس��تقبل رئيس هيئة األركان الفريق الرك��ن ذياب النعيمي، 
أمس، نائ��ب رئيس هيئ��ة األركان البحري��ة الهندية الفريق 

الركن بحري سانجاي ماهيندرو.
وخالل اللق��اء رحب رئيس هيئ��ة األركان، بنائب رئيس هيئة 
األركان البحرية الهندية، مش��يدًا بعالقات الصداقة المتميزة 
الت��ي ترب��ط مملك��ة البحري��ن والجمهورية الهندي��ة، كما 
تم اس��تعراض الس��بل الكفيل��ة بتعزيز التعاون والتنس��يق 

العسكري المشترك القائم بين البلدين.

 وزير المواصالت يبحث
والسفير البريطاني تعزيز التعاون

اس��تقبل وزير المواصالت واالتصاالت، محمد الكعبي، س��فير 
المملك��ة المتحدة لدى مملك��ة البحرين رودي دراموند، حيث 
تم استعراض العالقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة، والس��بل الكفيل��ة بتعزيز آليات 
التعاون بينهما في قطاع المواصالت واالتصاالت، إضافة إلى 

بحث القضايا ذات االهتمام المشترك.

 وزير الداخلية يستقبل
سفير النمسا بمناسبة تعيينه

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد اهلل آل 
خليفة، أمس، س��فير جمهورية النمسا المعتمد لدى مملكة 
البحري��ن، والمقيم ف��ي دولة الكويت ماريان ألكس��اندر وربا، 

بمناسبة تعيينه.
ورحب الوزير، بالس��فير، مشيدًا بالعالقات الطيبة التي تربط 
بي��ن البلدي��ن، والح��رص المش��ترك على تأس��يس التعاون 

األمني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

بحث إمكانية تحويلها إلى نقطة جذب سياحية 

 وزيرا السياحة واإلعالم: ضرورة
االستثمار المشترك في القرية التراثية

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلع��الم رم��زان النعيمي، 
وزي��رة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي، ف��ي القرية 
التراثي��ة التابعة لوزارة ش��ؤون اإلعالم بمنطقة 

رأس حيان.
وقام الوزيران بجولة تفقدية في القرية التراثية، 
حي��ث اطلعا عل��ى ما تحتوي��ه القرية م��ن مبان 
عمرانية وتفاصيل تراثية تعكس مراحل مختلفة 

من تاريخ مملكة البحرين.
كما تم خالل الزيارة، مناقشة أوجه التنسيق بين 
وزارة ش��ؤون اإلعالم ووزارة الس��ياحة لالستفادة 
م��ن القري��ة التراثية وإقامة مش��اريع مش��تركة 
تخ��دم الجانب اإلعالم��ي والس��ياحي بالمملكة، 
وأكد الوزيران على أهمية االس��تثمار المش��ترك 
ف��ي القرية التراثية للتس��ويق والترويج لمملكة 
البحري��ن واس��تقطاب الس��ياح من خ��الل تنويع 
الفعالي��ات وزي��ادة فت��رات التش��غيل. وتباحث 

الطرف��ان ع��ن م��دى إمكاني��ة تحوي��ل القري��ة 
التراثي��ة إلى نقطة جذب س��ياحية بما يتناس��ب 
م��ع االس��تراتيجية الس��ياحية لمملك��ة البحرين 
وبم��ا يخ��دم القط��اع الس��ياحي، وتعزي��ز أط��ر 

التع��اون المش��ترك م��ن ناحي��ة توظي��ف جميع 
المرافق التراثية بالقرية في جذب السياح والزوار 
والمواطنين كذلك والحرص على تنوع الفعاليات 

التراثية داخل القرية نفسها.

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة

ملك مملكة تايالندسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

توفير كافة اإلمكانات للمجالس البلدية للقيام بمهامها وأعمالها 

ل الرقمي للخدمات  المبارك: التحوُّ
البلدية لتسهيل إجراءات المواطنين

أك��د وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة وائل 
المب��ارك؛ أّن المجال��س البلدية ف��ي مملكة 
البحرين تزخر بس��ّجلها التاريخي الثري، حيث 
إّنه��ا تعّد تجرب��ة متطورة تواك��ب التنمية 
الحضرية والعمرانية وتنطلق من تراكم خبرة 
ومعرفة وتكامل قانوني متطور، مش��يرًا إلى 
أن المجالس البلدية هي أحد ثمار المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظ��م، والمتابعة المس��تمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
ونّوه المبارك بمواصلة تسخير كافة إمكانيات 
وموارد ال��وزارة للمجالس البلدية التي تعتبر 
ش��ريكًا أساس��يًا في عملي��ة البن��اء والتنمية 
وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في 
المملكة، مش��يدًا بالدور الوطني الكبير الذي 
تق��وم ب��ه أمان��ة العاصمة، ومجل��س بلدي 
المحرق، ومجلس بلدي المنطقة الش��مالية، 
ومجلس بل��دي الجنوبية في ترجمة تطلعات 
واحتياجات المواطنين، والعمل على تلبيتها 
بالش��راكة م��ع مختل��ف الجه��ات الحكومية 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

ووفقًا لإلمكانيات والموارد المتاحة.

جاء ذل��ك خالل زي��ارة وزير ش��ؤون البلديات 
والزراعة إلى مجلس بلدي المنطقة الشمالية، 
حي��ث التقى خاللها برئيس وأعضاء المجلس 
البلدي، بحض��ور الوكيل المس��اعد للخدمات 
البلدية المشتركة شوقية حميدان وعدد من 

مسؤولي الوزارة.
وق��ال المبارك إّن الوزارة وبناء على توجيهات 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، حريصة 
عل��ى توفي��ر كاف��ة االحتياج��ات واإلمكانات 
الالزم��ة للمجال��س البلدية لتس��هيل القيام 
بمهامها وأعماله��ا ودورها الوطني في دعم 
توفير الخدمات للمواطنين، وتس��خير الموارد 

لتعزيز قنوات التواصل بين المجالس البلدية 
والمواطني��ن، وذلك نظرًا لل��دور المهم الذي 
تقوم به ه��ذه المجالس في عملية التواصل 
مع المواطنين والمقيمين وتحديد األولويات 

ودعم الحركة التنموية والخدماتية. 
ل الرقمي  كما ش��ّدد الوزير على أهمية التحوُّ
لخدم��ات المجال��س البلدية بما يس��هم في 
تسهيل اإلجراءات أمام المواطنين؛ وخصوصًا 
لتقدي��م طلب��ات الخدم��ات البلدية وتيس��ير 
إج��راءات الحصول على تل��ك الخدمات لجميع 
أو  المواطني��ن  س��واء  منه��ا  المس��تفيدين 
المقيمي��ن أو المس��تثمرين، وذلك من خالل 

ل الرقمي.  تعزيز منظومة التحوُّ

الكعبي: تطور ونمو التعاون مع 
تركيا في المواصالت واالتصاالت

اس��تقبل وزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي بمكتبه، 
السفيرة التركية لدى مملكة البحرين ايسن تشاكيل.

وخالل اللقاء رحب الوزير بالسفيرة التركية، مشيدًا بالعالقات 
الثنائية التي تجمع البلدين والش��عبين، وما يشهده التعاون 
الثنائ��ي من تط��ور ونمو على كاف��ة المس��تويات، وبخاصة 
ف��ي مجال المواصالت واالتصاالت وتب��ادل الخبرات والتجارب 
ف��ي هذا المجال، منوهًا بما تبذله الس��فيرة من جهود طيبة 

لتطوير وتنمية أواصر العالقات بين البلدين.
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ال يجوز الترويج للحالة المادية باستخداِم غطاء السياحة الدينية.. وزير الداخلية:

 لن نستقبل حمالت من الخارج
حفاظًا على أمن وسالمة المعزين في »عاشوراء«

عقد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة اجتماعًا موس��عًا بمناس��بة 
موسم عاشوراء، وذلك بحضور رئيس مجلس 
األوقاف الجعفرية يوس��ف بن صالح الصالح، 
وأعض��اء هيئة المواكب الحس��ينية ورؤس��اء 
محافظ��ات  وحس��ينيات  مآت��م  ومس��ؤولي 
المملك��ة، كما حضر االجتم��اع رئيس األمن 
الع��ام والمحافظ��ون، وذلك في إط��ار تعزيز 
منهجية الشراكة المجتمعية البناءة المعمول 

بها في كافة مناحي عمل وزارة الداخلية.
وعب��ر وزي��ر الداخلي��ة ع��ن خاِل��ِص االعتزاِز 
والتقدير ِلما َيحظى بِه موِس��ُم عاش��وراء ِمن 
رعايٍة ملكيٍة س��اميٍة م��ن قبل حضرِة صاحِب 
الجالل��ِة المل��ِك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
عاِه��ل الب��الد الُمعظ��م، حفظ��ُه اهلُل ورعاه، 
في إطاِر ح��رِص واهتماِم جاللِت��ِه بَأن َتبقى 
عاُشوراء مرجعًا إنسانيًا في ُممارسِة الُحرياِت 
الدينيِة واحتراِم التَّعدديِة المذهبيِة، مثمًنا، 
الدعَم ال��ذي توليِه الحكومُة بقي��ادِة صاِحِب 
��مو الَملك��ي األمي��ر َس��لمان ِب��ن َحَم��د  السُّ

آل خليفة ولي الَعه��د، رئيِس مجلِس الوزراِء،  
الكريم��ة  س��موِه  وتوجيه��اِت  اهلل،  حفظ��ه 
بالعم��ِل على توفي��ِر األجواِء اآلمنِة وتيس��يِر 
كافِة االحتياجاِت والمتطلباِت، بما ُيسِهم في 

إنجاِح موسِم عاشوراء.

وأش��ار إل��ى أن البحري��ن واجه��ت الجائح��َة 
الصحي��َة وكان ذلك تحدًيا واقعيا مؤثرا، ومع 
ذلك تم تنظيَم شعائِر عاشوراء في ظِل ظروٍف 
صحيٍة غير عاديٍة، مؤكدًا على أهميِة التعاوِن 
والتنس��يِق بين كافِة الوزاراِت والمؤسس��اِت 
االحتياج��اِت  توفي��ِر  خ��الِل  م��ن  المعني��ة، 
والخدماِت الالزمِة التي تكفل إجراَء الموس��ِم 
بالشكِل الذي يتفُق مع الُمناسبِة وبما يحفُظ 

الصحَة والسالمَة العامة.
وثم��ن حالة الوعي المجتمعي والمس��ؤوليِة 

الوطنيِة، لدى رؤساِء ومسؤولي المآتِم وهيئِة 
المواكِب الحس��ينية، وما يبدون��ُه من التزاٍم 
وتعاوٍن بناًء للخروِج بالموسم بشكٍل متحضر، 
في إط��اِر الش��راكِة المجتمعي��ٍة ودوِرها في 
خدمِة المجتمع، مؤك��دا أهميِة الحفاِظ على 

متطلبات الخطاِب الديني المسؤول.
البحري��ن،  لعاش��وراء  أن  الوزي��ر  وأوض��ح 
عل��ى  وحفاًظ��ا  ُمتحض��رة،  ُخصوصي��ة 
روحانيتها، ال يجوز أن َتطغى الحالُة الماديُة، 
والتروي��ج له��ا باس��تخداِم ِغطاء الس��ياحِة 

الديني��ة، م��ن ِخالل الدع��وِة إلى اس��تقباِل 
حم��الٍت دينيٍة من خ��ارِج البالِد للُمش��اركِة 
في مواك��ِب الع��زاِء، حيث يتناف��ى ذلك مع 
الخصوصي��ِة البحرينيِة في إحياِء المناس��بِة 
وطاِبعها المميِز، مؤكدًا أن إحياء المناس��بِة 
في البحرين، يبق��ى للمواطنيَن والمقيميَن، 
ولن َنستقبل حمالٍت من الخارِج، حفاظًا على 
أمن وسالمِة الُمعزين وُحسن إدارِة وتنظيِم 
المناس��بة، الفتًا إلى أن وجه��ات العزاء في 

المنطقة معروفة.

م��ن جهته��م عبر رؤس��اء المآتم ع��ن بالغ 
الشكر والتقدير لوزير الداخلية على تعاونه 
وحرصه على توفير كافة التسهيالت الالزمة 
إلنج��اح موس��م عاش��وراء، منوهي��ن كذلك 
إل��ى دور المحافظين ف��ي توفير االحتياجات 
والتنس��يق  المتابع��ة  بجان��ب  الالزم��ة 
المس��تمر، مؤكدي��ن عل��ى دع��م الخطاب 
الدين��ي المعت��دل ونبذ الطائفي��ة في إطار 
العمل على تعزي��ز أواصر المحبة واالحترام 

بين أفراد الشعب البحريني.

 خاِلِص االعتزاِز والتقدير ِلما َيحظى بِه 
موِسُم عاشوراء ِمن رعايٍة ملكيٍة سامية

»عاشوراء« مرجع إنساني في ممارسة الحريات الدينية

 التنسيق بين الوزارات والمؤسسات 
المعنية لتوفير االحتياجات والخدمات الالزمة

وجهات العزاء في المنطقة معروفة

 الخروج بالموسم بشكل متحضر 
من خالل المسؤولية الوطنية

»األوقاف الجعفرية« عقدت اللقاء السنوي للمآتم والحسينيات.. محافظ الشمالية:

 أهمية رصد ومتابعة االحتياجات
األمنية والخدمية لموسم عاشوراء المقبل

عقدت إدارة األوقاف الجعفرية اللقاء الس��نوي 
للمآت��م والحس��ينيات م��ن كاف��ة محافظات 
المملك��ة في قاع��ة »نيوس��يوزنس« بحضور 
نحو 300 مش��ارك م��ن المآتم والحس��ينيات 
ومنسقي المواكب وبمشاركة ممثلي الجهات 
الرسمية استعدادًا لموسم عاشوراء 1444ه� 
بحضور وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف القاض��ي عيس��ى س��امي المناعي 
ووكي��ل وزارة الصح��ة الدكت��ور ولي��د خليفة 
المان��ع ومحاف��ظ الش��مالية علي بن الش��يخ 
عبدالحس��ين العصفور والعميد إبراهيم سيف 
النج��ران مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظة 
العاصمة وع��دد من كبار مس��ؤولي الجهات 

الرسمية ذات العالقة.
وثم��ن رئي��س األوقاف الجعفرية يوس��ف بن 
صال��ح الصال��ح التوجيهات الدائم��ة لحضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، باالهتمام برعاية الشعائر 
الدينية، ال سيما موس��م عاشوراء، وخير دليل 
م��ا تقدمه أجه��زة الدولة ومؤسس��اتها من 
دع��م المحدود إلحياء هذه المناس��بة س��نويًا 

على النحو األفضل.
ون��وه الصال��ح بما تفض��ل به جالل��ة الملك 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه في ختام موس��م 
عاشوراء العام الماضي، حيث أشاد فيه جاللته 
رع��اه اهلل بما تحقق من نجاح كبير للموس��م 
على كافة األصعدة والمستويات بجهود كافة 
المؤسس��ات واألجهزة المعنية وعلى رأس��ها 
وزارة الداخلي��ة ومجل��س األوق��اف الجعفرية 
ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق 
العمل الميدانية من المتطوعين، شاكرًا لهم 
على حسن المتابعة ودقة وسالسة التنظيم، 
وعلى مواقفهم المس��ؤولة باتب��اع وتطبيق 
التعليم��ات الوقائي��ة والخط��ط االحترازي��ة 
واالش��تراطات الصحية الصادرة ع��ن الفريق 

الوطني الطبي، من أجل سالمة الجميع.
وأك��د الصال��ح أّن ه��ذه الكلم��ات الس��امية 

تش��كل نهجًا راسخًا ووس��امًا نعتز به جميعًا، 
وه��ذه اإلش��ادة الملكية تأت��ي تتويجًا لجهٍد 
صادق وعم��ل دؤوب ومش��ترك م��ن الجميع 
جهات رس��مية وأهلية، حيث ما يميز عاشوراء 
البحرين دائمًا هو نهج الش��راكة المجتمعية 
بي��ن الجهات الرس��مية والقائمين على إحياء 
المناس��بة العزيزة وبين عموم أفراد المجتمع 

البحريني المعطاء.
وأعرب رئيس األوق��اف الجعفرية عن تقديره 
لجهود ومب��ادرات الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، والفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا برئاس��ة رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة، وبمشاركة كافة 
الوزارات، ال سيما وزارة الصحة وكافة منتسبي 
القطاع الطبي لدورهم المش��هود في حماية 
صحة وس��المة كافة المواطني��ن والمقيمين 
خالل فت��رة جائح��ة كورون��ا، والت��ي حظيت 

بإشادة من منظمة الصحة العالمية.
وعّبر الصالح عن االرتياح بعودة مظاهر الحياة 
العامة لطبيعتها قائاًل: »الحمد اهلل الذي مّن 
علينا هذا العام بفيض كرمه وس��ابغ رحمته 
بعودة الحي��اة الطبيعية كس��ابق عهدها مع 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة، حيث يأتي 
عاش��وراء هذا العام بع��د عامين من الجائحة 
التي ألقت بآثارها الكبيرة على مختلف مظاهر 

الحي��اة العام��ة ومنه��ا المناس��بات الدينية 
واالجتماعية«.

وثمن رئيس األوق��اف الجعفرية، جهود وزارة 
الداخلية ومختلف أجهزتها بإش��راٍف ومتابعة 
دؤوبة م��ن وزي��ر الداخلية الفري��ق أول ركن 
الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة، مش��يدًا 
بالجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لل��وزارة ف��ي 
الحفاظ على االس��تقرار وتوفير األمن واألمان 
وحماي��ة المكتس��بات والمنج��زات الوطني��ة، 
وال��دور الكبير ال��ذي تقوم به أجه��زة الوزارة 
في المس��اهمة الفاعلة في حفظ أمن وصحة 

وسالمة الجميع.
كم��ا أع��رب ع��ن تقدي��ره لجه��ود المجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��المية برئاس��ة الشيخ 
عبدالرحم��ن بن محم��د بن راش��د آل خليفة 
والمتابعة المس��تمرة من ل��دن وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف بإش��راف من 
الوزي��ر الس��يد ن��واف ب��ن محم��د المعاودة 
ف��ي رعاي��ة دور العب��ادة ومختلف الش��عائر 
الدينية، وكذلك جهود وزارة ش��ؤون البلديات 
والزراعة وأجهزتها التنفيذية وكافة الهيئات 

الحكومية.
م��ن جانبه، أكد وكيل وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف القاضي عيس��ى س��امي 
المناع��ي أّن ال��وزارة تدع��م الجه��ود الت��ي 
يق��وم مجلس األوقاف الجعفرية من تنس��يق 
ومتابع��ة حثيثة مع جميع الجهات الرس��مية 

واألهلية والقائمين على المآتم والحس��ينيات 
ال س��يما االس��تعدادات الجارية لتوفير كافة 
السبل لنجاح موسم عاشوراء في إطار ما تمتاز 
به المملكة من من��اخ يكفل الحريات الدينية 

وفق النظام والقانون.
وب��دوره، أش��ار وكي��ل وزارة الصح��ة الدكتور 
ولي��د خليف��ة المان��ع إل��ى أن »وزارة الصحة 
وعلى رأس��ها وزي��رة الصحة الدكت��ورة جليلة 
الس��يد جواد حس��ن تثمن عاليًا المس��ؤولية 
المجتمعية وال��روح العالية من االلتزام الذي 
أظه��ره الجميع خالل العام الماضي، مش��ددًا 
على حرص ال��وزارة على تقديم جميع ما يلزم 

إلنجاح مناسبة عاشوراء«.
وعلى صعيد متصل، أش��ار محافظ المحافظة 
عبدالحس��ين  الش��يخ  ب��ن  عل��ي  الش��مالية 
ومتابع��ة  رص��د  أهمي��ة  إل��ى  العصف��ور، 
االحتياجات األمنية والخدمية لموسم عاشوراء 
االس��تعدادات  بمواصل��ة  منوه��ًا  المقب��ل، 
للموس��م بما يحفظ الصحة والسالمة العامة 
م��ن خ��الل الش��راكة المجتمعية واس��تمرار 

التنسيق والتعاون بين الجميع.
م��ن جهت��ه، أكد مدير ع��ام مديرية ش��رطة 
محافظ��ة العاصم��ة العمي��د إبراهيم س��يف 
النجران حرص وزارة الداخلية بتوجيهات وزير 
الداخلي��ة الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن 
عب��د اهلل آل خليفة على إحياء هذه المناس��بة 
بشكل آمن وصحي للجميع ومواصلة النجاحات 

الس��ابقة وأهمي��ة الش��راكة المجتمعية في 
حفظ النظ��ام العام وتنفي��ذ القانون، منوهًا 
إلى حرص مملكة البحرين على حرية ممارسة 
الش��عائر الديني��ة، المكفول��ة للجمي��ع وفقًا 
للتقاليد المرعية في البالد وفي إطار القانون.
وبدوره أك��د مدي��ر إدارة الحماية والس��المة 
العقي��د الركن الدكتور محمد خليفة البنغدير 
أهمية مواصلة الجهود التوعوية التي تسهم 
ف��ي حماي��ة الس��المة العام��ة للمواطني��ن 
الجمي��ع  يس��تمر  أن  وض��رورة  والمقيمي��ن، 
ف��ي تفعي��ل دوره��م الوطن��ي عب��ر االلتزام 
بالتعليم��ات الصادرة من الجه��ات المعنية، 
فيما شدد النقيب محمد األحمد ممثل اإلدارة 
العامة للمرور على أهمية الس��المة المرورية 
خالل إحياء المناس��بة، مؤكدًا جاهزية اإلدارة 
لمناسبات شهر محرم وتعزيز الدور المجتمعي 
لضمان أجواء يس��ودها األمن والس��المة. ثم 
عقد الحوار المفتوح بمشاركة ممثلي الجهات 
الرس��مية ورؤس��اء المآت��م، وأع��رب الجميع 
ع��ن تطلعهم لنجاح إحياء الموس��م من خالل 
نهج الش��راكة المجتمعية، كما ش��هد اللقاء 
تكري��م وزارة الصح��ة وحمالت التب��رع بالدم 
التي تقام خالل المناس��بات الدينية على مدار 
العام إضافة إلى المبادرتين الثقافيتين وهما 
جمعية المرس��م الحس��يني ومهرجان اإلمام 
الحس��ين الفني الس��نوي تقدي��رًا لجهودهم 

وإسهاماتهم على مدى عقدين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/28/watan-20220728.pdf?1658988030
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/1018031
https://alwatannews.net/article/1018046
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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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 »تمكين« يفوز بجائزة
Global Business Outlook 2022 لمبادرات دعم النساء والشباب

حص��د صن��دوق العم��ل »تمكين« 
النس��اء  دع��م  مب��ادرات  جائ��زة 
والش��باب للع��ام 2022 م��ن قب��ل 
 Global Business مؤسس��ة 
Outlook، تتويجًا للجهود المبذولة 
م��ن قب��ل »تمكين« خالل س��نوات 
العم��ل الماضي��ة، والت��ي ته��دف 
إل��ى النه��وض بالم��رأة البحرينية 
ف��ي ش��تى المج��االت االقتصادية 
والريادي��ة المختلف��ة، إضاف��ة إلى 
س��وق  ف��ي  الش��باب  دور  تعزي��ز 
العم��ل عب��ر تزويده��م بالخب��رات 
الالزمة، وذل��ك لتحقيق أحد أهداف 
تمكي��ن الرئيس��ية المتمث��ل ف��ي 
جع��ل المواط��ن البحرين��ي خي��ارًا 
أول للتوظي��ف. يأتي ه��ذا التكريم 
م��ن قب��ل المؤسس��ة البريطاني��ة 
األنش��طة  المتخصصة في تغطية 
االقتصادي��ة العالمية وإبراز جهود 

المالية واالستثمارية  المؤسس��ات 
في القطاعي��ن العام والخاص حول 
القائ��م بأعم��ال  العال��م. وقال��ت 
الرئي��س التنفيذي ل�»تمكين« مها 
مفيز: »منذ التأسيس عمل تمكين 

عل��ى ترجم��ة ال��رؤى والتطلع��ات 
الوطنية في تعزي��ز دمج احتياجات 
لتكون ش��ريكًا  البحريني��ة  الم��رأة 
فاعاًل ومؤث��رًا في مختلف المجاالت 
التنموي��ة ف��ي المملك��ة، وتفعيل 
دور الش��باب م��ن خالل خل��ق بيئة 
تعزز من قدرتهم على المس��اهمة 
الفاعل��ة ف��ي س��وق العم��ل، م��ن 
خالل التنس��يق مع مختلف الجهات 
الش��ريكة ف��ي المملكة، وال س��يما 
المجلس األعلى للمرأة الذي يحظى 
بمتابعة وتوجيه مباشر من صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة، قرين��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للم��رأة، من أج��ل تكريس 
نه��ج يس��عى لتعزي��ز دور الم��رأة 
الفاع��ل ف��ي المجتم��ع والح��رص 
على دعم وتمكين الم��رأة العاملة 

ودمجها في خطط التنمية الوطنية 
وتحقيق أعلى المس��تويات في تبوء 
المرأة المراكز القيادية والتنفيذية 
وصنع الق��رار وااللتزام بمبدأ تكافؤ 
الف��رص على المس��تويين الداخلي 
والخارج��ي«. وأوضح��ت أن حص��ول 
»تمكي��ن« عل��ى تصني��ف مبادرات 
والش��باب  للنس��اء  المقدمة  الدعم 
امت��دادًا  يأت��ي  الجائ��زة  ضم��ن 
لجهوده��ا وإنجازاته��ا عل��ى م��دى 
الخمس��ة عش��ر عام��ًا الماضية في 
دعم االقتصاد الوطني، بما يتماشى 
م��ع توجهاته��ا اإلس��تراتيجية من 
خالل تضمين حزمة مبادرات تهدف 
إلى تطوير أداء المؤسسات واألفراد 
وزي��ادة إنتاجيته��م وتعزي��ز األثر 
االقتصادي المنش��ود بما يس��اهم 
في تحقيق األولويات الوطنية كجزء 

من خطة التعافي االقتصادي«.

مها مفيز

 وزير النفط: أهمية
تعزيز التعاون مع »التشريعية« 

لدعم مشاريع الطاقة

أك��د وزير النف��ط والبيئة المبع��وث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكتور محمد بن دينه، حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع 
أعضاء مجلس النواب من أجل المساهمة في رسم السياسيات 
والتش��ريعات النفطي��ة والبيئي��ة الداعمة لمش��اريع الطاقة 
الت��ي تحقق رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى اس��تقباله عضو مجل��س النواب عمار آل عباس، 
وكاًل م��ن: رئيس جمعية المعامير الخيرية علي عبدالحس��ن، 
ورئيس نادي المعامير أحمد عيسى، وأمين سر جمعية العكر 
عل��ي المغني، ونائب رئيس نادي س��ترة علي حبيب، ورئيس 
النش��اط الرياضي في نادي س��ترة عبداألمير س��لمان، لبحث 
س��بل تعزيز التعاون البيئي، حيث أش��اد بالجه��ود التي قام 
بها أعضاء مجلس��ي النواب والش��ورى في مرحلة إعداد قانون 
البيئة الجديد، مثنيًا على حرص األعضاء على االرتقاء بالعمل 

بالتشريعات الوطنية التي تضمن الحفاظ على البيئة.
واس��تعرض ب��ن دينه س��بل تعزي��ز أواص��ر التع��اون وأهم 
الملفات البيئية التي تالمس احتياجات المواطنين، والخطط 

الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما عبر الحضور عن تقديره��م للجهود التي يقوم بها وزير 
النف��ط والبيئة، مؤكدين حرصهم عل��ى التعاون مع الجهات 
المعني��ة في المحافظ��ة على الثروات الطبيعية، ومش��ددين 
على أهمية التكاتف بي��ن مختلف القطاعات من أجل الحفاظ 

على البيئة.

حملة »قلبك أمانة« تعّزز التوعية بأمراض القلب
أّك��د رئيس قس��م القلب بمركز محم��د بن خليفة 
بن س��لمان آل خليفة التخصصي ورئيس البرنامج 
الوطن��ي لعالج الجلط��ات القلبية الح��ادة العميد 
طبي��ب هيث��م إبراهيم أمين بأن مملك��ة البحرين 
حّريص��ة على اتخ��اذ العدي�د م�ن اإلج��راءات التي 
ته���دف إل��ى الحف���اظ عل���ى الصح���ة العام���ة 
ومواصل��ة تعزي��ز القط��اع الصح��ي عب��ر تطوير 
خدمات��ه وتعزيز كفاءت��ه. وق��ال إّن إطالق حملة 
التوعي��ة  تعزي��ز  ش��أنها  م��ن  أمان��ة«  »قلب��ك 
المجتمعي��ة والحّد م��ن اإلصابة بأم��راض القلب 
والتي تش��مل جميع األمراض والمش��اكل الصحية 
التي تصيب القلب واألوعية الدموية، ومن األمثلة 
على ذلك مرض الش��ريان التاجي، واألمراض التي 
تؤثر في نظم القلب وتع��رف »باضطراب كهرباء 
القل��ب«، وأمراض القل��ب الخلقي��ة التي تصاحب 
الش��خص منذ ال��والدة، واعت��الل عضل��ة القلب، 
باإلضافة إل��ى األمراض التي تؤث��ر في صمامات 
القل��ب، مؤك��دًا بأّنه س��يتم التركي��ز على مرض 
الشريان التاجي والجلطة القلبية حيث ُتعّد األكثر 
ش��يوعًا بين الناس والمسبب الرئيس للوفاة حول 
العال��م. وأضاف أن مرض الش��ريان التاجي يحدث 

بسبب تضّيق أو انسداد الشرايين التاجية، وبمرور 
الوقت، يؤدي تراكم ترس��بات الكوليس��ترول إلى 
تكوين ما ُيس��ّمى ب�»اللويح��ات«، والتي ُيمكن أن 
تتم��زَّق مما يؤدي إلى تش��ّكل جلط��ة دموية في 
موقع التمزُّق. وفي حال كانت الجلطة كبيرة، فإنها 
يمكن أن تمنع تدفق الدم عبر الش��رايين التاجية، 
وينت��ج ع��ن ذلك تلف ف��ي عضلة القلب )احتش��اء 
عضلة القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات خطيرة قد 
تؤدي إلى الوفاة. وأشار إلى أن العوامل المرتبطة 
باإلصاب��ة بأمراض القلب تنقس��م إل��ى عوامل ال 
م في الس��ن،  يمكن الس��يطرة عليه��ا مثل: التقدُّ
ووج��ود تاري��خ طبي للعائل��ة مع أم��راض القلب، 
والجن��س حيث أن الرج��ال -عموم��ًا- أكثر عرضة 
لإلصاب��ة بأمراض القل��ب مقارن��ًة بالنِّس��اء. أّما 
العوامل التي يمكن السيطرة عليها، فإنها تشمل: 
م، وزيادة  اإلصابة بداء السكري، وارتفاع ضغط الدَّ
مستوى الكوليسترول، والتدخين بمختلف أنواعه، 
باإلضافة إلى قلة أو عدم ممارس��ة الرياضة، زيادة 

منة، واتباع نظام غذائي غير صحي. الوزن والسُّ
ونّوه بأن أعراض الجلطة القلبية تشمل اإلحساس 
بألم الصدر )أو ما يعرف بالخناق الصدري( ويحدث 

ف��ي منتصف الص��در أوالجانب األيس��ر من��ه، وقد 
يكون مس��بوقًا بإجهاد بدني أو عاطفي، ويس��تمر 
هذا األلم باالزدياد في حدته حتى يصل إلى ذروته 
في غضون نصف س��اعة، وق��د يصاحب ألم الصدر 
اإلحس��اس باإلرهاق، أو ضيق التنف��س،أو الغثيان 
أو التع��رق أو الخفقان،حيث يتوجب على المرضى 
الذي��ن يش��عرون بهذه األع��راض االتص��ال على 
)999(، أو التوج��ه إلى أقرب مركز صحي أو قس��م 

للطوارئ.
وف��ي الختام أك��د أنه يمك��ن تجّن��ب العديد من 
أم��راض القلب باتب��اع نمط حياة صح��ي وتجّنب 
عوامل الخطر، كما دعا إلى االلتزام بأهم النصائح 
وهي ضرورة التحّكم في األمراض المزمنة إن كان 
الشخص مصابًا بها، كداء السكري وارتفاع ضغط 
الدم ومس��توى الكوليس��ترول. وكذلك اإلقالع عن 
التدخي��ن بكاف��ة أنواعه، والحفاظ على ممارس��ة 
النش��اط البدني. باإلضافة إل��ى الحفاظ على وزن 
صح��ي، والتقليل من التوّت��ر والقلق، واتباع نظام 
غذائ��ي قليل األمالح والدهون وغن��ي بالخضروات 
والفواكه والحبوب الكاملة، حيث أثبتت الدراس��ات 

أن الوقاية خير من العالج. 

 البحرين تدين الهجوم
 على القوات الملكية

المسلحة المغربية بالكونغو

أدان��ت وزارة الخارجي��ة، الهج��وم اإلرهابي ال��ذي تعرضت له 
مجموعة م��ن القوات المس��لحة الملكية المغربي��ة التابعة 
لبعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية 
الكونغ��و الديمقراطي��ة »مونوس��كو«، وال��ذي أس��فر ع��ن 
استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة، معربة 
عن خالص التعازي والمواس��اة لحكوم��ة المملكة المغربية، 
وشعبها الش��قيق، ولذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء 

لجميع المصابين.
وأك��دت »الخارجية«، تضام��ن مملكة البحرين م��ع المملكة 
المغربي��ة الش��قيقة، وتقديره��ا لل��دور المهم ال��ذي تقوم 
ب��ه القوات المس��لحة الملكي��ة المغربية ضم��ن بعثة األمم 
المتح��دة في حف��ظ األمن وتس��هيل إحالل الس��الم وتقديم 
العون اإلنس��اني، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
من أجل القض��اء على اإلرهاب بكل صوره وأش��كاله وكل من 

يدعمه أو يموله.

هشام بن عبدالرحمن: »الجواز 
اإللكتروني« نقلة نوعية في 

تطوير خدمات الجوازات بالبحرين

ترأس وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة االجتم��اع الثالث للجنة 
تنفيذ مش��روع جواز الس��فر اإللكتروني، والذي عق��د في المبنى 
الرئيسي لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة بحضور ممثلين 
هيئ��ة  واالتص��االت،  المواص��الت  وزارة  الخارجي��ة،  وزارة  ع��ن 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، وعدد من مس��ؤولي ش��ؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأشاد بالجهود المبذولة في إطار العمل على تنفيذ مشروع جواز 
السفر اإللكتروني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل، إلنجاز المشروع وفق أفضل المعايير الدولية.
وأش��ار خ��الل االجتماع إلى ما يحظى به المش��روع م��ن متابعة 
واهتم��ام من وزي��ر الداخلية، اس��تجابة لل�24 مب��ادرة التي تم 
التقدم بها لتطوير خدمات ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
ضم��ن خطة التعافي االقتصادي، حي��ث حظيت بموافقة مجلس 
الوزراء، مؤكدًا أن مش��روع الجواز اإللكتروني يش��كل نقلة نوعية 
في تطوير خدمات الجوازات في البحرين، حيث يعزز من مكانتها 
ضمن الدول المتقدمة في ه��ذا المجال. وتقدم الوكيل بخالص 
الش��كر والتقدير لكافة أعض��اء اللجنة، مؤك��دًا أن الجهود التي 
تق��وم بها ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة مس��تمرة في 
مس��يرة التحول الرقمي لجمي��ع الخدمات، وتقديمها بمس��توى 
عاٍل من الجودة لكس��ب رضا العمالء كاف��ة، بدعم كبير من وزير 

الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة.

الحسن ينيبه الفتتاح ندوة عربية متخصصة.. نائب رئيس األمن العام: 

ترسيخ موقع البحرين في مكافحة االتجار 
باألشخاص انطالقًا من عقيدتها السمحة

ش��دد نائ��ب رئي��س األم��ن الع��ام الل��واء الركن 
الدكت��ور الش��يخ حم��د بن محم��د آل خليف��ة على 
حرص البحرين على ترس��يخ موقعه��ا في مكافحة 
جريمة االتجار باألش��خاص، انطالق��ًا من عقيدتها 
الس��محة ومبادئها وثقافتها وأخالقياتها العربية 

واإلسالمية األصيلة.
وأن��اب رئيس األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، 
الل��واء الرك��ن الدكتور الش��يخ حمد ب��ن محمد آل 
خليف��ة في افتتاح ندوة »اس��تعراض واقع مكافحة 
االتجار باألش��خاص ف��ي العالم العرب��ي.. البحرين 
نموذج��ًا« التي نظمته��ا اإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدلة الجنائية، وأدارها مدي��ر عام اإلدارة العامة 
لإلع��الم والثقاف��ة األمنية العمي��د محمد بن دينه 
بمش��اركة خب��راء ومتخصصين من داخ��ل مملكة 
البحري��ن وخارجها. وأعرب نائب رئيس األمن العام 
ع��ن التهان��ي والتبري��كات لمقام حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
 كم��ا عبر عن تهاني��ه لوزير الداخلي��ة الفريق أول 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة بمناسبة تحقيق 
مملكة البحرين اإلنجاز الدولي المتمثل في الحفاظ 
على موقعه��ا في الفئ��ة األولى لمكافح��ة االتجار 
باألش��خاص للعام الخامس على التوالي في تقرير 
وزارة الخارجي��ة األمريكية. ونقل نائب رئيس األمن 
العام تحيات وزير الداخلية للمش��اركين في الندوة 
وتمنيات��ه لهم التوفيق والنج��اح، منوهًا إلى أن ما 
حققته البحرين من إنجازات في مجال تعزيز حقوق 
اإلنس��ان، نتيجة لتوجيهات حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك المعظم ورؤي��ة جاللته الس��ديدة وحرصه 
على إرساء قواعد المس��اواة وتعزيز حقوق اإلنسان 
لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون 
تمييز واالهتمام بكل ما من ش��أنه المحافظة على 
اإلنس��ان وحقوق��ه وحرياته وما كرم��ه اهلل به من 
مكان��ة ومنزلة، مش��يدًا بالجهود المس��تمرة التي 
تبذلها كافة الجهات في البحرين وعلى رأسها وزارة 

الداخلية في هذا الصدد.
وقدم نائ��ب رئيس األم��ن العام الش��كر والتقدير 
ألعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص، 
وكافة الهيئات الرس��مية واألهلية ذات االختصاص 

على جهودهم القيمة في هذا الجانب.
ونوه ب��دور إدارة مكافح��ة االتجار بالبش��ر وحماية 
اآلداب العام��ة ب��اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة 
الجنائي��ة وتفان��ي منتس��بيها من ضب��اط وأفراد 
ف��ي أداء مهامهم، كونه��م من أه��م العناصر في 
مكافح��ة ه��ذه الجريمة، متمني��ًا لهم مزي��دًا من 
التوفي��ق والنجاح في أداء رس��التهم. كما أعرب عن 
تطلع��ه إلى أن تحقق الندوة أهدافها، وأن تس��هم 
التوصيات وأوراق العم��ل في دعم الجهود الوطنية 

لمكافح��ة االتجار باألش��خاص. فيما ق��دم العميد 
محم��د ب��ن دينه الش��كر إل��ى نائب رئي��س األمن 
العام عل��ى هذه الكلم��ة الموجزة والع��رض الذي 
تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة االتجار 
بالبش��ر كجزء من منظومة العمل الوطني. وأش��ار 
إلى أن تحقيق البحرين هذه اإلنجازات والمستويات 
المتقدم��ة في عدة مجاالت هو مح��ل اعتزاز وفخر، 
كما تعت��ز البحرين بما أنجزته ف��ي مجال مكافحة 
االتجار بالبش��ر وريادتها المتميزة على المس��توى 
األمم��ي وحفاظها على موقعه��ا بالفئة األولى في 
هذا المجال للعام الخامس على التوالي. وأضاف أن 
النجاح الوطني في هذا المجال جاء ثمرة للتوجيهات 
اإلنسانية الس��امية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك المعظم، والدع��م والمتابع��ة من صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
لحماية حقوق اإلنس��ان وتأكيدها واقعًا وممارسة، 
كونها جزءًا ال يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب 
المس��الم، والذي تمثل حقوق اإلنس��ان فيه، تراثًا 

وطنيًا أصياًل ونهجًا حياتيًا نبياًل.
وأكد بن دينه أن وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة 
حثيثة من وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة ماضية ف��ي تنفيذ منظومة 
البناء الوطني في مجال حقوق اإلنس��ان ومس��يرتها 
الحضاري��ة القائم��ة عل��ى حف��ظ األم��ن وتعزي��ز 
االس��تقرار، مضيفًا أن مكافحة االتجار باألش��خاص 

رافد أساسي في المنظومة األمنية الوطنية.
وخ��الل الندوة ت��م اس��تعراض أوراق العم��ل التي 
تضمن��ت العدي��د م��ن الموضوع��ات، حي��ث قّدم 
الممث��ل اإلقليمي لمكتب األم��م المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي 
الدكت��ور حات��م علي عرضًا ح��ول التع��اون الوثيق 

بين مكتب األمم المتح��دة ومملكة البحرين، ودور 
المكتب في توفير الدعم والتدريب الالزم للقائمين 
على مكافحة تل��ك الجريمة، موجهًا الش��كر لوزارة 

الداخلية على تعاونها الدائم.
بعدها قدمت رئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنس��ان 
ب��وزارة الخارجية الدكتورة أروى الس��يد ورقة عمل، 
تطرقت فيها إلى دور الوزارة باعتبارها أحد األركان 
األساس��ية لمكافحة جريم��ة االتجار باألش��خاص، 
مش��يرة إل��ى أوج��ه التع��اون بي��ن وزارة الخارجية 
واللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة االتج��ار باألش��خاص 

لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.
م��ن جانبه، اس��تعرض المحام��ي الع��ام بالنيابة 
العامة الدكتور علي الشويخ دور النيابة العامة في 
مج��ال مواجهة الجريمة، وبخاص��ة أن البحرين من 
أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم االتجار 
باألش��خاص، مش��يدًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

لمكافحة االتجار باألشخاص.
 كم��ا س��لط مدي��ر إدارة مكافح��ة االتجار بالبش��ر 
وحماي��ة اآلداب العام��ة باإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدل��ة الجنائي��ة الض��وء عل��ى جه��ود اإلدارة في 
التصدي لهذه الجرائم، ونشر ثقافة الوعي في هذا 

الشأن.
وقدم��ت مدي��ر إدارة التظلم��ات والحماي��ة بهيئة 
تنظيم س��وق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص شيرين الس��اعاتي ورقة عمل، 
تطرق��ت فيها إل��ى أبرز الجه��ود واإلنج��ازات التي 
تحققت بالتعاون مع كافة الش��ركاء والتي ساهمت 
في تحقيق مملكة البحرين له��ذه المكانة الدولية 

في مجال مكافحة جريمة االتجار باألشخاص.
وق��ّدم الدكتور باس��م الفقي��ر نيابة ع��ن المكتب 
العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة 
عم��ل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب، 
وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية 

لمكافحة تلك الجريمة.
وقام أس��تاذ القانون العام المش��ارك ووكيل كلية 
العدال��ة الجنائية بجامع��ة نايف العربي��ة للعلوم 
األمني��ة بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة 
الدكتور فالح القحطاني بتقديم ورقة عمل اشتملت 
على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدريسها 
لترس��يخ قيم حقوق اإلنس��ان، إضافة إلى التعاون 
م��ع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك اإلنتربول من 
أجل ترس��يخ ثقافة حق��وق اإلنس��ان، فيما أصدرت 
الجامعة 20 إص��دارًا علميًا يتعلق بمكافحة االتجار 
باألشخاص، وكذلك رس��ائل الماجستير والدكتوراه 
المتعلق��ة ب��ذات الموض��وع، فض��اًل عل��ى تدعيم 

المشاركة مع المنظمات الدولية ذات االختصاص.
وسلط راعي الكنيس��ة اإلنجيلية في البحرين القس 
هاني عزيز الضوء على التس��امح الديني في مملكة 

البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.
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وجه فاطمة الصيرفي إلى تنشيط السياحة الرياضية

 خالد بن حمد: تكثيف إقامة الفعاليات
الرياضية واحتضان المباريات الدولية

وجه س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
المجل��س األعل��ى  النائ��ب األول لرئي��س 
للش��باب والرياضة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
إلى تنش��يط الس��ياحة الرياضية، ودعا إلى 
تحقيق ذلك من خالل وضع خطة عمل بين 

الهيئة العامة للرياضة ووزارة السياحة.

وأكد س��موه على تكام��ل الجهود للتعاون 
والتنس��يق في هذا المج��ال لتكثيف إقامة 
البرام��ج الرياضية والبطوالت واس��تضافة 
المؤتم��رات  وتنظي��م  الزائ��رة  الف��رق 
والمع��ارض الرياضي��ة والمباريات الدولية 
الس��ياحة  تنش��يط  م��ن ش��أنه  م��ا  وكل 
الرياضية ، وذلك ف��ي إطار مواصلة تطوير 

كاف��ة المقوم��ات الس��ياحية ف��ي مملكة 
البحري��ن لما تش��كله من راف��د اقتصادي 
حي��وي وص��ورة تعك��س حض��ارة وتق��دم 

الوطن.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقبال س��موه لوزيرة 
الس��ياحة فاطمة بنت جعف��ر الصيرفي في 
قصر الوادي بحضور سمو الشيخ سلمان بن 

محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياض��ة الدكتور عبدالرحم��ن بن صادق 
عسكر، حيث هنأها س��موه بالثقة الملكية 
متمنيًا له��ا التوفيق في القي��ام بمهامها 

على أكمل وجه.
من جانبها، أعربت وزيرة الس��ياحة فاطمة 

بنت جعفر الصيرفي عن شكرها وتقديرها 
لسمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة على 
توجيهات س��موه ودعم ال��وزارة لمبادرات 
س��موه المختلف��ة. ونوهت بال��دور المهم 
للس��ياحة الرياضية في الترويج الس��ياحي 
لمملك��ة البحرين بما يتماش��ى مع الخطة 

االستراتيجية السياحية ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦.

 خالد بن حمد يوجه إللزامية
الفحص الطبي الدوري لجميع الالعبين والحكام

وجه س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة رئي��س اللجن��ة األولمبية 
البحرينية، بإلزامية إجراء الفحص الطبي لجميع الالعبين والحكام 

والطواقم الفنية قبل وبعد جميع الدوريات الكروية الوطنية.
ودعا س��موه األندية إل��ى التواصل مع الهيئ��ة العامة للرياضة 
للتنس��يق إلجراء الفحوصات ف��ي عيادة فحص القل��ب الرياضي 
لضمان تثبيت أس��ماء الرياضيين في كش��وفات المش��اركة في 

الدوريات و األنشطة الرياضية األخرى.
وق��ال س��موه إن االهتم��ام والعناية بصح��ة ولياقة ممارس��ي 
الرياضة عنصر جوهري يتكامل مع برامج واس��تراتيجيات القطاع 

الرياضي في مملكة البحرين.
ول��دى لقاء س��موه في مكتبه بقص��ر الوادي م��ع القائمين على 
عيادة فحص القلب الرياضي بحضور س��مو الش��يخ س��لمان بن 
محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئ��ة العامة للرياضة والرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن بن صادق 
عس��كر، والرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنصاري وأعض��اء فريق العمل اطلع س��موه على 

عرض حول البرنامج الوطني للفحص الدوري اإللزامي لالعبين.
وأش��ار س��موه إلى أن هذا البرنامج ينس��جم مع توجيهات س��مو 
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، لالعتن��اء بصح��ة الرياضيي��ن، مثنيًا س��موه على ما 
تضمنه العرض من تفاصيل حول الفئات المستهدفة، وأهمية 

الفحوصات، ومتطلبات البرنامج.
وأش��اد س��موه بالجه��د المب��ذول في وض��ع البرنام��ج من قبل 
القائمي��ن على عيادة فحص القلب الرياضي، متمنيًا لهم النجاح 
في تطبي��ق البرنامج الذي يس��تهدف التعرف على أية مش��اكل 

صحية أو أمراض كامنة وحماية الالعبين من أية مضاعفات.
من جانبهم، أعرب القائم��ون على عيادة فحص القلب الرياضي 
 عن ش��كرهم وتقديرهم على أبداه س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة من دعم ومتابعة للعمل الذي تم إنجازه في البرنامج 
الوطن��ي للفح��ص ال��دوري اإللزام��ي لالعبي��ن، متطلعي��ن ألن 
يحق��ق البرنامج األه��داف المرجوة للحفاظ على صح��ة ولياق��ة 

الرياضي��ين.

 أحمد بن علي: »المئوية«
توثيق لمراحل تطور المشهد الكروي

أشاد الشيخ أحمد بن علي بن عبداهلل 
آل خليفة رئيس نادي المحرق بالعمل 
التوثيقي المميز الذي تضمنه كتاب 
»مئوية ك��رة الق��دم البحرينية« وما 
اش��تمل عليه م��ن معلومات مفصلة 
ع��ن جمي��ع مراح��ل تطور المش��هد 
الكروي البحرين��ي على مدى قرن من 

الزمان.
ون��وه رئيس ن��ادي المح��رق بتوثيق 
الكتاب ل��رواٍد كان له��م الفضل في 
تأس��يس الف��رق الرياضية ف��ي كرة 
الق��دم ف��ي البحري��ن الت��ي وصل��ت 
الي��وم إلى مرحلة متقدمة من اإلنجاز 
والنج��اح، وس��يتواصل م��ا تحققه إن 
ش��اء اهلل بفض��ل الدع��م الكبي��ر من 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 

المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه واهتمام 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس ال��وزراء ودور ومتابعة س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالل��ة المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س المجل��س 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة، وس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة رئي��س الهيئ��ة العام��ة 
للرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة 
البحرينية. وأشاد رئيس نادي المحرق 
بمبادرة الش��يخ دعيج بن س��لمان آل 
خليفة نائب رئي��س المجلس األعلى 
للش��باب والرياض��ة، صاح��ب فك��رة 
الكت��اب، وأثن��ى عل��ى الجه��د الكبير 
الذي قام به فريق عمل الكتاب والذي 
ض��م نخبة م��ن الكف��اءات المعروفة 
إلخراجه بهذه الصورة المشرفة التي 

تليق بهذه المناسبة العزيزة على كل 
الرياضيين في مملكة البحرين.

وق��ال رئيس ن��ادي المح��رق إنه من 
دواع��ي الفخ��ر واالعت��زاز أن يتطرق 
الكت��اب لنادي المحرق الذي تأس��س 
ع��ام 1928 كأول ن��اد ف��ي منطق��ة 
الخليج العربي والذي اطلق عليه لقب 
»ش��يخ األندي��ة الخليجية«، ل��ذا فإن 
تأس��يس النادي ورواد تل��ك المرحلة 
يتقاطعان مع سردية انطالقة مئوية 
كرة القدم في البحرين بش��كل كبير، 
حي��ث إن المح��رق كانت ه��ي نقطة 
االنطالق��ة الفعلي��ة للرياض��ة، كما 
ذكر الكتاب، وبالتحديد من مدرس��ة 
الهداية الخليفية التي ش��هدت أيضًا 
بداي��ة التعليم النظام��ي في مملكة 

البحرين في العام 1919.

رئيس نادي المحرق

 عبداهلل بن خالد: »مئوية الكرة«
صورة متكاملة لعقود ماضية

أكد الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس مجلس إدارة 
نادي الرفاع الرياضي ما يش��كله في مملكة البحرين، بما 
احتواه من معلوم��ات وافرة توثق لمناس��بة عزيزة على 
جميع الرياضيين في مملكة البحرين. وقال الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة إن مس��توى الجه��د المميز الذي بذله 
الشيخ دعيج بن س��لمان آل خليفة نائب رئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياضة، صاحب فك��رة الكتاب وفريق 
العم��ل يتجل��ى من خ��الل االعتن��اء بأن يش��مل الكتاب 
تفاصي��ل دقيق��ة ومنوع��ة عن ك��رة القدم ف��ي مملكة 
البحرين. وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي 

إن الكتاب وقف على جميع محطات كرة القدم عبر العقود 
الماضية، ليقدم ص��ورة متكاملة لم تغفل أحدًا من جيل 
الرواد والشخصيات التي شكلت كرة البحرينية من العبين 
وإداريي��ن وح��كام ومس��ؤولين وحتى المش��جعين نالوا 
نصيبهم من التقدير عبر ذكرهم في هذا اإلنتاج المميز. 
ولفت الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد آل خليف��ة أن على أندية 
البحرين جميعًا أن تحث منتس��بيها، وخاصة صغار السن 
منه��م، ألن يطلعوا على المحتوى الث��ري لكتاب )مئوية 
كرة القدم البحرينية( ليتعرفوا على الماضي الذي أوصلنا 

رئيس نادي الرفاعلهذا الحاضر المميز من المكتسبات واإلنجازات.

 المؤيد: »مئوية الكرة«
يوثق حقبة تاريخية ناصعة

أك��د أيم��ن ب��ن توفي��ق المؤيد وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة على أهمي��ة توثي��ق الحرك��ة الرياضية في 
مملك��ة البحرين بصورة عامة ورياض��ة كرة القدم على 
وجه الخصوص مؤكدًا أن ك��رة القدم البحرينية قطعت 
عبر تاريخها الطويل خطوات متميزة منذ أن بزغ فجرها 

قبل قرن من اآلن. 
وأش��ار الوزير المؤيد »تبرز لعبة كرة الق��دم البحرينية 
ومنجزاتها كعالمة مضيئة في تاريخ الرياضة البحرينية 
حي��ث تتك��ئ عل��ى تاريخ ناص��ع ومرتك��زات فريدة من 

نوعها«. 
وأعرب أيم��ن بن توفي��ق المؤيد عن تقدي��ره للجهود 
الكبي��رة الت��ي بذله��ا فري��ق عم��ل توثيق ك��رة القدم 
البحرينية برئاسة الش��يخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل 
خليفة نائب رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
وأعضاء هيئة اإلعداد والتحرير والذين ساهموا بجهدهم 
ووقته��م ف��ي إصدار الكت��اب الذي يمثل أح��د المصادر 

الهامة لتوثيق تاريخ ومجد كرة القدم البحرينية.

وزير شؤون الشباب والرياضة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/28/watan-20220728.pdf?1658988030
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/1017217
https://alwatannews.net/article/1018145
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، حيـــث تـــم مناقشـــة عـــدد من 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 
واســـتعراض التعـــاون وتحســـين آليات 
بيـــن  اإليجابيـــة  والشـــراكة  التواصـــل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ووزارة 
الخارجية، وفق أفضل الممارســـات في 
مجـــاالت الرقابـــة والمتابعـــة بما يخدم 

المصلحة العامة.

وخـــال اللقاء تـــم التأكيد علـــى أهمية 
مواصلـــة التعـــاون المشـــترك الـــذي من 
شـــأنه تعزيز مسيرة التنمية المستدامة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، بمـــا يســـهم فـــي 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
والمتابعـــة  والمســـاندة  خليفـــة،  آل 
الحثيثـــة لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

تعزيز أفضل الممارسات الحكومية في الرقابة

صدر عن ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )40( لسنة 2022 
بالتصديـــق على االتفـــاق بين حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 

مصـــر العربيـــة بشـــأن إنشـــاء اللجنـــة 
المصريـــة   – البحرينيـــة  الحكوميـــة 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 

والعلمي والتكنولوجي، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُصـــودق علـــى االتفـــاق بيـــن حكومـــة 

مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 
مصـــر العربيـــة بشـــأن إنشـــاء اللجنـــة 
المصريـــة   – البحرينيـــة  الحكوميـــة 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 
ـــع في  والعلمـــي والتكنولوجـــي، الموقَّ
يونيـــو   29 بتاريـــخ  المنامـــة  مدينـــة 

2022, والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية:

على وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم،  هـــذا  تنفيـــذ 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا 
آل خليفـــة، صبـــاح أمس، ســـفير 
جمهوريـــة النمســـا المعتمـــد لدى 
مملكة البحرين ماريان الكساندر 
وربا، والمقيم في دولة الكويت، 

وذلك بمناسبة تعيينه.

ورحب الوزير، بالســـفير، مشيدًا 
بالعاقات الطيبة التي تربط بين 
والحـــرص  الصديقيـــن،  البلديـــن 
المشـــترك على تأســـيس التعاون 
األمنـــي، متمنيـــًا لســـفير النمســـا 
مهـــام  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

عمله.

صدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم )31( 
لســـنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 
رقم )6( لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط 
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين 
وغيـــر البحرينييـــن والمرســـوم بقانـــون رقـــم )47( 
لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصـــات صنـــدوق 
التقاعـــد لضباط وأفراد قوة دفـــاع البحرين واألمن 
العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب 

المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991، جاء فيه:
 المادة األولى:

أ - تحـــّل عبارة )صنـــدوق التقاعد العســـكري( محل 
قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد  )صنـــدوق  عبـــارة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام البحرينييـــن وغيـــر 
البحرينييـــن( الـــواردة في عنوان المرســـوم بقانون 
التقاعـــد  بإنشـــاء صنـــدوق   1991 لســـنة   )6( رقـــم 
لضبـــاط وأفـــراد قوة دفـــاع البحرين واألمـــن العام 

البحرينيين وغير البحرينيين.
العســـكري(  التقاعـــد  )صنـــدوق  عبـــارة  تحـــّل  ب - 
محـــل عبارة )صندوق التقاعـــد لضباط وأفراد قوة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام البحرينييـــن وغيـــر 
البحرينييـــن( الـــواردة في عنوان المرســـوم بقانون 
رقـــم )47( لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصات 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ 

بموجب المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991.
المادة الثانية:

ُيســـتبَدل بنصـــي المادتيـــن األولـــى والثانيـــة مـــن 
بإنشـــاء   1991 لســـنة   )6( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، النصان 

اآلتيان:
المادة األولى:

ُيــــنشأ صندوق للتقاعد العســـكري لكل من الضباط 
الجهـــات  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن  واألفـــراد 
التقاعـــد  قانـــون  ألحـــكام  الخاضعيـــن  العســـكرية 
العســـكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11( لسنة 
1976، والضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين 
فـــي الجهات العســـكرية الخاضعين لنظـــام مكافأة 

نهاية الخدمة.
المادة الثانية:

المنشـــأ  العســـكري  التقاعـــد  إلـــى صنـــدوق  تـــؤدى 

بمقتضى المادة السابقـــــة االشـــتراكات المنصوص 
عليها في المـــادة )12( من قانون التقاعد العسكري 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )11( لســـنة 1976 
واشـــتراكات نظـــام مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة التـــي 
يؤديهـــا الضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين 
في الجهات العســـكرية، أو أيـــة مبالغ أخرى تؤديها 
إليـــه الدولـــة وذلـــك اعتبارًا مـــن تاريـــخ العمل بهذا 

القانون.
المادة الثالثة:

ُيســـتبَدل بتعريفـــي )صنـــدوق التقاعـــد العســـكري 
أو الصنـــدوق( و)الخاضعـــون ألحكام هـــذا القانون( 
الوارديـــن فـــي المـــادة )1( مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقـــم )47( لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصات 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ 
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم )6( لســـنة 1991، 
وبنصـــوص المـــواد )3( الفقـــرة األولـــى و)5( الفقـــرة 

األولى و)15( من ذات القانون، النصوص اآلتية:
مـــادة )1( تعريفـــي )صنـــدوق التقاعد العســـكري أو 

الصندوق( و )الخاضعون ألحكام هذا القانون(:
صنـــدوق التقاعد العســـكري أو الصندوق: صندوق 
التقاعد العســـكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون 

رقم )6( لسنة 1991.
الخاضعـــون ألحـــكام هذا القانـــون: ضبـــاط وأفراد 
الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون 

التقاعد العســـكري الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)11( لسنة 1976.

مادة )3( الفقرة األولى:
يكـــون للصنـــدوق مجلس أعلـــى يســـمى )المجلس 
األعلـــى للتقاعـــد العســـكري( ُيشـــكَّل برئاســـة القائد 

العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية ُكلٍّ من:
1 - رئيس الحرس الوطني.
2 - مستشار األمن الوطني.

3 - وزير الداخلية.
4 - وزير المالية واالقتصاد الوطني.
5 - رئيس جهاز المخابرات الوطني.

6 - وزير شؤون الدفاع.
7 - رئيس جهاز األمن اإلستراتيجي.

مادة )5( الفقرة األولى:
يكـــون للصنـــدوق مجلـــس إدارة ُيشـــكل بقـــرار من 
المجلـــس األعلى مـــن رئيس وســـبعة أعضاء، على 

النحو اآلتي:
1 - أحـــد أعضـــاء مجلـــس الدفـــاع العســـكري لقوة 
دفاع البحرين رئيسًا للمجلس، يرشحه القائد العام 

لقوة دفاع البحرين.
2 - عضوان يمثان قوة دفاع البحرين، يرشـــحهما 

القائد العام لقوة دفاع البحرين.
3 - عضـــوان يمثـــان وزارة الداخليـــة، يرشـــحهما 

وزير الداخلية.
4 - عضـــو يمثل الحـــرس الوطني، يرشـــحه رئيس 

الحرس الوطني.
5 - عضو يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشـــحه 

رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6 - عضو يمثل جهاز األمن اإلســـتراتيجي، يرشحه 

رئيس جهاز األمن اإلستراتيجي.
مادة )15(:

يصـــدر القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن ورئيس 
الحرس الوطني ومستشـــار األمـــن الوطني ووزير 
الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس 
جهـــاز األمـــن اإلســـتراتيجي - كلٌّ فيمـــا يخصـــه - 

القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:

تلغـــى المادة الثالثة من المرســـوم بقانـــون رقم )6( 
لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد 
قـــوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير 
البحرينييـــن، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

“المجلس األعلى للصندوق” برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين

 صندوق للتقاعد العسكري للضباط والعاملين في الجهات العسكرية

مرسوم ملكي بالتصديق على اتفاق إنشاء “اللجنة الحكومية البحرينية - المصرية”

تعزيز التعاون األمني مع النمسا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

بعـــث عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي 
تهنئة إلى ملـــك مملكة تايلند صاحب 

الجالة الملك ماها فاجير الونجكورن، 
بمناســـبة ذكـــرى عيـــد ميـــاد جالته، 
وأعرب جالته وسموه في البرقيتين 
عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم لجالته 
والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

المديد بهذه المناسبة.

المعظـــم صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
رئيـــس جمهوريــــة  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
بيـــــرو بيدرو كاســـتيلو؛ بمناســـبة ذكرى 

استقال باده.
وأعـــرب جالته فـــي البرقية عن أطيب 
لـــه موفـــور الصحـــة  تهانيـــه وتمنياتـــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
تعرضـــت  الـــذي  اإلرهابـــي  الهجـــوم 
المســـلحة  القـــوات  مـــن  مجموعـــة  لـــه 
الملكيـــة المغربيـــة التابعـــة لبعثة منظمة 
االســـتقرار  لتحقيـــق  المتحـــدة  األمـــم 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  جمهوريـــة  فـــي 
)مونوســـكو(، والذي أســـفر عن استشهاد 
جنـــدي مغربـــي وإصابـــة آخريـــن ضمـــن 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  معربـــة  البعثـــة، 
والمواســـاة لحكومـــة المملكـــة المغربية، 
الضحايـــا،  ولـــذوي  الشـــقيق،  وشـــعبها 

لجميـــع  الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا 
الخارجيـــة  وزارة  وتؤكـــد  المصابيـــن. 
تضامـــن مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة 
المغربية الشقيقة، وتقديرها للدور المهم 
الـــذي تقوم به القوات المســـلحة الملكية 
المغربية ضمن بعثـــة األمم المتحدة في 
حفـــظ األمـــن وتســـهيل إحـــال الســـام 
وتقديـــم العون اإلنســـاني، مشـــددة على 
ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة؛ مـــن 
أجـــل القضـــاء على اإلرهـــاب بكل صوره 

وأشكاله وكل من يدعمه أو يموله.

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة يقام في الفترة من 
27 - 29 ســـبتمبر المقبـــل “مؤتمر الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة” فـــي نســـخته الثانيـــة، الـــذي 
تنظمـــه الهيئـــة تحـــت شـــعار “خدمـــات 

رعاية صحية آمنة وعالية الجودة”.
الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب  وأكـــد 
هـــذا  أهميـــة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
المؤتمـــر في تبـــادل وجهـــات النظر بين 
جميـــع الممارســـين فـــي قطـــاع الرعاية 
فـــي  والطبيـــة،  الصحيـــة  والخدمـــات 
العربـــي  والخليـــج  البحريـــن  مملكـــة 
حـــول الكثير مـــن المواضيع ذات الصلة 
بالقطاع الصحي. وأشار إلى أن المؤتمر 
منصـــة مواتية للقـــاء مقدمي الخدمات 
الصحية والطبية في مجاالت مختلفة، 
دور  مســـتجدات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي وضـــع 
ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، 
الهادفة إلى تطويـــر منظومة الخدمات 

الصحية بالكامل.
ويهدف “مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم 
إلـــى  الصحيـــة”  والخدمـــات  المهـــن 
تعزيـــز التواصل بين جميع الممارســـين 
الصحييـــن والمهتميـــن بتقديـــم الرعاية 
الصحية والخدمات والمنتجات الطبية 
ومؤسســـات  الدوائيـــة  والصناعـــات 

المرضـــى  وســـامة  الصحيـــة  الرعايـــة 
والمدربيـــن الطبييـــن وخبـــراء االعتماد 
مـــن المنطقـــة والعالـــم لتبـــادل األفـــكار 
حـــول تنفيـــذ وإدارة اللوائـــح الصحية، 
إضافـــة إلى جذب كبـــار االختصاصيين 
البحريـــن  مـــن  الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومنطقـــة 
الخليجـــي وخارجها؛ من أجل تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، ويقام بالتـــوازي معه معرض 
مـــن  عـــدد  ومنتجـــات  خدمـــات  يقـــدم 

الجهات المشاركة.
وينظـــم المؤتمـــر فـــي نســـخته الثانيـــة 
مركـــز بـــي دي إيـــه لتنظيـــم المؤتمرات 
والمعـــارض بدعـــم عـــدد مـــن الجهـــات 
الصحيـــة الحكومية، والقطـــاع الخاص 
والجمعيـــات المهنية ذات صلة بالقطاع 

الصحي.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان ملك تايلند بعيد ميالده

الملك المعظم يهنئ رئيس بيرو

البحرين تدين الهجوم ضد القوات 
المغربية في الكونغو

رئيس “األعلى للصحة” يرعى “مؤتمر 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن” 27 سبتمبر
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جاللة الملك المعظم

الشيخ محمد بن عبد الله

تحويل القرية التراثية إلى نقطة جذب سياحية
استقبل وزير شؤون اإلعام رمزان 
بن عبدهللا النعيمي،  وزيرة السياحة 
فاطمـــة بنـــت جعفـــر الصيرفي، في 
لـــوزارة  التابعـــة  التراثيـــة  القريـــة 
شؤون اإلعام بمنطقة رأس حيان. 
وقام الوزيـــران بجولـــة تفقدية في 
القريـــة التراثيـــة، حيـــث اطلعا على 
ما تحتويه القرية من مبان عمرانية 
وتفاصيـــل تراثيـــة تعكـــس مراحـــل 
مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.

 كما تم خال الزيارة، مناقشة أوجه 
التنســـيق بين وزارة شؤون اإلعام 
مـــن  لاســـتفادة  الســـياحة؛  ووزارة 
مشـــاريع  وإقامـــة  التراثيـــة  القريـــة 
مشـــتركة تخـــدم الجانـــب اإلعامي 
والسياحي بالمملكة، وأكد الوزيران 
فـــي  المشـــترك  االســـتثمار  أهميـــة 

القرية التراثية للتســـويق والترويج 
لمملكة البحرين واستقطاب السياح 
من خـــال تنويع الفعاليـــات وزيادة 

فترات التشغيل.
وتباحـــث الطرفان عن مـــدى إمكان 

تحويـــل القريـــة التراثيـــة إلى نقطة 
جـــذب ســـياحية بمـــا يتناســـب مـــع 
لمملكـــة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
القطـــاع  يخـــدم  وبمـــا  البحريـــن 
التعـــاون  أطـــر  وتعزيـــز  الســـياحي، 

المشـــترك من ناحية توظيف جميع 
المرافـــق التراثية بالقرية في جذب 
الســـياح والزوار والمواطنين كذلك 
الفعاليـــات  تنـــوع  علـــى  والحـــرص 

التراثية داخل القرية نفسها.

المنامة - بنا

رؤساء المآتم: دعم الخطاب الديني المعتدل ونبـذ الطائفيـــة 
إشادة بحالة الوعي المجتمعي لدى رؤساء ومسؤولي المآتم وهيئة المواكب الحسينية
 لن نستقبل حمالت من الخارج حفاظا على أمن وسالمة المعزين

وجهات العزاء في المنطقـــة معروفــة
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عقد وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، اجتماعًا موســعًا، 
بمناسبة موسم عاشوراء، وذلك بحضور  رئيس مجلس األوقاف الجعفرية  يوسف الصالح، 
وأعضاء هيئة المواكب الحســينية ورؤســاء ومســؤولي مآتم وحســينيات محافظات مملكة 
البحرين، كما حضر االجتماع، رئيس األمن العام والمحافظون، وذلك في إطار تعزيز منهجية 

الشراكة المجتمعية البناءة المعمول بها في جميع مناحي عمل وزارة الداخلية.

وقـــد ألقـــى وزيـــر الداخلية، كلمـــة، بهذه المناســـبة، 
عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص االعتـــزاز وخالـــص التقدير 
لمـــا يحظى به موســـم عاشـــوراء من رعايـــة ملكية 
سامية، من قبل، ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في إطار حرص 
واهتمام جاللته بأن تبقى عاشوراء مرجعًا إنسانيًا 
عددية  في ممارســـة الحريـــات الدينية واحتـــرام التَّ
المذهبيـــة، مثمًنـــا، الدعـــم الـــذي توليـــه الحكومـــة 
الموقرة بقيـــادة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، وتوجيهـــات ســـموه الكريمـــة بالعمـــل على 
توفيـــر األجـــواء اآلمنـــة وتيســـير كل االحتياجـــات 
والمتطلبات، بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء.
وأشـــار إلى أن البحريـــن، واجهت الجائحة الصحية 
وكان ذلـــك تحديـــًا واقعيـــًا مؤثـــرًا، ومـــع ذلـــك تـــم 
تنظيم شـــعائر عاشـــوراء فـــي ظل ظـــروف صحية 
غيـــر عادية، مؤكـــدًا أهمية التعاون والتنســـيق بين 
جميـــع الـــوزارات والمؤسســـات المعنيـــة، من خالل 
توفيـــر االحتياجات والخدمـــات الالزمة التي تكفل 
إجـــراء الموســـم بالشـــكل الـــذي يتفق مع المناســـبة 

وبما يحفظ الصحة والسالمة العامة.
المجتمعـــي  الوعـــي  الداخليـــة حالـــة  وثمـــن وزيـــر 
رؤســـاء ومســـؤولي  لـــدى  الوطنيـــة،  والمســـؤولية 
المآتـــم وهيئة المواكب الحســـينية، وما يبدونه من 
التـــزام وتعاون للخروج بالموســـم بشـــكل متحضر، 
في إطـــار الشـــراكة المجتمعية ودورهـــا في خدمة 
المجتمـــع، مؤكـــدًا أهميـــة الحفـــاظ علـــى متطلبـــات 

الخطاب الديني المسؤول.
وأوضـــح الوزير أن لعاشـــوراء البحرين، خصوصية 
متحضـــرة، وحفاظـــًا علـــى روحانيتهـــا، ال يجوز  أن 

تطغـــى الحالـــة الماديـــة، والترويـــج لها باســـتخدام 
الدعـــوة  خـــالل  مـــن  الدينيـــة،  الســـياحة  غطـــاء 
إلـــى اســـتقبال حمـــالت دينيـــة مـــن خـــارج البـــالد 
للمشـــاركة فـــي مواكب العـــزاء، حيـــث يتنافى ذلك 
مـــع الخصوصيـــة البحرينيـــة فـــي إحياء المناســـبة 
وطابعهـــا المميـــز ، مؤكـــدًا أن إحيـــاء المناســـبة في 
البحرين، يبقى للمواطنين والمقيمين، ولن نستقبل 
حمـــالت مـــن الخـــارج، حفاظـــًا علـــى أمن وســـالمة 
المعزين وحســـن إدارة وتنظيم المناسبة، الفتًا إلى 

أن وجهات العزاء في المنطقة معروفة. 

مـــن جهتهـــم ، عبر رؤســـاء المآتـــم ، عن بالغ الشـــكر 
تعاونـــه  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  لمعالـــي  والتقديـــر 
وحرصـــه علـــى توفيـــر كافـــة التســـهيالت الالزمـــة 
إلنجاح موســـم عاشـــوراء ، منوهين كذلك إلى دور 
المحافظين في توفير االحتياجات الالزمة بجانب 
المتابعـــة والتنســـيق المســـتمر، مؤكديـــن على دعم 
الخطاب الدينـــي المعتدل ونبـــذ الطائفية في إطار 
العمـــل على تعزيـــز أواصـــر المحبة واالحتـــرام بين 

أفراد الشعب البحريني.

المنامة - وزارة الداخلية

حرص ملكي لبقاء عاشوراء مرجعا في ممارسة الحريات الدينية
ضرورة الحفاظ على متطلبات الخطاب الديني المسؤول... وزير الداخلية:

وزير الداخلية يلقي كلمة في االجتماع

حملــة “قـلبــك أمـانــة” تعــزز التـوعيــة بـأمــراض القلــب
أكـــد رئيس قســـم القلب بمركز محمـــد بن خليفة 
بن سلمان آل خليفة التخصصي رئيس البرنامج 
الوطني لعـــالج الجلطات القلبيـــة الحادة العميد 
طبيـــب هيثـــم أمين أن مملكـــة البحرين حريصة 
علـــى اتخاذ العديـــد من اإلجـــراءات التي تهدف 
إلى الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة تعزيز 
القطـــاع الصحـــي عبـــر تطويـــر خدماتـــه وتعزيز 

كفاءته.
وقـــال إن إطـــالق حملـــة “قلبك أمانة” من شـــأنها 
تعزيـــز التوعيـــة المجتمعية والحد مـــن اإلصابة 
بأمـــراض القلـــب والتي تشـــمل جميـــع األمراض 
القلـــب  تصيـــب  التـــي  الصحيـــة  والمشـــكالت 
واألوعية الدموية، ومن األمثلة على ذلك مرض 
الشـــريان التاجـــي، واألمـــراض التـــي تؤثـــر فـــي 
نظم القلب وتعرف بــــ “اضطراب كهرباء القلب”، 

وأمراض القلب الخلقية التي تصاحب الشخص 
منذ الوالدة، واعتالل عضلة القلب، باإلضافة إلى 
األمراض التـــي تؤثر في صمامات القلب، مؤكدا 
أنـــه ســـيتم التركيز على مرض الشـــريان التاجي 
والجلطـــة القلبية حيـــث ُتعد األكثر شـــيوعا بين 

الناس والمسبب الرئيس للوفاة حول العالم.
وأضاف أن مرض الشريان التاجي يحدث بسبب 
تضيـــق أو انســـداد الشـــرايين التاجيـــة، وبمـــرور 
الوقت، يؤدي تراكم ترســـبات الكوليسترول إلى 
تكوين ما ُيســـمى بـ “اللويحات”، والتي ُيمكن أن 
تتمـــَزق، ما يؤدي إلى تشـــكل جلطـــة دموية في 
موقـــع التمـــُزق. وفي حال كانـــت الجلطة كبيرة، 
فإنهـــا يمكـــن أن تمنـــع تدفق الدم عبر الشـــرايين 
التاجيـــة، وينتج عن ذلك تلـــف في عضلة القلب 
)احتشاء عضلة القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات 

خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشـــار أمين إلى أن العوامـــل المرتبطة باإلصابة 
بأمـــراض القلـــب تنقســـم إلـــى عوامـــل ال يمكـــن 
الســـيطرة عليها مثل: التقُدم في الســـن، ووجود 
تاريخ طبي للعائلة مـــع أمراض القلب، والجنس 
حيـــث أن الرجـــال، عموما، أكثـــر عرضة لإلصابة 
بأمراض القلب مقارنًة بالِنساء. أما العوامل التي 
يمكن السيطرة عليها، فإنها تشمل: اإلصابة بداء 
الســـكري، وارتفـــاع ضغط الَدم، وزيادة مســـتوى 
أنواعـــه،  بمختلـــف  والتدخيـــن  الكوليســـترول، 
باإلضافـــة إلـــى قلـــة أو عـــدم ممارســـة الرياضة، 
زيادة الوزن والُســـمنة، واتبـــاع نظام غذائي غير 

صحي.
تشـــمل  القلبيـــة  الجلطـــة  أعـــراض  أن  ونـــوه 
اإلحســـاس بألـــم الصـــدر )أو مـــا يعـــرف بالخناق 
الصدري( ويحدث في منتصف الصدر أو الجانب 
األيســـر منه، وقد يكون مسبوقا بإجهاد بدني أو 

عاطفي، ويســـتمر هذا األلـــم باالزدياد في حدته 
حتى يصل إلى ذروته في غضون نصف ســـاعة، 
وقد يصاحب ألم الصدر اإلحســـاس باإلرهاق، أو 
ضيق التنفس، أو الغثيان أو التعرق أو الخفقان، 
حيـــث يتوجـــب علـــى المرضـــى الذين يشـــعرون 
بهـــذه األعراض االتصال علـــى )999(، أو التوجه 

إلى أقرب مركز صحي أو قسم للطوارئ.
وفي الختـــام أكد أمين أنه يمكـــن تجنب العديد 
مـــن أمـــراض القلـــب باتبـــاع نمـــط حيـــاة صحي 
وتجنـــب عوامـــل الخطـــر، كمـــا دعا إلـــى االلتزام 
فـــي  التحكـــم  ضـــرورة  وهـــي  النصائـــح  بأهـــم 
األمـــراض المزمنـــة إن كان الشـــخص مصابا بها، 
كـــداء الســـكري وارتفـــاع ضغـــط الدم ومســـتوى 
الكوليســـترول. وكذلـــك اإلقـــالع عـــن التدخيـــن 
بجميع أنواعه، والحفاظ على ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي. باإلضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، 

والتقليـــل من التوتر والقلق، واتباع نظام غذائي 
قليـــل األمـــالح والدهـــون وغنـــي بالخضـــروات 
أثبتـــت  حيـــث  الكاملـــة،  والحبـــوب  والفواكـــه 
الدراســـات أن الوقايـــة خيـــر مـــن العـــالج، لذلـــك 
يجب أن نجعل هذه بداية جديدة لتغيير جذري 
نحو أنمـــاط حياتية صحية تهـــدف إلى الحفاظ 

على قلب سليم.
ُيشـــار إلى أن أمراض القلب ُتعد الســـبب الرئيس 
اإلحصـــاءات  وبحســـب  العالـــم،  حـــول  للوفـــاة 
الصـــادرة عـــن منظمة الصحة العالميـــة في العام 
2016، فقـــد ُقِدرت نســـبة الوفيـــات الناجمة عن 
أمـــراض القلب قي العالم بما ُيقارب 17.9 مليون 
حالـــة، ويعادل ذلك31 % مـــن مجموع الوفيات 
في ذلك العام، وأن 85 % من أصل 17.9 مليون 
حالـــة وفاة ناجمة عن الجلطـــة القلبية والجلطة 

الدماغية.

مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي

رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة يؤكد ضرورة التحكم باألمراض المزمنة

المنامة - مكتب حسين العويناتي

أشـــاد رئيـــس مأتـــم أبـــو الفضـــل العبـــاس 
حســـين العويناتـــي بما يحظى به موســـم 
عاشـــوراء مـــن رعايـــة ملكيـــة ســـامية من 
لدن عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، منوها 
بمـــا تبذلـــه وزارة الداخليـــة تحـــت قيـــادة 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة من جهـــود رفيعة 

لتأمينه ونجاحه.

ونـــوه العويناتـــي بمضاميـــن كلمة الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة خالل االجتماع 
موســـم  بمناســـبة  عقـــده  الـــذي  الُموســـع 
عاشـــوراء، وذلك بحضـــور رئيس مجلس 
الجعفريـــة،  الصالـــح  يوســـف  األوقـــاف 
الحســـينية  المواكـــب  هيئـــة  وأعضـــاء 
ورؤســـاء ومســـؤولي مآتـــم وحســـينيات 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدا مـــا 
حملتـــه مـــن أســـمى المعاني التـــي ُتترجم 

حرصـــه علـــى تنفيـــذ التوجيهـــات الملكية 
الســـامية بهـــدف نجاح موســـم عاشـــوراء 

لهذا العام.
وأشـــار إلـــى أن الرعايـــة الملكية الســـامية 
لموســـم عاشـــوراء فـــي كل عـــام ُتجســـد 
المكانة الُمتميزة لمملكة البحرين كأنموذج 
عالمي ُيســـتنار بـــه في ممارســـة الحريات 
المذهبيـــة،  التعدديـــة  واحتـــرام  الدينيـــة 
ُمثمنـــا الحضـــور القـــوي لـــوزارة الداخليـــة 

تأميـــن  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  وحـــرص 
مواسم عاشوراء.

وأردف العويناتي “نحن شـــركاء مع وزارة 
الداخليـــة لتأمين موســـم عاشـــوراء، ولذا 
حرصنـــا نحن كرؤســـاء مآتم وحســـينيات 
لحضـــور هذا االجتماع من أجل التنســـيق 
والتعـــاون مع الوزارة فـــي جهودها النبيلة 
وتحقيـــق  لنجاحـــه  الجليلـــة  ومســـاعيها 

األهداف المأمولة”.

مشيدا بمتابعة وزير الداخلية لالستعدادات الخاصة بمحرم... العويناتي:

الرعاية الملكية لعاشوراء أنموذج في احترام التعددية

حسين العويناتي
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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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عقـــدت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة اللقـــاء الســـنوي 
للمآتـــم والحســـينيات مـــن كل محافظـــات مملكـــة 
البحريـــن مســـاء يوم أمس في قاعة نيوســـيوزنس 
بحضور نحو 300 مشـــارك من المآتم والحسينيات 
الجهـــات  ممثلـــي  وبمشـــاركة  المواكـــب  ومنســـقي 
1444هــــ  عاشـــوراء  لموســـم  اســـتعداًدا  الرســـمية 
بحضـــور وكيل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف القاضي عيســـى المناعـــي ووكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانع ومحافظ المحافظة الشـــمالية 
علي العصفور ومدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
العاصمة العميد إبراهيم ســـيف النجراني وعدد من 

كبار مسؤولي الجهات الرسمية ذات العاقة.
وفي مستهل اللقاء، ثمن رئيس األوقاف الجعفرية 
يوســـف الصالـــح التوجيهـــات الدائمـــة لملـــك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، باالهتمام برعاية الشـــعائر الدينية، ال ســـيما 
موســـم عاشـــوراء، وخيـــر دليـــل مـــا تقدمـــه أجهزة 
الدولة ومؤسساتها من دعم ال محدود إلحياء هذه 

المناسبة سنوًيا على النحو األفضل.
ونوه الصالح بما تفضل به جالة الملك المعظم في 
ختام موســـم عاشـــوراء العام الماضي، حيث أشـــاد 
فيه جالته بما تحقق من نجاح كبير للموســـم على 

جميع األصعدة والمستويات بجهود كل المؤسسات 
واألجهـــزة المعنيـــة وعلـــى رأســـها وزارة الداخليـــة 
المآتـــم  ورؤســـاء  الجعفريـــة  األوقـــاف  ومجلـــس 
واللجان المشـــرفة وجهود فرق العمل الميدانية من 
المتطوعين، شـــاكًرا لهم على حســـن المتابعة ودقة 
وساسة التنظيم، وعلى مواقفهم المسؤولة باتباع 
وتطبيـــق التعليمات الوقائيـــة والخطط االحترازية 
الفريـــق  عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  واالشـــتراطات 

الوطني الطبي، من أجل سامة الجميع.
وأكد الصالح أّن هذه الكلمات الســـامية تشكل نهًجا 
راســـًخا ووســـاًما نعتـــز بـــه جميًعـــا، وهذه اإلشـــادة 
الملكيـــة تأتـــي تتويًجـــا لجهٍد صـــادق وعمل دؤوب 
ومشـــترك من الجميع جهات رســـمية وأهلية، حيث 
مـــا يميز عاشـــوراء البحرين دائًما هو نهج الشـــراكة 
المجتمعيـــة بين الجهـــات الرســـمية والقائمين على 
إحياء المناســـبة العزيزة وبين عموم أفراد المجتمع 

البحريني المعطاء.
وأعرب رئيس األوقاف الجعفرية عن تقديره لجهود 
ومبادرات الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( برئاسة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا آل خليفة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة، وبمشـــاركة كل 
الـــوزارات، ال ســـيما وزارة الصحة وجميع منتســـبي 
القطـــاع الطبي لدورهم المشـــهود في حماية صحة 
وســـامة جميـــع المواطنين والمقيميـــن خال فترة 

جائحـــة كورونا، والتي حظيت بإشـــادة من منظمة 
الصحة العالمية.

وعّبـــر الصالـــح عن االرتيـــاح بعودة مظاهـــر الحياة 
العامـــة لطبيعتهـــا قائـــًا “الحمد هللا الذي مـــّن علينا 
هذا العام بفيض كرمه وسابغ رحمته بعودة الحياة 
الطبيعيـــة كســـابق عهدها مـــع االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة، حيـــث يأتي عاشـــوراء هـــذا العام بعد 
عامين من الجائحة التي ألقت بآثارها الكبيرة على 
مختلـــف مظاهـــر الحيـــاة العامـــة ومنها المناســـبات 

الدينية واالجتماعية”.
وثمـــن رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة، جهـــود وزارة 
ومتابعـــة  بإشـــراٍف  أجهزتهـــا  ومختلـــف  الداخليـــة 
دؤوبـــة من  الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبد 
هللا آل خليفة، مشـــيًدا بالجهـــود الوطنية المخلصة 
للـــوزارة في الحفاظ على االســـتقرار وتوفير األمن 
واألمان وحماية المكتســـبات والمنجزات الوطنية، 
والدور الكبير الذي يقوم به وزير الداخلية وأجهزة 
الوزارة في المساهمة الفاعلة في حفظ أمن وصحة 

وسامة الجميع.
كمـــا أعـــرب عـــن تقديـــره لجهـــود المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلسامية برئاسة الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفة والمتابعة المســـتمرة من 
لـــدن وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
بإشـــراف مـــن الوزيـــر نـــواف المعـــاودة فـــي رعايـــة 
دور العبـــادة ومختلـــف الشـــعائر الدينيـــة، وكذلـــك 
جهـــود وزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة وأجهزتها 

التنفيذية وكل الهيئات الحكومية.
العـــدل والشـــؤون  أكـــد وكيـــل وزارة  مـــن جانبـــه، 
اإلســـامية واألوقـــاف القاضي المناعـــي أّن الوزارة 
األوقـــاف  مجلـــس  يقـــوم  التـــي  الجهـــود  تدعـــم 
الجعفريـــة مـــن تنســـيق ومتابعـــة حثيثة مـــع جميع 
الجهـــات الرســـمية واألهلية والقائميـــن على المآتم 
والحسينيات ال سيما االستعدادات الجارية لتوفير 
كل الســـبل لنجـــاح موســـم عاشـــوراء فـــي إطـــار ما 
تمتـــاز به المملكة من مناخ يكفـــل الحريات الدينية 

وفق النظام والقانون.
بـــدوره، أشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة المانـــع إلـــى أن 
“وزارة الصحـــة وعلى رأســـها وزيـــرة الصحة جليلة 
الســـيد تثمن عالًيـــا المســـؤولية المجتمعية والروح 
العاليـــة من االلتزام الذي أظهره الجميع خال العام 
الماضي، مشـــدًدا علـــى حرص الـــوزارة على تقديم 

جميع ما يلزم إلنجاح مناسبة عاشوراء”.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أشـــار محافـــظ المحافظـــة 
إلـــى أهميـــة رصـــد ومتابعـــة  العصفـــور،  الشـــمالية 
االحتياجـــات األمنية والخدمية لموســـم عاشـــوراء 
المقبل، منوًها بمواصلة االســـتعدادات للموســـم بما 
يحفظ الصحة والســـامة العامة من خال الشراكة 
بيـــن  والتعـــاون  التنســـيق  واســـتمرار  المجتمعيـــة 

الجميع.
لمديريـــة شـــرطة  العـــام  المديـــر  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
محافظـــة العاصمة النجران حـــرص وزارة الداخلية 
هـــذه  إحيـــاء  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 

المناســـبة بشـــكل آمـــن وصحـــي للجميـــع ومواصلة 
النجاحـــات الســـابقة وأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة 
فـــي حفظ النظام العام وتنفيـــذ القانون، منوًها إلى 
حرص مملكة البحرين على حرية ممارســـة الشعائر 
الدينية، المكفولة للجميع وفًقا للتقاليد المرعية في 

الباد وفي إطار القانون.
وبـــدوره، أكد مدير إدارة الحماية والســـامة العقيد 
مواصلـــة  أهميـــة  البنغديـــر  خليفـــة  محمـــد  الركـــن 
الجهود التوعوية التي تســـهم في حماية الســـامة 
العامـــة للمواطنين والمقيمين، وضرورة أن يســـتمر 
الجميـــع فـــي تفعيـــل دورهـــم الوطني عبـــر االلتزام 
بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة، فيمـــا 
شـــدد النقيـــب محمد األحمـــد ممثـــل اإلدارة العامة 
للمـــرور على أهمية الســـامة المرورية خال إحياء 
المناســـبة، مؤكـــًدا جهوزية اإلدارة لمناســـبات شـــهر 
محـــرم وتعزيـــز الـــدور المجتمعـــي لضمـــان أجـــواء 

يسودها األمن والسامة.
ثـــم عقد الحـــوار المفتوح بمشـــاركة ممثلي الجهات 
الرســـمية ورؤســـاء المآتـــم، وأعـــرب الجميـــع عـــن 
تطلعهـــم لنجـــاح إحيـــاء الموســـم مـــن خـــال نهـــج 
الشـــراكة المجتمعية، كما شـــهد اللقاء تكريم وزارة 
الصحـــة وحمـــات التبـــرع بالـــدم التي تقـــام خال 
المناســـبات الدينيـــة علـــى مـــدار العـــام إضافـــة إلى 
المرســـم  جمعيـــة  وهمـــا  الثقافيتيـــن  المبادرتيـــن 
الحســـيني ومهرجان اإلمام الحسين الفني السنوي 

تقديًرا لجهودهم وإسهاماتهم على مدى عقدين.

المنامة - األوقاف الجعفرية

نثمن ما تقدمه أجهزة الدولة من دعم ال محدود إلحياء عاشوراء
إشادة الملك المعظم بنجاح الموسم الماضي وسام نعتز به... الصالح:

والســـامة  األمـــن  يســـودها  أجـــواء  لضمـــان  جهوزيتهـــا  تعلـــن  الحكوميـــة  المؤسســـات 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/503528020122.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5035/bahrain/768752.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الوجه اآلخر للديمقراطية العربية
فلســـفة الديمقراطيـــة هـــي إحـــدى الفلســـفات الغربيـــة، كالعلمانيـــة 
والرأســـمالية وحريـــة األديـــان والتعبيـــر، والتـــي ظهرت عقـــب ثورة 
الفالســـفة في أوروبا الغربية ضد سلطة الكنيسة المقدسة وهيمنتها 
على الحياة السياســـية والدينيـــة واالجتماعية واالقتصادية، وثورة 
الفالســـفة هذه جاءت لقلب الطاولة على مختلف مفاهيم الكنســـية، 
فدعـــوة الفالســـفة وتنظيراتهـــم ضـــد احتـــكار الديـــن الواحـــد أنتـــج 
فلســـفة حريـــة ممارســـة األديان، والثـــورة على تدخل الكنيســـة بكل 
شـــؤون الحياة أنتج فلســـفة العلمانية، والثورة ضد االحتكار المالي 
لقوت الشـــعب أنتج فلســـفة الرأســـمالية، والثورة ضد منع الكنيســـة 
الشـــعب والطبقات الشـــعبية من المشـــاركة في رســـم سياسة الدولة 
أنتـــج الديمقراطية، لهذا فإن الديمقراطية الغربية وبقية الفلســـفات 
جاءت كردة فعل ضد هيمنة الكنيسة وليس كتطور لنظام المشاركة 

الشعبية أو نظام الحكم.
لكـــن هـــذه الفلســـفة ورغم أنها تســـتخدم كوســـيلة لتحقيـــق مصالح 
الدولة الغربية بما فيها سياســـة الهيمنة على بقية الدول أو سياســـة 
التحالفـــات اإلقليمية أو حتى سياســـة إشـــعال الحـــروب بين الدول، 
إال أنهـــا في العالم العربي مرتع خصب للعمالء والخونة وبيع الوطن 
والشـــعب وتاريخـــه للـــدول اإلقليميـــة لتحقيق المصالح الشـــخصية 
ألفراد الحزب، ســـواء كان حزبا إسالميا عربيا أم حزبا عربيا ليبراليا 

أم حزبا عربيا قوميا.
العربيـــة  األحـــزاب  هـــذه  اســـتخدام  علـــى  جـــدا  كثيـــرة  واألمثلـــة 
للديمقراطيـــة والتباكـــي عليها مـــن أجل مصالحها الشـــخصية، ولعل 
األحـــزاب العربيـــة الدينيـــة المواليـــة إليـــران كحـــزب هللا واألحزاب 
الدينيـــة العراقيـــة والحوثييـــن مثـــال واضـــح علـــى اســـتغالل هـــذه 

األحزاب للديمقراطية لبيع العراق واليمن ولبنان إليران.
أيضـــا حزب اإلخوان المســـلمين مثال واضح على كيفية اســـتخدام 
هذا الحزب للديمقراطية لبيع مصر واألردن وتونس وليبيا والمغرب 
والســـودان حـــال وصولهم للحكـــم، ورأينا كيف أن هـــذا الحزب أراد 
تسليم هذه األوطان لكل من إيران والعثمانيين بقيادة حزب العدالة 
والتنمية واســـتقواء هذا الحزب بهما، حيث سيسلم جزءا كبيرا من 
الوطن العربي وثرواته ومقدراته، ليستفيد منها ماللي إيران وحزب 
العدالة والتنمية على حســـاب اإلنســـان والمجتمع العربي، من خالل 

ديمقراطية الخيانة والعمالة.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

لقاء وزير الخارجية
تشـــرفُت األســـبوع الماضـــي بلقـــاء ســـعادة الدكتـــور عبداللطيف 
الزياني وزير الخارجية بمقر الوزارة بالمنامة، لقاء عكس تقديره 
المستمر للصحافة الوطنية، والُكتاب، والسواعد البحرينية ككل، 

وفي شتى مواقع العمل والوفاء.
والوزيـــر المخضـــرم الـــذي تأســـس واشـــتد عـــوده فـــي الميادين 
العســـكرية، كان مرحبًا كعادته، مبتسمًا، ومنصتًا، ومهتمًا بسماع 
أدق التفاصيـــل، بإدراك من المســـؤول الحكيـــم الذي يرى بصوت 
كل مواطـــن أنـــه إضافة لرصيـــد الوطن، وبوصلة ومؤشـــر للعمل 

واإلنجاز.
حديث مهم، أكد ســـعادته خالله أهميـــة دور الصحافة التنويرية 
النافعـــة، فـــي بنـــاء الفكـــر البحرينـــي، وتوعية النـــاس، وتوصيل 
الكلمـــة النافعـــة لهـــم، واألهم المكاشـــفة مع المســـؤولين حول ما 

يحدث، وما يجب أن يحدث.
هـــذا الفكـــر اإلنســـاني المتحضـــر، ليـــس جديـــدا علـــى المســـؤول 
البحرينـــي، فالدولـــة تهتـــم منـــذ بدايـــات التأســـيس باحتضـــان 
الكفـــاءات، وتســـكينهم فـــي المواقـــع المســـتحقة لهم، لكـــي تدار 
وتتحرك عجلة التنمية والبناء في مســـارها الصحيح والمطلوب 
والمأمـــول، وفي ظـــل تحديات اقتصادية وعولميـــة وأمنية غير 

مسبوقة في المنطقة، والعالم.
في البحرين، يسهل وصول المواطن للمسؤول، ويسهل أيضًا أن 
يتبادل معه أطراف الحديث، والنقاش بأريحية، وبحال قد يصل 
أحيانـــًا الختالف وجهات النظر، وهو حال يندر وجوده بالمنطقة 
والعالم، بل هو نهج يجب أن يدرس، ويســـتفاد منه، ألنه يعكس 

سياسات األبواب المفتوحة للحكم الرشيد للدولة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فضائيات عربية ال تصلح لحمل مسؤولية الرسالة اإلعالمية
ال أعـــرف عدد الفضائيـــات العربية “الحكومية والخاصة” وما تقدمه من 
برامـــج مختلفة، لكن حتما الرقـــم كبير، وكبير جدا، لكن كل ما يهمنا هو 
المحتوى ونواحي النضج الفني وااللتزام بالرســـالة وتثبيت القيم، ذلك 
أن الفضائيات العربية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد أفراد 
صالحين للمجتمع، يساهمون في تنميته وتقدمه، وليس مجرد ساعات 

بث “في الفاضي”.
تابعـــت إحـــدى الفضائيـــات العربيـــة لمدة يوميـــن، ولم أجد فيها ســـوى 
اإلسفاف بدعوى التبسيط لحد السطحية، ال برامج هادفة، وال مصداقية 
في الطرح وااللتزام، وأعمال غير مســـؤولة ومدروســـة وجيدة في هذا 
المضمـــار، ونكهة رجعية ترســـم دوائر من الظلمات، واســـتغربت حقيقة 
هذا المســـتوى المخزي البعيد عن مســـؤولية الكلمـــة واألمانة واالرتقاء 

بمستوى البرامج وتطويرها.
كثيرا ما ســـمعنا عن الخطط المدروســـة لتحقيق األهداف المرجوة في 
إعالمنا العربي، لكننا اليوم ومع كل تلك المشاكل يحق لنا أن نتساءل.. 
هل اســـتطاعت الفضائيات العربية بمختلف توجهاتها أن تشـــغل أوقات 

فراغ الشـــباب بالعلم والثقافة واألدب والترفيه، وتســـاعده على تكوين 
ميوله واتجاهاته وعاداته وســـلوكه وتصرفاته نحو الممارســـة السليمة 
والصحيحـــة لمـــا يحقـــق لـــه النمو الســـليم والفهـــم الجيد والقـــدرة على 
تحمل المشاق والتغلب على كل المشكالت التي يمكن التعرض لها؟ هل 
بالفعل قامت الفضائيات العربية وبما تملك من ميزانيات ضخمة بفتح 
أبواب المعرفة أمام الشباب لالبتكار واإلنتاج واإلبداع واالستمتاع معا، 
وعـــرض نمـــاذج قادرة على الخلـــق واإلبداع واالبتكار فـــي كل الميادين 
العلمية والعملية، األمر الذي يهيئ الشباب لتحقيق آمالهم بطرق سليمة 

ومشروعة؟
وهـــل تعمل الفضائيـــات العربية على تجديد شـــكل ومضمون ما تقدمه 
من برامج ولقاءات وأفالم ومسلســـالت وســـهرات ومســـرحيات وأغان 
ومقـــاالت وغيرهـــا، والبعـــد عـــن األســـاليب النمطيـــة واأللفـــاظ الركيكة 

والعبارات المتدنية، وكل اإليحاءات الهابطة والرخيصة؟
بصراحة.. هناك فضائيات عربية بعيدة عن القدوة والتوجيه واإلرشاد، 

وال تصلح لحمل مسؤولية شرف الرسالة اإلعالمية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

لألســـف كثـــرت مؤخرًا حـــوادث الســـير التي أصبحت تحصـــد أرواح 
البشر، وبينهم شباب وأطفال، إلى جانب وقوع العديد من الجرحى، 
واألضـــرار الجســـيمة التـــي تلحق بوســـيلة النقل، كل يوم نســـمع عن 
حادثـــة مؤلمـــة ونرجع األســـباب إلى اإلهمـــال تارة، وانعـــدام الضمير 
تارة أخرى، والكثير منها تحدث بسبب تجاوز السرعة المسموح بها، 
حيث إن بعض الســـائقين يقبل على القيادة بشـــكل ســـريع، ما يؤدي 
لمخاطر مضاعفة، وقد يقع حادث يصاب فيه الفرد بإصابات شديدة، 

أو نفقد فيه العديد من األشخاص.
رغم تزايد حمالت التوعية، وعلى مدار العام، تتعدد أسباب حوادث 
الســـير، فيمـــا تقابلهـــا بعـــض الحلول التـــي ُتحـــاول الجهـــات المعنية 
تفعيلها لتقليل الضرر وحجم الخسائر البشرية والمادية، لكن ال تزال 
الحوادث ليســـت قليلة، ومن األســـباب تجاوز اإلشارة الضوئية، وقد 
يكون بســـبب جهل التعليمات لدى الســـائق الجديد، وبعض الحوادث 
بســـبب الســـرعة الزائـــدة أو خلـــل فـــي المركبـــة، وقـــد تكـــون بســـبب 
األحوال الجوية الســـيئة، أو تناول الكحوليات والمواد المخدرة التي 
تفقد الســـائق الســـيطرة على مركبته، وقد تكون بســـبب خطأ ســـائٍق 

آخر، كاالنحراف عن المســـار، أو بســـبب تهاون بعض الســـائقين أثناء 
القيـــادة والتدخين أو التحدث عبر الهاتف، ومنهم من ال يلتزم بلبس 
حـــزام األمان، أو جلـــوس األطفال فـــي المقاعد األماميـــة، أو القيادة 
في حالة نفسية سيئة، وهناك حوادث تكون بسبب قيادة الصغار أو 

المراهقين، ما ُيحّمل األهل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.
نحـــن بحاجة لوضـــع قوانين رادعـــة لمخالفي قواعد الســـير، وتقوية 
حمـــالت التوعيـــة بيـــن المواطنيـــن حـــول أهميـــة مراعاة إجـــراءات 
الســـالمة المروريـــة، كما يجـــب االلتـــزام بالصيانة الدائمـــة للمركبات، 
وإصالح األعطال فيها فور اكتشـــافها، كما نذكر األهالي بعدم إعطاء 
أبنائهـــم القاصريـــن المركبـــات، أو الذيـــن ال يملكـــون ُرخصـــًة قيـــادة، 
حيث تزايد مؤخرًا عدد المراهقين الذين يقودون ســـيارات آبائهم أو 

أصدقائهم، ما يعرضهم ويعرض اآلخرين للخطر.
ورغـــم بـــذل الكثيـــر من الجهـــود مـــن قبـــل الحكومة لضمان ســـالمة 
الســـيارات وتحســـين الطرق وأنظمة المرور، تبقى المشكلة المتعلقة 
بســـالمة السير بين يدي سائقي السيارات، لذا يجب أن يعي كل فرد 
أنه المسؤول األول عن الحفاظ على حياته وحياة وسالمة اآلخرين.

فاتن حمزة

حوادث السير واألضرار الجسيمة

dr.ali.saegh 
@gmail.com

أصبـــح الوضع ســـيئًا للغاية مع محاوالت البعـــض تحقيق “الترند”، أو 
تحقيق شـــهرة أوسع، أو اكتساب الشـــهرة بأية طريقة كانت، ووصل 
األمر إلى أبعاد ال يمكن السكوت عنها، وضرورة التصدي لهؤالء - كل 
فـــي محيـــط دولته - حتى ال يتمـــادوا أكثر من ذلـــك، ويتجردوا أكثر 

من القيم واألخالق.
باتـــوا يحاولـــون بشـــتى الطـــرق أن يصلوا إلـــى مبتغاهم في الشـــهرة 
حتـــى باســـتغالل أبنائهـــم، أو تعدي الخطـــوط الحمـــراء، والعديد من 
التجاوزات األخالقية التي ال تتناســـب ومجتمعاتنا العربية، صحيح 
أن اســـتخدام وسائل التواصل االجتماعي شأن خاص باألفراد الذين 
يمتلكون هذه الحســـابات، وأن الرقابة على المحتوى ليست أمر هينا 
على اإلطالق؛ فإن اســـتطعت محاصـــرة المتجاوزين في الداخل، لن 
تتمكن من إيقاف ســـيل التجـــاوزات القادمة لمجتمعـــك من الخارج، 

لكـــن باعتقـــادي فـــإن الحـــل األكثر جـــدوى في هـــذه المســـألة الرقابة 
الذاتيـــة مـــن قبل األفراد، خصوصا األطفال والشـــباب، فـــإنَّ أيا منهم 
عندما يحمل هاتفه إلى داخل الغرفة، ويوصد خلفه الباب، فال رادع 
لـــه عندئـــذ لعـــدم متابعة مقدمـــي المحتـــوى التافه أو الهابـــط غير ما 

تعلمه وتربى عليه.
إن حمـــالت التوعيـــة المجتمعيـــة والتربيـــة األســـرية في هذا الشـــأن 
ضروريـــة جدًا، كما أن التعامل الســـريع مع بعض التجاوزات من قبل 
الجهـــات المختصـــة بحكم القانون - وهو ما تقـــوم به وزارة الداخلية 
مشكورة على المستوى المحلي - لهو أفضل ما يحتاجه المجتمع من 
حماية، للقضاء على ســـموم وســـائل التواصل االجتماعي التي ال هم 
لها سوى مصالحها الشخصية، ضاربة بعرض الحائط سالمة المجتمع 

وأبنائه.

د. علي الصايغ

“ترند”
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