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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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سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رأس 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الوزراء، االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
الشكر  المجلس  وجــه  االجتماع،  بداية  في 
المشاركة  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  لــكــل  والــتــقــديــر 
فيما  المستقبلية،  الــتــطــلــعــات  عــمــل  ورش  فــي 
الــشــكــر للشيخ خــالــد بن  الــمــجــلــس عــن  أعــــرب 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل 
الوزارية  اللجان  ورؤســاء  التحتية  البنية  ووزيــر 
الحكومية على ما بذلوه من جهود أسهمت في 
تحديد 27 سياسة و113 مبادرة تغّطي التطلعات 
لمجموعة محاور وهي البنية التحتية والبيئة، 
والــعــمــل الــتــشــريــعــي، والــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة، 
األداء  جانب  إلى  واالقتصادي،  المالي  والعمل 
الصدد  هــذا  وفــي  الرقمي،  والتحول  الحكومي 
الــعــمــل وبـــذل كل  إلـــى مــواصــلــة  وجـــه المجلس 
الجهود لجعل هذه التطلعات برامج عمل تعود 

بالخير والنماء على الوطن وأبنائه.
بعد ذلك أكد المجلس الحرص على تهيئة 
الفرص لتعزيز مساهمة الشباب بما يمتلكونه 
من روح تواقة لإلنجاز في دعم المسيرة التنموية 
ملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، مــنــوهــًا الــمــجــلــس بــالــحــرص 
الملكي  السمو  صاحب  يوليه  الــذي  واالهتمام 
ــوزراء فــي تعزيز  ــ ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ ولـ
دور الشباب من خالل توجيهاته الدائمة لخلق 

مسارات  في  لإلسهام  أمامهم  النوعية  الفرص 
ــار الــمــجــلــس إلــى  الــتــنــمــيــة الــمــخــتــلــفــة، كــمــا أشــ
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  إسهامات  
آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  برئاسة سمو 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب في إطالق المبادرات التي تفتح المجال 
والتميز،  االبتكار  روح  فيهم  وتعزز  الشباب  أمام 
وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي 

للشباب.
بعدها أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته 
لـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
ــادث حــريــق كنيسة  ــر ضــحــايــا حــ الــشــقــيــقــة وأســ
الشفاء  وتمنياته  الــجــيــزة،  بمحافظة  المنيرة 

العاجل لجميع المصابين.
تبني  فــي  االســتــمــرار  المجلس  أكـــد  بــعــدهــا 
األهــداف  لتحقيق  الجهود  وتوحيد  الــمــبــادرات 
التوازن المالي، وذلك لدى  المرسومة لبرنامج 
الــوزاريــة  اللجنة  لمذكرة  المجلس  اســتــعــراض 
المالي  والتوازن  واالقتصادية  المالية  للشؤون 
لــلــوزارات  الــســنــوي  بــشــأن نتائج اإلقــفــال نصف 
 30 فــي  المنتهية  للفترة  الحكومية  والــجــهــات 
االلـــتـــزام  نــتــيــجــة  أظـــهـــرت  والـــتـــي  يــونــيــو 2022، 
ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار 
ــرادات  ــ الــنــفــط بـــاألســـواق الــعــالــمــيــة بـــزيـــادة اإليـ
بالفترة نفسها من  بنسبة 52% مقارنة  الفعلية 
إبــقــاء مستويات  إلــى  بــاإلضــافــة  الماضي  الــعــام 
الـــصـــرف وفـــق مـــا هـــو مـــرصـــود لــهــا بــالــمــيــزانــيــة 

العامة مما حقق وفٍر بلغ 33 مليون دينار والذي 
التمويلية لسداد  االحتياجات  تقليل  اسهم في 
السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها 
بما  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــار   1.5 بقيمة  ســنــدات 
تسديدها  تم  بحريني  دينار  مليون   565 يعادل 

حتى شهر يوليو الماضي.
ــر مــســتــجــدات  ثـــم اســتــعــرض الــمــجــلــس آخــ
العام  مــن  األول  للنصف  والــتــدريــب  التوظيف 
مواطنا   14,321 توظيف  أظــهــرت  والــتــي   ،2022
السنوي لألولوية  الهدف  والذي يمثل 72% من 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي 
بــتــوظــيــف 20 ألـــف بــحــريــنــي ســنــويــًا حــتــى عــام 
إلى   %7.7 من  البطالة  نسبة  وانخفاض   ،2024
التي  المالية واالقتصادية  5.7%، بفضل الحزم 
كورونا  فيروس  جائحة  فترة  خالل  إطالقها  تم 
البرنامج  وإطـــالق  االقــتــصــادي  التعافي  وخطة 
الوطني للتوظيف، وذلك في ضوء االطالع على 
المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أواًل - الموافقة على المذكرات التالية:

بشأن  المدنية  الخدمة  مجلس  مــذكــرة   .1
ــن الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  إعـــــــادة هــيــكــلــة عـــــدد مــ
الحكومية بهدف تحسين األداء وزيادة الكفاءة.

المالية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2
واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن الــمــالــي بــشــأن تقريري 
الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ 

الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.

المالية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز 
بالتعاون مع  صحي متكامل في مدينة سلمان 

القطاع الخاص.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
ــول مــــشــــروع مــــرســــوم بــقــانــون  ــ والــتــشــريــعــيــة حـ
بــقــانــون بشأن  الــمــرســوم  أحــكــام  بــعــض  بتعديل 

حماية اآلثار.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
الطيران  شـــؤون  بين  اتــفــاق  بــشــأن  والتشريعية 
المدني بمملكة البحرين وإدارة الطيران المدني 

الفيدرالية بالواليات المتحدة األمريكية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات 

برغبة مقدمة من مجلس النواب.
 بـــعـــدهـــا اســـتـــعـــرض الـــمـــجـــلـــس الـــمـــوضـــوع 

التالي:
1.  مـــذكـــرة وزيــــر شــــؤون مــجــلــســي الــشــورى 
والنواب حول مشروعات القوانين المقدمة من 
الحكومة والتي مازالت لدى السلطة التشريعية 
بــعــد انــتــهــاء دور االنــعــقــاد الـــعـــادي الـــرابـــع من 

الفصل التشريعي الخامس.
التقرير  خالل  من  علمًا  المجلس  أخذ  ثم 
ــرة الــســيــاحــة حــول  ــ الـــــــوزاري الـــمـــرفـــوع مـــن وزيــ
الزيارة الرسمية للمسؤولين في قطاع السياحة 
لمملكة  الشقيقة  السعودية  العربية  بالمملكة 

البحرين.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء:

مجل�ض الوزراء ي�صتعر�ض اآخر م�صتجدات التوظيف والتدريب للن�صف الأول
ال�����س��ن��وي ال���ه���دف  م���ن   %72 ي��م��ث��ل  ب��م��ا  م���واط���ن���ا  و321  األ���ف���ا   14 ت��وظ��ي��ف 

تاأكي���د تبن���ي المب���ادرات وتوحيد الجه���ود لتحقيق اأه���داف الت���وازن المالي
تهيئ���ة الفر�ص لتعزيز م�س���اهمة ال�س���باب في دعم الم�س���يرة التنموية

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
واالقتصاد الوطني حرص مملكة 
تنفيذ  مــواصــلــة  عــلــى  الــبــحــريــن 
التعافي  وبــرامــج خــطــة  أولـــويـــات 
االقتصادي، واالستمرار في تبني 
الــــمــــبــــادرات لــتــحــقــيــق األهــــــداف 
ــامـــج الــــتــــوازن  ــرنـ ــبـ الـــمـــرســـومـــة لـ
المالي، وذلك عبر توحيد الجهود 
أعلى  لتسريع وتيرة اإلنجاز وفق 
في  يسهم  بما  الــجــودة  مستويات 
المنشودة  النتائج  إلــى  الــوصــول 
تعزيز  على  آثــارهــا  تنعكس  الــتــي 
الــوطــنــي ويحقق  نــمــو االقــتــصــاد 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــيــ ــســ ــمــ أهـــــــــــداف الــ
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــرات  ــؤشـ ــمـ ــالـ ونـــــــــّوه الـــــوزيـــــر بـ
تتحقق  بـــــدأت  الـــتـــي  اإليـــجـــابـــيـــة 
ــات الــتــي  ــاعـ ــقـــطـ ــي مــخــتــلــف الـ فــ
ــي  ــافـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــطــ اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا خــ
النتائج  يحقق  بما  االقــتــصــادي، 
ــارات  ــز مــــســ ــزيـ ــعـ ــوة فــــي تـ ــرجــ ــمــ الــ
التنمية المختلفة وينعكس على 

للوطن  والــنــمــاء  الــخــيــر  تحقيق 
والمواطنين.

وأشار وزير المالية واالقتصاد 
األولــيــة  النتائج  أن  إلــى  الــوطــنــي 
للوزارات  السنوي  نصف  لإلقفال 
والجهات الحكومية المنتهية في 
30 يونيو 2022 جاءت لتؤكد قدرة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى مــواصــلــة 
التقدم نحو البناء على ما تحقق 

من منجزات مالية واقتصادية.
المالية  وزارة  أوضــحــت  وقـــد 
ــه وفـــقـــًا  ــ ــنـــي أنـ ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
نصف  لــإلقــفــال  األولــيــة  للنتائج 
الــــســــنــــوّي لـــــــلـــــــوزارات والـــجـــهـــات 
في  المنتهية  للفترة  الحكومية 
إجــمــالــي  فـــــإن   2022 يـــونـــيـــو   30
اإليــــــــــرادات الــفــعــلــيــة الــمــحــصــلــة 
بحريني،  دينار  مليون   1698 بلغ 
مــقــارنــة  إلــــى %52  تــصــل  ــادة  ــزيــ بــ
للسنة  السنوية  نصف  بالنتائج 
ويــعــود   ،2021 الــســابــقــة  الــمــالــيــة 
ذلك إلى االلتزام ببرنامج التوازن 
المالي، وإلى ارتفاع أسعار النفط 
فـــي األســـــــواق الــعــالــمــيــة مـــا أدى 
ــفــــاع اإليـــــــرادات  بــالــتــالــي إلــــى ارتــ
 ،%50 بنسبة  المحصلة  النفطية 
بــاإلضــافــة إلـــى ارتــفــاع اإليــــرادات 
57% مقارنة  بنسبة  النفطية  غير 

بــنــفــس الـــفـــتـــرة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
2021، نتيجة تحسن نمو النشاط 
ــادي عـــلـــى الــمــســتــويــات  ــتــــصــ االقــ
والمحلية،  واإلقليمية  العالمية 
بــاإلضــافــة إلـــى إبـــقـــاء مــســتــويــات 
الــصــرف وفــق مــا هــو مــرصــود لها 
بالميزانية العامة؛ ما حقق وفًرا 
بلغ 33 مليون دينار والذي اسهم 
في تقليل االحتياجات التمويلية 
لــســداد الــســنــدات الــدولــيــة للدين 

الــتــي مــن ضمنها ســنــدات  الــعــام، 
أمريكي  دوالر  مليار   1.5 بقيمة 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   565 ــادل  ــعــ يــ بـــمـــا 
تسديدها حتى شهر  تم  بحريني 

يوليو الماضي.
وفــيــمــا يــخــص الــمــصــروفــات 
ــغ إجــــمــــالــــي  ــ ــلـ ــ ــد بـ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــامـــــة فـ
نتائج  فــي  الفعلية  الــمــصــروفــات 
الـــســـنـــوي 1665  نـــصـــف  ــال  ــفــ اإلقــ
خالل  من  بحريني،  دينار  مليون 

ما  وفــق  الصرف  مستويات  إبقاء 
هو مرصود لها بالميزانية العامة 
بنسبة %9  انــخــفــضــت  إنــهــا  حــيــث 
ــتـــقـــديـــرات الــمــيــزانــيــة  ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
ــة، فـــيـــمـــا ســجــلــت  ــنــ لـــنـــصـــف الــــســ
 %2 قدرها  بنسبة  طفيفًا  ارتفاعًا 
الميزانية  تنفيذ  بنتائج  مقارنة 
نــصــف الــســنــوي لــلــســنــة الــمــالــيــة 
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وزي�����ر ال���م���ال���ي���ة: ال����ص���ت���م���رار ف���ي ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات 
ت��ح��ق��ي��ق اأه���������داف ب���رن���ام���ج ال������ت������وازن ال���م���ال���ي

أكــــد عــلــي بـــن صــالــح الـــصـــالـــح، رئــيــس 
تــحــقــيــق  ــورى، أن اســـتـــمـــرار  ــ ــشـ ــ الـ مــجــلــس 
أهــــــــداف بـــرنـــامـــج الـــــتـــــوازن الـــمـــالـــي وفـــق 
النهج  نــجــاح  يعكس  المعتمدة،  الخطط 
الــحــكــومــي فـــي تــبــنــي الـــمـــبـــادرات الــفــاعــلــة 
المسارات  تدعم  التي  المبتكرة  والبرامج 
ــي تــشــهــدهــا  ــتـ الــتــنــمــويــة والـــتـــطـــويـــريـــة الـ
الملكي  الــدعــم  بــفــضــل  الــبــحــريــن  مملكة 
والــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مـــن لــــدن حــضــرة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، معرًبا عن 
الملك  يوليه جاللة  بما  واالعتزاز  الفخر 
المعظم، من دعم ورعاية لمجاالت النهضة 
والتقدم في المملكة، بما يعزز المكتسبات 
الوطنية، ويحقق الخير واالزدهــار للوطن 

والمواطنين.
ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى على  ــنـ وأثـ
الــعــمــل الــــــدؤوب والـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الــتــي 
ــاســــة صـــاحـــب  ــرئــ ــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بــ ــقــ تــ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة، 
والـــمـــســـاعـــي الــمــخــلــصــة مــــن أجـــــل زيـــــادة 
اإليـــــرادات الــحــكــومــيــة، مــشــيــًدا بــمــا أعلنه 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي جــلــســتــه االعــتــيــاديــة 
العهد  ولــي  برئاسة سمو  )اإلثــنــيــن(  أمــس 
رئيس مجلس الوزراء، بشأن نتائج اإلقفال 
2022م،  يونيو  نهاية  حتى  السنوي  نصف 
الفعلية  اإليـــــــرادات  ــادة  ــ زيـ أظـــهـــرت  والـــتـــي 
بنسبة 52 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

ــٍر مالي  مــن الــعــام الــمــاضــي، وتــحــقــيــق وفــ
في  أسهم  الــذي  ديــنــار،  مليون   33 بـــ  يقدر 
للسندات  التمويلية  االحــتــيــاجــات  تقليل 

الدولية للدين العام.
ونّوه رئيس مجلس الشورى بالمساعي 
الــمــثــمــرة الــتــي يــقــودهــا ســمــو ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من أجل تعزيز أفضل 
الـــمـــمـــارســـات الــحــكــومــيــة فـــي الــمــؤســســات 
استدامة  أنَّ  مــؤكــًدا  المختلفة،  والــجــهــات 
ُيترجم  تطوير األداء واألنظمة الحكومية 
المنجزات  مــن  مــزيــد  حصد  على  حــرًصــا 
على  والخير  بالنفع  تعود  التي  الوطنية 

الجميع.
ــورى  ــشــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــا أشـــــــاد رئــ ــمـ كـ
ــي اتــخــذتــهــا  ــتـ بـــالـــخـــطـــوات اإليـــجـــابـــيـــة الـ
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، وأســهــمــت فـــي خفض 
نسبة البطالة إلى 5.7 في المئة، وتوظيف 
نحو 14321 مواطًنا خالل الفترة الماضية.
وأشـــــــار رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى إلـــى 
تـــحـــرص عــلــى  الــتــشــريــعــيــة  الـــســـلـــطـــة  أن 
والتنسيق  الــتــعــاون  وأســـس  مــبــادئ  تعميق 
ودعــم  التنفيذية،  السلطة  مــع  المشترك 
ــنـــي الـــمـــشـــتـــرك، مــــؤكــــًدا أن  الـــعـــمـــل الـــوطـ
التعاون والشراكة المثمرة بين السلطتين 
تعزيز  في  أسهمت  والتنفيذية  التشريعية 
الوطنية،  والقوانين  التشريعات  منظومة 
ــراز نــجــاحــات ومــنــجــزات في  إلـــى إحــ وأدت 
قيادة  في ظل  الشاملة  التنموية  المسيرة 

جاللة الملك المعظم.

نجاح  يعك�ض  المالي  التوازن  اأهداف  تحقيق 
النوعية المبادرات  تبني  في  الحكومي  النهج 

ع���اه���ل ال���ب���اد ي��ت��ل��ق��ى ب��رق��ي��ة 
���ص��ك��ر م���ن ال��رئ��ي�����س ال��م�����ص��ري

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  تلقى 
خليفة ملك البالد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة 
العربية  مــصــر  جــمــهــوريــة  رئــيــس  السيسي  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــس 
جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلــك  الشقيقة، 

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ج��واب��ي��ة 
م������ن ال����رئ����ي���������س ال�����ج�����زائ�����ري

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  تلقى 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مــن أخيه  الــمــعــظــم،  الــبــالد  خليفة مــلــك 
الــجــزائــر  رئــيــس جــمــهــوريــة  تــبــون  الــرئــيــس عبدالمجيد  فــخــامــة 
التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلك  الشقيقة،  الشعبية  الديمقراطية 
التي بعث بها جاللته بمناسبة ذكرى استقالل جمهورية الجزائر 

الديمقراطية الشعبية.

أكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة،  آل 
التحتية،  البنية  ــر  ووزيــ ــوزراء  ــ الـ
بكل  والجهود  المساعي  مواصلة 
تنمية  لــتــحــقــيــق  وعـــزيـــمـــة  عــــزم 
ومتكاملة  األبعاد  شاملة  وطنية 
األركان، وذلك بفضل التوجيهات 
الملكية السامية لحضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، 
لمسار  طريق  خــارطــة  تعد  التي 
الوطن  العمل الحكومي لخدمة 

والمواطن.
مملكة  حــكــومــة  »إن  وقــــــال: 
السمو  برئاسة صاحب  البحرين 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة، ولــــي 
ــيـــة فــي  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، مـــاضـ
والبرامج  االستراتيجيات  تنفيذ 
الرامية لتعزيز إسهامات القطاع 
الــــعــــام فــــي الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 
ــة، مـــــن خـــــــالل الـــعـــمـــل  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
ــروح الــفــريــق الـــواحـــد – فــريــق  ــ بـ
البحرين - بحٍب للتحدي وعشٍق 

لإلنجاز«.
جاء ذلك خالل ترؤسه ورشة 
المستقبلية،  الــتــطــلــعــات  عــمــل 
وهــــي الـــورشـــة الــخــتــامــيــة ضمن 
الــتــطــلــعــات  عــمــل  ورش  ســلــســلــة 
لعقدها  وّجــه  التي  المستقبلية 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي  ــمـ ــاحــــب الـــسـ صــ
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
حـــــيـــــث اســــــتــــــعــــــرض حـــــمـــــد بـــن 

ــؤون  ــكـــي، وزيــــــر شــ ــالـ ــمـ فــيــصــل الـ
ورش  مخرجات  الـــوزراء،  مجلس 
ــم بــلــورتــهــا في  ــي تـ ــتـ الـــعـــمـــل، والـ
تغّطي  مــبــادرة  و113  ســيــاســة   27
الــتــطــلــعــات فـــي خــمــســة مــحــاور 
هـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة، 
والــعــمــل الــتــشــريــعــي، والــخــدمــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــعـــمـــل الــمــالــي 
واالقــتــصــادي، إلــى جــانــب األداء 
ــول الــرقــمــي،  ــتـــحـ الــحــكــومــي والـ
تضمنته  وما  رفعها  والتي سيتم 
من مرئيات ومبادرات إلى اللجنة 
ــة صـــاحـــب  ــاســ ــرئــ الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة بــ
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء لالعتماد.
منطلقات  »إن  قــائــاًل:  وتــابــع 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي تـــرتـــكـــز عــلــى 
خدمة المواطن الذي هو محور 
الــتــنــمــيــة وغـــايـــتـــهـــا الــرئــيــســيــة، 
وحــرصــًا عــلــى اســتــشــراف أفضل 
الطرق لدعم المواطن وتمكينه، 
متابعة  عــلــى  الــحــكــومــة  ستعمل 
كـــل مــســتــجــد، والــتــكــيــف مـــع كل 
طارئ، وتحديد أولويات المرحلة 
الـــمـــقـــبـــلـــة بـــشـــكـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــل، مـــســـتـــنـــدة فــــي ذلـــك  ــامـ ــكـ ــتـ ومـ
واالستدامة  العدالة  مبادئ  إلــى 
رؤيــة  حــددتــهــا  الــتــي  والتنافسية 

في   2030 االقتصادية  البحرين 
رسم مالمح المستقبل المشرق«.

صاحب  توجيه  بــأن  ــح  وأوضـ
الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الـــعـــهـــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، لــلــبــدء 
اآلليات  لتحديد  عمل  ورش  فــي 
ــي ســـتـــشـــكـــل  ــ ــتــ ــ واألولـــــــــــويـــــــــــات الــ
للعمل  المستقبلية  التطلعات 
بأهمية  إيــمــانــًا  يــأتــي  الحكومي، 
اتخاذ  في  المشاركة  مبدأ  تعزيز 
الـــقـــرار، واإلســـهـــام الــمــبــاشــر في 

تحديد االتجاه األمثل.
ــتـــه خــــالل  ــلـــمـ وأشــــــــــاد فـــــي كـ
ــوزارات  الــ جميع  بجهود  الــورشــة 
ورش  خالل  الحكومية  والجهات 
المستقبلية،  الــتــطــلــعــات  عــمــل 
والــــــتــــــي ســـتـــســـهـــم فــــــي تـــطـــويـــر 
كفاءته  وزيـــادة  الحكومي  العمل 
وفــاعــلــيــتــه وإنــتــاجــيــتــه، مــوجــهــًا 
ــي  ــالــ ــعــ ــمــ شــــــكــــــره ألصــــــــحــــــــاب الــ
الــــــورش على  والـــســـعـــادة رؤســــــاء 
ــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  مــســاعــيــهــم الــ
ــة مــــخــــرجــــات مـــتـــقـــّدمـــة،  ــاغـ ــيـ صـ
القطاع  المشاركين من  ولجميع 
الــعــام كــونــهــم أعــمــدة الــعــمــل في 
ــه  ــ ــاسـ ــ ــة وأسـ ــيــ ــدنــ ــمــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
شكره  عن  كذلك  معربًا  الراسخ، 
لوزارة شؤون مجلس الوزراء على 
ما قامت به من جهود ُمقدرة في 
إدارتــهــا  وحسن  لــلــورش  التنسيق 
بما يحقق الهدف المرجو منها.

استمرار  أهمية  على  ــّدد  وشـ
تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع ضـــمـــن فــريــق 

ــاز  ــجـ الـــبـــحـــريـــن؛ لـــمـــواصـــلـــة اإلنـ
ــاء؛ وصـــــــواًل  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ واســـــتـــــمـــــرار الـ
ــداف الــتــنــمــويــة الــمــنــشــودة  لـــأهـ
المزيد  تحقيق  فــي  تسهم  الــتــي 
مـــن الـــنـــمـــاء واالزدهـــــــــار لــلــوطــن 

والمواطن.
يــشــار إلــى أنــه خــالل الفترة 
الــمــاضــيــة تــم عــقــد خــمــس ورش 
وجــهــة  وزارة   57 بــمــشــاركــة  عــمــل 
ــا خـــمـــس  ــهــ ــتــ ــقــ ــبــ حـــــكـــــومـــــيـــــة، ســ

وجــســدت  تنسيقية،  اجــتــمــاعــات 
ــا مــن  ــهــ ــنــ الــــــــــــورش ومــــــــا نــــتــــج عــ
ســيــاســات ومــــبــــادرات الــتــطــلــعــات 
ــرز  ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وتــــنــــاولــــت أبـ
مـــحـــاور الــعــمــل الــحــكــومــي، وتــم 
خــــــالل الـــــــــورش تـــــــــدارس أفــــكــــاٍر 
نوعية وصياغة  ومبادرات  خاّلقة 
أولــويــات جــادة عكست ما يتمتع 
قــدرات  من  الحكومي  الجهاز  به 

وطاقات وكفاءات.

} جانب من ورشة عمل التطلعات المستقبلية.

اأكد ارتكاز العمل الحكومي على خدمة المواطن.. ال�شيخ خالد بن عبداهلل:

التطلعات  ع��م��ل  ور�����س  ���ص��م��ن  م���ب���ادرة  و113  ���ص��ي��ا���ص��ة   27 ب��ل��ورة 
ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ورف���ع���ه���ا اإل�����ى ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة ل��اع��ت��م��اد

قام جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، على 
رأس وفد يضم عددًا من المسئولين في وزارة العمل 
المملكة  إلـــى  بـــزيـــارة  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم  وهــيــئــة 

العربية السعودية الشقيقة.
ــــالل الــــزيــــارة، الــتــقــى حـــمـــيـــدان الــمــهــنــدس  وخـ
أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية 
السعودية،  العربية  بالمملكة  والتنمية االجتماعية 
حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الفني في مجاالت 
برامج توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، فضاًل 
عن خطط إدماج الباحثين عن عمل وتنمية الموارد 
بها  يــقــوم  الــتــي  اإلجــــراءات  تــم بحث  كما  البشرية، 
المواطنين،  وتــأهــيــل  الــتــدريــب  الــبــلــدان فــي مــجــال 
باإلضافة إلى المعايير المهنية المطبقة حاليًا في 

البلدين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بعمق العالقات 
البحرينية السعودية، وما تشهده من تطور ونماء في 

ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم، وأخيه خادم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
مؤكدًا  السعودية،  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل 
والــمــوارد  العمالي  الــتــعــاون  مــجــاالت  تعزيز  أهمية 
السياق  هــذا  في  مستعرضًا  البلدين،  في  البشرية 
العمل، وجهودها  البحرين في تنظيم سوق  تجربة 
فــي تنفيذ الــعــديــد مــن مـــبـــادرات تــوظــيــف وتــأهــيــل 
ــخـــاص، ال  الــمــواطــنــيــن وإدمـــاجـــهـــم فـــي الــقــطــاع الـ
ــار خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي. كما  ســيــمــا فــي إطــ
ودوره  التعطل،  التأمين ضد  نظام  أيضًا  استعرض 
في تعزيز الحماية االجتماعية للعمال والباحثين 
عن عمل، إلى جانب التكامل المشترك بين الجهات 

الحكومية العاملة في سوق العمل البحريني.
من جانبه، استعرض الراجحي أبرز التطورات 
فــي ســـوق الــعــمــل بــالــســعــوديــة، وأهــــم الــمــشــروعــات 
ــي إطـــــار الــتــدريــب  ــادرات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا فـ ــبــ ــمــ والــ

وخلق الفرص الوظيفية، مشيدًا بمكانة البحرين 
وريادتها في تنظيم سوق العمل، منوهًا بتجربتها 
في تعزيز الحماية االجتماعية للعمال من خالل 

نــظــام الــتــأمــيــن ضــد الــتــعــطــل، ومـــؤكـــدًا فــي الــوقــت 
نفسه أهــمــيــة رفـــع مــســتــويــات الــتــعــاون الــفــنــي مع 

البحرين.

وزي���ر العمل يبح���ث تعزي���ز التع���اون الفني بي���ن البحرين وال�ص���عودية

} جانب من الزيارة للمملكة العربية السعودية.

الأمي�ن نائ�ب  ي�ص�تقبل  الأركان  رئي��س 
ال���ع���ام ل��م��ج��ل�����س ال���دف���اع الأع��ل��ى

هيئة  رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب  الــركــن  الفريق  استقبل 
األركــان، الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة نائب األمين 
الـــعـــام لــمــجــلــس الـــدفـــاع األعـــلـــى، وذلــــك صــبــاح امـــس االثــنــيــن 15 

أغسطس 2022م.
وبعد أن رحب رئيس هيئة األركان بنائب األمين العام لمجلس 
ذات  الموضوعات  عــدد من  اللقاء بحث  تم خــالل  األعــلــى،  الــدفــاع 

االهتمام المشترك.

} وزير التنمية يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية.

وزي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة ي�����ص��ي��د ب��دع��م خ��ال��د 
ال��ع��زي��م��ة ذوي  ل��ري��ا���ص��ة  ح��م��د  ب���ن 

وزيــر  العصفور،  خلف  أحــمــد  بــن  أســامــة  السيد  استقبل 
خليفة،  آل  دعــيــج  بــن  محمد  الشيخ  االجــتــمــاعــيــة،  التنمية 
رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وذلك لبحث سبل تعزيز 
وتأهيل  لرعاية  الجانبين  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 

ذوي العزيمة في المجال الرياضي.
إدارة  مجلس  برئيس  االجتماعية  التنمية  وزيـــر  ورحـــب 
التي تبذلها  البحرينية، مشيدًا بالجهود  البارالمبية  اللجنة 
الــلــجــنــة بــدعــم ومــســانــدة مـــن ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حمد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل 
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
البارالمبية  األولمبية البحرينية، منوهًا بما حققته الحركة 
والعالمية،  الــدولــيــة  الــبــطــوالت  كــبــرى  فــي  نتائج مشرفة  مــن 
وذلــــك وفـــقـــًا لــخــطــط واســتــراتــيــجــيــات تــطــويــريــة ومــحــفــزة، 
تهيئة  جــانــب  إلــى  العزيمة،  ذوي  والعــبــات  بالعبي  لــالرتــقــاء 
التألق إلبراز  نحو  دفعتهم  والتي  أمامهم،  المثالية  الظروف 
طاقاتهم وإمكانياتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في 

مسيرتهم الرياضية.
ــاد الــشــيــخ مــحــمــد بــن دعــيــج آل خليفة،  مــن جــانــبــه، أشــ
تبذلها  التي  بالجهود  البحرينية،  البارالمبية  اللجنة  رئيس 
وزارة التنمية االجتماعية في سبيل توفير الخدمات النوعية 
في  يساهم  بما  اإلعــاقــة،  ذوي  لأشخاص  الشاملة  والرعاية 
الــفــئــة، مــؤكــدًا في  صــون الــحــقــوق وتــعــزيــز المكتسبات لــهــذه 
البارالمبية البحرينية الجهود  هذا السياق، مواصلة اللجنة 
القادمة،  المشاركات  المزيد من اإلنجازات في مختلف  نحو 
بــالــمــنــظــومــة  ــيـــادة، واالرتــــقــــاء  الـــقـ تــطــلــعــات ورؤى  لــتــحــقــيــق 
الــريــاضــيــة والـــتـــي ســــوف تــســاهــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــة مملكة 

البحرين على خارطة الرياضة العالمية. 
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غ���ل���ق ب���ع�������س ال���م�������ص���ارات 
ع���ل���ى �����ص����ارع ال���ف���ات���ح غ���دا

اعلنت وزارة األشغال وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور 
تستدعي  الفاتح،  شــارع  تطوير  أعمال  بــأن  الداخلية،  بـــوزارة 

غلق بعض المسارات في كل اتجاه حسب اآلتي:
1. غلق المسار األيسر للمرور المتجه شمااًل إلى منطقة 
الــمــروريــة  للحركة  مــســاريــن  تــوفــيــر  وســيــتــم  الــبــحــريــن  خليج 
ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2022/08/17م ولمدة أسبوع.

الجزء  فــي  جــنــوبــًا  المتجه  لــلــمــرور  لــلــشــارع  كلي  غلق   .2
دعيج  الشيخ  وشـــارع  العبد  بــن  طــرفــة  شـــارع  بين  المحصور 
ابتداًء  المعارض  شارع  إلى  المرورية  الحركة  تحويل  وسيتم 

من يوم األربعاء الموافق 2022/08/17م ولمدة 6 ليال.
بالقواعد  االلــتــزام  والمقيمين  المواطنين  مــن  وطلبت 

المرورية حفاظًا على سالمة الجميع.

بن  مبارك  محمد  الدكتور  أكــد 
أحمد المدير العام لشؤون المدارس 
بـــوزارة  التعليم  وكـــالء  لجنة  رئــيــس 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أن جــمــيــع فــرق 
اإلدارات  لمختلف  الــتــابــعــة  الــعــمــل 
ــل لــضــمــان  ــواصــ ــتــ تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــ
نــاجــحــة بحلول  انــطــالقــة مــدرســيــة 
إلى  مــشــيــًرا  المقبل،  سبتمبر  شهر 
أن عودة الكوادر التعليمية واإلدارية 
اعتبارًا  ستكون  العمل  إلــى  والفنية 
من تاريخ 1 سبتمبر 2022، في حين 
الــطــالبــيــة لجميع  ــودة  ــعـ الـ ســتــكــون 
الـــمـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــمـــدارس 
7 سبتمبر  مــن  اعــتــبــارًا  الــحــكــومــيــة 

.2022
جــاء ذلــك خــالل تــرؤس المدير 
وكالء  لجنة  المدارس  لشؤون  العام 
عــدد  مناقشة  تــمــت  حــيــث  التعليم، 
مــــن الـــمـــوضـــوعـــات الـــخـــاصـــة بــبــدء 
ــام الــــــدراســــــي واالطــــــــــالع عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــعـــدادات الــجــاريــة الســتــكــمــال  االسـ
والتشغيلية  التعليمية  الــعــمــلــيــات 
المطلوبة الستقبال الكوادر العاملة 
بــالــمــؤســســات الـــمـــدرســـيـــة، وكــذلــك 

استقبال جميع الطالب والطالبات، 
الــــذيــــن يـــبـــلـــغ عــــددهــــم فــــي جــمــيــع 
الحكومية  الــمــدرســيــة  الــمــؤســســات 

أكثر من 147 ألف طالب وطالبة.
وأشـــــــار الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
الــمــدارس إلــى أنــه ســوف يتم توزيع 
الكتب الدراسية على جميع الطلبة 
ــي، حــيــث  ــ ــ ـــدراسـ ــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــع بــــــدء الـ ــ مـ
تسلم شحنات  فــي  الـــمـــدارس  بـــدأت 

للمنهج  طــبــقــًا  المخصصة  الــكــتــب 
الطلبة  وأعــــداد  المعتمد  الــدراســي 
مؤكدًا  مــدرســة،  كــل  فــي  المسجلين 
الدراسي  العام  أن  نفسه  الوقت  في 
الجديد سيشهد عودة تشغيل جميع 
بالمدارس  والكافتيريات  المقاصف 
الــوضــع  كـــان  كــمــا  تــمــامــًا  الحكومية 
»كوفيد- كــورونــا  جائحة  قبل  عليه 
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ع������ودة ال���م���ق���ا����ص���ف وال���ف�������ص���ح والأن�������ص���ط���ة 
وت�����وزي�����ع ال���ك���ت���ب ع���ل���ى ج���م���ي���ع ال���ط���ل���ب���ة 

شارك الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل 
ــفـــل االســـتـــقـــبـــال الــــذي  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حـ
الــذكــرى  بمناسبة  الهندية  الــســفــارة  أقامته 
جمهوريــة  الســتــقــالل  والسبعين  الخامسة 
الهند الصديقة، وذلك بحضور عدد من كبار 
الدبلوماسي  السلك  وأعــضــاء  المسؤولين، 

المعتمدين لدى مملكة البحرين.
تـــقـــدم وكـــيـــل وزارة  وفــــي بـــدايـــة كــلــمــتــه، 
إلى  والتبريكات  التهاني  بأطيب  الخارجية 
الصديق  وشعبها  الهند  جمهورية  حكومة 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والــســبــعــيــن 
ــًدا بـــمـــا تـــشـــهـــده الـــبـــالد  ــيـ لـــالســـتـــقـــالل، مـــشـ
ــازات مــلــحــوظــة فــي مــجــاالت عــدة،  ــجـ مــن إنـ

الديمقراطيات  أكــبــر  مــن  كــواحــدة  وبـــروزهـــا 
للهند وشعبها  العالم، متمنًيا  على مستوى 

الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
ــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــتــ وأعــــــرب عـــن اعــ
والشعبية  والثقافية  التاريخية  بالعالقات 
الهند،  مع  تجمعها  التي  والمثمرة  الوثيقة 
منذ  عــام  آالف  خمسة  مــن  ألكثر  والممتدة 
ونماء  تقدم  تشهده من  وما  دلمون،  حضارة 
منذ إقامة الروابط الدبلوماسية بين البلدين 
العالقات  تميز  مثمًنا  عــاًمــا،  خمسين  قبل 
السياسية  المجاالت  مختلف  فــي  الثنائية 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة واالجـ ــاديــ ــصــ ــتــ ــة واالقــ ــيــ ــنــ واألمــ
ونزاهة  بكفاءة  الهندية  الجالية  وإسهامات 

في المسيرة التنموية للمملكة.

وك���ي���ل ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة: 
ع����اق����ات ت���اري���خ���ي���ة وث���ي���ق���ة م����ع ال��ه��ن��د

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16216/pdf/1-Supplime/16216.pdf?fixed9138
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305451
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305448
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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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ــاد الـــحـــر لــنــقــابــات  ــ ــحـ ــ اســـتـــضـــاف االتـ
عــمــال الــبــحــريــن اجــتــمــاع االمـــانـــة الــعــامــة 
الذي  العرب  المتقاعدين  العمال  التحاد 
ــد واالثــنــيــن  ــدار يــومــي األحـ ينعقد عــلــى مـ
 ،2022 أغـــســـطـــس  و15   14 الـــمـــوافـــقـــيـــن 
بحضور رئيس المجلس التنفيذي التحاد 
العمال المتقاعدين العرب األستاذ محمد 
التحاد  العامة  االمانة  وأعضاء  الحضينة 

العمال المتقاعدين العرب.
الــحــر لنقابات  ورحـــب رئــيــس االتــحــاد 
في  محمد  يوسف  يعقوب  البحرين  عمال 
كلمته بضيوف مملكة البحرين المشاركين 
في االجتماع، فيما أعرب عن تقديره لدور 
باعتبارهم  المجتمعات  فــي  المتقاعدين 
ــادة الــتــي  ــريــ الــقــلــب الــنــابــض وأصـــحـــاب الــ
خــلــدت اســـم الــعــامــل الــعــربــي، وشــــدد على 
المسئولية المتعاظمة في تحملهم ألعباء 
واقــع  على  وأثــرهــا  العالمية  المستجدات 
ــال إن  الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــتــقــاعــديــن، وقــ
ما  بــقــدر  أعــبــاءه  تحمل  يستطيع  الــشــبــاب 

لديه من قوة، إال أن المتقاعدين أكثر تأثرا 
بهذا الواقع.

الحر على وحدة  االتــحــاد  رئيس  وأكــد 
ــي الـــعـــالـــم أجــمــع،  قــضــيــة الــمــتــقــاعــديــن فـ
ــى أن الــمــتــقــاعــديــن الــــعــــرب هــم  ــ ــا إلـ ــتـ الفـ
تمنياته  عن  أعــرب  حيث  االجتماع،  محور 
وتفعيل  مثمرة،  ونتائج  بتوصيات  الخروج 

القرارات المتخذة بما يضمن حياة كريمة 
للمتقاعدين بالقدر الذي يستحقونه على 
ما بذلوه من جهد وعمل في سنوات سابقة.
ونوه يوسف بما قدمته مملكة البحرين 
ــا، في  ــزايـ لــلــمــتــقــاعــديــن مــن مــكــتــســبــات ومـ
سبيل إكرام وتكريم المتقاعدين، لكنه أكد 
أن تــلــك الــجــهــود والــعــطــاءات مــازالــت أقــل 

أعرب  فيما  العظماء،  هــؤالء  يستحق  مما 
عــن ســعــي االتــحــاد الــحــر لــكــي يــتــم تمثيل 
الهيئة  مجلس  فــي  المتقاعدين  الــعــمــال 
باعتبارهم  االجــتــمــاعــي  للتأمين  الــعــامــة 
أصحاب القضية والحق األصيل للمشاركة 
سياسات مستقبل  ورســم  الــقــرار  فــي صنع 

صناديق التقاعد.

االتحاد الحر ي�ؤكد اأهمية اال�ستعانة بخبرات المتقاعدين واإعادة اال�ستثمار فيهم

الشيخ  الــفــريــق طــبــيــب   قـــام 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
رئــيــس الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي 
ــا  ــ ــورونــ ــ ــدي لـــــفـــــيـــــروس كــ ــصــ ــتــ ــلــ لــ
)كـــــوفـــــيـــــد-19( بـــــزيـــــارة تــفــقــديــة 
الطبي،  السلمانية  لمجمع  أمس 
السيد  جليلة  الــدكــتــورة  بحضور 
ــواد حــســن وزيــــرة الــصــحــة، في  جــ
إطــــــار الــــحــــرص عـــلـــى الــمــتــابــعــة 
الــمــيــدانــيــة لــمــســتــوى الــخــدمــات 
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 
متابعة  بــيــنــهــا  مـــن  والــمــقــيــمــيــن، 
بفيروس  القائمة  الــحــاالت  عــالج 

كورونا )كوفيد-19(.
ــارة، ثمن  ــزيــ وفــــي مــســتــهــل الــ
الـــفـــريـــق طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الـــدعـــم  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ
السديدة  والتوجيهات  المتواصل 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
والمتابعة  المعظم،  البالد  ملك 

الــمــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الــــــوزراء، لــكــافــة الــجــهــود 
صحة  تعزيز  أجــل  مــن  المبذولة 
وســــالمــــة الـــجـــمـــيـــع بـــــــروح فــريــق 

البحرين الواحد.

ــاد رئــيــس  وخــــالل الـــزيـــارة أشــ
رئيس  للصحة  األعلى  المجلس 
الطبي للتصدي  الوطني  الفريق 
الكبيرة  بالجهود  كورونا  لفيروس 
الصحي  القطاع  منتسبي  لكافة 
ــبــــحــــريــــن الــــذيــــن  فـــــي مـــمـــلـــكـــة الــ
اسهموا في تحقيق المملكة أعلى 

المستوى  على  التعافي  مؤشرات 
العالمي.

وتــضــمــنــت الــــزيــــارة االطــــالع 
عــلــى عــــدد مـــن مـــرافـــق الــمــجــمــع 
لـــالطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى ســـيـــر تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، واالطـــــالع 
عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات فـــي عــالج 

ــاالت  ــ ــحـ ــ ــمــــرضــــى عــــمــــومــــًا، والـ الــ
القائمة لفيروس كورونا خصوصًا، 
في ظل ما تقوم به المستشفيات 
الــحــكــومــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع كــافــة 
أجهزة القطاع الصحي العام من 
سالمة  لحفظ  مــتــواصــلــة  جــهــود 

كافة أفراد المجتمع.
مـــن جــانــبــهــا، أشــــــادت وزيــــرة 
ــذي يـــقـــوم به  ــ الــصــحــة بـــالـــدور الـ
ــلــــى لــلــصــحــة فــي  الــمــجــلــس األعــ
تطوير المنظومة الصحية؛ الذي 
يـــأتـــي انـــطـــالقـــًا مـــن الــتــوجــيــهــات 
الملكية السامية لحضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
المستمرة من صاحب  والمتابعة 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، سعًيا نحو تطوير 
في  المقدمة  الصحية  الخدمات 
مملكة البحرين بما يضمن زيادة 

كفاءتها واستدامة مواردها.

رئي�س »االأعلى لل�سحة« ووزيرة ال�سحة يق�مان  بزيارة تفقدية لمجمع ال�سلمانية الطبي

الحواج  حسن  بن  إبراهيم  المهندس  استقبل 
وزير األشغال بمكتبه، السفير شازريل بن زاهيران، 
ســفــيــر مــالــيــزيــا لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــيــث تم 
استعراض مجاالت التعاون المشترك بين البلدين 

الصديقين.
ــر األشــــغــــال بــعــمــق  ــ ـــاد وزيــ ــ ــلـــقـــاء أشـ ـــالل الـ ــ وخـ
ــربـــط بـــيـــن الــبــلــديــن  ــتـــي تـ الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة الـ
مشيدًا  ونماء،  تطور  من  تشهدها  ومــا  الصديقين 
بالخبرات الماليزية المتقدمة في مجال األشغال 

والــتــعــمــيــر، مــعــربــًا عــن تــطــلــع وزارة األشـــغـــال إلــى 
االســتــفــادة مــن الــخــبــرات الــمــالــيــزيــة فــي مختلف 

المجاالت.
من جهته أعرب السفير الماليزي عــن سـروره 
لتنامي العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
تحديث  مجال  فــي  األشــغــال  وزارة  بجهود  مشيدًا 
بما  مــنــوهــًا  الــبــحــريــن،  بمملكة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
تــشــهــده الــبــحــريــن مـــن تــقــدم ونـــمـــاء فـــي مختلف 

الميادين.

} وزير األشغال يستقبل السفير الماليزي.
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ــوم »الــــثــــالثــــاء«  ــ ــيـ ــ ــوت الـ يــــصــ
المشاركون في مدينة شباب 2030 
برنامج  ممثليهم ضمن  الختيار 
ــاب« فــــي نــســخــتــه  ــبــ ــشــ »صـــــــوت الــ
الثانية الذي تنظمه وزارة شؤون 
الشباب والرياضة ضمن نشاطات 
مع  بالتعاون   2030 مدينة شباب 
األعلى  بالمجلس  الشباب  لجنة 
للمرأة، وصندوق العمل »تمكين«، 
ومجلس النواب، وهيئة التشريع 
ــعـــهـــد  والــــــــــــــرأي الـــــقـــــانـــــونـــــي، ومـ

البحرين للتنمية السياسية.
وسيتنافس 15 مرشًحا على 
أصــل 20 مشاركا  مــن  مــقــاعــد،   8
يهدف  الذي  بالبرنامج  التحقوا 
إلى  المختلفة  نشاطاته  ضمن 
الشباب - من  رفــع مستوى وعــي 
الــعــمــل  بـــــأصـــــول   - الـــجـــنـــســـيـــن 
ــلــــدي، وتــعــزيــز  ــبــ الـــبـــرلـــمـــانـــي والــ
مـــفـــهـــوم الــمــســئــولــيــة والـــشـــراكـــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يـــهـــيـــئ الـــشـــبـــاب 
ويــدمــجــهــم فــي مـــســـارات الــحــيــاة 

العامة.
ــرى  ــجـ تـ أن  ــرر  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ ومــــــــن 
التصويت  خالل  من  االنتخابات 
الــمــبــاشــر بـــاســـتـــخـــدام صــنــاديــق 
التجربة  تــكــون  بحيث  االقــتــراع، 
مــحــاكــيــة لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
ــإشـــراف  ــة، وســـتـــجـــرى بـ ــديـ ــلـ ــبـ والـ
مباشر من هيئة التشريع والرأي 
النتائج  إعــالن  وسيتم  القانوني، 
بــعــد اســتــكــمــال عملية  الــنــهــائــيــة 
التصويت التي تجرى على مدى 

يومين.
ــرض الــمــتــنــافــســون  ــعــ ــتــ واســ
الــخــمــســة عــشــر خـــالل الــيــومــيــن 

االنتخابية  برامجهم  الماضيين 
ــا بــعــد  ــ ــدادهـ ــ ــإعـ ــ ــوا بـ ــ ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ والـ
المحاضرات  من  عدد  حضورهم 
السلطة  دور  حــول  العمل  وورش 
ــان الــعــامــلــة  ــلـــجـ الــتــشــريــعــيــة والـ
السياسية  الــمــرأة  ومشاركة  فيه، 
ــرى  ــــع صـــنـــع الـــــقـــــرار، وجــ ــواقـ ــ ومـ
ــم بـــــشـــــروط الــعــمــلــيــة  ــهـ ــفـ ــريـ ــعـ تـ
ــا،  ــهــ ــاتــ ــفــ ــالــ ــخــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ
ــة إلــــــــى ورشــــــــــة عــمــل  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
تــدريــبــيــة حـــول خــطــوات اإلعـــالن 
عـــن الــتــرشــح وإعــــــداد الــبــرنــامــج 

االنتخابي. 
وحول »صوت الشباب«، أفادت 
شيخة بطي مشرفة مراكز مدينة 
شباب 2030 أن المشاركين قدموا 
ــار اإلبــداعــيــة  ــكـ الــعــديــد مـــن األفـ
ضمن دعاياتهم االنتخابية، وقد 
وتفاعاًل  حــراًكــا  المدينة  شهدت 
كبيًرا مع البرنامج الذي يحاكي 
الــمــقــرر أن يشارك  الــواقــع، ومــن 
ــويـــت جــمــيــع  ــتـــصـ فــــي عــمــلــيــة الـ
ــيــــن فــي  ــاركــ ــيــــن الــــمــــشــ ــتــــدربــ الــــمــ
االنتخابات  وستجرى  المدينة، 

على مدى يومين إلتاحة المجال 
لــلــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة والــتــفــاعــل 

والتصويت.
ــبــــرنــــامــــج ضــمــن  ــــدف الــ ــهـ ــ ويـ
نــشــاطــاتــه الــمــخــتــلــفــة إلــــى رفــع 
ــبــــاب - مــن  الــــشــ مـــســـتـــوى وعــــــي 
ــيــــن- بــــــأصــــــول الـــعـــمـــل  ــنــــســ الــــجــ
ــلــــدي، وتــعــزيــز  ــبــ الـــبـــرلـــمـــانـــي والــ
مـــفـــهـــوم الــمــســئــولــيــة والـــشـــراكـــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يـــهـــيـــئ الـــشـــبـــاب 
ويــدمــجــهــم فــي مـــســـارات الــحــيــاة 
ــعـــامـــة، وتــهــيــئــتــهــم وتــعــريــفــهــم  الـ
بــحــقــوقــهــم االنـــتـــخـــابـــيـــة وذلــــك 
ــعـــدادًا لــمــوســم االنــتــخــابــات  ــتـ اسـ
كما   ،2022 والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
ــذي تــشــارك  ــ يـــأتـــي الـــبـــرنـــامـــج، الـ
ــدد من  ــي تــنــظــيــم فــعــالــيــاتــه عــ فـ
االخـــتـــصـــاص،  ذات  الــمــؤســســات 
فـــي ســـيـــاق مــســتــهــدفــات الــخــطــة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا« 
لدى الشباب البحريني المشارك 
فـــي بـــرامـــج مــديــنــة الــشــبــاب من 

متطوعين ومستفيدين.

م��ق��اع��د   8 ع��ل��ى  ي��ت��ن��اف�����س���ن  م��ت��ر���س��ح��ا   15

2030 �����س����ب����اب  ������س������ت  م���ج���ل�������س  ف�����ي 

أقامت جمعية الكلمة الطيبة 
يـــوم أمـــس االثــنــيــن الــمــوافــق 15 
فــــي مــــركــــز  2022م  ــــس،  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
الـــمـــحـــرق الــشــبــابــي الــنــمــوذجــي، 
الــحــفــل الــخــتــامــي لــمــبــادرة سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بنسختها  الشباب  الــقــادة  إلعــداد 
ــور ســمــو  ــة وحـــضـ ــايـ ــرعـ الـــثـــانـــيـــة بـ
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الــوزراء  وزارة شؤون مجلس  وكيل 
الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 

الطيبة.
الدبلوم  شــهــادات  تسليم  وتــم 
المشاركين  لـــ90 شــابــًا وشــابــة مــن 
في المبادرة، كما فازت 5 مشاريع 
العربي  للمعهد  تدريبية  بمنحة 
ــويــــت  ــكــ ــيـــط بــــــدولــــــة الــ ــتـــخـــطـ ــلـ لـ
الشقيقة والتي تكفل بها المعهد 
للفائزين  الفني  الــدعــم  لتقديم 
الســـتـــكـــمـــال مـــشـــاريـــعـــهـــم، وهــــي: 
لغة  مبادرة  البحرين،  رئة  مبادرة 
الــصــحــة، مـــبـــادرة ســـعـــادة، مــبــادرة 

مداد، مبادرة بدلها.
ـــي مــســتــهــل كــلــمــتــه رحـــب  وفــ
ســمــو الــشــيــخ عيسى بــن عــلــي آل 

وزارة شؤون مجلس  وكيل  خليفة 
الوزراء الرئيس الفخري لجمعية 
الــكــلــمــة الــطــيــبــة بــالــضــيــوف كل 
مبادرة  وقــال: »إن  باسمه وصفته، 
إعــــــــداد الـــــقـــــادة الـــشـــبـــاب جــــاءت 
السامية  الــتــوجــهــات  مــع  تــزامــنــًا 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الــبــالد الــمــعــظــم، والــجــهــود التي 
تقوم بها الحكومة بقيادة صاحب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
نحو  والمنصبة  الــــوزراء  مجلس 
دعـــم قــضــايــا الــشــبــاب ورعــايــتــهــم 
ــهــــم وتـــــوســـــيـــــع نـــطـــاق  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ وتــ
ــة الــقــضــايــا  ــدمـ ــخـ مـــشـــاركـــتـــهـــم لـ
الــتــنــمــويــة بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــة 

المملكة 2030«. 
المبادرة  »إن  ســمــوه:  وأضـــاف 
تهدف في المقام األول إلى تأهيل 
الشباب البحريني للقيادة، وإنشاء 
ــن الـــكـــفـــاءات  ــدة شـــبـــابـــيـــة مــ ــاعــ قــ

الــــقــــادرة عــلــى تـــوّلـــي الــمــســؤولــيــة 
وكــذلــك  واإلداريــــــة،  المجتمعية، 
مختلف  في  وتمكينهم  القيادية، 
ــدث  ــ ــ الــــــمــــــجــــــاالت بـــــواســـــطـــــة أحـ
والــتــخــطــيــط  اإلدارة  نــــظــــريــــات 
العلمي والعملي واختبار قدراتهم 
والــطــرق  األســالــيــب  تطبيق  عــلــى 
لتكوين  عالية  بــكــفــاءة  الحديثة 
نـــــواة حــقــيــقــيــة لــمــجــتــمــع يــفــكــر، 

ويتعلم، ويبتكر«.
ــه أوضـــــــــح حــســن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ

إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ــزاع  ــ ــوهــ ــ بــ
ــبــــة أن  ــيــ ــلــــمــــة الــــطــ ــة الــــكــ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
مــــبــــادرة إعـــــــداد الــــقــــادة الــشــبــاب 
تقام  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
بــرعــايــة ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بن 
ــدة من  ــ عــلــي آل خــلــيــفــة هـــي واحـ
قدرة  تعكس  التي  المبادرات  أهم 
على  المدني  المجتمع  منظمات 
أكبر فــي تطوير  بــدور  االضــطــالع 
قــــــدرات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي في 

مختلف المجاالت.

برعاية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي..

تخريج 90 �س���ابا و�س���ابة �سمن مب���ادرة اإعداد القادة ال�س���باب

أعــلــنــت مــســاعــدة الــرئــيــس لـــشـــؤون اإلعـــــالم والــتــســويــق والــعــالقــات 
فتح  استمرار  عــن  الــشــيــراوي  ثــائــرة  بالجامعة األهلية الدكتورة  العامة 
باب القبول في جميع برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حتى 
الدراسية المخصصة للطلبة المستجدين للفصل األول  نفاد المقاعد 
من العام الدراسي الجديد 2023/2022 طبقا للوائح األكاديمية لألمانة 
أن  إلـــى  مــنــوهــة  الـــجـــودة،  ومــتــطــلــبــات  الــعــالــي  التعليم  الــعــامــة لمجلس 

األولوية في القبول سوف تكون لألسبقية.
وأكدت الشيراوي في تصريح صحافي على استكمال الجامعة كامل 
 2022 سبتمبر  شهر  مــن   18 فــي  طلبتها  جميع  الستقبال  استعداداتها 

ــواء عــلــى مــســتــوى الــشــعــب الــدراســيــة  الــمــقــبــل فــي الــحــرم الــجــامــعــي، ســ
ــلـــى مــســتــوى  ــبـــيـــة الحـــتـــيـــاجـــات جـــمـــيـــع الـــطـــلـــبـــة أو عـ ــلـ ــة والـــمـ ــيـ ــافـ ــكـ الـ
بها  تزدحم  التي  والترفيهية  واالجتماعية  والعملية  العلمية  األنشطة  
أجــنــدة الــجــامــعــة االهــلــيــة طـــوال الــعــام الـــدراســـي، فــضــال عــن الــخــطــوات 
اإلجرائية االعتيادية كتنظيم يوم التهيئة للطلبة المستجدين واجتماع 
احتياجاتهم  مختلف  على  للتعرف  بالطلبة  إدارة الجامعة وعمدائها 
وانطباعاتهم عن سير الدراسة وتعريفهم بالخدمات األكاديمية المقدمة 
المستجدين  الطلبة  وخصوصا  بالجامعة،  لهم  المتاحة  والمرافق  لهم 

في الجامعة.

الجامعة االأهلية تفتح باب القب�ل حتى نفاد المقاعد الدرا�سية

} د. ثائرة الشيراوي.

أكد عدد من رؤساء المدارس الجدد أنهم 
ســيــبــذلــون قـــصـــارى جــهــدهــم لــلــمــســاهــمــة في 
التربية  ــوزارة  لـ التطويرية  ــداف  األهـ تحقيق 
والتعليم، مستعينين في ذلك بخبراتهم التي 
الميدان  فــي  عملهم  سنين  خــالل  اكتسبوها 

التربوي.
الــذوادي  وأشـــارت األســتــاذة تهاني جاسم 
تحقيق  فــي  الفاعلة  المساهمة  عزمها  إلــى 
متقدمة،  أداء  نتائج  الــمــدرســيــة  الــمــؤســســات 
تساعد  متكاملة،  وأساليب  وسائل  باستخدام 
عــلــى تــخــريــج جــيــل جـــديـــد مــلــم بــالــمــهــارات 
الحديثة المطلوبة، مع رفع كفاءة المعلمين، 
على  قدرته  وتعزيز  اإلداري  العمل  وتحسين 
رفع الجودة، وتعزيز قدرة المدارس البحرينية 

على المنافسة اإلقليمية والدولية.
بني حماد:  إبراهيم  ياسر  األســتــاذ  وقــال 

»تـــشـــّرفـــت بــالــتــكــلــيــف الـــجـــديـــد، وســأســتــفــيــد 
لقراءة  مدرسة،  كمدير  السابقة  خبراتي  من 
سأشرف  التي  المدرسية  والخطط  التجارب 
عليها، والتركيز على مدخالت التعليم الجيد 
ومــخــرجــاتــه، عــبــر جميع مـــحـــاوره )الــطــالــب، 
المعلم، القيادة المدرسية، البيئة المدرسية، 

االختيار  بآلية  مشيدًا  المدرسي(،  المجتمع 
التي تّمت لوظيفة رئيس مدارس، وما اتسمت 
بـــه مـــن وضــــوح وشــفــافــيــة فـــي الــتــنــافــس بين 
القيادات المتأهلة«. وأعربت األستاذة نسيمة 
إبراهيم السعدون عن عزمها على أداء دورها 
الفرق  اقتدار، إلحداث  بكل  الجديد  الحيوي 

والتعليمّية،  الــتــربــويــة  الــســاحــة  فــي  والــتــمــّيــز 
وتــحــقــيــق الــتــطــويــر اإليـــجـــابـــي الـــمـــرجـــّو في 
المدارس.  وقال األستاذ يحيى غلوم رمضان 
ــذا الــتــكــلــيــف الـــجـــديـــد الــــذي  ــهـ ــور بـ ــخـ ــه فـ ــ إنـ
وأوسع  أكبر  دور  أداء  إلى  من خالله  سيسعى 

في دعم المسيرة التعليمية.

أكـــد الــدكــتــور مــــروان عــــواد الــقــائــم بــأعــمــال نائب 
التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة  فــي  الهندسة  كلية  عميد 
ــرح بـــرامـــج كــلــيــة الــهــنــدســة  ــة الــجــامــعــة فـــي طــ ــ أن رؤيـ
البريطانية  بــانــك  ســـاوث  لــنــدن  مــع جامعة  بــالــتــعــاون 
جاءت متوافقة مع استراتيجية مجلس التعليم العالي 
العلوم،  ــات  دارســ على  التركيز  فــي  العالمي  والــتــوجــه 
باب  أن  إلى  مشيرًا  والرياضيات،  والهندسة،  والتقنية، 
بالدراسة  الراغبين  للطلبة  والتسجيل مفتوح  القبول 
فــي كــلــيــة الــهــنــدســة، فــي الــفــصــل الـــدراســـي األول من 
قد  الكلية  أن  وخــاصــة   ،2023-2022 األكــاديــمــي  الــعــام 
الهندسة  بكالوريوس  في  جديدين  برنامجين  طرحت 
ــالـــوريـــوس الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة  ــكـ الــمــيــكــانــيــكــيــة، وبـ
واإللــكــتــرونــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى تــخــصــصــات الــهــنــدســة 
الجامعة  خرجت  التي  المعمارية  والهندسة  المدنية 

الدفعة األولى من طلبتها هذا العام.
وأوضح الدكتور مروان عواد أن البرامج األكاديمية 
قــدرات جديدة  االختصاصات وخلق  تنويع  إلى  تهدف 
تــلــقــي بــظــالل إيــجــابــيــة عــلــى ســـوق الــعــمــل والــعــمــلــيــة 
للتوجه  الجامعة  تماشيًا مع خطوات  معًا،  التعليمية 
نحو العالمية من خالل التعاون مع جامعات دولية ذات 

ثقل ومكانة، لتطوير الجامعة علميًا وبحثيًا، وخاصة 
الجامعة  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات  سلسلة  ظــل  فــي 
بتصنيفها المتميز على المستوى المحلي واإلقليمي 
والعالمي بالتصنيفات العالمية، إضافة إلى حصولها 
التعليم  لــوكــالــة ضــمــان جـــودة  الــدولــي  على االعــتــمــاد 
برامجها  كــل  واســتــيــفــاء   ،)QAA( البريطانية  الــعــالــي 
والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  لمتطلبات  األكاديمية 

في البحرين.
جميع  أن  إلــى  العميد  نائب  بأعمال  القائم  ونــوه 
الدراسي  الكلية للفصل  الطلبة الذين سيسجلون في 
خصم  نــســبــة  عــلــى  ســيــحــصــلــون   ،2023-2022 األول 
سيتم  كما  األولـــى،  الدراسية  السنة  على   %30 قيمتها 
قبل  بالكلية  سيسجلون  الـــذي  الطلبة  جميع  إعــفــاء 
إلى  شهر أغسطس 2022، من رسوم التسجيل، مشيرًا 
التسهيالت  من  مجموعة  لطلبتها  تقدم  الجامعة  أن 
التي تساعدهم أثناء فترة الدراسة من خالل المرونة 
ــع األقـــســـاط وقــــدرة الــطــالــب عــلــى دفــع  فــي عملية دفـ
خالل  ميسرة  دفعات  مجموعة  على  الدراسية  رسومه 

الفصل الدراسي الواحد.

كلية الهند�سة في العل�م التطبيقية تطرح برنامجين جديدين 

ــور عــبــدالــلــطــيــف بن  ــتـ ــدكـ وصــــل الـ
راشد الزياني وزير الخارجية، إلى عمان 
أمس في زيارة رسمية للمملكة األردنية 
يومين،  تستغرق  الشقيقة  الهاشمية 
يجري خاللها مباحثات تتعلق بتعزيز 
وتنمية العالقات األخوية بين البلدين 
ــا مــحــل  ــايـ ــقـــضـ الــشــقــيــقــيــن وبــــحــــث الـ

االهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
ــان فـــي اســتــقــبــالــه لـــدى وصــولــه  وكــ
أيمن  الــدولــي  علياء  الملكة  مطار  إلــى 
الـــصـــفـــدي نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــر 
وأحمد  المغتربين،  وشــؤون  الخارجية 
يوسف الرويعي سفير مملكة البحرين 
لـــــدى عــــمــــان، ورامــــــــي صــــالــــح وريــــكــــات 
ــدوان ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــيــــة  ــ ــعــ ــ الــ
عميد  البحرين  مملكة  لدى  الهاشمية 
المسؤولين  وكبار  الدبلوماسي،  السلك 
في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 

وزير الخارجية ي�سل اإلى عّمان في زيارة ر�سمية للأردن
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القضية  كانت   ،1948 في  فلسطين  اغتصاب  منذ   {
الفلسطينية وال تزال هي قضية عربية بالمعنى الواقعي 
قــبــل أن ُيـــضـــاف إلــيــهــا عـــنـــوانـــان آخـــــران كــقــضــيــة عــربــيــة 
إسالمية ودولية! بل هي القضية األولــى للعرب، وإن عال 
قامت  الفترة!  هذه  في  الوقت  بعض  عربًيا  ملفّها  الغبار 
مـــن أجــلــهــا حــــروب عــربــيــة / صــهــيــونــيــة أولـــهـــا حـــرب 48، 
ومنذ   !73 67، فحرب  ثــم حــرب  56 على مصر،  ثــم حــرب 
الحاضنة  هــي  الحقيقية  حاضنتها  فــإن  القضية  بـــدأت 
السياسي  المستوى  على  ســواء  وشعبًيا(  )رسمًيا  العربية 
الــثــقــافــي! وال  أو  الــفــكــري  أو  أو االجــتــمــاعــي  أو اإلنــســانــي 
ــدان الــعــرب، شـــيء حــتــى رغـــم تــتــالــي النكبات  يــحــّرك وجــ
العربية في دول عربية أخرى وتراكم الخالفات، أكثر من 
العرب من  أيًضا ما مّر على  الفلسطينية! ورغم  القضية 
على  الصهيوني«  »الكيان  وتأثير  القضية،  هــذه  تداعيات 
كـــوارث استراتيجية  أنــتــج  الـــذي  الــعــربــي،  الــقــومــي  األمـــن 
وسياسية واجتماعية، من حروب وصراعات وفتن! وضعف 
أدّى إلى جرأة أمريكا  الواقعين الفلسطيني والعربي،  في 
والغرب الماسوني على إعادة مشروع )التقسيم والفوضى 
أدى  وما  تــاله،  وما   2011 في  الوطنية(  األنظمة  وإسقاط 
الــعــراق وســوريــا ولبنان  تــداعــيــات خطيرة فــي  إلــى  بـــدوره 
بقيا  األقــصــى  والــمــســجــد  فـــإن فلسطين  ــخ،  ــ ..إلـ والــيــمــن 
الــعــربــي، حتى  الــوجــدان  كــل  فــي  األولـــى  المكانة  يحتاّلن 
العربي«،  »الــخــريــف  بــآثــار  المنكوبة  الشعوب  وجـــدان  فــي 
»الكيان  ليبقى  الصهيونية  المخططات  أضعفتها  والتي 

الصهيوني« قوًيا في محيط عربي متضعضع وضعيف!
ــيـــان الــصــهــيــونــي«  } فــلــســطــيــن وبــســبــب نـــشـــوء »الـــكـ
أبعادها  بكل  العربية  الجغرافيا  على  والدخيل  الغريب 
التاريخية والجيوستراتيجية والثقافية، مرتبطة )ارتباًطا 
وبسبب  العربي.  القومي  باألمن  ودينًيا(  ووجودًيا  عميًقا 
واختراق  العربي«  القومي  »بــاألمــن  القضية  هــذه  ارتــبــاط 
تكن قط  لــم  وقضيتها  فلسطين  فــإن  األمـــن،  لهذا  إيـــران 
قــضــيــة إيـــرانـــيـــة، حــتــى وبــعــد مــجــيء »الـــمـــاللـــي« عــلــى يد 
اإلرهــاب،  وتصدير  العرب،  لتفكيك  جــاؤوا  ألنهم  الغرب!، 
الموالين  ــان«  األوطــ »خــونــة  وصناعة  الطائفية،  والفتنة 
والــمــنــاصــريــن الــعــرب إليــــران! والــســلــعــة األولــــى فــي ذلــك 
الـــــدور اإليـــرانـــي الــخــطــيــر، هـــي ســرقــة الــقــضــيــة مــجــازًيــا 
المقاومة  والتغلغل في صفوف  بها!  اإليرانية  والمتاجرة 
العناصر  وإبــعــاد  والتفكك،  االنــقــســام  لــزرع  الفلسطينية 
ليرتموا  العربي«،  »الحضن  عن  والفصائل  الفلسطينية، 
في  البدائية  الصواريخ  وبعض  الدعم  من  رخيص  بثمن 

»الحضن اإليراني«!
بالمتاجرة بقضية فلسطين،  إيــران  بــدأت  أن  } منذ 
بــــدأ الـــشـــرخ فـــي الــــجــــدار الــفــلــســطــيــنــي يـــــــزداد! وانـــخـــدع 
»الــمــوالــون إليـــران« بالخطاب الــثــوري الــزائــف و»الــحــروب 
الصهيوني!  والــكــيــان  أمــريــكــا  ضــّد  واإلنــشــائــيــة«  اللفظية 
ورغـــم مـــرور أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود عــلــى تــلــك الــمــتــاجــرة، 

لـــم تــقــم حــــرب واحـــــدة بــيــن الــكــيــان وإيـــــــران! وبــقــي »يـــوم 
في  ذاتها،  الخطابات  الجترار  مناسبة  اإليــرانــي  القدس« 
الــتــبــادل التجاري  ظــل مــا كشفته »الــوثــائــق الــســّريــة« عــن 
واالقتصادي واإلعالمي، وقبله فضيحة »إيرانجيت« أثناء 
الحرب العراقية اإليرانية، ونقول حتى في اإلعالم، حيث 
عبر  تبث  طائفية(  إيــرانــيــة  )قــنــوات  عــن  التقارير  كشفت 
األقمار الصناعية وفي األرض الفلسطينية أو »إسرائيل«! 
كما تكشف تقارير أخرى عن التحالف السّري الذي يجمع 
و»اإلسرائيلي«، وهدفه تفكيك  بالطرفين األمريكي  إيران 
الــــدول الــعــربــيــة، وبـــث اإلرهــــاب فــيــهــا، والــتــوّســع اإليــرانــي 
وهيمنتها! ونماذج ذلك واضحة في العراق وسوريا ولبنان 
والــيــمــن، وحــتــى بــعــض دول الــخــلــيــج الــعــربــي مـــن خــالل 
من  اإليراني«  الثوري  »للحرس  تابعة  وأذرع  مليشيات  زرع 
مواطنين خليجيين وضعوا األولوية عندهم للوالء إليران 

وليس لشعوبهم وأوطانهم!
لينعكس  العرب،  إضعاف  في  إيــران  تسبّبت  هكذا   {
الطائفية  زرع  وفــي  الفلسطينية!  القضية  على  ضعفهم 
مــن  ــاريـــو  ــنـ ــيـ الـــسـ ذات  وكـــــــــرّرت  ــيــــة«!  ــنــ الــــوطــ ــانــــة  ــيــ و»الــــخــ
في  الفلسطينية  والــقــيــادات  الفصائل  على  »االســتــحــواذ« 
ــزة، وزرعــــت الــتــشــّيــع فــي أوســــاط »الــغــزاويــيــن«! وعمقت  غـ
وبين  وبينهم  ــزة!  وغـ الضفة  بين  الفلسطيني  االنــقــســام 
الدول العربية! وهو ما ترتب عليه من خالفات عربية حين 
إيران(  )محور  من  جــزًءا  الفلسطينية«  »المقاومة  جعلت 
المزيد  المقاومة(! لتخدع  بـ)محور  والذي سمّته خداًعا 
ووجدانًيا(  وفكرًيا  سياسًيا  )خداًعا  العربية  الشعوب  من 

وهي تتاجر بالقضية الفلسطينية!
} إن من يتفاخر بالهيمنة على أربع عواصم عربية، 
ويحتّل »األهواز« العربية، ال يمكن أن تكون قضية التحرير 
اللبناني  )الــذراع  أيًضا  خدع  هكذا  قضيته!  الفلسطينية 
وأمينه العام( المقاومة الفلسطينية والمليشيات العربية، 
على  التسلط  ســاحــة  إيــــران  لتحتّل  دولــهــم  ضـــّد  وألــبــّهــم 
إيران  أن يتوجه )حزب  الــدول! وبدال من  العرب في تلك 
الشعوب  تــألــيــب  إلـــى  تــوّجــه  الــقــدس  لتحرير   / اللبناني 
العربية والدول التي تهيمن إيران عليها، إلى التمرّد أيًضا 
إيران  وجعل  وتاريخهم،  العربي  وانتمائهم  هويتهم  على 
إلى  اإليراني«  »المشروع  ليصل  الوضع  تفاقم  بل  المالذ! 
وبخطاب  الصفوي«  بـ»التشيع  العربي«  »التشيّع  استبدال 
بين  والفرقة  الفتن  بــّث  ســوى  يفعل  لم  )عقدي طائفي( 

العرب ودينهم أو إسالمهم المعتدل والحقيقي! 
ورغـــم كــل هــذا الــضــبــاب والــمــكــر اإليـــرانـــي، والحديث 
الــعــرب«  يــوًمــا مــا سيصحو كــل »الشيعة  يــطــول فــيــه! فــإن 
الـــمـــخـــدوعـــون عــلــى حقيقة  الــفــلــســطــيــنــيــون  وســيــصــحــو 
صادمة، وهي أن إيران هي الوجه اآلخر للكيان الصهيوني!

ــا »الــوظــيــفــي« هــو إضــعــاف الــعــرب وإضــعــاف  وأن دورهـ
القضية الفلسطينية، وليس الدفاع عنها! ودورها ال يقل 

خطورة عن دور الكيان الصهيوني!

فل�ضطين ق�ضيتها عربية
  واإيران تتاجر بها!

فوزية رشيد

ــا  ُأًمّ أو  أًبــا  أن تكون  الــذي يعنيه  ما 
ألطـــفـــال فـــي مــواجــهــة عــنــف االحــتــالل 
اآلبــاء  جميع  أن  صحيٌح  االستيطاني؟ 
فـــي سعيهم  الــعــالــم مــتــشــابــهــون  ــول  حــ
أذى،  أي  من  أطفالهم  لحماية  الــدؤوب 
ويـــحـــوطـــونـــهـــم بـــكـــل اإلمــــكــــانــــات الــتــي 
ولكن  ونــمــوهــم.  تربيتهم  عــلــى  تــســاعــد 
ُيحرم اآلباء، الذين يعيشون في مجتمع 
ــــالل اســتــيــطــانــي  ــتـ ــ يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه احـ
كاالحتالل اإلسرائيلي، من قدرتهم على 

حماية أطفالهم في كثير من األحيان.
وفــــي خــضــم مـــمـــارســـات إســرائــيــلــيــة 
وحـــشـــيـــة لـــالســـتـــيـــالء عـــلـــى األراضــــــــي 
الفلسطينيين،  واعتقال  الفلسطينية، 
مـــن صفتهم  وتـــجـــريـــدهـــم،  وتــعــذيــبــهــم 
)وبخاصة  الــوالــدان  يضطر  اإلنسانية، 
مهمة  أن  حــقــيــقــيــة  إلدراك  ــهــــات(  األمــ
األبــــوة واألمـــومـــة فــي تــربــيــة أبــنــائــهــم ال 
الفلسطينيين  كفاح  عن  فصلها  يمكن 
الواسع للدفاع عن أراضيهم وعائالتهم 

ومجتمعاتهم.
شعبية،  جماعية  مــبــادرات  وبفضل 
ومقاطعة  الــعــمــالــيــة،  اإلضـــرابـــات  مــثــل 
البضائع اإلسرائيلية، وحشد الجماهير 
في الشوارع، وصواًل إلى القمة في مراكز 
والناشطات  األكــاديــمــيــات  مثل  قــيــاديــة، 
في الفصول الدراسية، نجد أن األمهات 
ــن صــفــوفــهــن  ــمـ ـ ــظِّ ــنـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات ُيـ
ــز  ــواجـ ــتــــجــــاوز حـ بـــطـــريـــقـــة إبــــداعــــيــــة لــ
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي االســتــيــطــانــي  ــشــ ــمــ الــ

العنصري المتعصب للجنس.
ــنــــال الـــتـــمـــيـــمـــي، الــكــاتــبــة  تـــــــروي مــ
ــذا الـــمـــقـــال، قـــائـــلـــًة:  ــ الـــمـــشـــاركـــة فــــي هـ
عن  ومــدافــعــة  فلسطينية  ــــا  أّمً بصفتي 
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة  حـــقـــوق اإلنــــســــان فـ
المحتلة، تعرضُت لالعتقال ثالث مرات 

على يد جنود إسرائيليين.
الــتــي اعتقلُت  الــمــرة األولــــى  كــانــت 
فيها في يناير 2010، عندما كنُت أشارك 
في مسيرة احتجاجية في قريتي، والمرة 
سجن  أمـــام   2017 ديسمبر  فــي  الثانية 
كنُت  بينما  الغربية،  الضفة  فــي  ُعــوفــر 
أطــالــب بــإطــالق ســــراح ابــنــة أخـــي عهد 
التميمي من السجون اإلسرائيلية. أما 
اعتقالي الثالث فكان في اليوم العالمي 
داهـــم جنود  عــنــدمــا  عـــام 2016،  لــلــمــرأة 
إســرائــيــلــيــون مــنــزلــي فــي تــمــام الــســاعــة 
بالتحريض  واتهموني  صباًحا،  الثالثة 
وسائل  على  اإلسرائيلي  االحتالل  ضد 

التواصل االجتماعي.
بــشــق  ــوُت  ــ ــــجـ َنـ  ،2015 ــل  ــريــ أبــ وفـــــي 
ــذهــا  األنـــفـــس مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال نــفَّ
قناص إسرائيلي، وتلقيُت رسالة تهديد 
ــتـــر« فـــي ذلــــك الــيــوم  عــلــى مــنــصــة »تـــويـ
مفادها أن دمائي سُتسفك في الشوارع. 
وبعد ذلك، وأثناء مشاركتي في مسيرة 
احــتــجــاجــيــة فــي قــريــتــي، أطــلــق قناص 
إسرائيلي النار عليَّ وأصابني في ساقي.

وُتــضــيــف مــنــال: لــكــن الــرعــب الــذي 
ــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات يـــبـــدو  ــ عـــايـــشـــتـــه فـ
ضــئــيــاًل مــقــارنــًة بــالــلــحــظــة الــتــي رأيـــُت 
باألغالل  مكباًل  ابني  ووالدتي  أنا  فيها 
وهي  إسرائيلية،  عسكرية  محكمة  فــي 
ن  محكمة ضمن النظام القانوني المكوَّ
الفصل  لــنــظــام  والــتــابــع  مستويين  مــن 
يعاني منه  الذي  اإلسرائيلي  العنصري 
الفلسطينيون. ولم يتمكن فلذة كبدي، 
الذي كان مكسوًرا ومصاًبا بكدمات بعد 
25 يـــوًمـــا مـــن االســـتـــجـــواب والــتــعــذيــب، 

حتى من التعرف إلى جدته.
وأخبرني ابني أن أساليب التعذيب 
اإلسرائيلي  األمـــن  جــهــاز  مارسها  الــتــي 
أنا  باغتصابي  تهديده  تضمنت  بحقه 
م البيانات الذي تريدها  والدته إذا لم ُيقدِّ
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة. وتــعــرض ابني 
وابــن أخــي وليد العــتــداٍء عنيٍف  أسامة 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي  عــلــى يـــد قــــوات االحـ
بالذخيرة الحية التي اخترقت أرجلهما 
الذي  القصير  الوقت  خــالل  وأذرعــهــمــا، 

استغرقته كتابة هذه المقالة.
عــمــرهــمــا  أن  مـــــن  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 
كــوكــب األرض، لكن  عــلــى  لــيــس طــويــاًل 
أســـامـــة وولــــيــــًدا وعــــديــــًدا مـــن الــشــبــاب 
ونــجــوا  شــهــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين، 
مـــن آلــــة الــعــنــف اإلســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي ال 
تـــرحـــم، لـــم يــهــنــئــوا بــمــرحــلــة شــبــابــهــم 
ومــرحــهــا. وهــــذا الــعــنــف الــــذي تــمــارســه 
ــل يــعــمــل مـــن خــــالل قــوانــيــنــهــا  ــيـ ــرائـ إسـ
عن  الهيكلية  العنصرية  على  ويحافظ 
لألراضي  العسكري  االستيطان  طريق 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ونادًرا ما نرى الحكومات الغربية تطعن 
العنيفة،  الممارسات  »قانونية« هذه  في 

بل إنها كثيًرا ما ُتساعد عليها.
توفر حماية خارجية  عــدم  في ظل 
ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات،  ــ ــهــ ــ ألطـــــفـــــال األمــ
وبالتأكيد ألنهن ال ينتظرن حماية من 
وفي ظل  بايدن،  األمريكي جو  الرئيس 

من  ترتكبه  عما  إسرائيل  مساءلة  عــدم 
ــــؤالء األمـــهـــات أن  ــان عــلــى هـ جـــرائـــم، كــ
أي  بـــال  عــلــى  تخطر  ال  بــرامــج  يبتكرن 

أب وأم.
ــات الــفــلــســطــيــنــيــات  ــ ــهـ ــ وبـــــــدأت األمـ
من  بــمــســاعــدة  عــمــل،  ورش  تنظيم  فــي 
معتقلين سياسيين سابقين، ومحامين، 
وأخصائيين نفسيين، تهدف إلى تعليم 
ــال، الــذيــن ال تــتــجــاوز أعــمــارهــم  ــفـ األطـ
أمــام جميع  الصمود  كيفية  10 سنوات، 
ــل اإليــــــــــذاء الـــنـــفـــســـي، والـــعـــنـــف  ــ ــائـ ــ وسـ
الجسدي التي تمارسها قوات االحتالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي خــــالل فـــتـــرات االعــتــقــال 

واالستجواب واالحتجاز.
الــعــمــل  تــنــظــيــم ورش  فــكــرة  وكـــانـــت 
تلك مبادرة أطلقتها عائالت قرية النبي 
الــواقــعــة  قـــرى فلسطين  إحـــدى  صــالــح، 
قرب مدينة رام اهلل، ابتداًء من عام 2013 
بــــدأ الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي في  بــعــد أن 
العتقال  مقصودة  عدائية  حمالت  شنِّ 
األطفال في قرية النبي صالح، بوصفها 
شــكــاًل مـــن أشـــكـــال الــعــقــاب الــجــمــاعــي، 
ووســـيـــلـــة إلشــــعــــار الـــكـــبـــار بـــالـــذنـــب مــن 
الخوف في نفوس  وبــث  خــالل الضغط 
ر لإلدالء بمعلومات. وورش العمل  الُقصَّ
 The«  - »الـــحـــوار  بــبــرنــامــج  تــلــك شبيهة 
الــســود  ــاء  اآلبــ فــيــه  الـــذي يضطر   »Talk
فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــتــحــدث 
مع  التعامل  كيفية  بشأن  أطفالهم  مع 
بالعنصرية  ــهــم  الــمــتَّ الــقــانــون  تــطــبــيــق 
منهجية  بــطــريــقــة  يستهدفهم  والــــذي 

وعنيفة مقصودة.
لــلــعــنــف اإلســرائــيــلــي،  الــتــعــرض  إن 
الذي ترعاه الدولة، يتسبب في اإلصابة 
ــادة. ويــتــعــرض  ــ بــاضــطــرابــات نــفــســيــة حـ
أمــورهــم  ــاء  ــيـ وأولـ فلسطينيون  أطــفــال 
ما  بــســبــب  الــنــفــســي  األذى  ــن  مـ لــكــثــيــر 
في  وتــمــزقــات  كبير  فــقــدان  مــن  يعانونه 
حــيــاتــهــم، ويــعــانــون غــالــًبــا مـــن أعـــراض 

اضطراب ما بعد الصدمة.

المعاناة  وطـــأة  تخفيف  أجــل  ومــن 
اآلبــاء  تــعــاون  أطــفــالــهــم،  على  النفسية 
استشاريين  مــع  صالح  النبي  قرية  فــي 
ــة مـــــن الــمــعــهــد  ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــلــــصــــدمــــات الـ لــ
الــفــلــســطــيــنــي لــلــطــفــولــة فــــي جــامــعــة 
الــنــجــاح ومــركــز عـــالج وتــأهــيــل ضحايا 
الصدمات  مستشارو  ويعمل  التعذيب. 
الــنــفــســيــة جــاهــديــن مــن أجـــل مــســاعــدة 
األطــــفــــال، الـــذيـــن يــعــانــون مـــن درجــــات 
ــق، مــن  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ مـــرتـــفـــعـــة مـــــن الــــتــــوتــــر والـ
خـــالل اســتــيــعــاب تــجــاربــهــم وتــزويــدهــم 
التوتر  عــلــى  الــســيــطــرة  بإستراتيجيات 
ــذي يــمــارســه  ــ لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــعـــنـــف الــ
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي ضـــدهـــم وضــد  االحــ

عائالتهم.
الفيديو،  تكنولوجيا  انــتــشــار  ومـــع 
تتضمن جهود اآلباء لمساعدة أطفالهم 
تدريبهم على كيفية استخدام كاميرات 
هواتفهم المحمولة لتوثيق الممارسات 
الفظيعة التي ترتكبها الدولة العنصرية 
وسياسات الفصل العنصري في الضفة 
الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة. وكــانــت جــنــة جهاد 
)ابنة شقيق منال التميمي(، الصحافية 
ة، تستخدم  الفلسطينية المراهقة الفذَّ
الجيش  ممارسات  لبث  وسيلًة  هاتفها 
بحق  والــمــمــيــتــة  القمعية  اإلســرائــيــلــي 

الفلسطينيين.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، كــانــت مقاطع 
ــي تــلــتــقــطــهــا كـــامـــيـــرات  ــتــ الـــفـــيـــديـــو الــ
لتصوير  ُتستخدم  المحمولة  الهواتف 
الوحشية  األمريكية  الشرطة  ممارسات 
ــن، ســجــلــت  ــيــ ــامــ ــود: قـــبـــل عــ ــ ــســ ــ ضـــــد الــ
ــزر بــكــامــيــرا  ــ ــرايـ ــ ــــال فـ ــيـ ــ ــة دارنـ ــقـ ــراهـ ــمـ الـ
المؤلمة من  اللحظات األخيرة  هاتفها 
حــيــاة جـــورج فــلــويــد. ومــن دون شجاعة 
األطـــفـــال، مــثــل جــنــة ودارنـــيـــال، اللتين 
مــواقــف  فــي  الــفــيــديــوهــات  هـــذه  لتا  سجَّ
خطرة، لم يكن بمقدور شعوب العالم أن 
تكتشف كيف ُيدمر االحتالل العسكري 
حياة الماليين من الفلسطينيين، وكيف 
في  للملونين  اليومية  الحياة  تتعرض 
الواليات المتحدة للتخريب والتعطيل.

ــذه الـــمـــقـــاطـــع،  ــ ــر هــ ــويـ وبــــــــدون تـــصـ
لن  أو  بــبــســاطــة  الـــحـــاالت  هـــذه  تختفي 
وفي  المناسبة.  بالطريقة  أبــًدا  ُتسجل 
حين أن بعض مــبــادئ األبـــوة واألمــومــة 
الــحــقــيــقــة  فــــــإن  ــمــــي،  ــالــ عــ ــع  ــابــ طــ ذات 
المأساوية تتمثل في أن هناك مستًوى 
واآلبـــاء  الفلسطينيين  اآلبـــاء  مــن  آخــر 
من ذوي البشرة الملونة الذين يعيشون 
في الواليات المتحدة يعملون بجد من 
أجل القضاء على األنظمة االستيطانية 

وسيادة الِعرق األبيض.

كلية  في  أســتــاذة  ناصر،  ســوزان   {
»مورين فالي« بشيكاجو، ومنال التميمي، 
لجنة  إدارة  مجلس  فــي  سابقة  عــضــوة 

تنسيق النضال الشعبي الفلسطيني.

ــا، عــنــدمــا أقــر  ــ ــاًم قــبــل عــشــريــن عــ
ــون مــاكــيــن  ــانــ ــروع قــ ــشــ ــونـــجـــرس مــ ــكـ الـ
- فــيــنــجــولــد الــمــدعــوم مـــن الــحــزبــيــن 
ــالح تــمــويــل الــحــمــالت  بــشــأن آلــيــة إصــ
كانوا  بما  كثيرون  احتفل  االنتخابية، 
يــأمــلــون أن يــكــون حــقــبــة جـــديـــدة في 
تــم وضــع حــدود  األمــريــكــيــة.  السياسة 
الخاصة  وتــلــك  الــفــرديــة  للمساهمات 
بمقتضى  الــســيــاســي.  الــعــمــل  بــلــجــان 
ذلــــك الـــقـــانـــون، أصـــبـــح يــتــعــيــن إبـــالغ 
بجميع  الفيدرالية  االنتخابات  لجنة 
المساهمات في االنتخابات الفيدرالية 

وإتاحتها للتدقيق العام.
لدافعي  صندوق  أيًضا  هناك  كــان 
الضرائب تم إنشاؤه من شأنه أن يسمح 
لمرشحي الرئاسة، إذا رغبوا في ذلك، 
للمساهمات  مضاهية  أمـــوال  بتأمين 
إذا  لحمالتهم،  األدنـــى  المستوى  ذات 

قبلوا حًدا إلنفاقهم اإلجمالي.
ــو أن األمــــــوال  كـــنـــا نـــخـــشـــاه هــ ــا  مــ
الطائلة سوف تجد في نهاية المطاف 
ــيـــن -  ــاكـ طـــريـــقـــة لـــتـــخـــريـــب قــــانــــون مـ
ــرى في  ــ ــرة أخـ فــيــنــجــولــد والــتــســبــب مــ
تــقــويــض الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. بعد 
في  العليا  المحكمة  حــكــم  خــلــص  أن 
قضية »مواطنون متحدة« إلى أن المال 
كـــان شــكــاًل مــن أشــكــال حــريــة التعبير 
استخدامه  تقييد  يمكن  ال  وبالتالي 
ــاب مـــجـــدًدا  ــبــ ــة، ُفـــتـــح الــ ــيـــاسـ ــي الـــسـ فــ

لإلساءة المالية للعملية االنتخابية.
تبع ذلك »نفقات مستقلة ضخمة« 
مــن الــيــســار والــيــمــيــن عــلــى حــد ســـواء، 
من قبل الشركات وجماعات المصالح 
الـــتـــي تـــدعـــم الــحــمــالت أو تــعــارضــهــا. 
أنفقت المجموعات التي تمثل البنوك 
وشركات األدوية الكبرى وحقوق المرأة 
وغيرها  المسلحة  الضغط  وجماعات 

الماليين لتعزيز مصالحها.
اعتبرت تلك األموال التي ضخوها 
ــات األمـــــــوال  ــقــ ــفــ »نــ ــمــــالت -  الــــحــ ــي  ــ فـ
المظلمة« - اعتبرت خاصة وبالتالي ال 
تخضع لتقارير FEC أو اإلفصاح العام.

ــاريـــخ طــويــل  لــمــؤيــدي إســـرائـــيـــل تـ
أو  لدعم  كبيرة  مساهمات  تجميع  في 
معارضة المرشحين. قبل إقرار قانون 
هناك  كــان  وبــعــده،  فينجولد   - ماكين 

عـــشـــرات مـــن لــجــان الــعــمــل الــســيــاســي 
تجمع  كانت  والتي  إلسرائيل  المؤيدة 
بــشــكــل روتــيــنــي الــتــبــرعــات مـــن لــجــان 
األفـــراد،  والمانحين  السياسي  العمل 
وتجمع ماليين الدوالرات في كل دورة 
تكتيكاتهم  كــانــت  مــا  بــقــدر  انتخابية. 
اإلبـــالغ عــن األمـــوال  تــم  مخيفة، فقد 
التي جمعوها على النحو الواجب إلى 

FEC وكانت متاحة للجمهور.
اخـــــتـــــلـــــف األمــــــــــــر هــــــــــذا الــــــعــــــام. 
إســــرائــــيــــل  ــقــــد  ــفــ تــ أن  مــــــن  فـــــخـــــوًفـــــا 
وخاصة  الديمقراطيين،  بين  الــدعــم 
الــديــمــقــراطــيــيــن الــتــقــدمــيــيــن، طـــورت 
ــد  ــؤيــ ــمــ ــتــــمــــع الــ عــــنــــاصــــر مــــــن الــــمــــجــ
إلســـرائـــيـــل عـــــدًدا مـــن كــيــانــات »الــمــال 
الــمــظــلــم« بـــهـــدف صـــريـــح هـــو هــزيــمــة 
لو  حتى  التقدميين«  »الديمقراطيين 
بصراحة  التقدميون  هـــؤالء  يعبر  لــم 
أو  إلســرائــيــل  المنتقدة  مواقفهم  عــن 

السياسات اإلسرائيلية.
الكثير  أن  لالهتمام،  المثير  ومــن 
من نفقاتهم لم تكن لدعم المرشحين، 
الذين  أولــئــك  ولــكــن هــي موجهة ضــد 
يعارضونهم كما أن الحمالت اإلعالنية 
الــمــكــلــفــة والــضــخــمــة الــتــي أطــلــقــوهــا 
لـــم تــركــز عــلــى إســـرائـــيـــل. لــقــد كــرســوا 
المرشحين  سمعة  لتمريغ  جــهــودهــم 
الــتــقــدمــيــيــن الـــذيـــن يـــريـــدون رؤيــتــهــم 

مهزومين.

إنــفــاق ماليين  الــعــام  لقد تــم هــذا 
الرامية  المساعي  إطــار  الـــدوالرات في 
إلى تمريغ وتشويه وهزيمة المرشحين 
كارولينا  ونورث  وبنسلفانيا  أوهايو  في 
ميشيغان  واآلن  ومــاريــالنــد  وتــكــســاس 

وميسوري.
الفاحشة  المبالغ  من  الرغم  على 
الـــتـــي تـــم إنــفــاقــهــا، فــقــد اســتــمــر هــذا 
أسابيع  حتى  إنـــذار  سابق  دون  الجهد 
عضوة  تعرضت  عندما  مــضــت،  قليلة 
ــة فــــي الـــكـــونـــجـــرس عــــن واليــــة  ــقـ ــابـ سـ
ــاريـــالنـــد تــرشــحــت ســعــيــا الســتــعــادة  مـ
إلـــى حــمــلــة إعــالنــيــة سلبية  مــقــعــدهــا 
إلــى  ســعــت  دوالر   6000.000 بــقــيــمــة 
تشويه سمعة سنوات خدمتها العامة.

كما كــان الــحــال فــي عــدد مــن هذه 
التي  األمــوال  حجم  تجاوز  السباقات، 
أنــفــقــتــهــا هــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــمــوالــيــة 
ــيــــل الـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي جــمــعــتــهــا  إلســــرائــ
أو   / و  تعارضها  كانت  التي  الحمالت 

تدعمها.
ــدد قــلــيــل مــن الــمــراســلــيــن  نــجــح عـ
االستقصائيين في الكشف عن مصادر 
بــعــض األمــــــوال، ويـــأتـــي مــعــظــمــهــا من 
شركات  من   - المليارديرات  من  حفنة 
الطاقة، وشركات االستثمار، وصناعات 
ــور.  ــتــــطــ ــة الــ ــقــ ــائــ ــفــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
كـــذلـــك وجــــد الــعــديــد مـــن الــمــانــحــيــن 
الــجــمــهــوريــيــن طــريــقــة لـــدفـــع أجــنــدة 
المساعدة  مؤيدة إلسرائيل من خالل 
في هزيمة الديمقراطيين التقدميين.

شهدت االنتخابات التمهيدية التي 
جــرت فــي األســبــوع الماضي أربــعــا من 
هذه المسابقات، ثالثة منها في والية 
ميتشجان وواحدة في والية ميسوري. 
في والية ميشيغان تم استهداف شاغل 
الوظيفة األمريكية الفلسطينية بأكثر 

من 2،000،000 دوالر.
لقد استهدف شاغل المنصب، وهو 
أمــريــكــي يــهــودي، وابـــاًل مــن اإلعــالنــات 
السلبية التي تم تمويلها بما يزيد عن 
4.3 ماليين - على الرغم من أنه مؤيد 
إلســـرائـــيـــل، يــبــدو أنـــه لـــم يــكــن مــؤيــًدا 
إلســـرائـــيـــل بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. كــذلــك 
ــــل هــنــدي  ــه كــــل أمـــيـــركـــي مــــن أصـ ــ واجــ
يترشح لمقعد مفتوح نفقات تجاوزت 

4.2 ماليين دوالر.
واجهت عضوة  واليــة ميسوري  في 
الكونغرس األمريكية من أصل أفريقي، 
الوطنية  الـــصـــدارة  إلـــى  الــتــي صــعــدت 
خـــالل احــتــجــاجــات الــعــدالــة الــعــرقــيــة 
فـــــي فــــيــــرجــــســــون بـــــواليـــــة مــــيــــســــوري، 
إزاحـــــة  ــن  مــ  2020 عـــــام  ــي  فــ وتــمــكــنــت 
عــضــو الــكــونــغــرس الــمــؤيــد إلســرائــيــل 
الــــدوالرات  طــويــلــة، ماليين  فــتــرة  منذ 
مـــن اإلعـــالنـــات الــســلــبــيــة، الــتــي سعى 
خدمتها  سمعة  تشويه  إلــى  أصحابها 

لمنطقتها.
  عندما تم جدولة النتائج ُهزمت 
ــي ثـــــالث مــن  »األمـــــــــوال الـــمـــظـــلـــمـــة« فــ
هـــذه الــمــســابــقــات. لــقــد نــجــحــوا فقط 
الــيــهــودي شاغل  فــي هزيمة األمــريــكــي 
ما يمكن  الوظيفة في ميشيغان. هذا 

أن يفعله »المال المظلم«.
أنفقت  حتى اآلن، وفي عام 2022، 
الموالية  ــود«  األســ »الــمــال  مجموعات 
ما  السياسي  العمل  ولجان  إلسرائيل 
مــلــيــون دوالر مــع سجل  يــزيــد عــن 30 
ــن الــمــكــاســب والــخــســائــر،  مــخــتــلــط مـ
لكن الخاسرين الحقيقيين يتجاوزون 
الذين  أولــئــك   - أنفسهم  المرشحين 
ــزون الــــذيــــن تــشــوهــت  ــائــ ــفــ خــــســــروا والــ
سمعتهم. ما هو على المحك هو نزاهة 
وانفتاح انتخاباتنا والعملية السياسية 
أن تشوهها مبالغ مفرطة  يمكن  التي 

من »األموال السوداء«.
نــتــيــجــة  تـــــذهـــــب  أن  يـــنـــبـــغـــي  ال 
إلى  ديمقراطي  نظام  في  االنتخابات 
الــعــطــاءات األعــلــى، وأن يتم  أصــحــاب 
إنـــفـــاق مــبــالــغ غــيــر مــــحــــدودة مــجــاًنــا 
ــا.  ــارًضــ ــعــ لـــتـــدمـــيـــر شـــخـــص يـــعـــتـــبـــر مــ
مناقشة  على  المرشحين  قــدرة  تعتبر 
القضايا الحاسمة بكل حرية وأريحية 
معرضة للخطر، وعلى نفس القدر من 
األهمية، دون خوف من إنهاء حياتهم 
الــمــهــنــيــة الــســيــاســيــة مـــن قــبــل حفنة 
الضخمة  األمــوال  ذوي  المانحين  من 
والــمــســتــعــديــن لــتــدمــيــر ســمــعــتــهــم إذا 

تجرأوا على التحدث عالنية.

} رئيس المعهد العربي األمريكي
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فـــي تــقــديــري هــنــاك نـــوعـــان من 
أي  والــصــنــاعــيــة  الطبيعية  الــظــواهــر 
الــتــي مـــن ُصــنــع أيـــديـــنـــا، فـــــاألول هو 
الــظــواهــر الــمــحــســوســة والــتــي يمكن 
الخمس،  بــحــواســنــا  مــعــرفــة وجـــودهـــا 
والتعرف  أمــامــنــا  مشاهدتها  فيمكن 
أنعم  بما  أو  بأعيننا،  تفاصيلها  على 
ــرى،  ــــدرات ذاتـــيـــة أخـ اهلل عــلــيــنــا مـــن قـ
وفـــي الــمــقــابــل هــنــاك الــظــواهــر التي 
إال  بيننا  وجـــودهـــا  إثــبــات  يمكننا  ال 
ــدات  ــعـ ــمـ بـــاالســـتـــعـــانـــة بــــاألجــــهــــزة والـ
ــة والـــــــدراســـــــات الــمــخــبــريــة  ــثـ الـــحـــديـ
لنا  وتــقــدم  تكتشف  التي  والميدانية 

جميع التفاصيل المتعلقة بها.
أن  أستطيع  الــتــي  األمــثــلــة  ومـــن 
الصناعية  الظواهر  عن  لكم  أضربها 
التي  المحسوسة  وغير  المرئية  غير 
نـــشـــأت بــســبــب أنــشــطــتــنــا وبــرامــجــنــا 
الــتــنــمــويــة، والـــتـــي ُتــعــد مـــن األمــثــلــة 
ــات  ــ ــافـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــتــــجــــدة ومـــــــــن االكـ
الحديثة جدًا، هي مصير المخلفات 

الــبــالســتــيــكــيــة بــعــد دخــولــهــا فـــي بــيــئــتــنــا، وبــالــتــحــديــد في 
المسطحات المائية، ودورها في نقل الكائنات الدقيقة من 
التصاقها  خــالل  من  أنواعها  بكل  والجراثيم  الميكروبات 
المخلفات  وتحول سطح هذه  وامتصاصها على سطحها، 
مع الوقت إلى بيئة ومستعمرة صالحة وجذابة جدًا لتكاثر 
ونمو هذا الكائنات المجهرية على ظهرها، ثم انتقالها إلى 
بيئاٍت أخرى وإلى مسافات بعيدة جدًا عن مصدرها، وربما 
إلى أجسام الكائنات الفطرية الحيوانية، وأخيرًا إلى جسم 

اإلنسان مع مرور الزمن. 
وأكــثــرهــا  البالستيكية  المخلفات  ــواع  أنــ أخــطــر  ومـــن 
تـــهـــديـــدًا لــصــحــة الــكــائــنــات الــحــيــة وســـالمـــة اإلنـــســـان هي 
يمكن  ال  التي  الحجم  الصغيرة  البالستيكية  الجسيمات 
بالعين المجردة،  ُيرى  أن نتحسسها بحواسنا، فبعضها ال 
وهي  حجمًا  األصــغــر  أو  الميكروبالستيك،  عليها  وُيطلق 
النانوبالستيك. وهذه الجسيمات البالستيكية الدقيقة هي 
التي تحولت اآلن إلى ظاهرة غير مرئية خطيرة، وأصبحت 
وســيــلــة وبــيــئــة خــصــبــة لــتــكــاثــر الــبــكــتــيــريــا، والــفــيــروســات، 
والطفيليات، وتحولت إلى آلة أو سفينة تتحرك عليها هذه 
الكائنات المسببة لألمراض، فتنتقل معها من منطقة إلى 

أخرى، ومن كائن حي إلى كائٍن حي آخر. 
ــرُب لــكــم هــذه  ــ ــ ولــكــي ُأبـــســـط لــكــم هــــذه الـــظـــاهـــرة، وُأقـ
الــصــورة الــحــيــة الــتــي تــحــدث فــي بيئتنا، وُأبــيــن لــكــم هــذا 
المشهد الواقعي غير المرئي، أَْنقلكم من عالم »الميكرو«، 
الكبير  العالم  أو  »الــمــاكــرو«،  عالم  إلــى  الصغير،  العالم  أو 
جــدًا  بسيطة  بتجربة  فــُقــم  للجميع.  والــمــشــهــود  الــمــرئــي 
أو قطعة  نــبــات،  ورقـــة عريضة ألي  أخــذ  وهــي  فــي منزلك، 
أو  الــورقــة  هــذه  ضــع  ثــم  الحجم،  كبيرة  رقيقة  بالستيكية 
حوض  فــي  تطفو  اجعلها  أو  السباحة،  بــركــة  فــي  القطعة 
مـــاٍء صغير خـــارج البيت، ثــم اتـــرك هــذه الــورقــة لــعــدة أيــام 
ــوم، فــســتــجــد أمـــامـــك جــيــشــًا مـــن الــحــشــرات  وراقــبــهــا كـــل يــ
والكائنات الحية األخرى التي التصقت بالورقة، أو جلست 
بالعين  ومشهود  كبير  ومــثــال  نــمــوذج  فهذا  سطحها.  فــوق 
الدقيقة  للكائنات  بالنسبة  بالفعل  يحصل  لما  المجردة 
تلتصق  أيــضــًا  الــتــي  والــفــيــروســات،  كالبكتيريا  المجهرية 
بأي سطح فوق الماء ولكن دون أن نراها، مثل المخلفات 
وتجعلها  وتستعمرها،  عليها،  فتعيش  الميكروبالستيكية، 
بيئة خصبة لها تنمو عليها، وتتكاثر عليها فترة من الزمن، 
وتعتبرها سفينة بحرية تحملها على بطنها، وتنتقل عليها 

إلى ما يشاء اهلل.
وإثبات  الخفية  الظاهرة  هذه  بدراسة  بــدأوا  والعلماء 
مقال  فهناك  المختلفة.  بيئاتنا  فــي  الــواقــع  فــي  وجــودهــا 
»هــاكــاي«  مجلة  فــي   2022 أغسطس  مــن  األول  فــي  منشور 
)Hakai Magazine( حول تحرك الكائنات المسببة لألمراض 
لإلنسان على أسطح المخلفات البالستيكية الطافية، حيث 
الجراثيم  وجــود  تثبت  التي  الــدراســات  بعض  المقال  م  قــدَّ
والميكروبات على أسطح المخلفات البالستيكية، وقدرتها 
بــعــد ذلـــك عــلــى االنــتــقــال إلـــى بــيــئــات مختلفة ومــســافــات 
 The Science of( جغرافية بعيدة. كما ُنشرت دراسة في مجلة

the Total Environment( تحت عنوان: 
للبالستيك  الــبــكــتــيــري  »االســتــعــمــار 
المنزلي في البيئة الساحلية«، إضافة 
إلى البحث المنشور في مجلة »تلوث 
البيئة« )Environmental Pollution( في 
األول من سبتمبر 2022، حول عالقة 
المسطحات  في  البالستيكي  التلوث 
فوقها،  الــفــيــروســات  بتحرك  المائية 
حيث قامت الدراسة بفصل فيروسات 
مـــعـــديـــة مــــن مـــخـــلـــفـــات بــالســتــيــكــيــة 
استعمرتها هذه الفيروسات، وأطلقت 
ــرة الـــحـــيـــويـــة  ــ ــكـ ــ الــــــدراســــــة عـــلـــيـــهـــا الـ
فهذه   .)plastisphere( البالستيكية 
بيئات  تعد  البالستيكية  المخلفات 
بكتيريا  من  الدقيقة  للكائنات  ثرية 
وفيروسات حيث تنمو وتتكاثر عليها، 
ــات  ــيـــروسـ ــفـ ــون مــجــتــمــع مــــن الـ ــ ــ ــَك ــ ــ وُت
المعدية على سطحها وقد تبقي حية 
لقرابة 3 أيام، مما يعزز النظرية بأن 
المتناهية  البالستيكية  المخلفات 
مــن منطقة  الــفــيــروســات  لتنقل  أداة  تــكــون  قــد  الصغر  فــي 
وإصابتها  ولنموها  البيئة  في  لبقائها  ووسيلة  أخــرى  إلــى 

لإلنسان بالعدوى الفيروسية. 
ــوان: »الــطــفــيــلــيــات  ــنــ كـــذلـــك تـــم نــشــر دراســــــة تــحــت عــ
والــمــيــكــروبــالســتــيــك فـــي مـــيـــاه الــبــحــر وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
ــاة الـــفـــطـــريـــة« فـــي مــجــلــة تــقــاريــر  ــيـ ــان والـــحـ ــســ صــحــة اإلنــ
حيث   ،2022 أبــريــل   26 فــي   )Scientific Reports( علمية 
الميكروبالستيك  بين  الــعــالقــة  غــور  بسبر  الــبــاحــثــون  قــام 
السواحل،  لمياه  الملوثة  المعدية  والكائنات  والجراثيم 
 zoonotic( الطفيليات  مــن  أنـــواع  ثالثة  بين  العالقة  مثل 
protozoan parasites( المسببة لألمراض والتسمم لإلنسان 
بأن  الــدراســة  أثبتت  فقد  بها.  ملوث  محار  استهالك  عند 
هذه المخلفات تلتصق، أو تمتص فوق سطحها الملوثات 
بكتيريا،  أو  طفيليات،  أو  طحالب،  أكانت  ســواء  الحيوية، 
إضافة إلى الملوثات الكيميائية، فتنتقل كل هذه الملوثات 
إلى  تنتقل  وقــد  آخــر،  إلــى  مكان  والكيميائية من  الحيوية 
المطاف،  نهاية  اإلنسان في  وإلى  البحرية  الكائنات  جسم 
الحياة  وبعيدة فتؤثر على  نائية  بيئات  إلى  أو قد تتحرك 
الفطرية هناك. وأخيرًا هناك الدراسة المنشورة في مجلة 
»وجــود  عــنــوان:  تحت   2021 أغسطس  فــي  البيئة«  »أبــحــاث 
والمياه  التربة،  البالستيك في  التنفسية على  الفيروسات 

العذبة، والبيئة البحرية«.
ــى اســتــنــتــاجــات شبه  ــذه األبــــحــــاث تــوصــلــت إلــ ــل هــ وكــ

متطابقة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
البعد  تخطت  البالستيكية  المخلفات  تأثيرات  أواًل: 
للبشر  الصحي  األمــن  وتهديد  الصحي  البعد  إلــى  البيئي 

والحياة الفطرية على حٍد سواء.
أحجامها  بكل  البالستيكية  المخلفات  وجــود  ثانيًا: 
ُتعد بيئة مثالية وخصبة لنمو وتكاثر كل األنواع الحيوية 

النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المجهرية.
ال  التي  الميكروبالستيكية  المخلفات  أسطح  ثالثًا: 
تلتصق  حيوية  مستعمرات  تعتبر  الــمــجــردة  بالعين  تــرى 
عليها الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض المعدية وغير 
الــمــعــديــة لــإلنــســان، مــن فــيــروســات، وبــكــتــيــريــا، وطفيليات 

وغيرها.
تستعمرها  التي  البالستيكية  المخلفات  هــذه  رابــعــًا: 
هي  وإنــمــا  مكانها،  فــي  ثابتة  تبقى  ال  الدقيقة  الــكــائــنــات 
والتي  مجانية  مــواصــالت  تقدم  التي  الحيوية  كالسفينة 
تــتــحــرك بــســرعــة وتــنــتــقــل إلــــى بــيــئــات بــعــيــدة ونــائــيــة عن 
األنشطة البشرية فتهدد سالمة الكائنات الفطرية النادرة 
والمهددة باالنقراض. فمن المعروف أن المادة البالستيكية 
البيئة  فـــي  وثــابــتــة  أنــهــا ســتــظــل مــســتــقــرة  أي  تــتــحــلــل،  ال 
الكائنات  ظهرها  على  فتتراكم  الــزمــن،  مــن  طويلة  فــتــرة 
مستقباًل  يعني  ما  البشرية،  لــألمــراض  المسببة  الدقيقة 
التي  لألوبئة  مــصــدرًا  ستكون  البالستيكية  المخلفات  أن 

ستنزل على البشر.
bncftpw@batelco.com.bh

المخلفات البال�ضتيكية تن�ضر الأمرا�ض لالإن�ضان
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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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الــتــواصــل مع  الــبــشــر بــشــكــل عـــام عــلــى  يعتمد 
بلغة  أو  المنطوقة  باللغة  ســواء  البعض  بعضهم 
الجسد )body language(، التي تشير إلى اإلشارات 
غير اللفظية التي يستخدمها الشخص للتواصل 
الــيــومــي وهـــي تــلــك الــلــغــة الــتــي تــشــمــل الــحــركــات 
ــاءات الــتــي يــقــوم بــهــا الـــفـــرد عــنــد حديثه  ــحــ واإليــ
ما  الــوجــه،  وتعابير  التفاصيل  أدق  إلــى  باإلضافة 
يجعل أي عملية تواصل تتم بين شخصين أو أكثر 
التي  الوجه  بالحركات واإلشــارات وتعبيرات  مليئة 
تخبرنا بالكثير مما يدور في عقل الشخص اآلخر.
وترجع أهمية فهم لغة الجسد إلى فهم كيفية 
التعامل مع اآلخرين والقدرة على إيصال الرسالة 

المرادة إليهم.
ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ ــارئ أن  ــ ــقـ ــ الـ تــــصــــدق عــــزيــــزي  هــــل 
تمثل  والجمل ال  الكلمات  أن  إلى  واألبحاث تشير 
بينما  اآلخــريــن،  مــع  تواصلنا  مــن طــرق  ســوى %7 
التي  وإيماءاتنا  إلى حركاتنا  األكبر  الجزء  يذهب 
تترجم في عقول المتلقين بشكل أسرع وال إرادي.
عليها  المتعارف  الحركات  بعض  وجــود  ورغــم 
فإن لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر، فكل 
جسد يمتلك لغته الخاصة به، وهي ببساطة تمثل 
حالته الحقيقة التي يحاول إخفاءها أو التظاهر 

بعكس ما هو عليه.
ــوة الــشــخــصــيــة  ــ ــة الـــجـــســـد قــ ــغـ ــعـــرف مــــن لـ ــنـ فـ
والــتــصــمــيــم، كــمــا نــتــعــرف عــلــى الــخــائــف وضعيف 
الحقيقة  بعكس  التظاهر  الشخصية ومن يحاول 

وغيرهم. 
وللغة الجسد العديد من األنواع فمنها تعابير 

الوجه، والصوت، ونظرات العين واللمس.
ان  الشخصي  ورأيـــي  يـــدرس،  علم  الجسد  لغة 

العيون ال تكذب... صدقوها. 

لغة الج�سد 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى البحرين التخصصي 
تقدم باقات الوالدة الجديدة ضمن برنامج أمومتي

النساء  أمـــراض  قسم  التخصصي  البحرين  مستشفى  أطلقت 
والوالدة باقات شاملة تتضمن رعاية كاملة للمرأة الحامل والجنين 

،تشمل هذه الباقات بمتابعة بداية الحمل وتنتهي بعد الوالدة.
ــي بـــيـــراجـــو  ــ ــ وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة ســــودهــــا رانـ
استشاري أول أمراض النساء والوالدة ومناظير 

الرحم ان الباقة تشمل اآلتي :
ــتـــشـــارات  الــطــبــيــة الـــدوريـــة مـــع أطــبــاء  االسـ
الـــخـــبـــرة،الـــمـــوجـــات فــوق  الــنــســاء ذوي  أمـــــراض 
الصوتية التي يتم إجراؤها في العيادة ، بما في 

.4D USG / 3D ذلك
اختبارات الدم والبول الروتينية،استشارة اختصاصي 

الــــــوالدة، مــراقــبــة الجنين  الــتــغــذيــة،تــمــاريــن مـــا قــبــل 
في غرفة  الــوالدة  الحمل،  فترة  في   NST بواسطة 

التوليد المجهزة بالكامل.
األطـــــبـــــاء  قــــبــــل  مــــــن  الـــــمـــــراقـــــبـــــة   2/7

ــة مـــريـــحـــة فــــي غــرفــة  ــامــ والـــمـــمـــرضـــات، إقــ
بعد  مــا  متابعة  والــطــفــل،  لــأم  ديلوكس 

الوالدة
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الــكــبــد هــو أكــبــر أعــضــاء الــجــســم، والــعــضــو األســاســي في 
المساعدة على هضم األطعمة وتخزين الطاقة والتعامل مع 
األدوية وإزالة السموم عن الجسم، وهو أعلى أعضاء الجسم 
البعيد هو تراكم  المدى  اكثر ما يرهقه على  ان  نشاطًا، اال 
الدهون، ما مدى خطورة ذلك هذا ما سوف نعرفه في الحوار 
التالي مع الدكتورة فاطمة العلوي استشاري أمراض الجهاز 

الهضمي والكبد بمركز الخليج الطبي والسكر 
ما هو الكبد الدهني وما أسبابه؟

الكبد،  فــي  شحوم  تكدس  يعني  ببساطة  الدهني  الكبد 
معرض  كبده  الشخص  ان  يعني  ال  وحــدهــا  الشحوم  وجــود 
للتلف، ولــكــن بــقــاء الــدهــون فــي الــكــبــد فــتــرة طــويــلــة وعــدم 
عــالجــه فــي مــراحــل مــبــكــرة يـــؤدي الـــى مــضــاعــفــات وامـــراض 

مزمنة في الكبد.
اضطرابات  يعانون من  الدهني  بالكبد  المصابين  اغلب 
اكثر  تكون  التي  االنسولين  مقاومة  مشكلة  او  االيــض  فــي 
السكر  مــرض  مثل  االيــض  مشاكل  جميع  على  يؤثر  عامل 

وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسمنة المفرطة.
األكثر عرضة؟ وهل هو  من هم األشخاص 

مرض وراثي؟
بدهون  االشخاص عرضة لإلصابة  أكثر 
الــكــبــد هـــم االشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــا تـــكـــدس الــــدهــــون فــي  الــســمــنــة وخـــصـــوصـ
الدهني  الــكــبــد  الــخــصــر،  او  الــجــذع  منطقة 
يــمــكــن أن يــصــيــب االشـــخـــاص اصــحــاب الـــوزن 
ان  الحالة يجب  وفي هذه  قليلة  في حــاالت  المعتدل 
نتأكد من عدم وجود اعراض او عوامل لمقاومة اإلنسولين.
المرض ليس وراثيا ويعتمد بصورة اساسية على تغذية 

الشخص ونمط الحياة التي يعيشها.
ما هي عوامل الخطورة؟ 

عوامل الخطر تحدث إذا استمر المريض من غير عالج، 
القدرة  لديه  الذي  اإلنسان  الوحيد في جسم  العضو  الكبد 
وجــود عوامل مضرة،  والتشافي حتى مع  وظائفه  أداء  على 
وتبدأ  الــالرجــعــة،  مرحلة  الــى  الكبد  يصل  فــتــرة  بعد  ولــكــن 
مرحلة االلتهاب بسب تكدس الدهون.  هذه المرحلة تعتبر 
الكبد وتدريجيا  انزيمات  ارتفاع  الى  عامل الخطورة وتؤدي 

الى تليف وتصلب الكبد وحدوث اورام خبيثة في الكبد.
كيف يكون التشخيص؟

تشخيص الــكــبــد الــدهــنــي يــكــون فــقــط بــعــد الــتــأكــد من 
خــلــو الــمــريــض مــن اســبــاب اخــــرى الرتـــفـــاع انــزيــمــات الكبد 
اغلب  الكحول،  وتعاطي  الفيروسية  الكبد  التهابات  واهمها 
احد  االقــل  على  او  االيــض  متالزمة  لديهم  يكون  المرضى 
االمراض التي تسبب اضطراب االيض مثل السكر من النوع 
الثاني، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، السمنة المفرطة 

وغيرها. 
يكون التشخيص عبر اجراء تحاليل الدم واشعة توضح 
الكبد  تشحم  تأكيد  تــم  حــال  وفــي  الكبد  على  دهـــون  وجـــود 
التشخيص  متابعة  نرتب  الصوتية  فــوق  االشعة  طريق  عن 

والتحاليل على حسب حالة المريض. 
لتأكيد  رنين  او  خاصة  اشعة  يحتاجون  المرضى  بعض 
أغلب  في  الــدم  وتحاليل  باألشعة  نكتفي  الكبد،  مــدى ضــرر 
أخــذ عينة من  المرضى يحتاجون  فئة من  ولكن  الــحــاالت، 

الكبد لتصنيف مدى الضرر والحاجة إلى أدوية خاصة.
ماذا عن طرق الوقاية والعالج؟

طرق الوقاية هي نفسها طرق العالج، الكبد الدهني أحد 
أمراض متالزمة األيض والوقاية منها تعتمد على ممارسة 

نمط حياة صحي وبرنامج غذائي صحي.
الدهني،  للكبد  بالتحديد  او عالج  واحد  دواء   ال يوجد 
اهم شيء معالجة باقي امراض متالزمة االيض او مقاومة 
الــســكــري،  داء  معالجة  بمعنى  الــمــريــض،  عــنــد  االنــســولــيــن 
الــدم  وارتــفــاع ضغط  الـــدم،  فــي  الكوليسترول  نسبة  وارتــفــاع 

والتأكد من استجابة المريض لعالج هذه االمراض.
 بالنسبة للكبد بالتحديد اهم عالج هو ممارسة الرياضة 
الــوزن بنسبة %10  نــزول  ان  الــدراســات  اثبتت  الـــوزن.  وتنزيل 
مــمــكــن ان يــحــمــي الــكــبــد مـــن مــضــار الــتــشــحــم حــتــى لـــو لم 
يصل المريض إلى الوزن المثالي. اتباع نمط حياة صحية 
يــعــالــج تشحم  ان  الــمــثــالــي يمكن  ــوزن  الــ والــمــحــافــظــة عــلــى 
الكبد ويقلل من نسبة االلتهاب والتليف في جميع مراحل 
وفئة  خاصة  متابعة  يحتاجون  ال  المرضى  اغلب  الــمــرض، 
ــراف مــخــتــص في  ــ بــســيــطــة فــقــط تــحــتــاج عـــالجـــا تــحــت إشــ

امراض الكبد.

الدكتورة فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«:

الكبد الدهني... 
نمط الحياة ال�صحي اأول خطوات العالج 

حلول زراعة الشعر في مستشفى رويال البحرين
ــال،  ــبــ راجــ ــتــــور اللـــيـــت ب.  الــــدكــ يـــتـــطـــرق 
الشعر،  ــة  وزراعـ التجميل  جــراحــة  استشاري 
إلـــى مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر الــتــي يواجهها 

عملية  متناواًل  عــام  بشكٍل  والنساء  الــرجــال 
زراعة الشعر بشرٍح ُمفصل.

يــعــد الــشــعــر مــن بــيــن الــجــوانــب المميزة 
لمظهرنا العام، فكلما كان شعر الرأس صحًيا 
فإنه يجعلنا نبدو جذابين وأصغر سًنا ويؤثر 
ــًرا إيـــجـــابـــًيـــا عــلــى صـــورتـــنـــا الــذاتــيــة  ــيـ ــأثـ تـ

والطريقة التي نتفاعل بها مع الناس.
ومــــن الــمــمــكــن أن يــعــانــي الــرجــال 
ــــن تــســاقــط  والــــنــــســــاء واألطــــــفــــــال مـ
ــعــــض الـــــرجـــــال الـــذيـــن  ــر، وبــ ــعــ ــشــ الــ
يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــدة يــفــقــدون 
ــذا ما  شــعــرا أكــثــر مـــن غــيــرهــم؛ وهــ
)يشار  الوراثي  الصلع  باسم  يعرف 
الــذكــوري  بــاســم الصلع  أيــًضــا  إلــيــه 
الشعر  تساقط  ويقتصر  النمطي(. 
فـــي الـــنـــســـاء عــلــى الـــجـــزء األمـــامـــي 
واألعـــلـــى مـــع انــتــشــار ضــعــف الــشــعــر، 
ولكن عــادًة ما يتم الحفاظ على خط 

بصيالت الشعر.
ـــة الــشــعــر  ــ ــقـــد تـــطـــور مـــجـــال زراعــ ولـ
ــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  بــســرعــة خــ
التقنيات  تقدم  إلــى  نــظــًرا 

الجراحية.
ــعــد  ــذا الـــمـــقـــال ُي ــ ــ وهـ
مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــتــــقــــديــــم 
ــات صــحــيــحــة  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
حول  وأخالقًيا  علمًيا 

جراحة زراعة الشعر.
مــــــــا الــــمــــقــــصــــود 

بزراعة الشعر؟
زراعـــــــــــة الـــشـــعـــر 
عملية  عـــن  عـــبـــارة 
ــذ بــوصــيــالت  ــ ألخـ
خلف  من  الشعر 
الــــــــــــــــــرأس ومــــــن 
والتي  جانبيها 
ــن تــتــســاقــط  ــ لـ
فــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــع 

التقدم في العمر وتنقلها إلى المنطقة التي 
تساقط منها الشعر؛ وُيصمم الشعر الجديد 

بشكٍل فني خالل مرحلة التخطيط. 
أو على  واحــدة  الجراحة في جلسة  وتتم 
عدة جلسات بحسب مساحة منطقة الصلع 

المراد تغطيتها.
من المرشحون لعملية زراعة الشعر؟

الشعر  زراعـــة  لعملية  المشرحون  أفضل 
هم األفراد الذين يعانون من تساقط الشعر، 
والـــذيـــن لــديــهــم مــا يــكــفــي مــن الــشــعــر خلف 
الـــــرأس وعــلــى جــانــبــيــهــا إلعـــــادة زراعـــتـــه في 

منطقة الصلع.
مـــا الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة فـــي زراعــــة 

الشعر؟
أحدث اإلجــراءات هي استخراج ُبصيالت 
اســتــخــراج  وتــتــضــمــن تقنية  وزرعـــهـــا.  الــشــعــر 
ُبــصــيــالت الــشــعــر اســتــخــدام وخــــزات صغيرة 
بشكٍل  زراعتها  المعاد  الشعر  بصيالت  لعزل 
تظهر  وبالتالي  الجلد  قطع  بــدون  انتقائي 
كندوب صغيرة ُمنقطة، أما طريقة الشريط 
فتزيل شريطا من الجلد من مؤخرة الرأس، 
سُيزرع  الــذي  المكان  تشريح  يتم  ذلك  وبعد 
فيه ذلك الشريط تحت عدسة فائقة التكبير 
ويتم إغالق المنطقة التي ُأزيل منها شريط 

الشعر بندبة غير محسوسة.
ــي جــمــيــع الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــكــن  ــا هــ مــ

زراعتها؟
والشارب،  واللحية،  الــرأس،  فــروة  مناطق 
والحواجب، واألماكن التي تصيبها الحروق / 
الندبات المؤلمة التي تسبب تساقط الشعر.
ما المناطق التي يمكن أخذ الشعر منها؟
والظهر،  والصدر،  واللحية،  الــرأس،  فــروة 

وما شابه ذلك.
ال  الشعر  ُبصيالت  استخراج  عملية  هــل 

تترك أي ندبات؟
جًدا  صغيرة  دائرية  نقاًط  تترك  إنها  ال، 

مغطاة بالشعر المحيط حولها.
هل هذا اإلجراء دائم؟

تأثير  أي  له  ليس  الــمــزروع  الشعر   - نعم 
نتيجة  تـــدوم  وبالتالي  األنــدروجــيــنــات،  على 

العملية.
ما معدل بقاء الشعر المزروع؟

زرعه  ُيعاد  الذي  الشعر  أكثر من 85% من 
ــرأس، وهــــذا يــجــعــل هــذا  ــ يــظــل دائــمــا عــلــى الـ

اإلجراء مجزًيا للغاية.
هل تسبب عملية زراعة الشعر أي ألم؟

يــتــم وضـــع تــخــديــر مــوضــوعــي للشخص 
ــتـــي يـــؤخـــذ مــنــهــا الــشــعــر  عــلــى الــمــنــاطــق الـ
والمناطق التي ُيزرع فيها بمسكنات أو بدون 
مسكنات وبعد ذلك ال يشعر بأي ألم أو إزعاج 

أثناء الجراحة.

الشعر  نــمــو  يستغرقها  الــتــي  الــمــدة  ومـــا 
المزروع وما معدل نموه؟

تــبــدأ عملية الــنــمــو عــــادًة بــعــد حــوالــي 3 
التغطية  تــظــهــر  بينما  ــراء،  ــ اإلجــ مــن  أشــهــر 
النهائية في غضون فترة من 8 إلى 12 شهًرا 
بــعــد اإلجـــــراء. وخــــالل هـــذه الــعــمــلــيــة، يجب 
استخدام البخاخات والمستحضرات لتعزيز 
بقاء الشعر المزروع؛ وبمجرد أن يبدأ الشعر 
النمو مدى  النمو، سيستمر في  المزروع في 

الحياة.
لمزيد مــن االســتــفــســارات واالســتــشــارات، 
للتجميل،  ــال  ــ رويــ بــمــركــز  االتـــصـــال  يـــرجـــى 

مستشفى رويال البحرين. 

الــتــواصــل مع  الــبــشــر بــشــكــل عـــام عــلــى  يعتمد 
بلغة  أو  المنطوقة  باللغة  ســواء  البعض  بعضهم 
الجسد )body language(، التي تشير إلى اإلشارات 
غير اللفظية التي يستخدمها الشخص للتواصل 
الــيــومــي وهـــي تــلــك الــلــغــة الــتــي تــشــمــل الــحــركــات 
ــاءات الــتــي يــقــوم بــهــا الـــفـــرد عــنــد حديثه  ــحــ واإليــ
ما  الــوجــه،  وتعابير  التفاصيل  أدق  إلــى  باإلضافة 
يجعل أي عملية تواصل تتم بين شخصين أو أكثر 
التي  الوجه  بالحركات واإلشــارات وتعبيرات  مليئة 
تخبرنا بالكثير مما يدور في عقل الشخص اآلخر.
وترجع أهمية فهم لغة الجسد إلى فهم كيفية 
التعامل مع اآلخرين والقدرة على إيصال الرسالة 

المرادة إليهم.
ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ ــارئ أن  ــ ــقـ ــ الـ تــــصــــدق عــــزيــــزي  هــــل 
تمثل  والجمل ال  الكلمات  أن  إلى  واألبحاث تشير 
بينما  اآلخــريــن،  مــع  تواصلنا  مــن طــرق  ســوى %7 
التي  وإيماءاتنا  إلى حركاتنا  األكبر  الجزء  يذهب 
تترجم في عقول المتلقين بشكل أسرع وال إرادي.
عليها  المتعارف  الحركات  بعض  وجــود  ورغــم 
فإن لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر، فكل 
جسد يمتلك لغته الخاصة به، وهي ببساطة تمثل 
حالته الحقيقة التي يحاول إخفاءها أو التظاهر 

بعكس ما هو عليه.
ــوة الــشــخــصــيــة  ــ ــة الـــجـــســـد قــ ــغـ ــعـــرف مــــن لـ ــنـ فـ
والــتــصــمــيــم، كــمــا نــتــعــرف عــلــى الــخــائــف وضعيف 
الحقيقة  بعكس  التظاهر  الشخصية ومن يحاول 

وغيرهم. 
وللغة الجسد العديد من األنواع فمنها تعابير 

الوجه، والصوت، ونظرات العين واللمس.
ان  الشخصي  ورأيـــي  يـــدرس،  علم  الجسد  لغة 

العيون ال تكذب... صدقوها. 

لغة الج�سد 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى البحرين التخصصي 
تقدم باقات الوالدة الجديدة ضمن برنامج أمومتي

النساء  أمـــراض  قسم  التخصصي  البحرين  مستشفى  أطلقت 
والوالدة باقات شاملة تتضمن رعاية كاملة للمرأة الحامل والجنين 

،تشمل هذه الباقات بمتابعة بداية الحمل وتنتهي بعد الوالدة.
ــي بـــيـــراجـــو  ــ ــ وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة ســــودهــــا رانـ
استشاري أول أمراض النساء والوالدة ومناظير 

الرحم ان الباقة تشمل اآلتي :
ــتـــشـــارات  الــطــبــيــة الـــدوريـــة مـــع أطــبــاء  االسـ
الـــخـــبـــرة،الـــمـــوجـــات فــوق  الــنــســاء ذوي  أمـــــراض 
الصوتية التي يتم إجراؤها في العيادة ، بما في 

.4D USG / 3D ذلك
اختبارات الدم والبول الروتينية،استشارة اختصاصي 

الــــــوالدة، مــراقــبــة الجنين  الــتــغــذيــة،تــمــاريــن مـــا قــبــل 
في غرفة  الــوالدة  الحمل،  فترة  في   NST بواسطة 

التوليد المجهزة بالكامل.
األطـــــبـــــاء  قــــبــــل  مــــــن  الـــــمـــــراقـــــبـــــة   2/7

ــة مـــريـــحـــة فــــي غــرفــة  ــامــ والـــمـــمـــرضـــات، إقــ
بعد  مــا  متابعة  والــطــفــل،  لــأم  ديلوكس 

الوالدة
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الــكــبــد هــو أكــبــر أعــضــاء الــجــســم، والــعــضــو األســاســي في 
المساعدة على هضم األطعمة وتخزين الطاقة والتعامل مع 
األدوية وإزالة السموم عن الجسم، وهو أعلى أعضاء الجسم 
البعيد هو تراكم  المدى  اكثر ما يرهقه على  ان  نشاطًا، اال 
الدهون، ما مدى خطورة ذلك هذا ما سوف نعرفه في الحوار 
التالي مع الدكتورة فاطمة العلوي استشاري أمراض الجهاز 

الهضمي والكبد بمركز الخليج الطبي والسكر 
ما هو الكبد الدهني وما أسبابه؟

الكبد،  فــي  شحوم  تكدس  يعني  ببساطة  الدهني  الكبد 
معرض  كبده  الشخص  ان  يعني  ال  وحــدهــا  الشحوم  وجــود 
للتلف، ولــكــن بــقــاء الــدهــون فــي الــكــبــد فــتــرة طــويــلــة وعــدم 
عــالجــه فــي مــراحــل مــبــكــرة يـــؤدي الـــى مــضــاعــفــات وامـــراض 

مزمنة في الكبد.
اضطرابات  يعانون من  الدهني  بالكبد  المصابين  اغلب 
اكثر  تكون  التي  االنسولين  مقاومة  مشكلة  او  االيــض  فــي 
السكر  مــرض  مثل  االيــض  مشاكل  جميع  على  يؤثر  عامل 

وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسمنة المفرطة.
األكثر عرضة؟ وهل هو  من هم األشخاص 

مرض وراثي؟
بدهون  االشخاص عرضة لإلصابة  أكثر 
الــكــبــد هـــم االشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــا تـــكـــدس الــــدهــــون فــي  الــســمــنــة وخـــصـــوصـ
الدهني  الــكــبــد  الــخــصــر،  او  الــجــذع  منطقة 
يــمــكــن أن يــصــيــب االشـــخـــاص اصــحــاب الـــوزن 
ان  الحالة يجب  وفي هذه  قليلة  في حــاالت  المعتدل 
نتأكد من عدم وجود اعراض او عوامل لمقاومة اإلنسولين.
المرض ليس وراثيا ويعتمد بصورة اساسية على تغذية 

الشخص ونمط الحياة التي يعيشها.
ما هي عوامل الخطورة؟ 

عوامل الخطر تحدث إذا استمر المريض من غير عالج، 
القدرة  لديه  الذي  اإلنسان  الوحيد في جسم  العضو  الكبد 
وجــود عوامل مضرة،  والتشافي حتى مع  وظائفه  أداء  على 
وتبدأ  الــالرجــعــة،  مرحلة  الــى  الكبد  يصل  فــتــرة  بعد  ولــكــن 
مرحلة االلتهاب بسب تكدس الدهون.  هذه المرحلة تعتبر 
الكبد وتدريجيا  انزيمات  ارتفاع  الى  عامل الخطورة وتؤدي 

الى تليف وتصلب الكبد وحدوث اورام خبيثة في الكبد.
كيف يكون التشخيص؟

تشخيص الــكــبــد الــدهــنــي يــكــون فــقــط بــعــد الــتــأكــد من 
خــلــو الــمــريــض مــن اســبــاب اخــــرى الرتـــفـــاع انــزيــمــات الكبد 
اغلب  الكحول،  وتعاطي  الفيروسية  الكبد  التهابات  واهمها 
احد  االقــل  على  او  االيــض  متالزمة  لديهم  يكون  المرضى 
االمراض التي تسبب اضطراب االيض مثل السكر من النوع 
الثاني، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، السمنة المفرطة 

وغيرها. 
يكون التشخيص عبر اجراء تحاليل الدم واشعة توضح 
الكبد  تشحم  تأكيد  تــم  حــال  وفــي  الكبد  على  دهـــون  وجـــود 
التشخيص  متابعة  نرتب  الصوتية  فــوق  االشعة  طريق  عن 

والتحاليل على حسب حالة المريض. 
لتأكيد  رنين  او  خاصة  اشعة  يحتاجون  المرضى  بعض 
أغلب  في  الــدم  وتحاليل  باألشعة  نكتفي  الكبد،  مــدى ضــرر 
أخــذ عينة من  المرضى يحتاجون  فئة من  ولكن  الــحــاالت، 

الكبد لتصنيف مدى الضرر والحاجة إلى أدوية خاصة.
ماذا عن طرق الوقاية والعالج؟

طرق الوقاية هي نفسها طرق العالج، الكبد الدهني أحد 
أمراض متالزمة األيض والوقاية منها تعتمد على ممارسة 

نمط حياة صحي وبرنامج غذائي صحي.
الدهني،  للكبد  بالتحديد  او عالج  واحد  دواء   ال يوجد 
اهم شيء معالجة باقي امراض متالزمة االيض او مقاومة 
الــســكــري،  داء  معالجة  بمعنى  الــمــريــض،  عــنــد  االنــســولــيــن 
الــدم  وارتــفــاع ضغط  الـــدم،  فــي  الكوليسترول  نسبة  وارتــفــاع 

والتأكد من استجابة المريض لعالج هذه االمراض.
 بالنسبة للكبد بالتحديد اهم عالج هو ممارسة الرياضة 
الــوزن بنسبة %10  نــزول  ان  الــدراســات  اثبتت  الـــوزن.  وتنزيل 
مــمــكــن ان يــحــمــي الــكــبــد مـــن مــضــار الــتــشــحــم حــتــى لـــو لم 
يصل المريض إلى الوزن المثالي. اتباع نمط حياة صحية 
يــعــالــج تشحم  ان  الــمــثــالــي يمكن  ــوزن  الــ والــمــحــافــظــة عــلــى 
الكبد ويقلل من نسبة االلتهاب والتليف في جميع مراحل 
وفئة  خاصة  متابعة  يحتاجون  ال  المرضى  اغلب  الــمــرض، 
ــراف مــخــتــص في  ــ بــســيــطــة فــقــط تــحــتــاج عـــالجـــا تــحــت إشــ

امراض الكبد.

الدكتورة فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«:

الكبد الدهني... 
نمط الحياة ال�صحي اأول خطوات العالج 

حلول زراعة الشعر في مستشفى رويال البحرين
ــال،  ــبــ راجــ ــتــــور اللـــيـــت ب.  الــــدكــ يـــتـــطـــرق 
الشعر،  ــة  وزراعـ التجميل  جــراحــة  استشاري 
إلـــى مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر الــتــي يواجهها 

عملية  متناواًل  عــام  بشكٍل  والنساء  الــرجــال 
زراعة الشعر بشرٍح ُمفصل.

يــعــد الــشــعــر مــن بــيــن الــجــوانــب المميزة 
لمظهرنا العام، فكلما كان شعر الرأس صحًيا 
فإنه يجعلنا نبدو جذابين وأصغر سًنا ويؤثر 
ــًرا إيـــجـــابـــًيـــا عــلــى صـــورتـــنـــا الــذاتــيــة  ــيـ ــأثـ تـ

والطريقة التي نتفاعل بها مع الناس.
ومــــن الــمــمــكــن أن يــعــانــي الــرجــال 
ــــن تــســاقــط  والــــنــــســــاء واألطــــــفــــــال مـ
ــعــــض الـــــرجـــــال الـــذيـــن  ــر، وبــ ــعــ ــشــ الــ
يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــدة يــفــقــدون 
ــذا ما  شــعــرا أكــثــر مـــن غــيــرهــم؛ وهــ
)يشار  الوراثي  الصلع  باسم  يعرف 
الــذكــوري  بــاســم الصلع  أيــًضــا  إلــيــه 
الشعر  تساقط  ويقتصر  النمطي(. 
فـــي الـــنـــســـاء عــلــى الـــجـــزء األمـــامـــي 
واألعـــلـــى مـــع انــتــشــار ضــعــف الــشــعــر، 
ولكن عــادًة ما يتم الحفاظ على خط 

بصيالت الشعر.
ـــة الــشــعــر  ــ ــقـــد تـــطـــور مـــجـــال زراعــ ولـ
ــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  بــســرعــة خــ
التقنيات  تقدم  إلــى  نــظــًرا 

الجراحية.
ــعــد  ــذا الـــمـــقـــال ُي ــ ــ وهـ
مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــتــــقــــديــــم 
ــات صــحــيــحــة  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
حول  وأخالقًيا  علمًيا 

جراحة زراعة الشعر.
مــــــــا الــــمــــقــــصــــود 

بزراعة الشعر؟
زراعـــــــــــة الـــشـــعـــر 
عملية  عـــن  عـــبـــارة 
ــذ بــوصــيــالت  ــ ألخـ
خلف  من  الشعر 
الــــــــــــــــــرأس ومــــــن 
والتي  جانبيها 
ــن تــتــســاقــط  ــ لـ
فــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــع 

التقدم في العمر وتنقلها إلى المنطقة التي 
تساقط منها الشعر؛ وُيصمم الشعر الجديد 

بشكٍل فني خالل مرحلة التخطيط. 
أو على  واحــدة  الجراحة في جلسة  وتتم 
عدة جلسات بحسب مساحة منطقة الصلع 

المراد تغطيتها.
من المرشحون لعملية زراعة الشعر؟

الشعر  زراعـــة  لعملية  المشرحون  أفضل 
هم األفراد الذين يعانون من تساقط الشعر، 
والـــذيـــن لــديــهــم مــا يــكــفــي مــن الــشــعــر خلف 
الـــــرأس وعــلــى جــانــبــيــهــا إلعـــــادة زراعـــتـــه في 

منطقة الصلع.
مـــا الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة فـــي زراعــــة 

الشعر؟
أحدث اإلجــراءات هي استخراج ُبصيالت 
اســتــخــراج  وتــتــضــمــن تقنية  وزرعـــهـــا.  الــشــعــر 
ُبــصــيــالت الــشــعــر اســتــخــدام وخــــزات صغيرة 
بشكٍل  زراعتها  المعاد  الشعر  بصيالت  لعزل 
تظهر  وبالتالي  الجلد  قطع  بــدون  انتقائي 
كندوب صغيرة ُمنقطة، أما طريقة الشريط 
فتزيل شريطا من الجلد من مؤخرة الرأس، 
سُيزرع  الــذي  المكان  تشريح  يتم  ذلك  وبعد 
فيه ذلك الشريط تحت عدسة فائقة التكبير 
ويتم إغالق المنطقة التي ُأزيل منها شريط 

الشعر بندبة غير محسوسة.
ــي جــمــيــع الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــكــن  ــا هــ مــ

زراعتها؟
والشارب،  واللحية،  الــرأس،  فــروة  مناطق 
والحواجب، واألماكن التي تصيبها الحروق / 
الندبات المؤلمة التي تسبب تساقط الشعر.
ما المناطق التي يمكن أخذ الشعر منها؟

والظهر،  والصدر،  واللحية،  الــرأس،  فــروة 
وما شابه ذلك.

ال  الشعر  ُبصيالت  استخراج  عملية  هــل 
تترك أي ندبات؟

جًدا  صغيرة  دائرية  نقاًط  تترك  إنها  ال، 
مغطاة بالشعر المحيط حولها.

هل هذا اإلجراء دائم؟

تأثير  أي  له  ليس  الــمــزروع  الشعر   - نعم 
نتيجة  تـــدوم  وبالتالي  األنــدروجــيــنــات،  على 

العملية.
ما معدل بقاء الشعر المزروع؟

زرعه  ُيعاد  الذي  الشعر  أكثر من 85% من 
ــرأس، وهــــذا يــجــعــل هــذا  ــ يــظــل دائــمــا عــلــى الـ

اإلجراء مجزًيا للغاية.
هل تسبب عملية زراعة الشعر أي ألم؟

يــتــم وضـــع تــخــديــر مــوضــوعــي للشخص 
ــتـــي يـــؤخـــذ مــنــهــا الــشــعــر  عــلــى الــمــنــاطــق الـ
والمناطق التي ُيزرع فيها بمسكنات أو بدون 
مسكنات وبعد ذلك ال يشعر بأي ألم أو إزعاج 

أثناء الجراحة.

الشعر  نــمــو  يستغرقها  الــتــي  الــمــدة  ومـــا 
المزروع وما معدل نموه؟

تــبــدأ عملية الــنــمــو عــــادًة بــعــد حــوالــي 3 
التغطية  تــظــهــر  بينما  ــراء،  ــ اإلجــ مــن  أشــهــر 
النهائية في غضون فترة من 8 إلى 12 شهًرا 
بــعــد اإلجـــــراء. وخــــالل هـــذه الــعــمــلــيــة، يجب 
استخدام البخاخات والمستحضرات لتعزيز 
بقاء الشعر المزروع؛ وبمجرد أن يبدأ الشعر 
النمو مدى  النمو، سيستمر في  المزروع في 

الحياة.
لمزيد مــن االســتــفــســارات واالســتــشــارات، 
للتجميل،  ــال  ــ رويــ بــمــركــز  االتـــصـــال  يـــرجـــى 

مستشفى رويال البحرين. 
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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
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الــتــواصــل مع  الــبــشــر بــشــكــل عـــام عــلــى  يعتمد 
بلغة  أو  المنطوقة  باللغة  ســواء  البعض  بعضهم 
الجسد )body language(، التي تشير إلى اإلشارات 
غير اللفظية التي يستخدمها الشخص للتواصل 
الــيــومــي وهـــي تــلــك الــلــغــة الــتــي تــشــمــل الــحــركــات 
ــاءات الــتــي يــقــوم بــهــا الـــفـــرد عــنــد حديثه  ــحــ واإليــ
ما  الــوجــه،  وتعابير  التفاصيل  أدق  إلــى  باإلضافة 
يجعل أي عملية تواصل تتم بين شخصين أو أكثر 
التي  الوجه  بالحركات واإلشــارات وتعبيرات  مليئة 
تخبرنا بالكثير مما يدور في عقل الشخص اآلخر.
وترجع أهمية فهم لغة الجسد إلى فهم كيفية 
التعامل مع اآلخرين والقدرة على إيصال الرسالة 

المرادة إليهم.
ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ ــارئ أن  ــ ــقـ ــ الـ تــــصــــدق عــــزيــــزي  هــــل 
تمثل  والجمل ال  الكلمات  أن  إلى  واألبحاث تشير 
بينما  اآلخــريــن،  مــع  تواصلنا  مــن طــرق  ســوى %7 
التي  وإيماءاتنا  إلى حركاتنا  األكبر  الجزء  يذهب 
تترجم في عقول المتلقين بشكل أسرع وال إرادي.
عليها  المتعارف  الحركات  بعض  وجــود  ورغــم 
فإن لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر، فكل 
جسد يمتلك لغته الخاصة به، وهي ببساطة تمثل 
حالته الحقيقة التي يحاول إخفاءها أو التظاهر 

بعكس ما هو عليه.
ــوة الــشــخــصــيــة  ــ ــة الـــجـــســـد قــ ــغـ ــعـــرف مــــن لـ ــنـ فـ
والــتــصــمــيــم، كــمــا نــتــعــرف عــلــى الــخــائــف وضعيف 
الحقيقة  بعكس  التظاهر  الشخصية ومن يحاول 

وغيرهم. 
وللغة الجسد العديد من األنواع فمنها تعابير 

الوجه، والصوت، ونظرات العين واللمس.
ان  الشخصي  ورأيـــي  يـــدرس،  علم  الجسد  لغة 

العيون ال تكذب... صدقوها. 

لغة الج�سد 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى البحرين التخصصي 
تقدم باقات الوالدة الجديدة ضمن برنامج أمومتي

النساء  أمـــراض  قسم  التخصصي  البحرين  مستشفى  أطلقت 
والوالدة باقات شاملة تتضمن رعاية كاملة للمرأة الحامل والجنين 

،تشمل هذه الباقات بمتابعة بداية الحمل وتنتهي بعد الوالدة.
ــي بـــيـــراجـــو  ــ ــ وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة ســــودهــــا رانـ
استشاري أول أمراض النساء والوالدة ومناظير 

الرحم ان الباقة تشمل اآلتي :
ــتـــشـــارات  الــطــبــيــة الـــدوريـــة مـــع أطــبــاء  االسـ
الـــخـــبـــرة،الـــمـــوجـــات فــوق  الــنــســاء ذوي  أمـــــراض 
الصوتية التي يتم إجراؤها في العيادة ، بما في 

.4D USG / 3D ذلك
اختبارات الدم والبول الروتينية،استشارة اختصاصي 

الــــــوالدة، مــراقــبــة الجنين  الــتــغــذيــة،تــمــاريــن مـــا قــبــل 
في غرفة  الــوالدة  الحمل،  فترة  في   NST بواسطة 

التوليد المجهزة بالكامل.
األطـــــبـــــاء  قــــبــــل  مــــــن  الـــــمـــــراقـــــبـــــة   2/7

ــة مـــريـــحـــة فــــي غــرفــة  ــامــ والـــمـــمـــرضـــات، إقــ
بعد  مــا  متابعة  والــطــفــل،  لــأم  ديلوكس 

الوالدة
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الــكــبــد هــو أكــبــر أعــضــاء الــجــســم، والــعــضــو األســاســي في 
المساعدة على هضم األطعمة وتخزين الطاقة والتعامل مع 
األدوية وإزالة السموم عن الجسم، وهو أعلى أعضاء الجسم 
البعيد هو تراكم  المدى  اكثر ما يرهقه على  ان  نشاطًا، اال 
الدهون، ما مدى خطورة ذلك هذا ما سوف نعرفه في الحوار 
التالي مع الدكتورة فاطمة العلوي استشاري أمراض الجهاز 

الهضمي والكبد بمركز الخليج الطبي والسكر 
ما هو الكبد الدهني وما أسبابه؟

الكبد،  فــي  شحوم  تكدس  يعني  ببساطة  الدهني  الكبد 
معرض  كبده  الشخص  ان  يعني  ال  وحــدهــا  الشحوم  وجــود 
للتلف، ولــكــن بــقــاء الــدهــون فــي الــكــبــد فــتــرة طــويــلــة وعــدم 
عــالجــه فــي مــراحــل مــبــكــرة يـــؤدي الـــى مــضــاعــفــات وامـــراض 

مزمنة في الكبد.
اضطرابات  يعانون من  الدهني  بالكبد  المصابين  اغلب 
اكثر  تكون  التي  االنسولين  مقاومة  مشكلة  او  االيــض  فــي 
السكر  مــرض  مثل  االيــض  مشاكل  جميع  على  يؤثر  عامل 

وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسمنة المفرطة.
األكثر عرضة؟ وهل هو  من هم األشخاص 

مرض وراثي؟
بدهون  االشخاص عرضة لإلصابة  أكثر 
الــكــبــد هـــم االشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــا تـــكـــدس الــــدهــــون فــي  الــســمــنــة وخـــصـــوصـ
الدهني  الــكــبــد  الــخــصــر،  او  الــجــذع  منطقة 
يــمــكــن أن يــصــيــب االشـــخـــاص اصــحــاب الـــوزن 
ان  الحالة يجب  وفي هذه  قليلة  في حــاالت  المعتدل 
نتأكد من عدم وجود اعراض او عوامل لمقاومة اإلنسولين.
المرض ليس وراثيا ويعتمد بصورة اساسية على تغذية 

الشخص ونمط الحياة التي يعيشها.
ما هي عوامل الخطورة؟ 

عوامل الخطر تحدث إذا استمر المريض من غير عالج، 
القدرة  لديه  الذي  اإلنسان  الوحيد في جسم  العضو  الكبد 
وجــود عوامل مضرة،  والتشافي حتى مع  وظائفه  أداء  على 
وتبدأ  الــالرجــعــة،  مرحلة  الــى  الكبد  يصل  فــتــرة  بعد  ولــكــن 
مرحلة االلتهاب بسب تكدس الدهون.  هذه المرحلة تعتبر 
الكبد وتدريجيا  انزيمات  ارتفاع  الى  عامل الخطورة وتؤدي 

الى تليف وتصلب الكبد وحدوث اورام خبيثة في الكبد.
كيف يكون التشخيص؟

تشخيص الــكــبــد الــدهــنــي يــكــون فــقــط بــعــد الــتــأكــد من 
خــلــو الــمــريــض مــن اســبــاب اخــــرى الرتـــفـــاع انــزيــمــات الكبد 
اغلب  الكحول،  وتعاطي  الفيروسية  الكبد  التهابات  واهمها 
احد  االقــل  على  او  االيــض  متالزمة  لديهم  يكون  المرضى 
االمراض التي تسبب اضطراب االيض مثل السكر من النوع 
الثاني، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، السمنة المفرطة 

وغيرها. 
يكون التشخيص عبر اجراء تحاليل الدم واشعة توضح 
الكبد  تشحم  تأكيد  تــم  حــال  وفــي  الكبد  على  دهـــون  وجـــود 
التشخيص  متابعة  نرتب  الصوتية  فــوق  االشعة  طريق  عن 

والتحاليل على حسب حالة المريض. 
لتأكيد  رنين  او  خاصة  اشعة  يحتاجون  المرضى  بعض 
أغلب  في  الــدم  وتحاليل  باألشعة  نكتفي  الكبد،  مــدى ضــرر 
أخــذ عينة من  المرضى يحتاجون  فئة من  ولكن  الــحــاالت، 

الكبد لتصنيف مدى الضرر والحاجة إلى أدوية خاصة.
ماذا عن طرق الوقاية والعالج؟

طرق الوقاية هي نفسها طرق العالج، الكبد الدهني أحد 
أمراض متالزمة األيض والوقاية منها تعتمد على ممارسة 

نمط حياة صحي وبرنامج غذائي صحي.
الدهني،  للكبد  بالتحديد  او عالج  واحد  دواء   ال يوجد 
اهم شيء معالجة باقي امراض متالزمة االيض او مقاومة 
الــســكــري،  داء  معالجة  بمعنى  الــمــريــض،  عــنــد  االنــســولــيــن 
الــدم  وارتــفــاع ضغط  الـــدم،  فــي  الكوليسترول  نسبة  وارتــفــاع 

والتأكد من استجابة المريض لعالج هذه االمراض.
 بالنسبة للكبد بالتحديد اهم عالج هو ممارسة الرياضة 
الــوزن بنسبة %10  نــزول  ان  الــدراســات  اثبتت  الـــوزن.  وتنزيل 
مــمــكــن ان يــحــمــي الــكــبــد مـــن مــضــار الــتــشــحــم حــتــى لـــو لم 
يصل المريض إلى الوزن المثالي. اتباع نمط حياة صحية 
يــعــالــج تشحم  ان  الــمــثــالــي يمكن  ــوزن  الــ والــمــحــافــظــة عــلــى 
الكبد ويقلل من نسبة االلتهاب والتليف في جميع مراحل 
وفئة  خاصة  متابعة  يحتاجون  ال  المرضى  اغلب  الــمــرض، 
ــراف مــخــتــص في  ــ بــســيــطــة فــقــط تــحــتــاج عـــالجـــا تــحــت إشــ

امراض الكبد.

الدكتورة فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«:

الكبد الدهني... 
نمط الحياة ال�صحي اأول خطوات العالج 

حلول زراعة الشعر في مستشفى رويال البحرين
ــال،  ــبــ راجــ ــتــــور اللـــيـــت ب.  الــــدكــ يـــتـــطـــرق 
الشعر،  ــة  وزراعـ التجميل  جــراحــة  استشاري 
إلـــى مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر الــتــي يواجهها 

عملية  متناواًل  عــام  بشكٍل  والنساء  الــرجــال 
زراعة الشعر بشرٍح ُمفصل.

يــعــد الــشــعــر مــن بــيــن الــجــوانــب المميزة 
لمظهرنا العام، فكلما كان شعر الرأس صحًيا 
فإنه يجعلنا نبدو جذابين وأصغر سًنا ويؤثر 
ــًرا إيـــجـــابـــًيـــا عــلــى صـــورتـــنـــا الــذاتــيــة  ــيـ ــأثـ تـ

والطريقة التي نتفاعل بها مع الناس.
ومــــن الــمــمــكــن أن يــعــانــي الــرجــال 
ــــن تــســاقــط  والــــنــــســــاء واألطــــــفــــــال مـ
ــعــــض الـــــرجـــــال الـــذيـــن  ــر، وبــ ــعــ ــشــ الــ
يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــدة يــفــقــدون 
ــذا ما  شــعــرا أكــثــر مـــن غــيــرهــم؛ وهــ
)يشار  الوراثي  الصلع  باسم  يعرف 
الــذكــوري  بــاســم الصلع  أيــًضــا  إلــيــه 
الشعر  تساقط  ويقتصر  النمطي(. 
فـــي الـــنـــســـاء عــلــى الـــجـــزء األمـــامـــي 
واألعـــلـــى مـــع انــتــشــار ضــعــف الــشــعــر، 
ولكن عــادًة ما يتم الحفاظ على خط 

بصيالت الشعر.
ـــة الــشــعــر  ــ ــقـــد تـــطـــور مـــجـــال زراعــ ولـ
ــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  بــســرعــة خــ
التقنيات  تقدم  إلــى  نــظــًرا 

الجراحية.
ــعــد  ــذا الـــمـــقـــال ُي ــ ــ وهـ
مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــتــــقــــديــــم 
ــات صــحــيــحــة  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
حول  وأخالقًيا  علمًيا 

جراحة زراعة الشعر.
مــــــــا الــــمــــقــــصــــود 

بزراعة الشعر؟
زراعـــــــــــة الـــشـــعـــر 
عملية  عـــن  عـــبـــارة 
ــذ بــوصــيــالت  ــ ألخـ
خلف  من  الشعر 
الــــــــــــــــــرأس ومــــــن 
والتي  جانبيها 
ــن تــتــســاقــط  ــ لـ
فــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــع 

التقدم في العمر وتنقلها إلى المنطقة التي 
تساقط منها الشعر؛ وُيصمم الشعر الجديد 

بشكٍل فني خالل مرحلة التخطيط. 
أو على  واحــدة  الجراحة في جلسة  وتتم 
عدة جلسات بحسب مساحة منطقة الصلع 

المراد تغطيتها.
من المرشحون لعملية زراعة الشعر؟

الشعر  زراعـــة  لعملية  المشرحون  أفضل 
هم األفراد الذين يعانون من تساقط الشعر، 
والـــذيـــن لــديــهــم مــا يــكــفــي مــن الــشــعــر خلف 
الـــــرأس وعــلــى جــانــبــيــهــا إلعـــــادة زراعـــتـــه في 

منطقة الصلع.
مـــا الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة فـــي زراعــــة 

الشعر؟
أحدث اإلجــراءات هي استخراج ُبصيالت 
اســتــخــراج  وتــتــضــمــن تقنية  وزرعـــهـــا.  الــشــعــر 
ُبــصــيــالت الــشــعــر اســتــخــدام وخــــزات صغيرة 
بشكٍل  زراعتها  المعاد  الشعر  بصيالت  لعزل 
تظهر  وبالتالي  الجلد  قطع  بــدون  انتقائي 
كندوب صغيرة ُمنقطة، أما طريقة الشريط 
فتزيل شريطا من الجلد من مؤخرة الرأس، 
سُيزرع  الــذي  المكان  تشريح  يتم  ذلك  وبعد 
فيه ذلك الشريط تحت عدسة فائقة التكبير 
ويتم إغالق المنطقة التي ُأزيل منها شريط 

الشعر بندبة غير محسوسة.
ــي جــمــيــع الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــكــن  ــا هــ مــ

زراعتها؟
والشارب،  واللحية،  الــرأس،  فــروة  مناطق 
والحواجب، واألماكن التي تصيبها الحروق / 
الندبات المؤلمة التي تسبب تساقط الشعر.
ما المناطق التي يمكن أخذ الشعر منها؟
والظهر،  والصدر،  واللحية،  الــرأس،  فــروة 

وما شابه ذلك.
ال  الشعر  ُبصيالت  استخراج  عملية  هــل 

تترك أي ندبات؟
جًدا  صغيرة  دائرية  نقاًط  تترك  إنها  ال، 

مغطاة بالشعر المحيط حولها.
هل هذا اإلجراء دائم؟

تأثير  أي  له  ليس  الــمــزروع  الشعر   - نعم 
نتيجة  تـــدوم  وبالتالي  األنــدروجــيــنــات،  على 

العملية.
ما معدل بقاء الشعر المزروع؟

زرعه  ُيعاد  الذي  الشعر  أكثر من 85% من 
ــرأس، وهــــذا يــجــعــل هــذا  ــ يــظــل دائــمــا عــلــى الـ

اإلجراء مجزًيا للغاية.
هل تسبب عملية زراعة الشعر أي ألم؟

يــتــم وضـــع تــخــديــر مــوضــوعــي للشخص 
ــتـــي يـــؤخـــذ مــنــهــا الــشــعــر  عــلــى الــمــنــاطــق الـ
والمناطق التي ُيزرع فيها بمسكنات أو بدون 
مسكنات وبعد ذلك ال يشعر بأي ألم أو إزعاج 

أثناء الجراحة.

الشعر  نــمــو  يستغرقها  الــتــي  الــمــدة  ومـــا 
المزروع وما معدل نموه؟

تــبــدأ عملية الــنــمــو عــــادًة بــعــد حــوالــي 3 
التغطية  تــظــهــر  بينما  ــراء،  ــ اإلجــ مــن  أشــهــر 
النهائية في غضون فترة من 8 إلى 12 شهًرا 
بــعــد اإلجـــــراء. وخــــالل هـــذه الــعــمــلــيــة، يجب 
استخدام البخاخات والمستحضرات لتعزيز 
بقاء الشعر المزروع؛ وبمجرد أن يبدأ الشعر 
النمو مدى  النمو، سيستمر في  المزروع في 

الحياة.
لمزيد مــن االســتــفــســارات واالســتــشــارات، 
للتجميل،  ــال  ــ رويــ بــمــركــز  االتـــصـــال  يـــرجـــى 

مستشفى رويال البحرين. 

الــتــواصــل مع  الــبــشــر بــشــكــل عـــام عــلــى  يعتمد 
بلغة  أو  المنطوقة  باللغة  ســواء  البعض  بعضهم 
الجسد )body language(، التي تشير إلى اإلشارات 
غير اللفظية التي يستخدمها الشخص للتواصل 
الــيــومــي وهـــي تــلــك الــلــغــة الــتــي تــشــمــل الــحــركــات 
ــاءات الــتــي يــقــوم بــهــا الـــفـــرد عــنــد حديثه  ــحــ واإليــ
ما  الــوجــه،  وتعابير  التفاصيل  أدق  إلــى  باإلضافة 
يجعل أي عملية تواصل تتم بين شخصين أو أكثر 
التي  الوجه  بالحركات واإلشــارات وتعبيرات  مليئة 
تخبرنا بالكثير مما يدور في عقل الشخص اآلخر.
وترجع أهمية فهم لغة الجسد إلى فهم كيفية 
التعامل مع اآلخرين والقدرة على إيصال الرسالة 

المرادة إليهم.
ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ ــارئ أن  ــ ــقـ ــ الـ تــــصــــدق عــــزيــــزي  هــــل 
تمثل  والجمل ال  الكلمات  أن  إلى  واألبحاث تشير 
بينما  اآلخــريــن،  مــع  تواصلنا  مــن طــرق  ســوى %7 
التي  وإيماءاتنا  إلى حركاتنا  األكبر  الجزء  يذهب 
تترجم في عقول المتلقين بشكل أسرع وال إرادي.
عليها  المتعارف  الحركات  بعض  وجــود  ورغــم 
فإن لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر، فكل 
جسد يمتلك لغته الخاصة به، وهي ببساطة تمثل 
حالته الحقيقة التي يحاول إخفاءها أو التظاهر 

بعكس ما هو عليه.
ــوة الــشــخــصــيــة  ــ ــة الـــجـــســـد قــ ــغـ ــعـــرف مــــن لـ ــنـ فـ
والــتــصــمــيــم، كــمــا نــتــعــرف عــلــى الــخــائــف وضعيف 
الحقيقة  بعكس  التظاهر  الشخصية ومن يحاول 

وغيرهم. 
وللغة الجسد العديد من األنواع فمنها تعابير 

الوجه، والصوت، ونظرات العين واللمس.
ان  الشخصي  ورأيـــي  يـــدرس،  علم  الجسد  لغة 

العيون ال تكذب... صدقوها. 

لغة الج�سد 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى البحرين التخصصي 
تقدم باقات الوالدة الجديدة ضمن برنامج أمومتي

النساء  أمـــراض  قسم  التخصصي  البحرين  مستشفى  أطلقت 
والوالدة باقات شاملة تتضمن رعاية كاملة للمرأة الحامل والجنين 

،تشمل هذه الباقات بمتابعة بداية الحمل وتنتهي بعد الوالدة.
ــي بـــيـــراجـــو  ــ ــ وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة ســــودهــــا رانـ
استشاري أول أمراض النساء والوالدة ومناظير 

الرحم ان الباقة تشمل اآلتي :
ــتـــشـــارات  الــطــبــيــة الـــدوريـــة مـــع أطــبــاء  االسـ
الـــخـــبـــرة،الـــمـــوجـــات فــوق  الــنــســاء ذوي  أمـــــراض 
الصوتية التي يتم إجراؤها في العيادة ، بما في 

.4D USG / 3D ذلك
اختبارات الدم والبول الروتينية،استشارة اختصاصي 

الــــــوالدة، مــراقــبــة الجنين  الــتــغــذيــة،تــمــاريــن مـــا قــبــل 
في غرفة  الــوالدة  الحمل،  فترة  في   NST بواسطة 

التوليد المجهزة بالكامل.
األطـــــبـــــاء  قــــبــــل  مــــــن  الـــــمـــــراقـــــبـــــة   2/7

ــة مـــريـــحـــة فــــي غــرفــة  ــامــ والـــمـــمـــرضـــات، إقــ
بعد  مــا  متابعة  والــطــفــل،  لــأم  ديلوكس 

الوالدة
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الــكــبــد هــو أكــبــر أعــضــاء الــجــســم، والــعــضــو األســاســي في 
المساعدة على هضم األطعمة وتخزين الطاقة والتعامل مع 
األدوية وإزالة السموم عن الجسم، وهو أعلى أعضاء الجسم 
البعيد هو تراكم  المدى  اكثر ما يرهقه على  ان  نشاطًا، اال 
الدهون، ما مدى خطورة ذلك هذا ما سوف نعرفه في الحوار 
التالي مع الدكتورة فاطمة العلوي استشاري أمراض الجهاز 

الهضمي والكبد بمركز الخليج الطبي والسكر 
ما هو الكبد الدهني وما أسبابه؟

الكبد،  فــي  شحوم  تكدس  يعني  ببساطة  الدهني  الكبد 
معرض  كبده  الشخص  ان  يعني  ال  وحــدهــا  الشحوم  وجــود 
للتلف، ولــكــن بــقــاء الــدهــون فــي الــكــبــد فــتــرة طــويــلــة وعــدم 
عــالجــه فــي مــراحــل مــبــكــرة يـــؤدي الـــى مــضــاعــفــات وامـــراض 

مزمنة في الكبد.
اضطرابات  يعانون من  الدهني  بالكبد  المصابين  اغلب 
اكثر  تكون  التي  االنسولين  مقاومة  مشكلة  او  االيــض  فــي 
السكر  مــرض  مثل  االيــض  مشاكل  جميع  على  يؤثر  عامل 

وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسمنة المفرطة.
األكثر عرضة؟ وهل هو  من هم األشخاص 

مرض وراثي؟
بدهون  االشخاص عرضة لإلصابة  أكثر 
الــكــبــد هـــم االشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــا تـــكـــدس الــــدهــــون فــي  الــســمــنــة وخـــصـــوصـ
الدهني  الــكــبــد  الــخــصــر،  او  الــجــذع  منطقة 
يــمــكــن أن يــصــيــب االشـــخـــاص اصــحــاب الـــوزن 
ان  الحالة يجب  وفي هذه  قليلة  في حــاالت  المعتدل 
نتأكد من عدم وجود اعراض او عوامل لمقاومة اإلنسولين.
المرض ليس وراثيا ويعتمد بصورة اساسية على تغذية 

الشخص ونمط الحياة التي يعيشها.
ما هي عوامل الخطورة؟ 

عوامل الخطر تحدث إذا استمر المريض من غير عالج، 
القدرة  لديه  الذي  اإلنسان  الوحيد في جسم  العضو  الكبد 
وجــود عوامل مضرة،  والتشافي حتى مع  وظائفه  أداء  على 
وتبدأ  الــالرجــعــة،  مرحلة  الــى  الكبد  يصل  فــتــرة  بعد  ولــكــن 
مرحلة االلتهاب بسب تكدس الدهون.  هذه المرحلة تعتبر 
الكبد وتدريجيا  انزيمات  ارتفاع  الى  عامل الخطورة وتؤدي 

الى تليف وتصلب الكبد وحدوث اورام خبيثة في الكبد.
كيف يكون التشخيص؟

تشخيص الــكــبــد الــدهــنــي يــكــون فــقــط بــعــد الــتــأكــد من 
خــلــو الــمــريــض مــن اســبــاب اخــــرى الرتـــفـــاع انــزيــمــات الكبد 
اغلب  الكحول،  وتعاطي  الفيروسية  الكبد  التهابات  واهمها 
احد  االقــل  على  او  االيــض  متالزمة  لديهم  يكون  المرضى 
االمراض التي تسبب اضطراب االيض مثل السكر من النوع 
الثاني، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، السمنة المفرطة 

وغيرها. 
يكون التشخيص عبر اجراء تحاليل الدم واشعة توضح 
الكبد  تشحم  تأكيد  تــم  حــال  وفــي  الكبد  على  دهـــون  وجـــود 
التشخيص  متابعة  نرتب  الصوتية  فــوق  االشعة  طريق  عن 

والتحاليل على حسب حالة المريض. 
لتأكيد  رنين  او  خاصة  اشعة  يحتاجون  المرضى  بعض 
أغلب  في  الــدم  وتحاليل  باألشعة  نكتفي  الكبد،  مــدى ضــرر 
أخــذ عينة من  المرضى يحتاجون  فئة من  ولكن  الــحــاالت، 

الكبد لتصنيف مدى الضرر والحاجة إلى أدوية خاصة.
ماذا عن طرق الوقاية والعالج؟

طرق الوقاية هي نفسها طرق العالج، الكبد الدهني أحد 
أمراض متالزمة األيض والوقاية منها تعتمد على ممارسة 

نمط حياة صحي وبرنامج غذائي صحي.
الدهني،  للكبد  بالتحديد  او عالج  واحد  دواء   ال يوجد 
اهم شيء معالجة باقي امراض متالزمة االيض او مقاومة 
الــســكــري،  داء  معالجة  بمعنى  الــمــريــض،  عــنــد  االنــســولــيــن 
الــدم  وارتــفــاع ضغط  الـــدم،  فــي  الكوليسترول  نسبة  وارتــفــاع 

والتأكد من استجابة المريض لعالج هذه االمراض.
 بالنسبة للكبد بالتحديد اهم عالج هو ممارسة الرياضة 
الــوزن بنسبة %10  نــزول  ان  الــدراســات  اثبتت  الـــوزن.  وتنزيل 
مــمــكــن ان يــحــمــي الــكــبــد مـــن مــضــار الــتــشــحــم حــتــى لـــو لم 
يصل المريض إلى الوزن المثالي. اتباع نمط حياة صحية 
يــعــالــج تشحم  ان  الــمــثــالــي يمكن  ــوزن  الــ والــمــحــافــظــة عــلــى 
الكبد ويقلل من نسبة االلتهاب والتليف في جميع مراحل 
وفئة  خاصة  متابعة  يحتاجون  ال  المرضى  اغلب  الــمــرض، 
ــراف مــخــتــص في  ــ بــســيــطــة فــقــط تــحــتــاج عـــالجـــا تــحــت إشــ

امراض الكبد.

الدكتورة فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«:

الكبد الدهني... 
نمط الحياة ال�صحي اأول خطوات العالج 

حلول زراعة الشعر في مستشفى رويال البحرين
ــال،  ــبــ راجــ ــتــــور اللـــيـــت ب.  الــــدكــ يـــتـــطـــرق 
الشعر،  ــة  وزراعـ التجميل  جــراحــة  استشاري 
إلـــى مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر الــتــي يواجهها 

عملية  متناواًل  عــام  بشكٍل  والنساء  الــرجــال 
زراعة الشعر بشرٍح ُمفصل.

يــعــد الــشــعــر مــن بــيــن الــجــوانــب المميزة 
لمظهرنا العام، فكلما كان شعر الرأس صحًيا 
فإنه يجعلنا نبدو جذابين وأصغر سًنا ويؤثر 
ــًرا إيـــجـــابـــًيـــا عــلــى صـــورتـــنـــا الــذاتــيــة  ــيـ ــأثـ تـ

والطريقة التي نتفاعل بها مع الناس.
ومــــن الــمــمــكــن أن يــعــانــي الــرجــال 
ــــن تــســاقــط  والــــنــــســــاء واألطــــــفــــــال مـ
ــعــــض الـــــرجـــــال الـــذيـــن  ــر، وبــ ــعــ ــشــ الــ
يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــدة يــفــقــدون 
ــذا ما  شــعــرا أكــثــر مـــن غــيــرهــم؛ وهــ
)يشار  الوراثي  الصلع  باسم  يعرف 
الــذكــوري  بــاســم الصلع  أيــًضــا  إلــيــه 
الشعر  تساقط  ويقتصر  النمطي(. 
فـــي الـــنـــســـاء عــلــى الـــجـــزء األمـــامـــي 
واألعـــلـــى مـــع انــتــشــار ضــعــف الــشــعــر، 
ولكن عــادًة ما يتم الحفاظ على خط 

بصيالت الشعر.
ـــة الــشــعــر  ــ ــقـــد تـــطـــور مـــجـــال زراعــ ولـ
ــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  بــســرعــة خــ
التقنيات  تقدم  إلــى  نــظــًرا 

الجراحية.
ــعــد  ــذا الـــمـــقـــال ُي ــ ــ وهـ
مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــتــــقــــديــــم 
ــات صــحــيــحــة  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
حول  وأخالقًيا  علمًيا 

جراحة زراعة الشعر.
مــــــــا الــــمــــقــــصــــود 

بزراعة الشعر؟
زراعـــــــــــة الـــشـــعـــر 
عملية  عـــن  عـــبـــارة 
ــذ بــوصــيــالت  ــ ألخـ
خلف  من  الشعر 
الــــــــــــــــــرأس ومــــــن 
والتي  جانبيها 
ــن تــتــســاقــط  ــ لـ
فــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــع 

التقدم في العمر وتنقلها إلى المنطقة التي 
تساقط منها الشعر؛ وُيصمم الشعر الجديد 

بشكٍل فني خالل مرحلة التخطيط. 
أو على  واحــدة  الجراحة في جلسة  وتتم 
عدة جلسات بحسب مساحة منطقة الصلع 

المراد تغطيتها.
من المرشحون لعملية زراعة الشعر؟

الشعر  زراعـــة  لعملية  المشرحون  أفضل 
هم األفراد الذين يعانون من تساقط الشعر، 
والـــذيـــن لــديــهــم مــا يــكــفــي مــن الــشــعــر خلف 
الـــــرأس وعــلــى جــانــبــيــهــا إلعـــــادة زراعـــتـــه في 

منطقة الصلع.
مـــا الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة فـــي زراعــــة 

الشعر؟
أحدث اإلجــراءات هي استخراج ُبصيالت 
اســتــخــراج  وتــتــضــمــن تقنية  وزرعـــهـــا.  الــشــعــر 
ُبــصــيــالت الــشــعــر اســتــخــدام وخــــزات صغيرة 
بشكٍل  زراعتها  المعاد  الشعر  بصيالت  لعزل 
تظهر  وبالتالي  الجلد  قطع  بــدون  انتقائي 
كندوب صغيرة ُمنقطة، أما طريقة الشريط 
فتزيل شريطا من الجلد من مؤخرة الرأس، 
سُيزرع  الــذي  المكان  تشريح  يتم  ذلك  وبعد 
فيه ذلك الشريط تحت عدسة فائقة التكبير 
ويتم إغالق المنطقة التي ُأزيل منها شريط 

الشعر بندبة غير محسوسة.
ــي جــمــيــع الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــكــن  ــا هــ مــ

زراعتها؟
والشارب،  واللحية،  الــرأس،  فــروة  مناطق 
والحواجب، واألماكن التي تصيبها الحروق / 
الندبات المؤلمة التي تسبب تساقط الشعر.
ما المناطق التي يمكن أخذ الشعر منها؟

والظهر،  والصدر،  واللحية،  الــرأس،  فــروة 
وما شابه ذلك.

ال  الشعر  ُبصيالت  استخراج  عملية  هــل 
تترك أي ندبات؟

جًدا  صغيرة  دائرية  نقاًط  تترك  إنها  ال، 
مغطاة بالشعر المحيط حولها.

هل هذا اإلجراء دائم؟

تأثير  أي  له  ليس  الــمــزروع  الشعر   - نعم 
نتيجة  تـــدوم  وبالتالي  األنــدروجــيــنــات،  على 

العملية.
ما معدل بقاء الشعر المزروع؟

زرعه  ُيعاد  الذي  الشعر  أكثر من 85% من 
ــرأس، وهــــذا يــجــعــل هــذا  ــ يــظــل دائــمــا عــلــى الـ

اإلجراء مجزًيا للغاية.
هل تسبب عملية زراعة الشعر أي ألم؟

يــتــم وضـــع تــخــديــر مــوضــوعــي للشخص 
ــتـــي يـــؤخـــذ مــنــهــا الــشــعــر  عــلــى الــمــنــاطــق الـ
والمناطق التي ُيزرع فيها بمسكنات أو بدون 
مسكنات وبعد ذلك ال يشعر بأي ألم أو إزعاج 

أثناء الجراحة.

الشعر  نــمــو  يستغرقها  الــتــي  الــمــدة  ومـــا 
المزروع وما معدل نموه؟

تــبــدأ عملية الــنــمــو عــــادًة بــعــد حــوالــي 3 
التغطية  تــظــهــر  بينما  ــراء،  ــ اإلجــ مــن  أشــهــر 
النهائية في غضون فترة من 8 إلى 12 شهًرا 
بــعــد اإلجـــــراء. وخــــالل هـــذه الــعــمــلــيــة، يجب 
استخدام البخاخات والمستحضرات لتعزيز 
بقاء الشعر المزروع؛ وبمجرد أن يبدأ الشعر 
النمو مدى  النمو، سيستمر في  المزروع في 

الحياة.
لمزيد مــن االســتــفــســارات واالســتــشــارات، 
للتجميل،  ــال  ــ رويــ بــمــركــز  االتـــصـــال  يـــرجـــى 

مستشفى رويال البحرين. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16216/pdf/1-Supplime/16216.pdf?fixed9138
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305472
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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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زيادة الإيرادات بن�سبة 52 % وحتقيق وفٍر يف امليزانية بواقع 33 مليون دينار.. جمل�س الوزراء:

توظيف 14321 مواطًنا بن�سبة 72% من حجم التوظيف �سمن خطة التعايف

اإن�����س��اء م��رك��ز ���س��ح��ي م��ت��ك��ام��ل يف م��دي��ن��ة ���س��ل��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س

بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  راأ�س �ساحب 

االجتماع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل 

اأم�س،  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  االأ�سبوعي  االعتيادي 

بق�سر الق�سيبية.

والتقدير  ال�سكر  املجل�س  وجه  االجتماع،  بداية  يف 

عمل  ور�س  يف  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  لكافة 

ال�سكر  عن  املجل�س  اأعرب  فيما  امل�ستقبلية،  التطلعات 

رئي�س جمل�س  نائب  اآل خليفة  بن عبداهلل  لل�سيخ خالد 

الوزراء ووزير البنية التحتية وروؤ�ساء اللجان الوزارية 

اأ�سهمت يف حتديد  جهود  من  بذلوه  ما  على  احلكومية 

ملجموعة  التطلعات  تغّطي  مبادرة  �سيا�سة و113   27

حماور وهي البنية التحتية والبيئة، والعمل الت�سريعي، 

اإىل  واخلدمات االجتماعية، والعمل املايل واالقت�سادي، 

جانب االأداء احلكومي والتحول الرقمي، ويف هذا ال�سدد 

اجلهود  كافة  وبذل  العمل  موا�سلة  اإىل  املجل�س  وجه 

جلعل هذه التطلعات برامج عمل تعود باخلري والنماء 

على الوطن واأبنائه.

الفر�س  تهيئة  على  احلر�س  املجل�س  اأكد  ذلك  بعد 

ال�سباب مبا ميتلكونه من روح تواقة  لتعزيز م�ساهمة 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  دعم  يف  للإجناز 

منوهاً  املعظم،  البلد  ملك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة 

املجل�س باحلر�س واالهتمام الذي ُيوليه �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف تعزيز دور 

الفر�س  خللق  الدائمة  توجيهاته  خلل  من  ال�سباب 

املختلفة،  التنمية  للإ�سهام يف م�سارات  اأمامهم  النوعية 

كما اأ�سار املجل�س اإىل اإ�سهامات املجل�س االأعلى لل�سباب 

والريا�سة برئا�سة �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جللة امللك للأعمال االإن�سانية و�سوؤون ال�سباب يف 

اأمام ال�سباب وتعزز  اإطلق املبادرات التي تفتح املجال 

تنويه  معر�س  يف  وذلك  والتميز،  االبتكار  روح  فيهم 

املجل�س باليوم الدويل لل�سباب.

بعدها اأعرب املجل�س عن تعازيه وموا�ساته حلكومة 

و�سعب جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة واأ�سر �سحايا 

حادث حريق كني�سة املنرية مبحافظة اجليزة، ومتنياته 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

املبادرات  تبني  يف  اال�ستمرار  املجل�س  اأكد  بعدها 

لربنامج  املر�سومة  االأهداف  لتحقيق  اجلهود  وتوحيد 

ملذكرة  املجل�س  ا�ستعرا�س  لدى  وذلك  املايل،  التوازن 

اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية واالقت�سادية والتوازن 

للوزارات  ال�سنوي  ن�سف  االإقفال  نتائج  ب�ساأن  املايل 

يونيو   30 يف  املنتهية  للفرتة  احلكومية  واجلهات 

2022، والتي اأظهرت نتيجة االلتزام بربنامج التوازن 

املايل اإىل جانب ارتفاع اأ�سعار النفط باالأ�سواق العاملية 

بزيادة االإيرادات الفعلية بن�سبة 52 % مقارنة بالفرتة 

اإبقاء م�ستويات  اإىل  نف�سها من العام املا�سي، باالإ�سافة 

العامة مما  بامليزانية  لها  ما هو مر�سود  ال�سرف وفق 

حقق وفٍر بلغ 33 مليون دينار والذي �ساهم يف تقليل 

للدين  الدولية  ال�سندات  ل�سداد  التمويلية  االحتياجات 

العام والتي من �سمنها �سندات بقيمة 1.5 مليار دوالر 

اأمريكي مبا يعادل 565 مليون دينار مت ت�سديدها حتى 

�سهر يوليو املا�سي.

التوظيف  م�ستجدات  اآخر  املجل�س  ا�ستعر�س  ثم 

والتي   ،2022 العام  من  االأول  للن�سف  والتدريب 

اأظهرت توظيف 14321 مواطًنا، والذي ميثل 72% من 

التعايف  التي ت�سمنتها خطة  للأولوية  ال�سنوي  الهدف 

االقت�سادي بتوظيف 20 األف بحريني �سنوياً حتى عام 

2024، وانخفا�س ن�سبة البطالة من 7.7% اإىل %5.7، 

اإطلقها  مت  التي  واالقت�سادية  املالية  احلزم  بف�سل 

التعايف  وخطة  كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة  خلل 

االقت�سادي واإطلق الربنامج الوطني للتوظيف، وذلك 

يف �سوء االطلع على املذكرة املرفوعة بهذا ال�ساأن من 

وزير العمل.

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

اأوالً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة جمل�س اخلدمة املدنية ب�ساأن اإعادة هيكلة 

حت�سني  بهدف  احلكومية  واجلهات  الوزارات  من  عدد 

االأداء وزيادة الكفاءة.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

احل�ساب  تقريري  ب�ساأن  املايل  والتوازن  واالقت�سادية 

العامة  امليزانية  تنفيذ  واأداء  للدولة  املوحد  اخلتامي 

للدولة لل�سنة املالية 2021.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

اإن�ساء مركز �سحي  واالقت�سادية والتوازن املايل ب�ساأن 

متكامل يف مدينة �سلمان بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

بتعديل  بقانون  مر�سوم  م�سروع  حول  والت�سريعية 

بع�س اأحكام املر�سوم بقانون ب�ساأن حماية االآثار.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

املدين  الطريان  �سوؤون  بني  اتفاق  ب�ساأن  والت�سريعية 

الفيدرالية  املدين  الطريان  واإدارة  البحرين  مبملكة 

بالواليات املتحدة االأمريكية.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .6

والت�سريعية ب�ساأن رد احلكومة على 4 اقرتاحات برغبة 

مقدمة من جمل�س النواب.

 بعدها ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع التايل:

1. مذكرة وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب 

والتي  احلكومة  من  املقدمة  القوانني  م�سروعات  حول 

الزالت لدى ال�سلطة الت�سريعية بعد انتهاء دور االنعقاد 

العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي اخلام�س.

الوزاري  التقرير  خلل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

الر�سمية  الزيارة  حول  ال�سياحة  وزيرة  من  املرفوع 

العربية  باململكة  ال�سياحة  قطاع  يف  للم�سوؤولني 

ال�سعودية ال�سقيقة ململكة البحرين.

موا�سلة تنفيذ برامج خطة التعايف القت�سادي.. وزير املالية:

ال�ستمرار يف تبني املبادرات لتحقيق الأهداف املر�سومة لربنامج التوازن املايل

اأكد وزير املالية واالقت�ساد الوطني ال�سيخ 

�سلمان بن خليفة اآل خليفة على حر�س مملكة 

وبرامج  اأولويات  تنفيذ  موا�سلة  البحرين 

يف  واال�ستمرار  االقت�سادي،  التعايف  خطة 

املر�سومة  االأهداف  لتحقيق  املبادرات  تبني 

توحيد  عرب  وذلك  املايل،  التوازن  لربنامج 

اأعلى  وفق  االإجناز  وترية  لت�سريع  اجلهود 

الو�سول  يف  ي�سهم  مبا  اجلودة  م�ستويات 

على  اآثارها  تنعك�س  التي  املن�سودة  للنتائج 

اأهداف  ويحقق  الوطني  االقت�ساد  منو  تعزيز 

ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

�ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البلد  ملك 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل.

التي  االإيجابية  باملوؤ�سرات  الوزير  ونّوه   

التي  القطاعات  خمتلف  يف  تتحقق  بداأت 

ا�ستهدفتها خطة التعايف االقت�سادي، مبا يحقق 

التنمية  م�سارات  تعزيز  يف  املرجوة  النتائج 

والنماء  املختلفة وينعك�س على حتقيق اخلري 

للوطن واملواطنني.

الوطني  واالقت�ساد  املالية  وزير  واأ�سار   

ال�سنوي  النتائج االأولية للإقفال ن�سف  اأن  اإىل 

يف  املنتهية  احلكومية  واجلهات  للوزارات 

مملكة  قدرة  لتوؤكد  جاءت   2022 يونيو   30

البحرين على موا�سلة التقدم نحو البناء على 

ما حتقق من منجزات مالية واقت�سادية.

واالقت�ساد  املالية  وزارة  اأو�سحت  وقد   

الوطني اأنه وفًقا للنتائج االأولية للإقفال ن�سف 

للفرتة  احلكومية  للوزارات واجلهات  ال�سنوّي 

اإجمايل  فاإن   2022 يونيو   30 يف  املنتهية 

االإيرادات الفعلية املح�سلة بلغت 1698 مليون 

اإىل 52% مقارنة  دينار بحريني، بزيادة ت�سل 

بالنتائج ن�سف ال�سنوية لل�سنة املالية ال�سابقة 

بربنامج  االلتزام  اإىل  ذلك  ويعود   ،2021

يف  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  واإىل  املايل،  التوازن 

ارتفاع  اإىل  بالتايل  اأدى  مما  العاملية  االأ�سواق 

 ،%50 بن�سبة  املح�سلة  النفطية  االإيرادات 

النفطية  غري  االإيرادات  ارتفاع  اإىل  باالإ�سافة 

بن�سبة 57% مقارنة بنف�س الفرتة لل�سنة املالية 

2021، نتيجة حت�سن منو الن�ساط االقت�سادي 

واملحلية،  واالإقليمية  العاملية  امل�ستويات  على 

اإبقاء م�ستويات ال�سرف وفق ما  اإىل  باالإ�سافة 

هو مر�سود لها بامليزانية العامة مما حقق وفًرا 

تقليل  يف  �ساهم  والذي  دينار  مليون   33 بلغ 

االحتياجات التمويلية ل�سداد ال�سندات الدولية 

بقيمة  �سندات  �سمنها  من  والتي  العام،  للدين 

 565 يعادل  مبا  اأمريكي  دوالر  مليار   1.5

�سهر  حتى  ت�سديدها  مت  بحريني  دينار  مليون 

يوليو املا�سي.

 وفيما يخ�س امل�سروفات العامة، فقد بلغ 

االإقفال  نتائج  يف  الفعلية  امل�سروفات  اإجمايل 

ن�سف ال�سنوي 1665 مليون دينار بحريني، 

ما  وفق  ال�سرف  م�ستويات  اإبقاء  خلل  من 

اإنها  حيث  العامة،  بامليزانية  لها  مر�سود  هو 

انخف�ست بن�سبة 9% مقارنة بتقديرات امليزانية 

طفيًفا  ارتفاًعا  �سجلت  فيما  ال�سنة،  لن�سف 

بن�سبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ امليزانية 

ن�سف ال�سنوي لل�سنة املالية 2021.
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»النيابة« ت�شارك يف ندوة خليجية ب�شاأن حماية الطفل خالل التحقيق

�شاركت النيابة العامة، اأم�س، يف الندوة 

خالل  الطفل  حماية  قواعد  ب�شاأن  التفاعلية 

مرحلة التحقيق، التي نظمتها الأمانة العامة 

مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، عرب 

تقنية الت�شال املرئي.

الفا�شل  اأحمد  ناق�س  الندوة  وخالل 

والطفل  الأ�شرة  بنيابة  النيابة  رئي�س 

الأطفال  مع  اتباعها  الواجب  الإجراءات 

الناجت  ال�شرر  اإ�شالح  و�ُشبل  عليهم  املجني 

عن اجلرمية، كما ناق�شت وكيل النيابة مرمي 

والقانوين  النف�شي  الدعم  مو�شوع  الغي�س 

الذي يتلقاه الطفل يف اأثناء التحقيق واأوجه 

امل�شاعدة القانونية التي تقدم له.

ُعمان جتربتها يف  �شلطنة  وا�شتعر�شت 

التحقيق،  فرتة  خالل  الطفل  حماية  جمال 

ب�شلطنة  العامة  النيابة  اأع�شاء  واأو�شح 

اجلنائية  احلماية  يكفل  القانون  اأن  ُعمان 

للطفل، موفًرا احلماية الكاملة له خالل فرتة 

التحقيق.

تو�شيات  على  بناًء  الندوة  هذه  وتاأتي 

بدول  العامني  واملدعني  العموم  النواب 

جمل�س التعاون اخلليجي ب�شاأن عقد ندوات 

تفاعلية لتجارب الدول الأع�شاء يف مو�شوع 

حماية الطفل خالل فرتة التحقيق.

امللك املعظم يتلقى برقية �شكر

 جوابية من رئي�س جمهورية اجلزائر

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

اأخيه  من  جوابية  �شكر  برقية  املعظم،  البالد  ملك  خليفة 

فخامة الرئي�س عبداملجيد تبون رئي�س جمهورية اجلزائر 

برقية  على  رًدا  وذلك  ال�شقيقة،  ال�شعبية  الدميقراطية 

ا�شتقالل  ذكرى  مبنا�شبة  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة 

جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية.

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

من  جوابية  �شكر  برقية  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر  الرئي�س عبدالفتاح  اأخيه 

العربية ال�شقيقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث 

بها جاللته مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 يوليو املجيدة.

امللك املعظم يتلقى برقية 

�شكر جوابية من الرئي�س امل�شري

خالد بن عبداهلل: موا�شلة امل�شاعي لتحقيق تنمية وطنية �شاملة  

بلورة 27 �شيا�شة و113 مبادرة �شمن ور�س عمل التطلعات امل�شتقبلية

البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  اأكد 

موا�شلة  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  التحتية 

تنمية  لتحقيق  وعزمية  عزم  بكل  واجلهود  امل�شاعي 

بف�شل  وذلك  الأركان،  ومتكاملة  الأبعاد  �شاملة  وطنية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية  التوجيهات 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ملك البالد املعظم، التي 

تعد خريطة طريق مل�شار العمل احلكومي خلدمة الوطن 

واملواطن.

 وقال: »اإن حكومة مملكة البحرين برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، ما�شية يف تنفيذ ال�شرتاتيجيات 

يف  العام  القطاع  اإ�شهامات  لتعزيز  الرامية  والربامج 

بروح  العمل  خالل  من  ال�شاملة،  التنموية  امل�شرية 

الفريق الواحد – فريق البحرين – بحب للتحدي وع�شق 

لالإجناز«.

التطلعات  عمل  ور�شة  تروؤ�شه  خالل  ذلك  جاء 

امل�شتقبلية، وهي الور�شة اخلتامية �شمن �شل�شلة ور�س 

�شاحب  لعقدها  وّجه  التي  امل�شتقبلية  التطلعات  عمل 

حيث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

ا�شتعر�س حمد بن في�شل املالكي، وزير �شوؤون جمل�س 

يف  بلورتها  مت  والتي  العمل،  ور�س  خمرجات  الوزراء، 

27 �شيا�شة و113 مبادرة تغطي التطلعات يف خم�شة 

حماور هي البنية التحتية والبيئة، والعمل الت�شريعي، 

اإىل  والقت�شادي،  املايل  والعمل  الجتماعية،  واخلدمات 

�شيتم  والتي  الرقمي،  والتحول  احلكومي  الأداء  جانب 

اللجنة  اإىل  ومبادرات  مرئيات  من  ت�شمنته  وما  رفعها 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية 

رئي�س جمل�س الوزراء، لالعتماد.

ترتكز  احلكومي  العمل  منطلقات  »اإن  قائالً:  وتابع 

وغايتها  التنمية  حمور  هو  الذي  املواطن  خدمة  على 

لدعم  الطرق  اأف�شل  ا�شت�شراف  على  ا  الرئي�شية، وحر�شً

كل  متابعة  على  احلكومة  �شتعمل  ومتكينه،  املواطن 

اأولويات  وحتديد  طارئ،  كل  مع  والتكيف  م�شتجد، 

املرحلة املقبلة ب�شكل ا�شرتاتيجي ومتكامل، م�شتندة يف 

التي  والتناف�شية  وال�شتدامة  العدالة  مبادئ  اإىل  ذلك 

ر�شم  يف   2030 القت�شادية  البحرين  روؤية  حددتها 

مالمح امل�شتقبل امل�شرق«.

واأو�شح باأن توجيه �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

لتحديد  عمل  ور�س  يف  للبدء  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

امل�شتقبلية  التطلعات  �شت�شكل  التي  والأولويات  الآليات 

مبداأ  تعزيز  باأهمية  اإمياًنا  ياأتي  احلكومي،  للعمل 

املبا�شر يف حتديد  والإ�شهام  القرار،  اتخاذ  امل�شاركة يف 

الجتاه الأمثل.

جميع  بجهود  الور�شة  خالل  كلمته  يف  واأ�شاد 

عمل  ور�س  خالل  احلكومية  واجلهات  الوزارات 

العمل  تطوير  يف  �شت�شهم  والتي  امل�شتقبلية،  التطلعات 

موجًها  واإنتاجيته،  وفاعليته  كفاءته  وزيادة  احلكومي 

على  الور�س  روؤ�شاء  وال�شعادة  املعايل  لأ�شحاب  �شكره 

متقدمة،  خمرجات  �شياغة  يف  �شاهمت  التي  م�شاعيهم 

وجلميع امل�شاركني من القطاع العام كونهم اأعمدة العمل 

عن  كذلك  معرًبا  الرا�شخ،  واأ�شا�شه  املدنية  اخلدمة  يف 

به  قامت  ما  على  الوزراء  �شوؤون جمل�س  لوزارة  �شكره 

من جهود مقدرة يف التن�شيق للور�س وح�شن اإدارتها مبا 

يحقق الهدف املرجو منها.

و�شدد على اأهمية ا�شتمرار تكاتف اجلميع �شمن فريق 

و�شولً  العطاء؛  وا�شتمرار  الإجناز  ملوا�شلة  البحرين؛ 

لالأهداف التنموية املن�شودة التي ت�شهم يف حتقيق املزيد 

من النماء والزدهار للوطن واملواطن.

املا�شية مت عقد خم�س  الفرتة  اأنه وخالل  اإىل  ي�شار 

ور�س عمل مب�شاركة 57 وزارة وجهة حكومية، �شبقتها 

نتج  وما  الور�س  تن�شيقية، وج�شدت  اجتماعات  خم�شة 

امل�شتقبلية،  التطلعات  ومبادرات  �شيا�شات  من  عنها 

وتناولت اأبرز حماور العمل احلكومي، ومت خالل الور�س 

تدار�س اأفكار خالقة ومبادرات نوعية و�شياغة اأولويات 

قدرات  من  اجلهاز احلكومي  به  يتمتع  ما  جادة عك�شت 

وطاقات وكفاءات.

قريًبا الإعالن عن الفائزين بجائزة

 عبداللـه بن علي كانو لالإعالم التطوعي واخلريي

تنظيم  جلنة  رئي�س  وافق 

كانو  علي  بن  عبداهلل  جائزة 

واخلريي  التطوعي  لالإعالم 

كمال  اإبراهيم  ح�شن  الدكتور 

من  املرفوعة  التو�شية  على 

فيما  اجلائزة  حتكيم  جلان 

جلان  نتائج  باعتماد  يتعلق 

على  اأجمعت  والتي  التحكيم 

فوز خم�شة مراكز لكل فرع من 

فروع اجلائزة؛ 1- جائزة اأف�شل 

من�شة اإعالمية اإلكرتونية تدعم 

العمل التطوعي واخلريي، 2- 

اإعالمي  م�شروع  اأف�شل  جائزة 

التطوعي  العمل  يدعم  ورقي 

زيادة  كذلك  ومت  واخلريي، 

ملركزين  حتفيزيتني  جائزتني 

اجلائزة؛  فرعي  يف  اإ�شافيني 

وال�شابع،  ال�شاد�س  املركز 

اأ�شماء  عن  الإعالن  و�شيتم 

الفائزين من خالل حفل التكرمي 

تنظيم  جلنة  �شتقيمه  الذي 

اهلل-  -بحول  قريًبا  اجلائزة 

لالحتفال بالفائزين.

لالإعداد  التن�شيق  ويجري 

بالتن�شيق  الحتفال، وذلك  لهذا 

رئي�س  كانو  اأحمد  فوزي  مع 

وراعي  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

اجلائزة لتحديد موعد الحتفال، 

التجاوب  على  اأثنى  والذي 

الإيجابية  وامل�شاركة  الكبري 

والأخوات  الأخوة  قبل  من 

امل�شاركني.

د. ح�سن اإبراهيم كمال فوزي اأحمد كانوعبداهلل بن علي كانو

وزير اخلارجية ي�شل الأردن يف

 زيارة ر�شمية لإجراء مباحثات

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  و�شل 

اخلارجية، اإىل عمان اأم�س يف زيارة ر�شمية للمملكة الأردنية 

مباحثات  يومني، يجري خاللها  ت�شتغرق  ال�شقيقة  الها�شمية 

تتعلق بتعزيز وتنمية العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني 

وبحث الق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك اإقليميا ودوليا.

علياء  امللكة  مطار  اإىل  و�شوله  لدى  ا�شتقباله  يف  وكان 

اخلارجية  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  ال�شفدي  اأمين  الدويل 

مملكة  �شفري  الرويعي  يو�شف  واأحمد  املغرتبني،  و�شوؤون 

�شفري  العدوان  وريكات  �شالح  ورامي  عمان،  لدى  البحرين 

ال�شلك  عميد  البحرين  مملكة  لدى  الها�شمية  الأردنية  اململكة 

امل�شوؤولني يف وزارة اخلارجية و�شوؤون  الدبلوما�شي، وكبار 

املغرتبني.

الأ�شغال  وزير  احلواج  ح�شن  بن  اإبراهيم  املهند�س  ا�شتقبل 

مبكتبه، ال�شفري �شازريل بن زاهريان، �شفري ماليزيا لدى مملكة 

بني  امل�شرتك  التعاون  جمالت  ا�شتعرا�س  مت  حيث  البحرين 

البلدين ال�شديقني.

وزير الأ�شغال يبحث تبادل

 اخلربات مع ال�شفري املاليزي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12183/pdf/INAF_20220816004947958.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/974181/News.html
https://www.alayam.com/online/local/974164/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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خالل لقائه وزير »املوارد الب�سرية« ال�سعودي.. وزير »العمل«:

اال�ستفادة من جتربة ال�سعودية يف جماالت برامج توطني الوظائف
قام جميل بن حممد علي حميدان، وزير 

تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العمل، 

العمل، على راأ�س وفد ي�ضم عدًدا من  �ضوق 

تنظيم  وهيئة  العمل  وزارة  يف  امل�ضوؤولني 

العربية  اململكة  اإىل  بزيارة  العمل،  �ضوق 

ال�ضعودية ال�ضقيقة.

اأحمد بن  التقى حميدان  الزيارة،  وخالل 

الب�ضرية  املوارد  وزير  الراجحي،  �ضليمان 

العربية  باململكة  االجتماعية  والتنمية 

تعزيز  �ضبل  بحث  مت  حيث  ال�ضعودية، 

توطني  برامج  جماالت  يف  الفني  التعاون 

عن  ف�ضاًل  العمل،  �ضوق  وتنظيم  الوظائف 

وتنمية  عمل  عن  الباحثني  اإدماج  خطط 

املوارد الب�ضرية، كما مت بحث االإجراءات التي 

التدريب وتاأهيل  البلدان يف جمال  يقوم بها 

املهنية  املعايري  اإىل  باالإ�ضافة  املواطنني، 

املطبقة حالًيا يف البلدين ال�ضقيقني.

بعمق  حميدان  اأ�ضاد  املنا�ضبة،  وبهذه 

العالقات البحرينية ال�ضعودية، وما ت�ضهده 

من تطور ومناء يف ظل قيادة ح�ضرة �ضاحب 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

احلرمني  خادم  واأخيه  املعظم،  البالد  عاهل 

اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني، 

�ضعود، ملك اململكة العربية ال�ضعودية، موؤكًدا 

العمايل  التعاون  اأهمية تعزيز جماالت  على 

ا  م�ضتعر�ضً البلدين،  يف  الب�ضرية  واملوارد 

تنظيم  يف  البحرين  جتربة  ال�ضياق  هذا  يف 

�ضوق العمل، وجهودها يف تنفيذ العديد من 

مبادرات توظيف وتاأهيل املواطنني واإدماجهم 

اإطار خطة  �ضيما يف  ال  اخلا�س،  القطاع  يف 

ا  اأي�ضً ا�ضتعر�س  كما  االقت�ضادي.  التعايف 

نظام التاأمني �ضد التعطل، ودوره يف تعزيز 

عن  والباحثني  للعمال  االجتماعية  احلماية 

عمل، اإىل جانب التكامل امل�ضرتك بني اجلهات 

احلكومية العاملة يف �ضوق العمل البحريني.

الفر�سة قد تكون مهياأة لت�ساقط االأمطار اليوم

الفر�ضة قد  اأنه وفًقا لتحديثات خرائط الطق�س فاإن  االأر�ضاد اجلوية  اإدارة  اأعلنت 

تكون مهياأة اليوم الثالثاء لت�ضاقط اأمطار خفيفة ومتفرقة على بع�س مناطق اململكة.

اخلليج  منطقة  على  �ضرقية  موجة  اقرتاب  اإىل  الطق�س  خرائط  حتديثات  وت�ضري 

تتكاثف  قد  اإثرها  وعلى  والعليا،  الو�ضطى  اجلو  طبقات  يف  بالرطوبة  حمملة  العربي 

ال�ضحب وتكون االأجواء غائمة اأحياًنا على مملكة البحرين يوم غد الثالثاء.

وت�ضهد اململكة هذه االأيام �ضيطرة الرياح ال�ضرقية اخلفيفة واملعتدلة ال�ضرعة وتكون 

احلرارة حيث  درجات  رفع  ي�ضهم يف  االأحيان مما  بع�س  االجتاه يف  ومتقلبة  خفيفة 

ال�ضطحية خا�ضة خالل فرتة  الرطوبة  ن�ضب  ارتفاع يف  مع  نهاًرا  الطق�س حاًرا  يكون 

الليل ومن املتوقع اأن ت�ضتمر خالل االأيام القادمة.

والتحذيرات  الن�ضرات  واملقيمني مبتابعة  املواطنني  اجلوية  االأر�ضاد  اإدارة  وتهيب 

الر�ضمية ال�ضادرة من اإدارة االأر�ضاد اجلوية عرب القنوات املتعددة.

الكعبي و�سفرية اإيطاليا يبحثان 

التعاون بقطاعي املوا�سالت واالت�ساالت

ا�ضتقبل حممد بن ثامر الكعبي وزير املوا�ضالت واالت�ضاالت، 

االإيطالية  اجلمهورية  �ضفرية  اأمادي،  باوال  اأم�س  الوزارة  مبقر 

لدى مملكة البحرين.

البحرين  مملكة  بني  املتميزة  ال�ضداقة  بعمق  واأ�ضاد 

واجلمهورية االإيطالية وما ت�ضهده من تطور وتقدم على خمتلف 

الثنائية  العالقات  ا�ضتعرا�س  اللقاء،  خالل  ومت  املجاالت. 

االإيطالية،  واجلمهورية  البحرين  مملكة  تربط  التي  املتميزة 

و�ضبل تعزيز التعاون الثنائي يف قطاع املوا�ضالت واالت�ضاالت، 

امل�ضرتك، واالرتقاء بها  الق�ضايا ذات االهتمام  اإىل بحث  اإ�ضافة 

اإىل م�ضتويات اأرحب.

حممد بن عبداهلل ووزيرة ال�سحة يقومان بزيارة تفقدية ملرافق ال�سلمانية 

االطالع على تطورات عالج املر�سى وتوافر جميع االأدوية
قام الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الوطني  الفريق  االأعلى لل�ضحة رئي�س  رئي�س املجل�س 

الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( بزيارة 

بح�ضور  الطبي،  ال�ضلمانية  جممع  اإىل  اأم�س  تفقدية 

الدكتورة جليلة ال�ضيد جواد ح�ضن وزيرة ال�ضحة، يف 

اإطار احلر�س على املتابعة امليدانية مل�ضتوى اخلدمات 

بينها  ومن  واملقيمني،  للمواطنني  املقدمة  ال�ضحية 

متابعة عالج احلاالت القائمة بفريو�س كورونا.

ال�ضيخ  طبيب  الفريق  ثمن  الزيارة،  م�ضتهل  ويف 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة الدعم املتوا�ضل والتوجيهات 

ال�ضديدة من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

املعظم حفظه اهلل ورعاه،  البالد  اآل خليفة ملك  عي�ضى 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  امل�ضتمرة  واملتابعة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

الوزراء حفظه اهلل، لكل اجلهود املبذولة من اأجل تعزيز 

�ضحة و�ضالمة اجلميع بروح فريق البحرين الواحد.

وخالل الزيارة اأ�ضاد رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة 

لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س 

القطاع  منت�ضبي  لكافة  الكبرية  باجلهود  كورونا 

ال�ضحي يف مملكة البحرين والذين �ضاهموا يف حتقيق 

اململكة الأعلى موؤ�ضرات التعايف على امل�ضتوى العاملي.

مرافق  من  عدد  على  االطالع  الزيارة  وت�ضمنت 

املجمع لالطمئنان على �ضري تقدمي اخلدمات ال�ضحية، 

واالطالع على اآخر التطورات يف عالج املر�ضى عموًما، 

ا، يف ظل  واحلاالت القائمة لفريو�س كورونا خ�ضو�ضً

ما تقوم به امل�ضت�ضفيات احلكومية بالتعاون مع اأجهزة 

القطاع ال�ضحي العام من جهود متوا�ضلة حلفظ �ضالمة 

اأفراد املجتمع كافة.

اآل  ال�ضيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  قام  كما 

خليفة بزيارة تفقدية للمخازن املركزية وخمازن جممع 

اآليات توفري  الوقوف على  الطبي، حيث مت  ال�ضلمانية 

اأهمية  االأدوية وم�ضارات تعزيز حوكمتها، موؤكًدا على 

واال�ضرتاتيجيات  اخلطط  وتنفيذ  االأدوية  توافر جميع 

يف  م�ضتدام  ب�ضكل  الدوائي  املخزون  بتغطية  الكفيلة 

اململكة، وتلبية احتياجات املر�ضى من االأدوية واملواد 

الطبية.

الذي  بالدور  ال�ضحة  وزيرة  اأ�ضادت  جانبها،  من 

املنظومة  تطوير  يف  لل�ضحة  االأعلى  املجل�س  به  يقوم 

امللكية  التوجيهات  من  انطالًقا  ياأتي  والذي  ال�ضحية؛ 

ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة 

بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  امل�ضتمرة 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

يف  املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  تطوير  نحو  �ضعًيا  اهلل، 

وا�ضتدامة  كفاءتها  زيادة  ي�ضمن  مبا  البحرين  مملكة 

مواردها.

والتقدير  ال�ضكر  بالغ  عن  ال�ضحة  وزيرة  واأعربت 

لرئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة على زيارته التفقدية، 

موؤكدة حر�س الوزارة على موا�ضلة تعزيز التقدم الذي 

ي�ضهده القطاع ال�ضحي يف مملكة البحرين على خمتلف 

امل�ضتويات مبا يحقق اأهدافه املن�ضودة.

»االأ�سغال«: غلق بع�ض امل�سارات على �سارع الفاحت

اأعلنت وزارة االأ�ضغال وبالتن�ضيق مع االإدارة العامة للمرور 

بوزارة الداخلية، باأن اأعمال تطوير �ضارع الفاحت، ت�ضتدعي غلق 

بع�س امل�ضارات يف كل اجتاه ح�ضب االآتي:

 - غلق امل�ضار االأي�ضر للمرور املتجه �ضماالً اإىل منطقة خليج 

البحرين و�ضيتم توفري م�ضارين للحركة املرورية ابتداًء من يوم 

االأربعاء املوافق 17/ 08/ 2022م وملدة اأ�ضبوع.

 - غلق كلي لل�ضارع للمرور املتجه جنوًبا يف اجلزء املح�ضور 

بني �ضارع طرفة بن العبد و�ضارع ال�ضيخ دعيج و�ضيتم حتويل 

االأربعاء  يوم  من  ابتداًء  املعار�س  �ضارع  اإىل  املرورية  احلركة 

املوافق 17/ 08/ 2022م وملدة 6 ليال.

»االأ�سغال«: اإعادة فتح امل�سار االأمين 

من نفق اأم احل�سم بعد اإغالقه ب�سكل موؤقت

اأو�ضحت وزارة االأ�ضغال اأنه �ضيتم اإعادة فتح امل�ضار االأمين من نفق اأم احل�ضم بعد اأن مت 

اإحدى ال�ضاحنات بامل�ضابيح  اأم�س ب�ضبب ا�ضطدام حمولة  اإغالقه ب�ضكل احرتازي وموؤقت يوم 

املثبتة اأعلى نفق اأم احل�ضم اأثناء مرورها يف امل�ضار االأمين باجتاه منطقة احلد، مما اأدى اإىل تلف 

امل�ضابيح.

وقالت وزارة االأ�ضغال يف بيان �ضحايف لها، اإن كوادرها العاملة يف امليدان بالتن�ضيق مع 

والبدء  املذكور  ال�ضارع  من  املركبة  و�ضحب  الالزمة  االإجراءات  باتخاذ  قامت  املعنية،  اجلهات 

باأعمال �ضيانة امل�ضابيح من قبل هيئة الكهرباء واملاء. واأهابت وزارة االأ�ضغال مرتادي الطريق 

بااللتزام بالقواعد املرورية، وذلك حفاًظا على �ضالمة م�ضتخدمي الطرق، موؤكدة اأن الوزارة تويل 

جل االهتمام بال�ضالمة املرورية على �ضبكة الطرق.

وكيل اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية يرتاأ�ض االجتماع 

الثاين لكبار امل�سوؤولني بحوار التعاون االآ�سيوي

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  تراأ�س 

اآل خليفة،  اأحمد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  ال�ضيا�ضية 

االجتماع  املرئي،  االت�ضال  تقنية  عرب  اأم�س 

منتدى  يف  امل�ضوؤولني  لكبار  الثاين  التن�ضيقي 

الدكتور  بح�ضور  االآ�ضيوي،  التعاون  حوار 

حلوار  العام  االأمني  دانفيفاثانا  بورن�ضاي 

االأع�ضاء،  الدول  وممثلي  االآ�ضيوي  التعاون 

باالجتماع  املتعلقة  الرتتيبات  ملتابعة  وذلك 

الوزاري الثامن ع�ضر.

وزارة  وكيل  اأكد  االجتماع،  وخالل 

مملكة  حر�س  ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  اخلارجية 

بني  وال�ضراكة  التعاون  تعزيز  على  البحرين 

االآ�ضيوي  التعاون  حوار  يف  االأع�ضاء  الدول 

ت�ضمل:  اأ�ضا�ضية،  حماور  �ضتة  يف   )ACD(

االت�ضال،  والطاقة،  واملائي  الغذائي  االأمن 

التعليم  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم 

وال�ضياحة،  الثقافة  الب�ضرية،  املوارد  وتنمية 

ودعم التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة.

االأمثل  التوظيف  اأهمية  اإىل  ولفت 

التي  الهائلة  واملادية  الب�ضرية  لالإمكانات 

تتمتع بها القارة االآ�ضيوية، وا�ضتثمار القدرات 

االقت�ضادي  التعاون  تنمية  يف  امل�ضرتكة 

مبا  االأع�ضاء،  الدول  بني  واملايل  والتجاري 

الفقر والتغريات  ي�ضهم يف احلد من م�ضكالت 

املناخية وحت�ضني م�ضتويات املعي�ضة.

ناجحة  نتائج  اإىل  تطلعه  عن  واأعرب 

ومثمرة لالجتماع الوزاري الثامن ع�ضر حلوار 

التعاون االآ�ضيوي الذي �ضيعقد برئا�ضة مملكة 

»التعايف  �ضعار  حتت  العام  هذا  البحرين 

ي�ضتهدف  مبا  اجلائحة«،  بعد  ما  امل�ضتدام 

اخلربات  وتبادل  امل�ضرتكة  اجلهود  تعزيز 

واال�ضتثمارات يف خمتلف املجاالت االقت�ضادية 

اآ�ضيوي  جمتمع  نحو  والتقنية  واالجتماعية 

باإيجابية  امل�ضاهمة  على  وقدرة  تقدًما  اأكثـــر 

واالزدهار  والنماء  ال�ضالم  م�ضـــرية  يف 

االإقليمي والعاملي.

برعاية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 

»الكلمة الطيبة« تقيم حفل تخريج 90 �ساًبًا �سمن مبادرة »القادة ال�سباب«

عي�ضى  ال�ضيخ  �ضمو  برعاية 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  علي  بن 

الرئي�س  الوزراء  جمل�س  �ضئون 

الطيبة  الكلمة  جلمعية  الفخري 

الطيبة  الكلمة  جمعية  اأقامت 

�ضموه  ملبادرة  اخلتامي  احلفل 

بن�ضختها  ال�ضباب  القادة  الإعداد 

اأ�ضامة  بح�ضور  وذلك  الثانية، 

التنمية  وزير  الع�ضفور  اأحمد  بن 

عثمان  بدر  والدكتور  االجتماعية، 

مال اهلل املدير العام للمعهد العربي 

ال�ضخ�ضيات  من  وعدد  للتخطيط، 

�ضهادات  ت�ضليم  مت  حيث  البارزة، 

من  و�ضابة  �ضاًبا  لـ90  الدبلوم 

 5 وفازت  املبادرة،  يف  امل�ضاركني 

م�ضاريع مبنحة تدريبية من املعهد 

الكويت  بدولة  للتخطيط  العربي 

ال�ضقيقة وهي كاالآتي:

 »مبادرة رئة البحرين، مبادرة 

لغة ال�ضحة، مبادرة، مبادرة مداد، 

مبادرة بدلها«.

رحب  كلمته  م�ضتهل  ويف 

اآل  علي  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  �ضمو 

خليفة وكيل وزارة �ضوؤون جمل�س 

الفخري جلمعية  الرئي�س  الوزراء 

الكرام  بال�ضيوف  الطيبة  الكلمة 

ال�ضباب  امل�ضاركني وهناأ  وال�ضباب 

جاء  والذي  الدويل  ال�ضباب  بيوم 

مبادرة  »اإن  وقال:  العام،  هذا  يف 

اإعداد القادة ال�ضباب جاءت تزامناً 

مع روؤى وتطلعات ح�ضرة �ضاحب 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املعظم، وجهود 

�ضاحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة 

بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

نحو  واملن�ضبة  الوزراء  جمل�س 

ورعايته  البحريني  ال�ضباب  دعم 

بناء  الفاعلة يف  ل�ضمان م�ضاهمته 

هذا الوطن املعطاء مبا يتما�ضى مع 

روؤية اململكة 2030«.

االإ�ضهامات  �ضموه  وا�ضتذكر 

نتعلمها  الزلنا  التي  الكبرية 

ون�ضري  حني  كل  يف  ون�ضتذكرها 

على خطاها من املغفور له باإذن اهلل 

تعاىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الوالد 

االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 

الوالد  وتوجيهات  ثراه،  اهلل  طيب 

اآل  خليفة  بن  علي  ال�ضيخ  �ضمو 

خليفة م�ضت�ضار ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

جهود  باأن  �ضموه  واأ�ضاف 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

االإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب و�ضمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�ضيخ 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب  االأعلى 

رئي�س  للريا�ضة  العامة  الهيئة 

البحرينية  االأوملبية  اللجنة 

جاءت لتمهد الطريق اأمام ال�ضباب 

الفر�س  خللق  اليوم  البحريني 

الكبرية لتحقيق االإجنازات ومتكني 

ال�ضباب البحريني.
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وزيرة ال�شحة ت�شيد بالعمل الدوؤوب

 واملنظــــم للجنـــــــــة التن�شيقيــــة ملو�شـــم عا�شــــــوراء
ا�ستقبلت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد 

الوزارة  مكتبها مبقر  ال�سحة يف  ح�سن وزيرة 

 ،2022 اأغ�سط�س   15 املوافق  الإثنني  اأم�س 

لعام  عا�سوراء  ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة 

1444 برئا�سة الدكتورة لولوة را�سد �سويطر 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية 

اجلهود  الوزيرة  ثمنت  الأولية، حيث  ال�سحية 

اأجهزة  كل  من  املكونة  اللجنة  بذلتها  التي 

وتوفري  لتاأمني  احلكومية  ال�سحية  القطاعات 

جميع الحتياجات واملتطلبات ال�سحية الالزمة 

لإحياء هذه املنا�سبة.

البحرين  مملكة  اأن  اأكدت  اللقاء،  وخالل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

برئا�سة  احلكومة  من  متوا�سل  وبدعم  ورعاه، 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل، ما�سية يف تعزيز و�سون احلريات الدينية 

انبثاًقا من القيم واملبادئ الإن�سانية النبيلة التي 

ما  ظل  يف  وتر�سيخها،  حمايتها  على  حتر�س 

حتظى بها من رعاية ملكية �سامية، جعلت من 

مملكة البحرين اأمنوذج يف التعددية والحرتام 

والت�سامح على م�ستوى العامل. 

الدوؤوب  بالعمل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سادت 

وعلى  م�سرتكة  بجهود  بذله  مت  الذي  واملنظم 

ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة  قبل  من  وجه  اأكمل 

عا�سوراء، معربًة عن �سكرها لكل الكوادر الطبية 

من  امل�ساندة  ال�سحية  واخلدمات  والتمري�سية 

على  احلكومية  ال�سحية  القطاعات  خمتلف 

اإجناح  �ساهمت يف  ٌمقدرة  من جهود  قدموه  ما 

من  �سيما  ل  عا�سوراء،  ذكرى  اإحياء  مرا�سم 

الواقعة  الطبية  احل�سني  الإمام  عيادة  خالل 

احل�سني  الإمام  وحملة  العا�سمة،  حمافظة  يف 

والع�سرين،  الرابعة  الن�سخة  يف  بالدم  للتربع 

والتي ح�سدت اأكرث من 500 كي�س دم �سريفد 

بنك الدم املركزي.

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية توقع اتفاقية 

تعاون مع زين البحرين وجمعية ال�شم البحرينية

»الإثنني«  اأم�س  يوم  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز  وقعت 

�سركة  تعاون م�سرتك مع  اتفاقية  اأغ�سط�س 2022م  املوافق 15 

زين الرائدة يف جمال الت�سالت وجمعية ال�سم البحرينية، وذلك 

اخلدمات  لتطوير  الأطراف،  جميع  بني  امل�سرتك  التعاون  بهدف 

ال�سحية املقدمة لفئة ال�سم يف مملكة البحرين.

القائم  بح�سور  زين  �سركة  مقر  يف  التفاقية  توقيع  مت  وقد 

باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية الدكتورة 

لولوة را�سد �سويطر، واملدير املنتدب ل�سركة زين البحرين حممد 

زين العابدين، ومن جانب جمعية ال�سم البحرينية ح�سن عبداهلل 

جمل�س  ع�سو  احلمر  في�سل  نواف  الدكتور  بح�سور  الغريفي، 

من  امل�سوؤولني  من  وعدد  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  الأمناء 

جميع الأطراف.

اأكد ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�س 

موا�سلة  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان 

والكفاءات  الب�سرية  بالكوادر  ال�ستثمار 

والتطوير  التدريب  خالل  من  الوطنية 

م�سريا  والفنية،  املهنية  بقدراتهم  والنهو�س 

اإىل حر�س الديوان على تنمية قدرات موظفيه 

املهنية  املوؤهالت  على  للح�سول  ودعمهم 

ينعك�س  مبا  العاملي،  امل�ستوى  على  املعتمدة 

على م�ستوى الأداء واخلدمات املقدمة.

الثنني،  ام�س  ا�ستقباله،  خالل  ذلك  جاء 

املدقق يف اإدارة الرقابة النظامية ح�سن �سالح 

املوؤهل  على  وذلك مبنا�سبة ح�سوله  �سهاب، 

املهني )CMA(، حيث هناأه على هذا الإجناز 

متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح.

املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  واأ�ساف 

بتدريب  الديوان  يهتم  الديوان  اأن  والإدارية 

وتاأهيل موظفيه ورفع قدراتهم وم�ستوياتهم 

وبرامج  خطط  خالل  من  والفنية،  املهنية 

معايري  تعتمد  املجال  هذا  با�ستمرار يف  تنفذ 

الرقابة العاملية ال�سادرة عن املنظمة الدولية 

العامة  املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة 

املتعلقة  �سيما  ل  )الإنتو�ساي(،  واملحا�سبة 

بال�سهادات التخ�س�سية واملهنية.

�سالح  ح�سن  املوظف  عربرّ  جهته  من 

�سهاب عن �سعادته بهذا الإجناز، مثمناً الدعم 

ليتمكن من احل�سول  الديوان  له  الذي وفره 

على هذا املوؤهل الهام، م�سرياً اإىل اأنه �سيوا�سل 

والفني  املهني  م�ستواه  ورفع  قدراته  تعزيز 

على خمتلف امل�ستويات.

املالية  الرقابة  ديوان  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  املهني  للتاأهيل  برناجماً  يطبق  والإدارية 

املوؤهالت  اإحدى  لنيل  البتعاث  نظام  خالل 

التدقيق  جمال  يف  دولياً  املعتمدة  املهنية 

 CMA، ACCA، CPA،( مثل  واملحا�سبة 

CIA، CISA(، ويبلغ عدد املوظفني الفنيني 
�سهر  حتى  مهنية  موؤهالت  على  احلا�سلني 

اأغ�سط�س اجلاري 42 موظفاً، ي�سكلون نحو 

بالديوان.  العاملني  الفنيني  اإجمايل  من   %45

لـ  اخت�سار  وهي   CMA �سهادة  ومتنح 

 Certified Management Accountant
اأي �سهادة املحا�سب الإداري املعتمد، من قبل 

املتحدة  بالوليات  الإداريني  املحا�سبني  معهد 

متقدمة  �سهادة  وهي   ،IMA الأمريكية 

ومعتمدة عاملياً.

رئي�س ديوان الرقابة: دعم املوظفني

 لنيل املوؤهالت املهنية املعتمدة

النائب الدو�شري يثمن قرار احلكومة

 باعتماد اإن�شاء مركز �شحي يف مدينة �شلمان

الدو�سري  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  ثمن 

ع�سو جمل�س النواب قرار احلكومة املوقرة 

برئا�سة  الوزراء اأم�س  جمل�س  جل�سة  خالل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اعتماد ان�ساء مركز �سحي يف مدينة  ب�ساأن 

�سلمان باملحافظة ال�سمالية.

احلكومة  اهتمام  اأن  الدو�سري  واأكد 

املعظم  البالد  ملك  بتوجيهات  املوقرة 

للمواطنني  الأ�سا�سية  باخلدمات  بالهتمام 

والرتقاء بها ياأتي يف ظل ما ت�سهده اململكة 

من قفزة تنمية �ساملة على خمتلف املجالت 

للمواطنني  الأ�سا�سية  الحتياجات  وتلبي 

واأحدث  اأكرب  �سلمان  مدينة  يف  وخ�سو�سا 

البحرين  مملكة  يف  الإ�سكانية  املدن 

الأ�سا�سية  اخلدمات  لتلبية  حتتاج  والتي 

وخ�سو�سا ال�سحة. 

ويل  �سمو  بجهود  الدو�سري  واأ�ساد 

تلبية  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

توفري  على  والعمل  املواطنني  احتياجات 

يف  وخ�سو�سا  ال�سلمية  التحتية  البنية 

املواطنني  تخدم  التي  احليوية  القطاعات 

املواطنني  الكرمي  العي�س  احتياجات  وتلبي 

الذي  بال�سكل  لهم  اخلدمات  كافة  وتوفري 

يعزز من منظومة العمل احلكومي.  

وبني الدو�سري باأن اعتماد اإن�ساء املركز 

ال�سحي يف مدينة �سلمان �ستكون له عوامل 

لتوفري  املدينة  اأهايل  على  عدة  اإيجابية 

ال�سحي  املجال  يف  الأ�سا�سية  املتطلبات 

ال�سحية  املراكز  على  ال�سغط  وتخفيف 

الأخرى وهو ما طالبنا به من خالل جمل�س 

عاجل  وب�سكل  مركز �سحي  باإن�ساء  النواب 

يف مدينة �سلمان.

عبداهلل الدو�سري

اأمني التعليم العايل: اجلامعة الأوروبية يف البحرين

 اإ�شافة نوعية لقطاع التعليم العايل حملًيا واإقليمًيا

عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  قامت 

ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم 

جمل�س التعليم العايل، بزيارة اإىل اجلامعة 

اإ�سدار  بعد  وذلك  البحرين،  يف  الأوروبية 

قرار باملوافقة على اإن�سائها كموؤ�س�سة تعليم 

اأكادميية من  عاٍل خا�سة ل�ست�سافة برامج 

جامعة لندن.

تهانيها  عن  العام  الأمني  واأعربت 

القرار  �سدور  مبنا�سبة  اجلامعة  ملوؤ�س�سي 

الطلبة،  من  الأوىل  الدفعة  ا�ستقبال  وبدء 

يف  الأوروبية  اجلامعة  تد�سني  اأن  موؤكدة 

البحرين بالتعاون مع جامعة لندن باململكة 

املتحدة، ي�سكل اإ�سافة نوعية لقطاع التعليم 

به جامعة  تتمتع  ملا  واإقليمًيا  العايل حملًيا 

التعليم  جمال  يف  رائدة  �سمعة  من  لندن 

اهتمام جمل�س  اإطار  العايل. وياأتي ذلك يف 

هذا  يف  ال�ستثمار  بت�سجيع  العايل  التعليم 

اجلامعات  وا�ستقطاب  احليوي،  القطاع 

اأكادميية  برامج  لتقدمي  املرموقة،  العاملية 

العمل  �سوق  احتياجات  تلبي  متميزة، 

مبا  امل�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  ومتطلبات 

كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  من  يعزز 

الزيارة،  وخالل  العايل.  للتعليم  اإقليمي 

كان يف مقدمي ا�ستقبال د. ال�سيخة رنا بنت 

جناحي  عبداهلل  الدكتور  خليفة  اآل  عي�سى 

من  وعدد  الوروبية  اجلامعة  موؤ�س�س 

ال�سخ�سيات الكادميية واملجتمعية.

جلنة وكالء التعليم تتابع ا�شتعدادات بدء العام الدرا�شي.. »الرتبية«:

 عودة املقا�شف والف�شح والأن�شطة وتوزيع الكتب على جميع الطلبة
اأكد املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

بوزارة  التعليم  وكالء  جلنة  رئي�س 

بن  مبارك  حممد  والتعليم  الرتبية 

التابعة  العامل  فرق  جميع  اأن  اأحمد 

ب�سكل  تعمل  الإدارات  ملختلف 

مدر�سية  انطالقة  ل�سمان  متوا�سل 

املقبل،  �سبتمرب  �سهر  بحلول  ناجحة 

م�سرًيا اإىل اأن عودة الكوادر التعليمية 

�ستكون  العمل  اإىل  والفنية  والإدارية 

اعتباراً من تاريخ 1 �سبتمرب 2022، 

الطالبية  العودة  �ستكون  حني  يف 

باملدار�س  التعليمية  املراحل  جلميع 

�سبتمرب   7 من  اعتباراً  احلكومية 

.2022

املدير  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

وكالء  جلنة  املدار�س  ل�سوؤون  العام 

عدد  مناق�سة  متت  حيث  التعليم، 

العام  ببدء  اخلا�سة  املو�سوعات  من 

الدرا�سي والطالع على ال�ستعدادات 

العمليات  ل�ستكمال  اجلارية 

املطلوبة  والت�سغيلية  التعليمية 

ل�ستقبال الكوادر العاملة باملوؤ�س�سات 

جميع  ا�ستقبال  وكذلك  املدر�سية، 

يبلغ  والذين  والطالبات،  الطالب 

عددهم يف جميع املوؤ�س�سات املدر�سية 

طالب  األف  من 147  اأكرث  احلكومية 

وطالبة.

ل�سوؤون  العام  املدير  واأ�سار   

توزيع  يتم  �سوف  اأنه  اإىل  املدار�س 

الطلبة  جميع  على  الدرا�سية  الكتب 

بداأت  حيث  الدرا�سي،  العام  بدء  مع 

الكتب  �سحنات  ا�ستالم  يف  املدار�س 

الدرا�سي  للمهنج  طبقاً  املخ�س�سة 

يف  امل�سجلني  الطلبة  واأعداد  املعتمد 

كل مدر�سة، موؤكداً يف الوقت نف�سه اأن 

العام الدرا�سي اجلديد �سي�سهد عودة 

ت�سغيل جميع املقا�سف والكافيرتيات 

كان  كما  متاماً  احلكومية  باملدار�س 

كورونا  جائحة  قبل  عليه  الو�سع 

فرتات  اإتاحة  مع  »كوفيد-19«، 

عن  ف�سالً  بها،  املعمول  الف�سحة 

ا�ستئناف جميع الأن�سطة املدر�سية من 

رحالت ترفيهية، وزيارات، وفعاليات 

واحتفالت،  ومو�سيقية،  م�سرحية 

وم�سابقات مدر�سية، وغري ذلك، ف�سالً 

عن الأن�سطة الريا�سية والبدنية التي 

امتداد  على  وتكثيفها  تعزيزها  �سيتم 

العام الدرا�سي، ومن ذلك اإطالق عدد 

الريا�سية  وامل�سابقات  البطولت  من 

والذهنية والإلكرتونية.

مبارك  حممد  الدكتور  وبني   

التقومي  بن�سر  �ستقوم  الوزارة  اأن 

ومن�ساتها  مواقعها  على  ال�سنوي 

القادمني،  اليومني  خالل  الإعالمية 

واأن هذا التقومي �سوف يت�سمن جميع 

املحطات الرئي�سية يف العام الدرا�سي، 

المتحانات  مواعيد  ذلك  يف  مبا 

والعطالت الر�سمية.

 كما ناق�ست جلنة وكالء التعليم 

الأ�سا�سية  اللوج�ستية  ال�ستعدادات 

اأ�سارت  حيث  الدرا�سي،  العام  لبدء 

اإبراهيم اخلاطر وكيل  الأ�ستاذة نوال 

وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  الوزارة 

والأداء اإىل اأن العمل على يجري على 

عمليات  كافة  ل�ستكمال  و�ساق  قدم 

ال�سيانة املطلوبة، والتي ت�سمل تاأهيل 

اأو ا�ستبدال وحدات التكييف، وتنفيذ 

جميع  يف  املوا�سالت  خدمات  خطة 

املدار�س،  موازنات  املحافظات، ودعم 

وتوفري  الهاتف،  خطوط  و�سيانة 

خدمات الإنرتنت طبقاً ملا هو معمول 

�ستكون  العمل  فرق  اأن  موؤكدة  به، 

حتديات  اأي  مع  للتعامل  م�ستعدة 

تطراأ على امتداد اليوم الدرا�سي.

د. امل�شحكي: اجلامعة الوطنية م�شتمرة يف ا�شتيعاب اخلريجني اجلدد 

جامعة البحرين تعتمد قائمة املقبولني لديها وتدعوهم لتثبيت القبول

الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�سة  اعتمدت 

جواهر بنت �ساهني امل�سحكي، نتائج قبول الطلبة 

الأكادميي  للعام  باجلامعة  لاللتحاق  املتقدمني 

)2022/ 2023( الذين ا�ستوفوا �سروط القبول، 

موؤكدة اأن اجلامعة الوطنية م�ستمرة يف احت�سان 

معدل  على  احلا�سلني  العامة  الثانوية  خريجي 

70% فاأكرث. 

وقالت د. امل�سحكي: »لقد تلقت اجلامعة اأكرث 

من 10200 طلب لاللتحاق بها، وقد ا�ستطاعت 

الأعداد  اإىل  بالنظر  ال�ستيعابية  طاقتها  رفع 

الكبري  الدعم  بف�سل  وذلك  املتقدمني،  من  الكبرية 

الذي تتلقاه اجلامعة الوطنية من ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك البالد 

امل�ستمرة من  املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء 

يعك�س  الكرمي  الدعم  هذا  اأن  اإىل  م�سرية  اهلل«، 

الثقة املتوا�سلة يف اجلامعة، وميكِّنها من القيام 

باأدوارها. 

اأنه  اإىل  والت�سجيل  القبول  عمادة  واأ�سارت 

من  القبول  نتائج  على  الطالع  للطلبة  ميكن 

الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  على  الدخول  خالل 

مملكة  يف  الطلبة  جلميع   )bahrain.bh(

)البحرينيون،  الطلبة  وي�ستطيع  كما  البحرين، 

الطالع  وخارجها  اململكة  داخل  من  والأجانب( 

معلومات  اإدارة  نظام  طريق  عن  نتائجهم  على 

اعتباًرا من   sis.uob.edu.bh / /:https الطالب 

اليوم )الثالثاء( املوافق 16 اأغ�سط�س 2022م. 
د. جواهر امل�سحكي
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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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وزيرة ال�شحة ت�شيد بالعمل الدوؤوب

 واملنظــــم للجنـــــــــة التن�شيقيــــة ملو�شـــم عا�شــــــوراء
ا�ستقبلت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد 

الوزارة  مكتبها مبقر  ال�سحة يف  ح�سن وزيرة 

 ،2022 اأغ�سط�س   15 املوافق  الإثنني  اأم�س 

لعام  عا�سوراء  ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة 

1444 برئا�سة الدكتورة لولوة را�سد �سويطر 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية 

اجلهود  الوزيرة  ثمنت  الأولية، حيث  ال�سحية 

اأجهزة  كل  من  املكونة  اللجنة  بذلتها  التي 

وتوفري  لتاأمني  احلكومية  ال�سحية  القطاعات 

جميع الحتياجات واملتطلبات ال�سحية الالزمة 

لإحياء هذه املنا�سبة.

البحرين  مملكة  اأن  اأكدت  اللقاء،  وخالل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

برئا�سة  احلكومة  من  متوا�سل  وبدعم  ورعاه، 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل، ما�سية يف تعزيز و�سون احلريات الدينية 

انبثاًقا من القيم واملبادئ الإن�سانية النبيلة التي 

ما  ظل  يف  وتر�سيخها،  حمايتها  على  حتر�س 

حتظى بها من رعاية ملكية �سامية، جعلت من 

مملكة البحرين اأمنوذج يف التعددية والحرتام 

والت�سامح على م�ستوى العامل. 

الدوؤوب  بالعمل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سادت 

وعلى  م�سرتكة  بجهود  بذله  مت  الذي  واملنظم 

ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة  قبل  من  وجه  اأكمل 

عا�سوراء، معربًة عن �سكرها لكل الكوادر الطبية 

من  امل�ساندة  ال�سحية  واخلدمات  والتمري�سية 

على  احلكومية  ال�سحية  القطاعات  خمتلف 

اإجناح  �ساهمت يف  ٌمقدرة  من جهود  قدموه  ما 

من  �سيما  ل  عا�سوراء،  ذكرى  اإحياء  مرا�سم 

الواقعة  الطبية  احل�سني  الإمام  عيادة  خالل 

احل�سني  الإمام  وحملة  العا�سمة،  حمافظة  يف 

والع�سرين،  الرابعة  الن�سخة  يف  بالدم  للتربع 

والتي ح�سدت اأكرث من 500 كي�س دم �سريفد 

بنك الدم املركزي.

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية توقع اتفاقية 

تعاون مع زين البحرين وجمعية ال�شم البحرينية

»الإثنني«  اأم�س  يوم  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز  وقعت 

�سركة  تعاون م�سرتك مع  اتفاقية  اأغ�سط�س 2022م  املوافق 15 

زين الرائدة يف جمال الت�سالت وجمعية ال�سم البحرينية، وذلك 

اخلدمات  لتطوير  الأطراف،  جميع  بني  امل�سرتك  التعاون  بهدف 

ال�سحية املقدمة لفئة ال�سم يف مملكة البحرين.

القائم  بح�سور  زين  �سركة  مقر  يف  التفاقية  توقيع  مت  وقد 

باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية الدكتورة 

لولوة را�سد �سويطر، واملدير املنتدب ل�سركة زين البحرين حممد 

زين العابدين، ومن جانب جمعية ال�سم البحرينية ح�سن عبداهلل 

جمل�س  ع�سو  احلمر  في�سل  نواف  الدكتور  بح�سور  الغريفي، 

من  امل�سوؤولني  من  وعدد  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  الأمناء 

جميع الأطراف.

اأكد ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�س 

موا�سلة  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان 

والكفاءات  الب�سرية  بالكوادر  ال�ستثمار 

والتطوير  التدريب  خالل  من  الوطنية 

م�سريا  والفنية،  املهنية  بقدراتهم  والنهو�س 

اإىل حر�س الديوان على تنمية قدرات موظفيه 

املهنية  املوؤهالت  على  للح�سول  ودعمهم 

ينعك�س  مبا  العاملي،  امل�ستوى  على  املعتمدة 

على م�ستوى الأداء واخلدمات املقدمة.

الثنني،  ام�س  ا�ستقباله،  خالل  ذلك  جاء 

املدقق يف اإدارة الرقابة النظامية ح�سن �سالح 

املوؤهل  على  وذلك مبنا�سبة ح�سوله  �سهاب، 

املهني )CMA(، حيث هناأه على هذا الإجناز 

متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح.

املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  واأ�ساف 

بتدريب  الديوان  يهتم  الديوان  اأن  والإدارية 

وتاأهيل موظفيه ورفع قدراتهم وم�ستوياتهم 

وبرامج  خطط  خالل  من  والفنية،  املهنية 

معايري  تعتمد  املجال  هذا  با�ستمرار يف  تنفذ 

الرقابة العاملية ال�سادرة عن املنظمة الدولية 

العامة  املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة 

املتعلقة  �سيما  ل  )الإنتو�ساي(،  واملحا�سبة 

بال�سهادات التخ�س�سية واملهنية.

�سالح  ح�سن  املوظف  عربرّ  جهته  من 

�سهاب عن �سعادته بهذا الإجناز، مثمناً الدعم 

ليتمكن من احل�سول  الديوان  له  الذي وفره 

على هذا املوؤهل الهام، م�سرياً اإىل اأنه �سيوا�سل 

والفني  املهني  م�ستواه  ورفع  قدراته  تعزيز 

على خمتلف امل�ستويات.

املالية  الرقابة  ديوان  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  املهني  للتاأهيل  برناجماً  يطبق  والإدارية 

املوؤهالت  اإحدى  لنيل  البتعاث  نظام  خالل 

التدقيق  جمال  يف  دولياً  املعتمدة  املهنية 

 CMA، ACCA، CPA،( مثل  واملحا�سبة 

CIA، CISA(، ويبلغ عدد املوظفني الفنيني 
�سهر  حتى  مهنية  موؤهالت  على  احلا�سلني 

اأغ�سط�س اجلاري 42 موظفاً، ي�سكلون نحو 

بالديوان.  العاملني  الفنيني  اإجمايل  من   %45

لـ  اخت�سار  وهي   CMA �سهادة  ومتنح 

 Certified Management Accountant
اأي �سهادة املحا�سب الإداري املعتمد، من قبل 

املتحدة  بالوليات  الإداريني  املحا�سبني  معهد 

متقدمة  �سهادة  وهي   ،IMA الأمريكية 

ومعتمدة عاملياً.

رئي�س ديوان الرقابة: دعم املوظفني

 لنيل املوؤهالت املهنية املعتمدة

النائب الدو�شري يثمن قرار احلكومة

 باعتماد اإن�شاء مركز �شحي يف مدينة �شلمان

الدو�سري  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  ثمن 

ع�سو جمل�س النواب قرار احلكومة املوقرة 

برئا�سة  الوزراء اأم�س  جمل�س  جل�سة  خالل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اعتماد ان�ساء مركز �سحي يف مدينة  ب�ساأن 

�سلمان باملحافظة ال�سمالية.

احلكومة  اهتمام  اأن  الدو�سري  واأكد 

املعظم  البالد  ملك  بتوجيهات  املوقرة 

للمواطنني  الأ�سا�سية  باخلدمات  بالهتمام 

والرتقاء بها ياأتي يف ظل ما ت�سهده اململكة 

من قفزة تنمية �ساملة على خمتلف املجالت 

للمواطنني  الأ�سا�سية  الحتياجات  وتلبي 

واأحدث  اأكرب  �سلمان  مدينة  يف  وخ�سو�سا 

البحرين  مملكة  يف  الإ�سكانية  املدن 

الأ�سا�سية  اخلدمات  لتلبية  حتتاج  والتي 

وخ�سو�سا ال�سحة. 

ويل  �سمو  بجهود  الدو�سري  واأ�ساد 

تلبية  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

توفري  على  والعمل  املواطنني  احتياجات 

يف  وخ�سو�سا  ال�سلمية  التحتية  البنية 

املواطنني  تخدم  التي  احليوية  القطاعات 

املواطنني  الكرمي  العي�س  احتياجات  وتلبي 

الذي  بال�سكل  لهم  اخلدمات  كافة  وتوفري 

يعزز من منظومة العمل احلكومي.  

وبني الدو�سري باأن اعتماد اإن�ساء املركز 

ال�سحي يف مدينة �سلمان �ستكون له عوامل 

لتوفري  املدينة  اأهايل  على  عدة  اإيجابية 

ال�سحي  املجال  يف  الأ�سا�سية  املتطلبات 

ال�سحية  املراكز  على  ال�سغط  وتخفيف 

الأخرى وهو ما طالبنا به من خالل جمل�س 

عاجل  وب�سكل  مركز �سحي  باإن�ساء  النواب 

يف مدينة �سلمان.

عبداهلل الدو�سري

اأمني التعليم العايل: اجلامعة الأوروبية يف البحرين

 اإ�شافة نوعية لقطاع التعليم العايل حملًيا واإقليمًيا

عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  قامت 

ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم 

جمل�س التعليم العايل، بزيارة اإىل اجلامعة 

اإ�سدار  بعد  وذلك  البحرين،  يف  الأوروبية 

قرار باملوافقة على اإن�سائها كموؤ�س�سة تعليم 

اأكادميية من  عاٍل خا�سة ل�ست�سافة برامج 

جامعة لندن.

تهانيها  عن  العام  الأمني  واأعربت 

القرار  �سدور  مبنا�سبة  اجلامعة  ملوؤ�س�سي 

الطلبة،  من  الأوىل  الدفعة  ا�ستقبال  وبدء 

يف  الأوروبية  اجلامعة  تد�سني  اأن  موؤكدة 

البحرين بالتعاون مع جامعة لندن باململكة 

املتحدة، ي�سكل اإ�سافة نوعية لقطاع التعليم 

به جامعة  تتمتع  ملا  واإقليمًيا  العايل حملًيا 

التعليم  جمال  يف  رائدة  �سمعة  من  لندن 

اهتمام جمل�س  اإطار  العايل. وياأتي ذلك يف 

هذا  يف  ال�ستثمار  بت�سجيع  العايل  التعليم 

اجلامعات  وا�ستقطاب  احليوي،  القطاع 

اأكادميية  برامج  لتقدمي  املرموقة،  العاملية 

العمل  �سوق  احتياجات  تلبي  متميزة، 

مبا  امل�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  ومتطلبات 

كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  من  يعزز 

الزيارة،  وخالل  العايل.  للتعليم  اإقليمي 

كان يف مقدمي ا�ستقبال د. ال�سيخة رنا بنت 

جناحي  عبداهلل  الدكتور  خليفة  اآل  عي�سى 

من  وعدد  الوروبية  اجلامعة  موؤ�س�س 

ال�سخ�سيات الكادميية واملجتمعية.

جلنة وكالء التعليم تتابع ا�شتعدادات بدء العام الدرا�شي.. »الرتبية«:

 عودة املقا�شف والف�شح والأن�شطة وتوزيع الكتب على جميع الطلبة
اأكد املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

بوزارة  التعليم  وكالء  جلنة  رئي�س 

بن  مبارك  حممد  والتعليم  الرتبية 

التابعة  العامل  فرق  جميع  اأن  اأحمد 

ب�سكل  تعمل  الإدارات  ملختلف 

مدر�سية  انطالقة  ل�سمان  متوا�سل 

املقبل،  �سبتمرب  �سهر  بحلول  ناجحة 

م�سرًيا اإىل اأن عودة الكوادر التعليمية 

�ستكون  العمل  اإىل  والفنية  والإدارية 

اعتباراً من تاريخ 1 �سبتمرب 2022، 

الطالبية  العودة  �ستكون  حني  يف 

باملدار�س  التعليمية  املراحل  جلميع 

�سبتمرب   7 من  اعتباراً  احلكومية 

.2022

املدير  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

وكالء  جلنة  املدار�س  ل�سوؤون  العام 

عدد  مناق�سة  متت  حيث  التعليم، 

العام  ببدء  اخلا�سة  املو�سوعات  من 

الدرا�سي والطالع على ال�ستعدادات 

العمليات  ل�ستكمال  اجلارية 

املطلوبة  والت�سغيلية  التعليمية 

ل�ستقبال الكوادر العاملة باملوؤ�س�سات 

جميع  ا�ستقبال  وكذلك  املدر�سية، 

يبلغ  والذين  والطالبات،  الطالب 

عددهم يف جميع املوؤ�س�سات املدر�سية 

طالب  األف  من 147  اأكرث  احلكومية 

وطالبة.

ل�سوؤون  العام  املدير  واأ�سار   

توزيع  يتم  �سوف  اأنه  اإىل  املدار�س 

الطلبة  جميع  على  الدرا�سية  الكتب 

بداأت  حيث  الدرا�سي،  العام  بدء  مع 

الكتب  �سحنات  ا�ستالم  يف  املدار�س 

الدرا�سي  للمهنج  طبقاً  املخ�س�سة 

يف  امل�سجلني  الطلبة  واأعداد  املعتمد 

كل مدر�سة، موؤكداً يف الوقت نف�سه اأن 

العام الدرا�سي اجلديد �سي�سهد عودة 

ت�سغيل جميع املقا�سف والكافيرتيات 

كان  كما  متاماً  احلكومية  باملدار�س 

كورونا  جائحة  قبل  عليه  الو�سع 

فرتات  اإتاحة  مع  »كوفيد-19«، 

عن  ف�سالً  بها،  املعمول  الف�سحة 

ا�ستئناف جميع الأن�سطة املدر�سية من 

رحالت ترفيهية، وزيارات، وفعاليات 

واحتفالت،  ومو�سيقية،  م�سرحية 

وم�سابقات مدر�سية، وغري ذلك، ف�سالً 

عن الأن�سطة الريا�سية والبدنية التي 

امتداد  على  وتكثيفها  تعزيزها  �سيتم 

العام الدرا�سي، ومن ذلك اإطالق عدد 

الريا�سية  وامل�سابقات  البطولت  من 

والذهنية والإلكرتونية.

مبارك  حممد  الدكتور  وبني   

التقومي  بن�سر  �ستقوم  الوزارة  اأن 

ومن�ساتها  مواقعها  على  ال�سنوي 

القادمني،  اليومني  خالل  الإعالمية 

واأن هذا التقومي �سوف يت�سمن جميع 

املحطات الرئي�سية يف العام الدرا�سي، 

المتحانات  مواعيد  ذلك  يف  مبا 

والعطالت الر�سمية.

 كما ناق�ست جلنة وكالء التعليم 

الأ�سا�سية  اللوج�ستية  ال�ستعدادات 

اأ�سارت  حيث  الدرا�سي،  العام  لبدء 

اإبراهيم اخلاطر وكيل  الأ�ستاذة نوال 

وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  الوزارة 

والأداء اإىل اأن العمل على يجري على 

عمليات  كافة  ل�ستكمال  و�ساق  قدم 

ال�سيانة املطلوبة، والتي ت�سمل تاأهيل 

اأو ا�ستبدال وحدات التكييف، وتنفيذ 

جميع  يف  املوا�سالت  خدمات  خطة 

املدار�س،  موازنات  املحافظات، ودعم 

وتوفري  الهاتف،  خطوط  و�سيانة 

خدمات الإنرتنت طبقاً ملا هو معمول 

�ستكون  العمل  فرق  اأن  موؤكدة  به، 

حتديات  اأي  مع  للتعامل  م�ستعدة 

تطراأ على امتداد اليوم الدرا�سي.

د. امل�شحكي: اجلامعة الوطنية م�شتمرة يف ا�شتيعاب اخلريجني اجلدد 

جامعة البحرين تعتمد قائمة املقبولني لديها وتدعوهم لتثبيت القبول

الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�سة  اعتمدت 

جواهر بنت �ساهني امل�سحكي، نتائج قبول الطلبة 

الأكادميي  للعام  باجلامعة  لاللتحاق  املتقدمني 

)2022/ 2023( الذين ا�ستوفوا �سروط القبول، 

موؤكدة اأن اجلامعة الوطنية م�ستمرة يف احت�سان 

معدل  على  احلا�سلني  العامة  الثانوية  خريجي 

70% فاأكرث. 

وقالت د. امل�سحكي: »لقد تلقت اجلامعة اأكرث 

من 10200 طلب لاللتحاق بها، وقد ا�ستطاعت 

الأعداد  اإىل  بالنظر  ال�ستيعابية  طاقتها  رفع 

الكبري  الدعم  بف�سل  وذلك  املتقدمني،  من  الكبرية 

الذي تتلقاه اجلامعة الوطنية من ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك البالد 

امل�ستمرة من  املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء 

يعك�س  الكرمي  الدعم  هذا  اأن  اإىل  م�سرية  اهلل«، 

الثقة املتوا�سلة يف اجلامعة، وميكِّنها من القيام 

باأدوارها. 

اأنه  اإىل  والت�سجيل  القبول  عمادة  واأ�سارت 

من  القبول  نتائج  على  الطالع  للطلبة  ميكن 

الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  على  الدخول  خالل 

مملكة  يف  الطلبة  جلميع   )bahrain.bh(

)البحرينيون،  الطلبة  وي�ستطيع  كما  البحرين، 

الطالع  وخارجها  اململكة  داخل  من  والأجانب( 

معلومات  اإدارة  نظام  طريق  عن  نتائجهم  على 
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وزيرة ال�شحة ت�شيد بالعمل الدوؤوب

 واملنظــــم للجنـــــــــة التن�شيقيــــة ملو�شـــم عا�شــــــوراء
ا�ستقبلت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد 

الوزارة  مكتبها مبقر  ال�سحة يف  ح�سن وزيرة 

 ،2022 اأغ�سط�س   15 املوافق  الإثنني  اأم�س 

لعام  عا�سوراء  ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة 

1444 برئا�سة الدكتورة لولوة را�سد �سويطر 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية 

اجلهود  الوزيرة  ثمنت  الأولية، حيث  ال�سحية 

اأجهزة  كل  من  املكونة  اللجنة  بذلتها  التي 

وتوفري  لتاأمني  احلكومية  ال�سحية  القطاعات 

جميع الحتياجات واملتطلبات ال�سحية الالزمة 

لإحياء هذه املنا�سبة.

البحرين  مملكة  اأن  اأكدت  اللقاء،  وخالل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

برئا�سة  احلكومة  من  متوا�سل  وبدعم  ورعاه، 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل، ما�سية يف تعزيز و�سون احلريات الدينية 

انبثاًقا من القيم واملبادئ الإن�سانية النبيلة التي 

ما  ظل  يف  وتر�سيخها،  حمايتها  على  حتر�س 

حتظى بها من رعاية ملكية �سامية، جعلت من 

مملكة البحرين اأمنوذج يف التعددية والحرتام 

والت�سامح على م�ستوى العامل. 

الدوؤوب  بالعمل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سادت 

وعلى  م�سرتكة  بجهود  بذله  مت  الذي  واملنظم 

ملو�سم  التن�سيقية  اللجنة  قبل  من  وجه  اأكمل 

عا�سوراء، معربًة عن �سكرها لكل الكوادر الطبية 

من  امل�ساندة  ال�سحية  واخلدمات  والتمري�سية 

على  احلكومية  ال�سحية  القطاعات  خمتلف 

اإجناح  �ساهمت يف  ٌمقدرة  من جهود  قدموه  ما 

من  �سيما  ل  عا�سوراء،  ذكرى  اإحياء  مرا�سم 

الواقعة  الطبية  احل�سني  الإمام  عيادة  خالل 

احل�سني  الإمام  وحملة  العا�سمة،  حمافظة  يف 

والع�سرين،  الرابعة  الن�سخة  يف  بالدم  للتربع 

والتي ح�سدت اأكرث من 500 كي�س دم �سريفد 

بنك الدم املركزي.

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية توقع اتفاقية 

تعاون مع زين البحرين وجمعية ال�شم البحرينية

»الإثنني«  اأم�س  يوم  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز  وقعت 

�سركة  تعاون م�سرتك مع  اتفاقية  اأغ�سط�س 2022م  املوافق 15 

زين الرائدة يف جمال الت�سالت وجمعية ال�سم البحرينية، وذلك 

اخلدمات  لتطوير  الأطراف،  جميع  بني  امل�سرتك  التعاون  بهدف 

ال�سحية املقدمة لفئة ال�سم يف مملكة البحرين.

القائم  بح�سور  زين  �سركة  مقر  يف  التفاقية  توقيع  مت  وقد 

باأعمال الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية الدكتورة 

لولوة را�سد �سويطر، واملدير املنتدب ل�سركة زين البحرين حممد 

زين العابدين، ومن جانب جمعية ال�سم البحرينية ح�سن عبداهلل 

جمل�س  ع�سو  احلمر  في�سل  نواف  الدكتور  بح�سور  الغريفي، 

من  امل�سوؤولني  من  وعدد  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  الأمناء 

جميع الأطراف.

اأكد ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�س 

موا�سلة  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان 

والكفاءات  الب�سرية  بالكوادر  ال�ستثمار 

والتطوير  التدريب  خالل  من  الوطنية 

م�سريا  والفنية،  املهنية  بقدراتهم  والنهو�س 

اإىل حر�س الديوان على تنمية قدرات موظفيه 

املهنية  املوؤهالت  على  للح�سول  ودعمهم 

ينعك�س  مبا  العاملي،  امل�ستوى  على  املعتمدة 

على م�ستوى الأداء واخلدمات املقدمة.

الثنني،  ام�س  ا�ستقباله،  خالل  ذلك  جاء 

املدقق يف اإدارة الرقابة النظامية ح�سن �سالح 

املوؤهل  على  وذلك مبنا�سبة ح�سوله  �سهاب، 

املهني )CMA(، حيث هناأه على هذا الإجناز 

متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح.

املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  واأ�ساف 

بتدريب  الديوان  يهتم  الديوان  اأن  والإدارية 

وتاأهيل موظفيه ورفع قدراتهم وم�ستوياتهم 

وبرامج  خطط  خالل  من  والفنية،  املهنية 

معايري  تعتمد  املجال  هذا  با�ستمرار يف  تنفذ 

الرقابة العاملية ال�سادرة عن املنظمة الدولية 

العامة  املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة 

املتعلقة  �سيما  ل  )الإنتو�ساي(،  واملحا�سبة 

بال�سهادات التخ�س�سية واملهنية.

�سالح  ح�سن  املوظف  عربرّ  جهته  من 

�سهاب عن �سعادته بهذا الإجناز، مثمناً الدعم 

ليتمكن من احل�سول  الديوان  له  الذي وفره 

على هذا املوؤهل الهام، م�سرياً اإىل اأنه �سيوا�سل 

والفني  املهني  م�ستواه  ورفع  قدراته  تعزيز 

على خمتلف امل�ستويات.

املالية  الرقابة  ديوان  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  املهني  للتاأهيل  برناجماً  يطبق  والإدارية 

املوؤهالت  اإحدى  لنيل  البتعاث  نظام  خالل 

التدقيق  جمال  يف  دولياً  املعتمدة  املهنية 

 CMA، ACCA، CPA،( مثل  واملحا�سبة 

CIA، CISA(، ويبلغ عدد املوظفني الفنيني 
�سهر  حتى  مهنية  موؤهالت  على  احلا�سلني 

اأغ�سط�س اجلاري 42 موظفاً، ي�سكلون نحو 

بالديوان.  العاملني  الفنيني  اإجمايل  من   %45

لـ  اخت�سار  وهي   CMA �سهادة  ومتنح 

 Certified Management Accountant
اأي �سهادة املحا�سب الإداري املعتمد، من قبل 

املتحدة  بالوليات  الإداريني  املحا�سبني  معهد 

متقدمة  �سهادة  وهي   ،IMA الأمريكية 

ومعتمدة عاملياً.

رئي�س ديوان الرقابة: دعم املوظفني

 لنيل املوؤهالت املهنية املعتمدة

النائب الدو�شري يثمن قرار احلكومة

 باعتماد اإن�شاء مركز �شحي يف مدينة �شلمان

الدو�سري  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  ثمن 

ع�سو جمل�س النواب قرار احلكومة املوقرة 

برئا�سة  الوزراء اأم�س  جمل�س  جل�سة  خالل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اعتماد ان�ساء مركز �سحي يف مدينة  ب�ساأن 

�سلمان باملحافظة ال�سمالية.

احلكومة  اهتمام  اأن  الدو�سري  واأكد 

املعظم  البالد  ملك  بتوجيهات  املوقرة 

للمواطنني  الأ�سا�سية  باخلدمات  بالهتمام 

والرتقاء بها ياأتي يف ظل ما ت�سهده اململكة 

من قفزة تنمية �ساملة على خمتلف املجالت 

للمواطنني  الأ�سا�سية  الحتياجات  وتلبي 

واأحدث  اأكرب  �سلمان  مدينة  يف  وخ�سو�سا 

البحرين  مملكة  يف  الإ�سكانية  املدن 

الأ�سا�سية  اخلدمات  لتلبية  حتتاج  والتي 

وخ�سو�سا ال�سحة. 

ويل  �سمو  بجهود  الدو�سري  واأ�ساد 

تلبية  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

توفري  على  والعمل  املواطنني  احتياجات 

يف  وخ�سو�سا  ال�سلمية  التحتية  البنية 

املواطنني  تخدم  التي  احليوية  القطاعات 

املواطنني  الكرمي  العي�س  احتياجات  وتلبي 

الذي  بال�سكل  لهم  اخلدمات  كافة  وتوفري 

يعزز من منظومة العمل احلكومي.  

وبني الدو�سري باأن اعتماد اإن�ساء املركز 

ال�سحي يف مدينة �سلمان �ستكون له عوامل 

لتوفري  املدينة  اأهايل  على  عدة  اإيجابية 

ال�سحي  املجال  يف  الأ�سا�سية  املتطلبات 

ال�سحية  املراكز  على  ال�سغط  وتخفيف 

الأخرى وهو ما طالبنا به من خالل جمل�س 

عاجل  وب�سكل  مركز �سحي  باإن�ساء  النواب 

يف مدينة �سلمان.

عبداهلل الدو�سري

اأمني التعليم العايل: اجلامعة الأوروبية يف البحرين

 اإ�شافة نوعية لقطاع التعليم العايل حملًيا واإقليمًيا

عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  قامت 

ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم 

جمل�س التعليم العايل، بزيارة اإىل اجلامعة 

اإ�سدار  بعد  وذلك  البحرين،  يف  الأوروبية 

قرار باملوافقة على اإن�سائها كموؤ�س�سة تعليم 

اأكادميية من  عاٍل خا�سة ل�ست�سافة برامج 

جامعة لندن.

تهانيها  عن  العام  الأمني  واأعربت 

القرار  �سدور  مبنا�سبة  اجلامعة  ملوؤ�س�سي 

الطلبة،  من  الأوىل  الدفعة  ا�ستقبال  وبدء 

يف  الأوروبية  اجلامعة  تد�سني  اأن  موؤكدة 

البحرين بالتعاون مع جامعة لندن باململكة 

املتحدة، ي�سكل اإ�سافة نوعية لقطاع التعليم 

به جامعة  تتمتع  ملا  واإقليمًيا  العايل حملًيا 

التعليم  جمال  يف  رائدة  �سمعة  من  لندن 

اهتمام جمل�س  اإطار  العايل. وياأتي ذلك يف 

هذا  يف  ال�ستثمار  بت�سجيع  العايل  التعليم 

اجلامعات  وا�ستقطاب  احليوي،  القطاع 

اأكادميية  برامج  لتقدمي  املرموقة،  العاملية 

العمل  �سوق  احتياجات  تلبي  متميزة، 

مبا  امل�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  ومتطلبات 

كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  من  يعزز 

الزيارة،  وخالل  العايل.  للتعليم  اإقليمي 

كان يف مقدمي ا�ستقبال د. ال�سيخة رنا بنت 

جناحي  عبداهلل  الدكتور  خليفة  اآل  عي�سى 

من  وعدد  الوروبية  اجلامعة  موؤ�س�س 

ال�سخ�سيات الكادميية واملجتمعية.

جلنة وكالء التعليم تتابع ا�شتعدادات بدء العام الدرا�شي.. »الرتبية«:

 عودة املقا�شف والف�شح والأن�شطة وتوزيع الكتب على جميع الطلبة
اأكد املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

بوزارة  التعليم  وكالء  جلنة  رئي�س 

بن  مبارك  حممد  والتعليم  الرتبية 

التابعة  العامل  فرق  جميع  اأن  اأحمد 

ب�سكل  تعمل  الإدارات  ملختلف 

مدر�سية  انطالقة  ل�سمان  متوا�سل 

املقبل،  �سبتمرب  �سهر  بحلول  ناجحة 

م�سرًيا اإىل اأن عودة الكوادر التعليمية 

�ستكون  العمل  اإىل  والفنية  والإدارية 

اعتباراً من تاريخ 1 �سبتمرب 2022، 

الطالبية  العودة  �ستكون  حني  يف 

باملدار�س  التعليمية  املراحل  جلميع 

�سبتمرب   7 من  اعتباراً  احلكومية 

.2022

املدير  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

وكالء  جلنة  املدار�س  ل�سوؤون  العام 

عدد  مناق�سة  متت  حيث  التعليم، 

العام  ببدء  اخلا�سة  املو�سوعات  من 

الدرا�سي والطالع على ال�ستعدادات 

العمليات  ل�ستكمال  اجلارية 

املطلوبة  والت�سغيلية  التعليمية 

ل�ستقبال الكوادر العاملة باملوؤ�س�سات 

جميع  ا�ستقبال  وكذلك  املدر�سية، 

يبلغ  والذين  والطالبات،  الطالب 

عددهم يف جميع املوؤ�س�سات املدر�سية 

طالب  األف  من 147  اأكرث  احلكومية 

وطالبة.

ل�سوؤون  العام  املدير  واأ�سار   

توزيع  يتم  �سوف  اأنه  اإىل  املدار�س 

الطلبة  جميع  على  الدرا�سية  الكتب 

بداأت  حيث  الدرا�سي،  العام  بدء  مع 

الكتب  �سحنات  ا�ستالم  يف  املدار�س 

الدرا�سي  للمهنج  طبقاً  املخ�س�سة 

يف  امل�سجلني  الطلبة  واأعداد  املعتمد 

كل مدر�سة، موؤكداً يف الوقت نف�سه اأن 

العام الدرا�سي اجلديد �سي�سهد عودة 

ت�سغيل جميع املقا�سف والكافيرتيات 

كان  كما  متاماً  احلكومية  باملدار�س 

كورونا  جائحة  قبل  عليه  الو�سع 

فرتات  اإتاحة  مع  »كوفيد-19«، 

عن  ف�سالً  بها،  املعمول  الف�سحة 

ا�ستئناف جميع الأن�سطة املدر�سية من 

رحالت ترفيهية، وزيارات، وفعاليات 

واحتفالت،  ومو�سيقية،  م�سرحية 

وم�سابقات مدر�سية، وغري ذلك، ف�سالً 

عن الأن�سطة الريا�سية والبدنية التي 

امتداد  على  وتكثيفها  تعزيزها  �سيتم 

العام الدرا�سي، ومن ذلك اإطالق عدد 

الريا�سية  وامل�سابقات  البطولت  من 

والذهنية والإلكرتونية.

مبارك  حممد  الدكتور  وبني   

التقومي  بن�سر  �ستقوم  الوزارة  اأن 

ومن�ساتها  مواقعها  على  ال�سنوي 

القادمني،  اليومني  خالل  الإعالمية 

واأن هذا التقومي �سوف يت�سمن جميع 

املحطات الرئي�سية يف العام الدرا�سي، 

المتحانات  مواعيد  ذلك  يف  مبا 

والعطالت الر�سمية.

 كما ناق�ست جلنة وكالء التعليم 

الأ�سا�سية  اللوج�ستية  ال�ستعدادات 

اأ�سارت  حيث  الدرا�سي،  العام  لبدء 

اإبراهيم اخلاطر وكيل  الأ�ستاذة نوال 

وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  الوزارة 

والأداء اإىل اأن العمل على يجري على 

عمليات  كافة  ل�ستكمال  و�ساق  قدم 

ال�سيانة املطلوبة، والتي ت�سمل تاأهيل 

اأو ا�ستبدال وحدات التكييف، وتنفيذ 

جميع  يف  املوا�سالت  خدمات  خطة 

املدار�س،  موازنات  املحافظات، ودعم 

وتوفري  الهاتف،  خطوط  و�سيانة 

خدمات الإنرتنت طبقاً ملا هو معمول 

�ستكون  العمل  فرق  اأن  موؤكدة  به، 

حتديات  اأي  مع  للتعامل  م�ستعدة 

تطراأ على امتداد اليوم الدرا�سي.

د. امل�شحكي: اجلامعة الوطنية م�شتمرة يف ا�شتيعاب اخلريجني اجلدد 

جامعة البحرين تعتمد قائمة املقبولني لديها وتدعوهم لتثبيت القبول

الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�سة  اعتمدت 

جواهر بنت �ساهني امل�سحكي، نتائج قبول الطلبة 

الأكادميي  للعام  باجلامعة  لاللتحاق  املتقدمني 

)2022/ 2023( الذين ا�ستوفوا �سروط القبول، 

موؤكدة اأن اجلامعة الوطنية م�ستمرة يف احت�سان 

معدل  على  احلا�سلني  العامة  الثانوية  خريجي 

70% فاأكرث. 

وقالت د. امل�سحكي: »لقد تلقت اجلامعة اأكرث 

من 10200 طلب لاللتحاق بها، وقد ا�ستطاعت 

الأعداد  اإىل  بالنظر  ال�ستيعابية  طاقتها  رفع 

الكبري  الدعم  بف�سل  وذلك  املتقدمني،  من  الكبرية 

الذي تتلقاه اجلامعة الوطنية من ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك البالد 

امل�ستمرة من  املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء 

يعك�س  الكرمي  الدعم  هذا  اأن  اإىل  م�سرية  اهلل«، 

الثقة املتوا�سلة يف اجلامعة، وميكِّنها من القيام 

باأدوارها. 

اأنه  اإىل  والت�سجيل  القبول  عمادة  واأ�سارت 

من  القبول  نتائج  على  الطالع  للطلبة  ميكن 

الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  على  الدخول  خالل 

مملكة  يف  الطلبة  جلميع   )bahrain.bh(

)البحرينيون،  الطلبة  وي�ستطيع  كما  البحرين، 

الطالع  وخارجها  اململكة  داخل  من  والأجانب( 

معلومات  اإدارة  نظام  طريق  عن  نتائجهم  على 

اعتباًرا من   sis.uob.edu.bh / /:https الطالب 

اليوم )الثالثاء( املوافق 16 اأغ�سط�س 2022م. 
د. جواهر امل�سحكي
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.
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بالأرقام  القت�صادي  التعايف  برامج  حتقق 

لي�صت  اأنها  لتثبت  نوعية  نتائج  العملية  واملوؤ�صرات 

وتكاتف  وعزمية  اإرادة  واإمنا  نظرية،  خطط  جمرد 

جهود يف �صوء املتابعة امل�صتمرة من احلكومة.

ر�صدي يف  �صلمان  قلم  به  تقياأ  ما  اأن  رغم 

ا�صتفراغ  من  نوع  �صيطانية(،  )اآيات  كتابه، 

مر�صي م�صطرب، لكن العالج ل يكمن يف ال�صكني، 

بل يف امت�صاق قلم �صحي يقارع احلجة باحلجة.
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1945 - الرئي�ص الأمريكي هاري ترومان ورئي�ص 

ال�ش�فيتي  والزعيم  اأتلي  كليمنت  الربيطاين  ال�زراء 

ج�زيف �شتالني يعلن�ن انتهاء احلرب العاملية الثانية.

    1952 - املحكمة الع�شكرية العليا يف م�شر تعقد 

اأوىل جل�شاتها بالقاهرة منذ قيام الث�رة مل�ا�شلة النظر 

يف ق�شية حريق القاهرة.

اإيران قاده رئي�ص ال�زراء      1953 - انقالب يف 

حممد م�شدق اأدى اإىل فرار ال�شاه حممد ر�شا بهل�ي اإىل 

لل�شلطة  باإعادته  منه  مقرب�ن  �شباط  وا�شتطاع  بغداد، 

بعد ثالث اأيام.

    1960 - الإعالن عن ا�شتقالل قرب�ص عن اململكة 

املتحدة.

الدول  جامعة  اإىل  اجلزائر  ان�شمام   -  1962     

العربية.

من  ا�شتقاللها  على  حت�شل  البحرين   -  1971     

ال�شيطرة الربيطانية.

من  ينج�  الثاين  املغرب احل�شن  ملك   -  1972    

التي  طائرته  تعر�شت  عندما  وذلك  اغتيال،  حماولة 

ي�شتقلها يف اأثناء ع�دته للرباط اإىل اإطالق نار من جانب 

الق�ات اجل�ية امللكية املغربية خالل عملية »ب�راق اإف 

با�شم  عرف  ما  ببداية  الغتيال  حماولة  وت�شببت   ،»5

�شن�ات الر�شا�ص.

القب�ض على هاربني

 من 73 �صنة �صجًنا مب�صر

اأعلنت الأجهزة الأمنية يف م�شر القب�ص على هاربني 

الداخلية  وزارة  حملة  اإطار  يف  �شجًنا،  �شنة   73 من 

ل�شبط املت�ارين.

وبح�شب »القاهرة 24« ك�شفت معل�مات وحتريات 

وحدة مباحث ق�شم �شرطة مدينة ن�شر اأول مبديرية اأمن 

القاهرة، قيام اأحد الأ�شخا�ص املحك�م عليه يف 34 حكم 

 66 بلغت  مدد  باحلب�ص  فيها  واملق�شي  جزئي،  حب�ص 

�شنة، بالرتدد على دائرة الق�شم، وعقب تقنني الإجراءات 

اأقر  �شده  ال�شادرة  بالأحكام  ومب�اجهته  �شبطه  اأمكن 

بها.

�شم�ص  عني  �شرطة  ق�شم  مباحث  وحدة  متكنت  كما 

 - الق�شم  بدائرة  مقيم   - الأ�شخا�ص  اأحد  �شبط  من 

مطل�ب التنفيذ عليه يف 15 حكم حب�ص وغرامات مباين 

باإجمايل حب�ص 7 �شن�ات وغرامات مالية م�شتحقة بلغت 

ال�شادرة  بالأحكام  مب�اجهته  جنيه،   19،972،800

�شده اأقر بها، ومت اتخاذ الإجراءات القان�نية.

�صابقة علمية.. تغيري ف�صيلة الدم لزراعة الأع�صاء بات ممكًنا
يف خط�ة �شت�شكل ث�رة حقيقة بعامل زراعة الأع�شاء، جنح علماء بتغيري ف�شيلة 

الدم لثالث كلى بهدف زراعتها مع التغلب على �شرط �شرورة املطابقة بني بع�ص ف�شائل 

 A الدم لل�شخ�ص ال�اهب واملري�ص. ول ميكن زرع كلية من �شخ�ص يحمل ف�شيلة دم

العام  املعطي  اإىل  الدم  ف�شيلة  تغيري  لكن  العك�ص،  ول   ،B دم  ف�شيلة  يحمل  ل�شخ�ص 

ني�ز«  »�شكاي  �شبكة  ذكرت  ما  وبح�شب  الزرع.  عمليات  من  املزيد  باإجراء  �شي�شمح 

الربيطانية، فقد ا�شتخدم باحث�ن من جامعة كامربيدج اآلة الرتوية احلرارية العادية، 

وه� جهاز يت�شل بكلية ب�شرية ميرر الدم امل�ؤك�شج عرب الع�ش�، للحفاظ عليه ب�شكل 

التي  الف�شيلة  يزيل عالمات  باإنزمي  الدم  امل�شتقبل. ويتم غ�شل  اأف�شل، وا�شتخدامه يف 

 ،O تبطن الأوعية الدم�ية يف الكلى، ما ي�ؤدي اإىل حت�يل الع�ش� اإىل ن�ع املعطي العام

وبالتايل القدرة على زراعتها لدى اأي �شخ�ص مهما كانت ف�شيلة دمه.

اأم لطفلني من مدينة بريي يف مان�ش�شرت، ومت  اإدم�ن�ش�ن، وهي  وو�شفت عائ�شة 

ت�شخي�ص اإ�شابتها باملرحلة الثالثة من مر�ص الكلى املزمن يف عام 1998 عندما كانت 

حامالً بطفلها الأول، الأخبار بالرائعة. واأ�شافت: »اإنه مينحنا الأمل باإنقاذ اآلف الأرواح 

يف جميع اأنحاء العامل«.

اإنقاذ ن�صر بعد ابتالعه اأفعى كبرية

اأحد  حياة  يف  حرجة  حلظات  فيدي�  مقطع  وثق 

كبرية  اأفعى  با�شطياد  قام  اأن  بعد  برتكيا،  الن�ش�ر 

وابتلعها، اإل اأن هذه الأفعى كادت تق�شي عليه.

التهامه  اإثر  يختنق  وه�  الن�شر  �ش�هد  اأن  وبعد 

تركيا،  غرب  �شمال  طبية  عيادة  اإىل  نقله  مت  الأفعى، 

ليق�م الطبيب البيطري باإنقاذ حياته و�شحب الأفعى من 

داخل بطن الن�شر، ح�شب ما ن�شرته �شحيفة »يني �شفق« 

الرتكية.

واأكد الأطباء البيطري�ن اأن الن�شر كاد يختنق ب�شبب 

ابتالعه لأفعى كاملة وعدم متكنه من ه�شمها، اإل اأنه مت 

اإنقاذه يف اللحظات الأخرية، بعد اأن مت اإخراج الأفعى من 

فم الن�شر على �شكل قطعتني.

يذكر اأن جمم�عة من عمال الغابات بال�لية عرثوا 

على الن�شر، وكان يتنف�ص ب�شع�بة يف الغابة.

واأكدت ال�شحيفة اأن احلالة ال�شحية للن�شر على ما 

يرام، بعد جناح عملية اإخراج الأفعى من فمه، حيث مت 

اإطالقه يف الغابة بعد ع�دته حلالته الطبيعية.

اجلفاف يجرب فرن�صا على

 توديع جبنة عمرها 2000 �صنة

مل ي�شلم اجلنب الفرن�شي التقليدي من م�جة اجلفاف 

اإنتاج  باري�ص  اأوقفت  اأوروبا، فقد  التي �شربت  القا�شية 

األفي �شنة، يف  اإىل  التي يع�د عمرها  جبنة »ال�شالريز« 

منطقة اأوفريين ال��شطى ب�شبب نق�ص الأع�شاب.

غري  �شلب  �شبه  بقري  جنب  ه�  »ال�شالريز«  وجنب 

مب�شرت، يتم ت�شنيعه يف فرن�شا يف منطقة حتمل نف�ص 

ال�شم، وظل اإنتاجه م�شتمر منذ 2000 عام، وه� اأي�ص 

يحمل ختم AOP الفرن�شي والذي يعني اأن املنتج فريد 

ويخ�شع للمنطقة اجلغرافية التي ت�شتهر ب�شناعته.

من  �شحية  ال�شهري  اجلنب  اإنتاج  ت�قف  وُيعد 

�شحايا اجلفاف ال�شيفي يف فرن�شا، فاإحدى اأهم الق�اعد 

ال�شارمة لإنتاجه ه� اأن الأبقار يجب اأن تتغذى على 75 

باملئة على الأقل من ع�شب املراعي اجلبلية، لكن درجات 

الع�شب،  وجفاف  تيب�ص  يف  ت�شببت  احلارقة  احلرارة 

وه� ما اأدى اإىل ياأ�ص معظم املزارعني البالغ عددهم 76 

مزارًعا وهم الذين يذهب حليبهم اإىل اإنتاج ال�شالريز.

فرن�شية:  لإذاعة  املزارعني  اأحد  رو،  ل�ران  وقال، 

»مل يتبق �شيء لالأكل، الع�شب جاف جد بحيث يبدو يف 

بح�شب �شحفية  الغبار«،  اأو  الرماد  مثل  الأماكن  بع�ص 

الغارديان.

وفاة �صيدة ن�صي الطبيب »فوطة« يف بطنها

يف حادثة األيمة، ت�فيت �شيدة من حمافظة الدقهلية يف م�شر ب�شبب 

املعالج  الطبيب  ن�شي  ما  بعد  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  اأحد  يف  طبي  خطاأ 

»ف�طة« داخل بطنها عقب ولدة قي�شرية.

كما تلقت مديرية اأمن الدقهلية اإخطارا من ماأم�ر مركز �شرطة املنزلة، 

يفيد ب�رود بالغ من عامل يتهم فيه طبيب ن�شاء وت�ليد بالت�شبب مب�ت 

زوجته نتيجة خطاأ طبي.

فانتقلت ق�ة اأمنية من ق�شم �شرطة املنزلة اإىل امل�شت�شفى املتهم، حيث 

روى الزوج اأنه ذهب بزوجته اإىل املركز الطبي اخلا�ص من اأجل ت�ليدها، 

ليخربه الطبيب اأنها �شتلد قي�شرياً.

اإىل  القي�شرية، وعادت  ال�لدة  لها عملية  اأجرى  الطبيب  اأن  واأ�شاف 

امل�شت�شفى  اإىل  فنقلها  بالبطن،  �شديدة  باآلم  باأيام  بعدها  لت�شعر  منزلها، 

لالطمئنان عليها.

حينها اأثبتت الفح��ص وج�د »ف�طة« داخل بطنها �شببت لها �شديدا 

وتده�را باجلهاز املناعي وت�شمما بالدم، لتفارق احلياة بعدها ب�شاعات.

اإىل ذلك، حررت ال�شرطة حم�شرا بال�اقعة واأوقفت الطبيب. كما اأمرت 

النيابة بحب�شه 4 اأيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت انتداب الطب ال�شرعي لإعداد تقرير ح�ل اأ�شباب ال�فاة.

ت�صتعد النجمة �صريين 

عبدالوهاب، لإطالق 

اأحدث اأغنياتها التي 

حتمل ا�صم »املرتو« 

والتي �صيتم طرحها 

على موقع الفيديوهات 

»يوتيوب«، ومن�صات 

املو�صيقى املختلفة، 

والأغنية من كلمات 

اأمري طعيمة واأحلان 

عمرو م�صطفى، ون�صر 

ال�صاعر اأمري طعيمة 

البو�صرت الت�صويقي 

لالأغنية.

ومن املقرر اأن تطرح 

النجمة �صريين 

عبدالوهاب، اأغنية 

جديدة اأي�ًصا بعنوان 

»عودتني الدنيا« 

بالتعاون مع النجم 

تامر عا�صور )ملحن 

الأغنية( واملقرر 

طرحها خالل الأيام 

املقبلة.

جوين ديب يعود لالإخراج بعد غياب 25 �صنة
يع�د النجم ج�ين ديب مرة اأخرى 

لإخراج الأفالم الط�يلة، وذلك بعد 25 

الط�يلة  الأفالم  اإخراج  عن  غياب  �شنة 

منذ فيلم The Brave والذي قدمه عام 

 .farout م�قع  ك�شف  ح�شبما   ،1997

بات�شين�  اآل  ي�شارك  اأن  املقرر  ومن 

امل�شروع  اإنتاج  يف  نافيدي  وباري 

اجلديد.

بعن�ان  اجلديد،  الفيلم 

الفنان  ح�ل  ويدور   ،Modigliani
الفيلم ح�ل  Dennis McIntyre. ويدور  ماأخ�ذ عن  Amedeo Modigliani، وه�  الإيطايل 

م�ديلياين الذي يعي�ص 48 �شاعة مليئة بالأحداث التي تغري حياته اإىل الأبد.

 ويف �شياق مت�شل ظهرت �شهادة جديدة بق�شية ج�ين ديب واآمرب هريد املثرية للجدل، حيث 

اأخربت �شقيقة املمثلة العاملية، رئي�شتها يف العمل اأن اآمرب قطعت اإ�شبع ج�ين عندما األقت عليه 

زجاجة ف�دكا، كما اأظهرت وثائق املحكمة.

وح�شب ما ن�شره م�قع »ديلي ميل« الربيطاين، تك�شف ال�ثائق التي مت ك�شف النقاب عنها عن 

�شهادة من جينيفر ه�يل، �شديقة �شابقة ورئي�شة اأخت هريد، ويتني هرنيكيز، تتحدث عن حادثة 

الإ�شبع التي يزعم اأنها وقعت يف عام 2015.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12183/pdf/INAF_20220816004947958.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/last-page/974251/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص

 زيادة اإليرادات الفعلية 52٪ نتيجة االلتزام 
بـ»التوازن المالي« وارتفاع أسعار النفط 

إعادة هيكلة وزارات وجهات حكومية لتحسين األداء وزيادة الكفاءة

تحديد 27 سياسة و113 مبادرة تغّطي التطلعات لمجموعة من المحاور
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توظيف 14321 مواطنًا خالل النصف األول وخفض البطالة إلى ٪5.7

 مجلس الوزراء: وفر 33 مليون دينار في الميزانية
وتسديد سندات للدين العام بـ565 مليون دينار 

 ت��رأس صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، بقصر 
القضيبية أمس االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
ووجه المجلس الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية 
المش��اركة في ورش عمل التطلعات المس��تقبلية، فيما 
أعرب المجلس عن الش��كر لنائب رئي��س مجلس الوزراء 
ووزير البنية التحتية الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل آل خليفة 
ورؤس��اء اللج��ان الوزاري��ة الحكومية على م��ا بذلوه من 
جهود أس��همت ف��ي تحدي��د 27 سياس��ة و113 مبادرة 
تغّطي التطلعات لمجموعة مح��اور وهي البنية التحتية 
والبيئ��ة، والعمل التش��ريعي، والخدم��ات االجتماعية، 
والعمل المالي واالقتصادي، إل��ى جانب األداء الحكومي 
والتح��ول الرقمي، وفي ه��ذا الصدد وج��ه المجلس إلى 
مواصلة العمل وبذل كافة الجهود لجعل هذه التطلعات 

برامج عمل تعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه.
بعد ذلك أكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص لتعزيز 
مساهمة الشباب بما يمتلكونه من روح تواقة لإلنجاز في 
دعم المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، منوهًا 
المجلس بالحرص واالهتمام الذي يوليه صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل في 
تعزيز دور الش��باب م��ن خالل توجيهات��ه الدائمة لخلق 
الفرص النوعية أمامهم لإلس��هام في مس��ارات التنمية 
المختلف��ة، كما أش��ار المجلس إلى إس��هامات المجلس 
األعلى للش��باب والرياضة برئاس��ة سمو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب في إطالق المبادرات التي تفتح المجال 
أمام الشباب وتعزز فيهم روح االبتكار والتميز، وذلك في 

معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب.
بعدها أع��رب المجلس عن تعازيه ومواس��اته لحكومة 
وشعب جمهورية مصر العربية وأسر ضحايا حادث حريق 
كنيس��ة المنيرة بمحافظ��ة الجيزة، وتمنياته بالش��فاء 

العاجل لجميع المصابين.
بعده��ا أك��د المجلس االس��تمرار ف��ي تبن��ي المبادرات 
وتوحي��د الجهود لتحقي��ق األهداف المرس��ومة لبرنامج 
التوازن المالي، وذلك لدى اس��تعراض المجلس لمذكرة 
اللجنة الوزارية للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والتوازن 
المالي بش��أن نتائ��ج اإلقفال نص��ف الس��نوي للوزارات 
والجه��ات الحكومي��ة للفت��رة المنتهي��ة ف��ي 30 يونيو 
2022، والت��ي أظه��رت نتيجة االلت��زام ببرنامج التوازن 
المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط باألسواق العالمية 
بزيادة اإلي��رادات الفعلية بنس��بة 52% مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي باإلضافة إلى إبقاء مستويات 
الص��رف وفق ما هو مرصود له��ا بالميزانية العامة مما 

حقق وف��رًا بلغ 33 مليون دينار والذي س��اهم في تقليل 
االحتياج��ات التمويلية لس��داد الس��ندات الدولية للدين 
الع��ام والتي من ضمنها س��ندات بقيمة 1.5 مليار دوالر 
أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار تم تس��ديدها حتى 

شهر يوليو الماضي.
ثم استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب 
للنص��ف األول م��ن العام 2022، والت��ي أظهرت توظيف 
14.321 مواط��ن والذي يمثل 72% من الهدف الس��نوي 
لألولوي��ة الت��ي تضمنتها خط��ة التعاف��ي االقتصادي 
بتوظي��ف 20 أل��ف بحرين��ي س��نويًا حت��ى ع��ام 2024، 
وانخفاض نس��بة البطالة من 7.7% إل��ى  5.7%، بفضل 
الح��زم المالية واالقتصادية التي تم إطالقها خالل فترة 
جائحة فيروس كورونا وخطة التعافي االقتصادي وإطالق 
البرنامج الوطني للتوظي��ف، وذلك في ضوء االطالع على 

المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذك��رة مجلس الخدمة المدنية بش��أن إعادة هيكلة 
عدد من ال��وزارات والجه��ات الحكومية بهدف تحس��ين 

األداء وزيادة الكفاءة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بشأن تقريري الحساب الختامي الموحد 
للدول��ة وأداء تنفي��ذ الميزاني��ة العام��ة للدولة للس��نة 

المالية 2021.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بش��أن إنش��اء مركز صح��ي متكامل في 

مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
حول مش��روع مرس��وم بقان��ون بتعديل بع��ض أحكام 

المرسوم بقانون بشأن حماية اآلثار.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن اتف��اق بين ش��ؤون الطي��ران المدن��ي بمملكة 
البحري��ن وإدارة الطي��ران المدني الفيدرالي��ة بالواليات 

المتحدة األمريكية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة على 4 اقتراح��ات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.
 بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب حول 
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي مازالت 
لدى السلطة التشريعية بعد انتهاء دور االنعقاد العادي 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
ث��م أخذ المجلس علمًا من خالل التقرير الوزاري المرفوع 
من وزيرة السياحة حول الزيارة الرسمية للمسؤولين في 

قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية للمملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/16/watan-20220816.pdf?1660623935
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/1020932
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من الرئيس المصري

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، برقية شكر جوابية من 
أخي��ه فخامة الرئي��س عبدالفتاح السيس��ي رئيس جمهورية 
مصر العربية الش��قيقة، وذلك ردًا عل��ى برقية التهنئة التي 

بعث بها جاللته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من الرئيس الجزائري

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية 
م��ن أخيه فخامة الرئيس عبدالمجي��د تبون رئيس جمهورية 
الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية 
التهنئ��ة الت��ي بعث به��ا جاللته بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 

جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ترأس ورشة عمل التطلعات المستقبلية الختامية 

 خالد بن عبداهلل: بلورة 27 سياسة 
و113 مبادرة تغّطي تطلعات 5 محاور

أك��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء 
ووزير البني��ة التحتية الش��يخ خالد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، مواصل��ة 
ع��زم  ب��كل  والجه��ود  المس��اعي 
وعزيم��ة لتحقي��ق تنمي��ة وطني��ة 
ش��املة األبعاد ومتكاملة األركان، 
الملكية  التوجيه��ات  بفضل  وذلك 
الس��امية لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، الت��ي تع��د خارط��ة طريق 
لخدمة  الحكوم��ي  العم��ل  لمس��ار 

الوطن والمواطن.
وق��ال نائب رئيس مجل��س الوزراء: 
»إن حكومة البحرين برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، ماضية 
في تنفيذ اإلس��تراتيجيات والبرامج 
إس��هامات  تعزي��ز  إل��ى  الرامي��ة 

القطاع العام في المسيرة التنموية 
الش��املة، من خ��الل العم��ل بروح 
الفري��ق الواح��د -فري��ق البحرين- 

بحٍب للتحدي وعشٍق لإلنجاز«.
جاء ذلك خالل ترؤس��ه ورش��ة عمل 
وه��ي  المس��تقبلية،  التطلع��ات 
الورش��ة الختامي��ة ضمن سلس��لة 
ورش عمل التطلعات المس��تقبلية 
الت��ي وّجه لعقدها صاحب الس��مو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، حيث اس��تعرض 
وزير ش��ؤون مجل��س ال��وزراء حمد 
بن فيص��ل المالكي، مخرجات ورش 
العم��ل، والت��ي ت��م بلورته��ا في 
27 سياس��ة و113 مب��ادرة تغّطي 
التطلعات في خمس��ة مح��اور هي 
البني��ة التحتي��ة والبيئ��ة، والعمل 
االجتماعية،  والخدمات  التشريعي، 
والعم��ل المالي واالقتص��ادي، إلى 
والتح��ول  الحكوم��ي  األداء  جان��ب 

الرقم��ي، والتي س��يتم رفعها وما 
تضمنته من مرئيات ومبادرات إلى 
اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، لالعتماد.

وتابع قائ��اًل: »إن منطلقات العمل 
خدم��ة  عل��ى  ترتك��ز  الحكوم��ي 
المواطن ال��ذي هو مح��ور التنمية 
وغايته��ا الرئيس��ية، وحرص��ًا على 
استش��راف أفض��ل الط��رق لدع��م 
س��تعمل  وتمكين��ه،  المواط��ن 
الحكومة على متابعة كل مستجد، 
والتكي��ف م��ع كل ط��ارئ، وتحديد 
المقبلة بش��كل  المرحلة  أولوي��ات 
إس��تراتيجي ومتكامل، مستندة في 
ذلك إلى مبادئ العدالة واالستدامة 
رؤية  الت��ي حددته��ا  والتنافس��ية 
البحري��ن االقتصادي��ة 2030 ف��ي 

رسم مالمح المستقبل المشرق«.
وأوض��ح أن توجي��ه صاحب الس��مو 

رئي��س  العه��د  ول��ي  الملك��ي 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، للبدء 
ف��ي ورش عم��ل لتحدي��د اآللي��ات 
واألولويات التي ستشكل التطلعات 
المستقبلية للعمل الحكومي، يأتي 
إيمانًا بأهمية تعزيز مبدأ المشاركة 
في اتخاذ القرار، واإلسهام المباشر 
في تحديد االتجاه األمثل. وأشاد في 
كلمته خالل الورش��ة بجهود جميع 
الحكومية خالل  والجه��ات  الوزارات 
المستقبلية،  التطلعات  ورش عمل 
والتي ستس��هم ف��ي تطوير العمل 
الحكومي وزي��ادة كفاءته وفاعليته 
إل��ى  ش��كره  موجه��ًا  وإنتاجيت��ه، 
مس��اعيهم  عل��ى  ال��ورش  رؤس��اء 
التي س��اهمت في صياغة مخرجات 
المش��اركين  ولجمي��ع  متقّدم��ة، 
من القط��اع العام كونه��م أعمدة 
العمل في الخدمة المدنية وأساسه 
الراس��خ، معرب��ًا كذلك عن ش��كره 

لوزارة ش��ؤون مجلس ال��وزراء على 
م��ا قامت به من جه��ود ُمقدرة في 
التنسيق للورش وحسن إدارتها بما 

يحقق الهدف المرجو منها.
وش��ّدد على أهمية استمرار تكاتف 
البحري��ن؛  فري��ق  ضم��ن  الجمي��ع 
العطاء،  واستمرار  اإلنجاز  لمواصلة 
وصواًل لألهداف التنموية المنشودة 
التي تس��هم في تحقي��ق مزيد من 

النماء واالزدهار للوطن والمواطن.
يش��ار إلى أنه خالل الفترة الماضية 

تم عقد خمس ورش عمل بمشاركة 
57 وزارة وجه��ة حكومية، س��بقتها 
خمسة اجتماعات تنسيقية، وجسدت 
ال��ورش وما نتج عنها من سياس��ات 
المس��تقبلية،  التطلعات  ومب��ادرات 
وتناولت أبرز محاور العمل الحكومي، 
وتم خ��الل ال��ورش ت��دارس أف��كاٍر 
نوعي��ة وصياغة  ومب��ادرات  خاّلق��ة 
أولويات جادة عكس��ت م��ا يتمتع به 
الجهاز الحكومي من قدرات وطاقات 

وكفاءات.

رئيس جمهورية مصر العربية جاللة الملك المعظم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/16/watan-20220816.pdf?1660623935
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/1020946
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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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بهدف تيسير الخدمات الصحية لفئة الصم ودمجهم بالمجتمع

 مراكز الرعاية الصحية األولية توقع 
اتفاقية تعاون مع »زين« وجمعية الصم

وقع��ت مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية أمس 
اتفاقية تعاون مشترك مع شركة زين البحرين 
لالتصاالت وجمعي��ة الص��م البحرينية، بهدف 
التعاون المش��ترك، لتطوير الخدمات الصحية 

المقدمة لفئة الصم في مملكة البحرين.
وتم توقيع االتفاقية بمقر ش��ركة زين بحضور 
القائ��م بأعم��ال الرئي��س التنفي��ذي لمراك��ز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر، والمدير 
المنت��دب لش��ركة زي��ن البحري��ن محم��د زين 
العابدي��ن، وم��ن جان��ب جمعية الصم حس��ن 

الغريفي.
وأعربت ش��ويطر عن بالغ ش��كرها لشركة زين 
وجمعي��ة الصم عل��ى تعاونهم، الفت��ًة إلى أن 
االتفاقي��ة ُترّكز على تيس��ير الخدم��ات الطبية 
الخاصة بفئ��ة الصم، باإلضافة إلى العمل على 
مواصلة دمج فئات الصم في المجتمع، وتعزيز 
الخدمات الصحي��ة في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة من خ��الل توفي��ر أح��دث التكنولوجيا 

المتقدمة.
وأشادت الدكتورة ش��ويطر بهذا التعاون الذي 
يؤك��د تطبي��ق مبادئ الش��راكة والمس��ؤولية 
المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
بم��ا ُيحق��ق رف��ع مس��توى الخدم��ات الصحية 
المقدم��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ويجس��د روح 
التعاون والعمل المشترك الذي ُيساهم بشكل 
فّع��ال في تحس��ين مس��توى ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة والعالجي��ة المقدم��ة للعدي��د م��ن 

المرضى، ومن بينهم فئة الصم.
من جانبه، عّبر المدير المنتدب لشركة زين عن 
س��عادته بالتعاون مع مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية، مشيرًا إلى أن 
شركة زين تتمتع بعالقات شراكة طويلة األمد 
مع مختلف القطاعات في المملكة، وس��تواصل 
هذا التعاون الذي من شأنه االرتقاء بالخدمات 
المقدم��ة للمجتم��ع البحريني، مؤك��دًا ضرورة 
اس��تمرار دمج فئة الصم ف��ي المجتمع وإتاحة 

جمي��ع الف��رص المتعلق��ة بتطوي��ر الخدمات 
الصحية. كما أش��اد بالجهود الجبارة التي تقوم 
بها مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة في توفير 
الع��الج للمواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي مملك��ة 
البحرين، مثنيًا على الدور المهم الذي يقوم بها 
الطاقم الصحي ف��ي تقديم الخدمات العالجية، 
معربًا عن فخره بهذه الش��راكة التي تعتبرها 
الش��ركة ضمن نطاق مس��ؤوليتها االجتماعية 
تجاه المجتمع من منطلق الشراكة المجتمعية.

منتسبو القطاع الصحي أسهموا في تحقيق البحرين أعلى مؤشرات التعافي عالميًا 

محمد بن عبداهلل: تغطية المخزون 
الدوائي في المملكة بشكل مستدام

قام رئي��س المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19( الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة بزيارة تفقدية 
أمس إلى مجمع السلمانية الطبي، بحضور 
وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات 
الصحي��ة المقدمة للمواطنين والمقيمين، 
ومن بينها متابعة ع��الج الحاالت القائمة 

بفيروس كورونا )كوفيد19(.
وفي مس��تهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة الدعم 
المتواص��ل والتوجيه��ات الس��ديدة م��ن 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لكافة 
الجه��ود المبذول��ة من أج��ل تعزيز صحة 
وسالمة الجميع بروح فريق البحرين الواحد.

وأش��اد خ��الل الزي��ارة بالجه��ود الكبي��رة 
لكافة منتسبي القطاع الصحي في مملكة 
البحري��ن والذي��ن س��اهموا ف��ي تحقي��ق 
المملك��ة ألعل��ى مؤش��رات التعافي على 

المستوى العالمي.
وتضمن��ت الزي��ارة االطالع عل��ى عدد من 
مراف��ق المجم��ع لالطمئن��ان عل��ى س��ير 

تقديم الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع على 
آخر التط��ورات في ع��الج المرضى عمومًا، 
والح��االت القائم��ة لفي��روس »كورون��ا« 

خصوصًا، في ظل ما تقوم به المستشفيات 
الحكومية بالتعاون مع كافة أجهزة القطاع 
الصحي العام من جه��ود متواصلة لحفظ 

سالمة كافة أفراد المجتمع.
كما ق��ام الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة بزيارة تفقدية للمخازن 

المركزية ومخازن مجمع السلمانية الطبي، 
حيث تم الوق��وف على آليات توفير األدوية 
ومس��ارات تعزي��ز حوكمتها، مؤك��دًا على 
أهمية توافر كافة األدوية وتنفيذ الخطط 
واالستراتيجيات الكفيلة بتغطية المخزون 
الدوائ��ي بش��كل مس��تدام ف��ي المملكة، 
وتلبي��ة احتياج��ات المرضى م��ن األدوية 

والمواد الطبية.
من جانبها، أش��ادت وزي��رة الصحة بالدور 
ال��ذي يقوم به المجلس األعلى للصحة في 
تطوير المنظوم��ة الصحي��ة؛ والذي يأتي 
انطالقًا من التوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، س��عيًا 
نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة في 
مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربت عن بالغ الش��كر والتقدير لرئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى زيارت��ه 
التفقدي��ة، مؤك��دة ح��رص ال��وزارة على 
مواصل��ة تعزي��ز التق��دم ال��ذي يش��هده 
القط��اع الصحي في مملك��ة البحرين على 
مختل��ف المس��تويات بم��ا يحق��ق أهدافه 

المنشودة.

وزير التنمية االجتماعية: الحركة 
البارالمبية حققت نتائج مشّرفة 

في البطوالت الدولية

اس��تقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة بن أحمد خلف 
العصف��ور، رئيس اللجن��ة البارالمبية البحرينية الش��يخ 
محم��د بن دعي��ج آل خليف��ة، وذلك لبحث س��بل تعزيز 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بي��ن الجانبي��ن لرعاية 

وتأهيل ذوي العزيمة في المجال الرياضي.
ورح��ب وزير التنمي��ة االجتماعية برئي��س مجلس إدارة 
اللجن��ة البارالمبي��ة البحرينية، مش��يدًا بالجه��ود التي 
تبذلها اللجنة بدعم ومس��اندة من س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبية البحرينية، منوه��ًا بما حققته الحركة 
البارالمبية من نتائج مشرفة في كبرى البطوالت الدولية 
والعالمية، وذلك وفقًا لخطط وإس��تراتيجيات تطويرية 
ومحف��زة، لالرتق��اء بالعبي والعب��ات ذوي العزيمة، إلى 
جانب تهيئة الظروف المثالية أمامهم، والتي دفعتهم 
نحو التألق إلب��راز طاقاتهم وإمكاناته��م، متمنيًا لهم 

دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية.
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس 
اللجنة البارالمبية البحرينية، بالجهود التي تبذلها وزارة 
التنمية االجتماعية في س��بيل توفي��ر الخدمات النوعية 
والرعاية الشاملة لألش��خاص ذوي اإلعاقة، بما يساهم 
في ص��ون الحق��وق وتعزيز المكتس��بات له��ذه الفئة، 
مؤك��دًا في ه��ذا الس��ياق مواصل��ة اللجن��ة البارالمبية 
البحريني��ة الجهود نحو مزيد من اإلنج��ازات في مختلف 
المش��اركات القادمة، لتحقيق تطلع��ات ورؤى القيادة، 
واالرتقاء بالمنظومة الرياضية التي س��وف تس��اهم في 
تعزي��ز مكانة مملك��ة البحري��ن على خارط��ة الرياضة 

العالمية.

البحرين أنموذج في التعددية والتسامح على مستوى العالم

 وزيرة الصحة: »تنسيقية عاشوراء«
 بذلت جهودًا دؤوبة إلحياء المناسبة

جليلة  الصح��ة  وزي��رة  اس��تقبلت 
الس��يد بمكتبه��ا أم��س، اللجن��ة 
التنسيقية لموس��م عاشوراء لعام 
القائم بأعمال  1444ه� برئاس��ة 
الرئي��س التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة لولوة ش��ويطر، 
حيث ثمنت الوزي��رة الجهود التي 
م��ن  المكون��ة  اللجن��ة  بذلته��ا 
كافة أجه��زة القطاع��ات الصحية 
الحكومي��ة لتأمي��ن وتوفير كافة 
االحتياج��ات والمتطلبات الصحية 

الالزمة إلحياء هذه المناسبة.
وخ��الل اللق��اء، أك��دت الوزيرة أن 
مملك��ة البحري��ن بقي��ادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المعظ��م، وبدع��م متواص��ل من 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، ماضية ف��ي تعزيز وصون 
الحري��ات الدينية انبثاقًا من القيم 
والمب��ادئ اإلنس��انية النبيلة التي 
وترسيخها،  تحرص على حمايتها 
ف��ي ظل ما تحظى به��ا من رعاية 
ملكية س��امية، جعلت من مملكة 

البحري��ن أنموذجا ف��ي التعددية 
واالحترام والتس��امح على مستوى 

العالم. 
وأشادت بالعمل الدؤوب والمنظم 
الذي ت��م بذله بجهود مش��تركة 
وعل��ى أكمل وجه م��ن قبل اللجنة 
عاش��وراء،  لموس��م  التنس��يقية 

معربة عن ش��كرها لكافة الكوادر 
والخدمات  والتمريضي��ة  الطبي��ة 
الصحي��ة المس��اندة م��ن مختلف 
الحكومي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 
عل��ى ما قدموه م��ن جهود ٌمقدرة 
س��اهمت في إنجاح مراس��م إحياء 
ذكرى عاش��وراء، ال سيما من خالل 

عي��ادة اإلم��ام الحس��ين الطبي��ة 
الواقع��ة في محافظ��ة العاصمة، 
وحمل��ة اإلم��ام الحس��ين للتب��رع 
الرابع��ة  النس��خة  ف��ي  بال��دم 
والعش��رين، والتي حص��دت أكثر 
م��ن 500 كي��س دم س��يرفد بنك 

الدم المركزي.

 رئيس هيئة األركان 
يستقبل نائب األمين العام 

لمجلس الدفاع األعلى

اس��تقبل رئيس هيئ��ة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر 
النعيمي، نائب األمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى الدكتور 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة. وتم خالل اللقاء بحث عدد 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
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بهدف تيسير الخدمات الصحية لفئة الصم ودمجهم بالمجتمع

 مراكز الرعاية الصحية األولية توقع 
اتفاقية تعاون مع »زين« وجمعية الصم

وقع��ت مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية أمس 
اتفاقية تعاون مشترك مع شركة زين البحرين 
لالتصاالت وجمعي��ة الص��م البحرينية، بهدف 
التعاون المش��ترك، لتطوير الخدمات الصحية 

المقدمة لفئة الصم في مملكة البحرين.
وتم توقيع االتفاقية بمقر ش��ركة زين بحضور 
القائ��م بأعم��ال الرئي��س التنفي��ذي لمراك��ز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر، والمدير 
المنت��دب لش��ركة زي��ن البحري��ن محم��د زين 
العابدي��ن، وم��ن جان��ب جمعية الصم حس��ن 

الغريفي.
وأعربت ش��ويطر عن بالغ ش��كرها لشركة زين 
وجمعي��ة الصم عل��ى تعاونهم، الفت��ًة إلى أن 
االتفاقي��ة ُترّكز على تيس��ير الخدم��ات الطبية 
الخاصة بفئ��ة الصم، باإلضافة إلى العمل على 
مواصلة دمج فئات الصم في المجتمع، وتعزيز 
الخدمات الصحي��ة في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة من خ��الل توفي��ر أح��دث التكنولوجيا 

المتقدمة.
وأشادت الدكتورة ش��ويطر بهذا التعاون الذي 
يؤك��د تطبي��ق مبادئ الش��راكة والمس��ؤولية 
المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
بم��ا ُيحق��ق رف��ع مس��توى الخدم��ات الصحية 
المقدم��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ويجس��د روح 
التعاون والعمل المشترك الذي ُيساهم بشكل 
فّع��ال في تحس��ين مس��توى ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة والعالجي��ة المقدم��ة للعدي��د م��ن 

المرضى، ومن بينهم فئة الصم.
من جانبه، عّبر المدير المنتدب لشركة زين عن 
س��عادته بالتعاون مع مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية، مشيرًا إلى أن 
شركة زين تتمتع بعالقات شراكة طويلة األمد 
مع مختلف القطاعات في المملكة، وس��تواصل 
هذا التعاون الذي من شأنه االرتقاء بالخدمات 
المقدم��ة للمجتم��ع البحريني، مؤك��دًا ضرورة 
اس��تمرار دمج فئة الصم ف��ي المجتمع وإتاحة 

جمي��ع الف��رص المتعلق��ة بتطوي��ر الخدمات 
الصحية. كما أش��اد بالجهود الجبارة التي تقوم 
بها مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة في توفير 
الع��الج للمواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي مملك��ة 
البحرين، مثنيًا على الدور المهم الذي يقوم بها 
الطاقم الصحي ف��ي تقديم الخدمات العالجية، 
معربًا عن فخره بهذه الش��راكة التي تعتبرها 
الش��ركة ضمن نطاق مس��ؤوليتها االجتماعية 
تجاه المجتمع من منطلق الشراكة المجتمعية.

منتسبو القطاع الصحي أسهموا في تحقيق البحرين أعلى مؤشرات التعافي عالميًا 

محمد بن عبداهلل: تغطية المخزون 
الدوائي في المملكة بشكل مستدام

قام رئي��س المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19( الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة بزيارة تفقدية 
أمس إلى مجمع السلمانية الطبي، بحضور 
وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات 
الصحي��ة المقدمة للمواطنين والمقيمين، 
ومن بينها متابعة ع��الج الحاالت القائمة 

بفيروس كورونا )كوفيد19(.
وفي مس��تهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة الدعم 
المتواص��ل والتوجيه��ات الس��ديدة م��ن 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لكافة 
الجه��ود المبذول��ة من أج��ل تعزيز صحة 
وسالمة الجميع بروح فريق البحرين الواحد.

وأش��اد خ��الل الزي��ارة بالجه��ود الكبي��رة 
لكافة منتسبي القطاع الصحي في مملكة 
البحري��ن والذي��ن س��اهموا ف��ي تحقي��ق 
المملك��ة ألعل��ى مؤش��رات التعافي على 

المستوى العالمي.
وتضمن��ت الزي��ارة االطالع عل��ى عدد من 
مراف��ق المجم��ع لالطمئن��ان عل��ى س��ير 

تقديم الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع على 
آخر التط��ورات في ع��الج المرضى عمومًا، 
والح��االت القائم��ة لفي��روس »كورون��ا« 

خصوصًا، في ظل ما تقوم به المستشفيات 
الحكومية بالتعاون مع كافة أجهزة القطاع 
الصحي العام من جه��ود متواصلة لحفظ 

سالمة كافة أفراد المجتمع.
كما ق��ام الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة بزيارة تفقدية للمخازن 

المركزية ومخازن مجمع السلمانية الطبي، 
حيث تم الوق��وف على آليات توفير األدوية 
ومس��ارات تعزي��ز حوكمتها، مؤك��دًا على 
أهمية توافر كافة األدوية وتنفيذ الخطط 
واالستراتيجيات الكفيلة بتغطية المخزون 
الدوائ��ي بش��كل مس��تدام ف��ي المملكة، 
وتلبي��ة احتياج��ات المرضى م��ن األدوية 

والمواد الطبية.
من جانبها، أش��ادت وزي��رة الصحة بالدور 
ال��ذي يقوم به المجلس األعلى للصحة في 
تطوير المنظوم��ة الصحي��ة؛ والذي يأتي 
انطالقًا من التوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، س��عيًا 
نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة في 
مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربت عن بالغ الش��كر والتقدير لرئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى زيارت��ه 
التفقدي��ة، مؤك��دة ح��رص ال��وزارة على 
مواصل��ة تعزي��ز التق��دم ال��ذي يش��هده 
القط��اع الصحي في مملك��ة البحرين على 
مختل��ف المس��تويات بم��ا يحق��ق أهدافه 

المنشودة.

وزير التنمية االجتماعية: الحركة 
البارالمبية حققت نتائج مشّرفة 

في البطوالت الدولية

اس��تقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة بن أحمد خلف 
العصف��ور، رئيس اللجن��ة البارالمبية البحرينية الش��يخ 
محم��د بن دعي��ج آل خليف��ة، وذلك لبحث س��بل تعزيز 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بي��ن الجانبي��ن لرعاية 

وتأهيل ذوي العزيمة في المجال الرياضي.
ورح��ب وزير التنمي��ة االجتماعية برئي��س مجلس إدارة 
اللجن��ة البارالمبي��ة البحرينية، مش��يدًا بالجه��ود التي 
تبذلها اللجنة بدعم ومس��اندة من س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبية البحرينية، منوه��ًا بما حققته الحركة 
البارالمبية من نتائج مشرفة في كبرى البطوالت الدولية 
والعالمية، وذلك وفقًا لخطط وإس��تراتيجيات تطويرية 
ومحف��زة، لالرتق��اء بالعبي والعب��ات ذوي العزيمة، إلى 
جانب تهيئة الظروف المثالية أمامهم، والتي دفعتهم 
نحو التألق إلب��راز طاقاتهم وإمكاناته��م، متمنيًا لهم 

دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية.
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس 
اللجنة البارالمبية البحرينية، بالجهود التي تبذلها وزارة 
التنمية االجتماعية في س��بيل توفي��ر الخدمات النوعية 
والرعاية الشاملة لألش��خاص ذوي اإلعاقة، بما يساهم 
في ص��ون الحق��وق وتعزيز المكتس��بات له��ذه الفئة، 
مؤك��دًا في ه��ذا الس��ياق مواصل��ة اللجن��ة البارالمبية 
البحريني��ة الجهود نحو مزيد من اإلنج��ازات في مختلف 
المش��اركات القادمة، لتحقيق تطلع��ات ورؤى القيادة، 
واالرتقاء بالمنظومة الرياضية التي س��وف تس��اهم في 
تعزي��ز مكانة مملك��ة البحري��ن على خارط��ة الرياضة 

العالمية.

البحرين أنموذج في التعددية والتسامح على مستوى العالم

 وزيرة الصحة: »تنسيقية عاشوراء«
 بذلت جهودًا دؤوبة إلحياء المناسبة

جليلة  الصح��ة  وزي��رة  اس��تقبلت 
الس��يد بمكتبه��ا أم��س، اللجن��ة 
التنسيقية لموس��م عاشوراء لعام 
القائم بأعمال  1444ه� برئاس��ة 
الرئي��س التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة لولوة ش��ويطر، 
حيث ثمنت الوزي��رة الجهود التي 
م��ن  المكون��ة  اللجن��ة  بذلته��ا 
كافة أجه��زة القطاع��ات الصحية 
الحكومي��ة لتأمي��ن وتوفير كافة 
االحتياج��ات والمتطلبات الصحية 

الالزمة إلحياء هذه المناسبة.
وخ��الل اللق��اء، أك��دت الوزيرة أن 
مملك��ة البحري��ن بقي��ادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المعظ��م، وبدع��م متواص��ل من 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، ماضية ف��ي تعزيز وصون 
الحري��ات الدينية انبثاقًا من القيم 
والمب��ادئ اإلنس��انية النبيلة التي 
وترسيخها،  تحرص على حمايتها 
ف��ي ظل ما تحظى به��ا من رعاية 
ملكية س��امية، جعلت من مملكة 

البحري��ن أنموذجا ف��ي التعددية 
واالحترام والتس��امح على مستوى 

العالم. 
وأشادت بالعمل الدؤوب والمنظم 
الذي ت��م بذله بجهود مش��تركة 
وعل��ى أكمل وجه م��ن قبل اللجنة 
عاش��وراء،  لموس��م  التنس��يقية 

معربة عن ش��كرها لكافة الكوادر 
والخدمات  والتمريضي��ة  الطبي��ة 
الصحي��ة المس��اندة م��ن مختلف 
الحكومي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 
عل��ى ما قدموه م��ن جهود ٌمقدرة 
س��اهمت في إنجاح مراس��م إحياء 
ذكرى عاش��وراء، ال سيما من خالل 

عي��ادة اإلم��ام الحس��ين الطبي��ة 
الواقع��ة في محافظ��ة العاصمة، 
وحمل��ة اإلم��ام الحس��ين للتب��رع 
الرابع��ة  النس��خة  ف��ي  بال��دم 
والعش��رين، والتي حص��دت أكثر 
م��ن 500 كي��س دم س��يرفد بنك 

الدم المركزي.

 رئيس هيئة األركان 
يستقبل نائب األمين العام 

لمجلس الدفاع األعلى

اس��تقبل رئيس هيئ��ة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر 
النعيمي، نائب األمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى الدكتور 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة. وتم خالل اللقاء بحث عدد 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/16/watan-20220816.pdf?1660623935
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/16/watan-20220816.pdf?1660623935
https://alwatannews.net/article/1021004


العدد:  6093

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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

P  12

Link

Link

P  5

Link

VID

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 16 Aug 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6093   |  الثالثــاء 18 محــرم 1444هـــ

بهدف تيسير الخدمات الصحية لفئة الصم ودمجهم بالمجتمع

 مراكز الرعاية الصحية األولية توقع 
اتفاقية تعاون مع »زين« وجمعية الصم

وقع��ت مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية أمس 
اتفاقية تعاون مشترك مع شركة زين البحرين 
لالتصاالت وجمعي��ة الص��م البحرينية، بهدف 
التعاون المش��ترك، لتطوير الخدمات الصحية 

المقدمة لفئة الصم في مملكة البحرين.
وتم توقيع االتفاقية بمقر ش��ركة زين بحضور 
القائ��م بأعم��ال الرئي��س التنفي��ذي لمراك��ز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر، والمدير 
المنت��دب لش��ركة زي��ن البحري��ن محم��د زين 
العابدي��ن، وم��ن جان��ب جمعية الصم حس��ن 

الغريفي.
وأعربت ش��ويطر عن بالغ ش��كرها لشركة زين 
وجمعي��ة الصم عل��ى تعاونهم، الفت��ًة إلى أن 
االتفاقي��ة ُترّكز على تيس��ير الخدم��ات الطبية 
الخاصة بفئ��ة الصم، باإلضافة إلى العمل على 
مواصلة دمج فئات الصم في المجتمع، وتعزيز 
الخدمات الصحي��ة في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة من خ��الل توفي��ر أح��دث التكنولوجيا 

المتقدمة.
وأشادت الدكتورة ش��ويطر بهذا التعاون الذي 
يؤك��د تطبي��ق مبادئ الش��راكة والمس��ؤولية 
المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
بم��ا ُيحق��ق رف��ع مس��توى الخدم��ات الصحية 
المقدم��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ويجس��د روح 
التعاون والعمل المشترك الذي ُيساهم بشكل 
فّع��ال في تحس��ين مس��توى ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة والعالجي��ة المقدم��ة للعدي��د م��ن 

المرضى، ومن بينهم فئة الصم.
من جانبه، عّبر المدير المنتدب لشركة زين عن 
س��عادته بالتعاون مع مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية، مشيرًا إلى أن 
شركة زين تتمتع بعالقات شراكة طويلة األمد 
مع مختلف القطاعات في المملكة، وس��تواصل 
هذا التعاون الذي من شأنه االرتقاء بالخدمات 
المقدم��ة للمجتم��ع البحريني، مؤك��دًا ضرورة 
اس��تمرار دمج فئة الصم ف��ي المجتمع وإتاحة 

جمي��ع الف��رص المتعلق��ة بتطوي��ر الخدمات 
الصحية. كما أش��اد بالجهود الجبارة التي تقوم 
بها مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة في توفير 
الع��الج للمواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي مملك��ة 
البحرين، مثنيًا على الدور المهم الذي يقوم بها 
الطاقم الصحي ف��ي تقديم الخدمات العالجية، 
معربًا عن فخره بهذه الش��راكة التي تعتبرها 
الش��ركة ضمن نطاق مس��ؤوليتها االجتماعية 
تجاه المجتمع من منطلق الشراكة المجتمعية.

منتسبو القطاع الصحي أسهموا في تحقيق البحرين أعلى مؤشرات التعافي عالميًا 

محمد بن عبداهلل: تغطية المخزون 
الدوائي في المملكة بشكل مستدام

قام رئي��س المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19( الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة بزيارة تفقدية 
أمس إلى مجمع السلمانية الطبي، بحضور 
وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات 
الصحي��ة المقدمة للمواطنين والمقيمين، 
ومن بينها متابعة ع��الج الحاالت القائمة 

بفيروس كورونا )كوفيد19(.
وفي مس��تهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة الدعم 
المتواص��ل والتوجيه��ات الس��ديدة م��ن 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لكافة 
الجه��ود المبذول��ة من أج��ل تعزيز صحة 
وسالمة الجميع بروح فريق البحرين الواحد.

وأش��اد خ��الل الزي��ارة بالجه��ود الكبي��رة 
لكافة منتسبي القطاع الصحي في مملكة 
البحري��ن والذي��ن س��اهموا ف��ي تحقي��ق 
المملك��ة ألعل��ى مؤش��رات التعافي على 

المستوى العالمي.
وتضمن��ت الزي��ارة االطالع عل��ى عدد من 
مراف��ق المجم��ع لالطمئن��ان عل��ى س��ير 

تقديم الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع على 
آخر التط��ورات في ع��الج المرضى عمومًا، 
والح��االت القائم��ة لفي��روس »كورون��ا« 

خصوصًا، في ظل ما تقوم به المستشفيات 
الحكومية بالتعاون مع كافة أجهزة القطاع 
الصحي العام من جه��ود متواصلة لحفظ 

سالمة كافة أفراد المجتمع.
كما ق��ام الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة بزيارة تفقدية للمخازن 

المركزية ومخازن مجمع السلمانية الطبي، 
حيث تم الوق��وف على آليات توفير األدوية 
ومس��ارات تعزي��ز حوكمتها، مؤك��دًا على 
أهمية توافر كافة األدوية وتنفيذ الخطط 
واالستراتيجيات الكفيلة بتغطية المخزون 
الدوائ��ي بش��كل مس��تدام ف��ي المملكة، 
وتلبي��ة احتياج��ات المرضى م��ن األدوية 

والمواد الطبية.
من جانبها، أش��ادت وزي��رة الصحة بالدور 
ال��ذي يقوم به المجلس األعلى للصحة في 
تطوير المنظوم��ة الصحي��ة؛ والذي يأتي 
انطالقًا من التوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، س��عيًا 
نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة في 
مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربت عن بالغ الش��كر والتقدير لرئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى زيارت��ه 
التفقدي��ة، مؤك��دة ح��رص ال��وزارة على 
مواصل��ة تعزي��ز التق��دم ال��ذي يش��هده 
القط��اع الصحي في مملك��ة البحرين على 
مختل��ف المس��تويات بم��ا يحق��ق أهدافه 

المنشودة.

وزير التنمية االجتماعية: الحركة 
البارالمبية حققت نتائج مشّرفة 

في البطوالت الدولية

اس��تقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة بن أحمد خلف 
العصف��ور، رئيس اللجن��ة البارالمبية البحرينية الش��يخ 
محم��د بن دعي��ج آل خليف��ة، وذلك لبحث س��بل تعزيز 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بي��ن الجانبي��ن لرعاية 

وتأهيل ذوي العزيمة في المجال الرياضي.
ورح��ب وزير التنمي��ة االجتماعية برئي��س مجلس إدارة 
اللجن��ة البارالمبي��ة البحرينية، مش��يدًا بالجه��ود التي 
تبذلها اللجنة بدعم ومس��اندة من س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبية البحرينية، منوه��ًا بما حققته الحركة 
البارالمبية من نتائج مشرفة في كبرى البطوالت الدولية 
والعالمية، وذلك وفقًا لخطط وإس��تراتيجيات تطويرية 
ومحف��زة، لالرتق��اء بالعبي والعب��ات ذوي العزيمة، إلى 
جانب تهيئة الظروف المثالية أمامهم، والتي دفعتهم 
نحو التألق إلب��راز طاقاتهم وإمكاناته��م، متمنيًا لهم 

دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية.
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس 
اللجنة البارالمبية البحرينية، بالجهود التي تبذلها وزارة 
التنمية االجتماعية في س��بيل توفي��ر الخدمات النوعية 
والرعاية الشاملة لألش��خاص ذوي اإلعاقة، بما يساهم 
في ص��ون الحق��وق وتعزيز المكتس��بات له��ذه الفئة، 
مؤك��دًا في ه��ذا الس��ياق مواصل��ة اللجن��ة البارالمبية 
البحريني��ة الجهود نحو مزيد من اإلنج��ازات في مختلف 
المش��اركات القادمة، لتحقيق تطلع��ات ورؤى القيادة، 
واالرتقاء بالمنظومة الرياضية التي س��وف تس��اهم في 
تعزي��ز مكانة مملك��ة البحري��ن على خارط��ة الرياضة 

العالمية.

البحرين أنموذج في التعددية والتسامح على مستوى العالم

 وزيرة الصحة: »تنسيقية عاشوراء«
 بذلت جهودًا دؤوبة إلحياء المناسبة

جليلة  الصح��ة  وزي��رة  اس��تقبلت 
الس��يد بمكتبه��ا أم��س، اللجن��ة 
التنسيقية لموس��م عاشوراء لعام 
القائم بأعمال  1444ه� برئاس��ة 
الرئي��س التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة لولوة ش��ويطر، 
حيث ثمنت الوزي��رة الجهود التي 
م��ن  المكون��ة  اللجن��ة  بذلته��ا 
كافة أجه��زة القطاع��ات الصحية 
الحكومي��ة لتأمي��ن وتوفير كافة 
االحتياج��ات والمتطلبات الصحية 

الالزمة إلحياء هذه المناسبة.
وخ��الل اللق��اء، أك��دت الوزيرة أن 
مملك��ة البحري��ن بقي��ادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المعظ��م، وبدع��م متواص��ل من 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، ماضية ف��ي تعزيز وصون 
الحري��ات الدينية انبثاقًا من القيم 
والمب��ادئ اإلنس��انية النبيلة التي 
وترسيخها،  تحرص على حمايتها 
ف��ي ظل ما تحظى به��ا من رعاية 
ملكية س��امية، جعلت من مملكة 

البحري��ن أنموذجا ف��ي التعددية 
واالحترام والتس��امح على مستوى 

العالم. 
وأشادت بالعمل الدؤوب والمنظم 
الذي ت��م بذله بجهود مش��تركة 
وعل��ى أكمل وجه م��ن قبل اللجنة 
عاش��وراء،  لموس��م  التنس��يقية 

معربة عن ش��كرها لكافة الكوادر 
والخدمات  والتمريضي��ة  الطبي��ة 
الصحي��ة المس��اندة م��ن مختلف 
الحكومي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 
عل��ى ما قدموه م��ن جهود ٌمقدرة 
س��اهمت في إنجاح مراس��م إحياء 
ذكرى عاش��وراء، ال سيما من خالل 

عي��ادة اإلم��ام الحس��ين الطبي��ة 
الواقع��ة في محافظ��ة العاصمة، 
وحمل��ة اإلم��ام الحس��ين للتب��رع 
الرابع��ة  النس��خة  ف��ي  بال��دم 
والعش��رين، والتي حص��دت أكثر 
م��ن 500 كي��س دم س��يرفد بنك 

الدم المركزي.

 رئيس هيئة األركان 
يستقبل نائب األمين العام 

لمجلس الدفاع األعلى

اس��تقبل رئيس هيئ��ة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر 
النعيمي، نائب األمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى الدكتور 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة. وتم خالل اللقاء بحث عدد 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
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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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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، بقصـــر 

القضيبية.
فـــي بداية االجتمـــاع، وجه المجلس الشـــكر 
الحكوميـــة  الجهـــات  لجميـــع  والتقديـــر 
التطلعـــات  عمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركة 
المســـتقبلية، فيما أعرب المجلس عن الشكر 
لنائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير البنية 
التحتية الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل خليفة 
ورؤســـاء اللجـــان الوزاريـــة الحكوميـــة على 
مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود أســـهمت فـــي تحديد 
27 سياســـة و113 مبادرة تغّطـــي التطلعات 
التحتيـــة  البنيـــة  وهـــي  محـــاور  لمجموعـــة 
والخدمـــات  التشـــريعي،  والعمـــل  والبيئـــة، 
االجتماعيـــة، والعمـــل المالـــي واالقتصـــادي، 
والتحـــول  الحكومـــي  األداء  جانـــب  إلـــى 
الرقمـــي، وفي هذا الصدد وجه المجلس إلى 
مواصلـــة العمل وبذل كل الجهود لجعل هذه 
التطلعـــات برامج عمل تعـــود بالخير والنماء 

على الوطن وأبنائه.
علـــى  الحـــرص  المجلـــس  أكـــد  ذلـــك،  بعـــد 
تهيئـــة الفرص لتعزيز مســـاهمة الشـــباب بما 
يمتلكونـــه مـــن روح تواقة لإلنجـــاز في دعم 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة صاحب 
الجالة ملك البـــاد المعظم، منوهًا المجلس 
بالحـــرص واالهتمـــام الـــذي يوليـــه صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فـــي تعزيـــز دور الشـــباب من خال 
توجيهاتـــه الدائمـــة لخلـــق الفـــرص النوعيـــة 
التنميـــة  مســـارات  فـــي  لإلســـهام  أمامهـــم 
المختلفة، كما أشـــار المجلس إلى إســـهامات 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب فـــي إطاق المبـــادرات التـــي تفتح 
الشـــباب وتعـــزز فيهـــم روح  أمـــام  المجـــال 
االبتـــكار والتميـــز، وذلك في معـــرض تنويه 

المجلس باليوم الدولي للشباب.
بعدها، أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته 
لحكومـــة وشـــعب جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة 
المنيرة بمحافظة الجيزة، وتمنياته بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.
بعدهـــا، أكـــد المجلـــس االســـتمرار فـــي تبني 
المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق األهداف 
المرســـومة لبرنامـــج التـــوازن المالـــي، وذلك 
لـــدى اســـتعراض المجلـــس لمذكـــرة اللجنـــة 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
والتـــوازن المالي بشـــأن نتائج اإلقفال نصف 
السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت 
المالـــي  التـــوازن  نتيجـــة االلتـــزام ببرنامـــج 
إلـــى جانـــب ارتفاع أســـعار النفط باألســـواق 
العالمية بزيادة اإليرادات الفعلية بنســـبة 52 
% مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام الماضي 
الصـــرف  مســـتويات  إبقـــاء  إلـــى  باإلضافـــة 
وفـــق ما هو مرصـــود لهـــا بالميزانيـــة العامة 
ممـــا حقق َوْفـــًرا بلغ 33 مليـــون دينار والذي 
ســـاهم فـــي تقليـــل االحتياجـــات التمويليـــة 
لســـداد الســـندات الدولية للدين العام والتي 
من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دوالر بما 
يعادل 565 مليون دينار تم تســـديدها حتى 

شهر يوليو الماضي.
المجلـــس آخـــر مســـتجدات  ثـــم اســـتعرض 
مـــن  األول  للنصـــف  والتدريـــب  التوظيـــف 
توظيـــف  أظهـــرت  والتـــي   ،2022 العـــام 
14,321 مواطًنـــا والـــذي يمثـــل 72 % مـــن 
الهـــدف الســـنوي لألولويـــة التـــي تضمنتهـــا 

خطـــة التعافي االقتصادي بتوظيف 20 ألف 
ا حتى عام 2024، وانخفاض  بحريني ســـنويًّ
نســـبة البطالة من 7.7 % إلى 5.7 %، بفضل 
الحزم المالية واالقتصادية التي تم إطاقها 
خـــال فترة جائحة فيـــروس كورونا وخطة 
البرنامـــج  وإطـــاق  االقتصـــادي  التعافـــي 
الوطني للتوظيف، وذلك في ضوء االطاع 
علـــى المذكـــرة المرفوعـــة بهـــذا الشـــأن مـــن 

سعادة وزير العمل.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة بشـــأن 
إعـــادة هيكلـــة عدد مـــن الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة بهـــدف تحســـين األداء وزيـــادة 

الكفاءة.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن تقريري 
الحســـاب الختامـــي الموحـــد للدولـــة وأداء 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة للســـنة المالية 

.2021
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن إنشـــاء 
مركـــز صحـــي متكامـــل فـــي مدينـــة ســـلمان 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية حول مشروع مرســـوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن 

حماية اآلثار.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
شـــؤون  بيـــن  اتفـــاق  بشـــأن  والتشـــريعية 
الطيـــران المدنـــي بمملكـــة البحريـــن وإدارة 
بالواليـــات  الفيدراليـــة  المدنـــي  الطيـــران 

المتحدة األميركية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
 4 علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  والتشـــريعية 
اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
 بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكـــرة وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب حول مشـــروعات القوانين المقدمة 
مـــن الحكومـــة والتـــي مازالت لدى الســـلطة 
التشـــريعية بعـــد انتهاء دور االنعقـــاد العادي 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علًما مـــن خـــال التقرير 
الوزاري المرفوع من سعادة وزيرة السياحة 
فـــي  للمســـؤولين  الرســـمية  الزيـــارة  حـــول 
قطاع الســـياحة بالمملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

وفر في الميزانية... وزيادة اإليرادات 52 %
سداد ديون بـ 565 مليون دينار لغاية الشهر الماضي... مجلس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

@BahrainCPNews

15 أغسطس 2022

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

توجيه الشكر والتقدير لكافة الجهات  
التطلعات  عمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركة 

المستقبلية.

الفرص  تهيئة  علـــى  الحرص  تأكيد 
المسيرة  في  الشباب  مساهمة  لتعزيز 

التنموية الشاملة. 

تعزية حكومة وشعب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة وأسر ضحايا حادث حريق 

كنيسة المنيرة.

اليوم الدولي للشباب

نصف  اإلقفـــال  نتائج  اســـتعراض 
الســـنوي للوزارات والجهـــات الحكومية 

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

التوظيف  مستجدات  آخر  استعراض 
والتدريب للنصف األول من العام 2022.

والجهات  الـــوزارات  من  عـــدد  هيكلة  إعادة 
الحكومية.

وأداء  الموحد   الختامي  الحساب  تقريري 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2021.

إنشـــاء مركز صحي متكامل في مدينة 
سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون بشأن 
حماية اآلثار.

استعرض المجلس
مشـــروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي الزالت لدى 

السلطة التشريعية.

اتفاق بين شـــؤون الطيـــران المدنـــي بالمملكة 
والطيران المدني األمريكي.

إعادة هيكلة عدد من 
الوزارات والجهات 
الحكومية لتحسين 

األداء وزيادة الكفاءة

توظيف 14 ألف 
مواطن في نصف 

عام وانخفاض البطالة 
من 7.7 إلى 5.7 %

تهيئة الفرص لتعزيز 
مساهمة الشباب 
بما يمتلكونه من 
اقة لإلنجاز روح توَّ

33
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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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المنامة - بنا

شـــاركت النيابـــة العامـــة، أمـــس 
االثنيـــن، فـــي النـــدوة التفاعلية 
الطفـــل  حمايـــة  قواعـــد  بشـــأن 
خـــال مرحلـــة التحقيـــق، التـــي 
نظمتهـــا األمانـــة العامة بمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وخـــال النـــدوة، ناقـــش رئيـــس 
النيابـــة بنيابـــة األســـرة والطفل 
اإلجـــراءات  الفاضـــل،  أحمـــد 
الواجـــب اتباعهـــا مـــع األطفـــال 
المجنـــي عليهـــم وســـبل إصاح 
الضـــرر الناتج عـــن الجريمة، كما 
مريـــم  النيابـــة  وكيـــل  ناقشـــت 
الغيص موضوع الدعم النفســـي 
والقانونـــي الـــذي يتلقـــاه الطفل 
أثناء التحقيق وأوجه المساعدة 

القانونية التي تقدم له.
عمـــان  ســـلطنة  واســـتعرضت   
حمايـــة  مجـــال  فـــي  تجربتهـــا 
الطفـــل خـــال فتـــرة التحقيـــق، 
وأوضـــح أعضاء النيابـــة العامة 
بسلطنة عمان أن القانون يكفل 
الحماية الجنائية للطفل، موفرا 
الحمايـــة الكاملة لـــه خال فترة 

التحقيق.
 وتأتـــي هـــذه الندوة بنـــاًء على 
العمـــوم  النـــواب  توصيـــات 
بـــدول  العاميـــن  والمدعيـــن 
مجلس التعاون الخليجي بشأن 
عقـــد نـــدوات تفاعليـــة لتجارب 
الـــدول األعضـــاء فـــي موضوع 
فتـــرة  خـــال  الطفـــل  حمايـــة 

التحقيق.

ندوة عن معالجة أضرار الجريمة بحق األطفال

المنامة - بنا

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
أمـــس اإلثنين، نائب األمين العام 
لمجلـــس الدفـــاع األعلى الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة. وبعد 

أن رحـــب رئيـــس هيئـــة األركان 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بنائـــب 
الدفـــاع األعلى، تم خـــال اللقاء 
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

رئيس األركان يلتقي عبداهلل بن أحمد

جهــود صحيــة مميـــــزة فــي “عاشــوراء”
500 كيس دم يرفد البنك المركزي... وزيرة الصحة:

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، بمكتبها بمقر 
الوزارة أمس، اللجنة التنســـيقية لموســـم عاشـــوراء 
لعام 1444 هـ برئاسة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 

لمراكز الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر.
وثمنـــت الوزيرة الجهود التـــي بذلتها اللجنة المكونة 
مـــن كافـــة أجهـــزة القطاعـــات الصحيـــة الحكوميـــة 
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  وتوفيـــر  لتأميـــن 

الصحية الازمة إلحياء هذه المناسبة.
وخـــال اللقـــاء، أكـــدت أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
ملـــك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم متواصل مـــن الحكومة 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
ماضيـــة في تعزيـــز وصون الحريـــات الدينية انبثاقا 
مـــن القيم والمبادئ اإلنســـانية النبيلـــة التي تحرص 
علـــى حمايتهـــا وترســـيخها، فـــي ظل مـــا تحظى بها 
من رعاية ملكية ســـامية، جعلت من مملكة البحرين 
أنموذجـــا فـــي التعدديـــة واالحترام والتســـامح على 

مستوى العالم.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بالعمل الـــدؤوب والمنظم 

الذي تم بذله بجهود مشـــتركة وعلى أكمل وجه من 
اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء.

وأعربت عن شكرها لكل الكوادر الطبية والتمريضية 
والخدمات الصحية المساندة من مختلف القطاعات 
الصحية الحكومية على ما قدموه من جهود ٌمقدرة 

ساهمت في إنجاح مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، ال 
سيما من خال عيادة اإلمام الحسين الطبية الواقعة 
في محافظة العاصمة، وحملة اإلمام الحسين للتبرع 
بالدم في النسخة الرابعة والعشرين، والتي حصدت 

أكثر من 500 كيس دم سيرفد بنك الدم المركزي.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة تستقبل اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء

رفع القدرات المهنية لمنتسبي “ديوان الرقابة”

“النيابة” تطعن باالستئناف على حكم براءة المعتدي على المعاق

42 موظفاً حاصلون على مؤهالت مهنية... أحمد بن محمد:

أكـــد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة مواصلة 
االســـتثمار بالكـــوادر البشـــرية والكفـــاءات 
الوطنية عبر التدريب والتطوير والنهوض 
إلـــى  بقدراتهـــم المهنيـــة والفنيـــة، مشـــيرا 
حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه 
ودعمهم للحصول علـــى المؤهات المهنية 
بمـــا  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  المعتمـــدة 
ينعكـــس علـــى مســـتوى األداء والخدمـــات 
المقدمـــة. جاء ذلك خال اســـتقباله، أمس 
االثنين، المدقق في إدارة الرقابة النظامية 
علـــى  حصولـــه  بمناســـبة  شـــهاب،  حســـن 
المؤهـــل المهنـــي )CMA(، حيـــث هنأه على 
هـــذا اإلنجـــاز متمنيا لـــه مزيدا مـــن التقدم 

والنجاح.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأضـــاف 

واإلدارية أن الديوان يهتم بتدريب وتأهيل 
ومســـتوياتهم  قدراتهـــم  ورفـــع  موظفيـــه 
المهنية والفنية، مـــن خال خطط وبرامج 
تنفـــذ باســـتمرار فـــي هـــذا المجـــال تعتمـــد 
عـــن  الصـــادرة  العالميـــة  الرقابـــة  معاييـــر 
المنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابة 

الماليـــة العامـــة والمحاســـبة )اإلنتوســـاي(، 
ال ســـيما المتعلقـــة بالشـــهادات التخصصية 
عـــن  شـــهاب  عّبـــر  مـــن جهتـــه،  والمهنيـــة. 
ســـعادته بهذا اإلنجاز، مشـــيدا بالدعم الذي 
وفره له الديوان ليتمكن من الحصول على 
هذا المؤهل المهم، مشيرا إلى أنه سيواصل 

تعزيز قدراته ورفع مستواه المهني والفني 
علـــى مختلف المســـتويات. يذكر أن ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة يطبـــق برنامجا 
للتأهيـــل المهنـــي من خال نظـــام االبتعاث 
لنيـــل إحـــدى المؤهـــات المهنيـــة المعتمدة 
والمحاســـبة  التدقيـــق  فـــي مجـــال  دوليـــا 
 ،)CMA, ACCA, CPA, CIA, CISA( مثـــل
ويبلـــغ عـــدد الموظفين الفنييـــن الحاصلين 
على مؤهات مهنية حتى شـــهر أغســـطس 
الجـــاري 42 موظفـــا، يشـــكلون نحو 45 % 
مـــن إجمالـــي الفنييـــن العامليـــن بالديوان. 
لــــ  CMA وهـــي اختصـــار  وتمنـــح شـــهادة 
 Certified Management Accountant
أي شـــهادة المحاســـب اإلداري المعتمد، من 
قبل معهد المحاســـبين اإلداريين بالواليات 
IMA، وهـــي شـــهادة  المتحـــدة األميركيـــة 

متقدمة ومعتمدة عالميا.

صرحـــت رئيس نيابـــة االســـتئناف بأن 
النيابـــة العامـــة كانـــت قد عكفـــت على 
دراسة أسباب ذلك الحكم فور صدوره 
وطعنـــت عليـــه باالســـتئناف في قضية 

شخص يعاني من إعاقة ذهنية.
جاء ذلك تعليقًا على ما نشر من صدور 
حكـــم عـــن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
ببـــراءة المتهـــم المســـند إليـــه االعتداء 

علـــى عرض شـــخص يعاني مـــن إعاقة 
ذهنية.

تتابـــع  االســـتئناف  نيابـــة  أن  وأكـــدت 
األحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية 
بمختلف درجاتها بشـــكل دائـــم، وتبادر 
لمصلحـــة  عليهـــا  والطعـــن  بدراســـتها 
ومصلحـــة  العـــام،  والصالـــح  القانـــون 

المتهم إن كان لذلك وجه من القانون.

المنامة - بنا

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

المنامة - وزارة األشغال

استقبل وزير األشغال إبراهيم 
الحواج بمكتبه، ســـفير ماليزيا 
لدى مملكة البحرين شازريل بن 
زاهيران، حيث تم اســـتعراض 
مجاالت التعاون المشترك بين 
وخـــال  الصديقيـــن.  البلديـــن 
اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر األشـــغال 
بعمـــق العاقـــات الثنائية التي 
تربط بين البلدين وما تشـــهده 
مشـــيدا  ونمـــاء،  تطـــور  مـــن 
بالخبـــرات الماليزيـــة المتقدمة 
فـــي مجال األشـــغال والتعمير، 

وزارة  تطلـــع  عـــن  معربـــا 
األشـــغال إلـــى االســـتفادة مـــن 
الخبرات الماليزية في مختلف 
المجـــاالت. مـــن جهتـــه، أعرب 
السفير الماليزي عـــــن ســــروره 
لتنامي العاقـــات الثنائية بين 
البلدين، مشـــيدا بجهود وزارة 
األشـــغال فـــي مجـــال تحديث 
بمملكـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
البحريـــن، منوهـــا بمـــا تشـــهده 
البحريـــن من تقـــدم ونماء في 

مختلف الميادين.

االستعانة بالخبرات الماليزية

تأمين جميع األدوية وتلبية احتياجات المرضى
المملكة حققت أعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
بزيـــارة تفقديـــة أمس إلـــى مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
بحضور وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
علـــى المتابعـــة الميدانية لمســـتوى الخدمات الصحية 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، ومـــن بينهـــا متابعة 

عاج الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد19-(.
وفي مستهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبـــدهللا آل خليفة الدعم المتواصـــل والتوجيهات 
الســـديدة مـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
مـــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لكافة الجهود 
المبذولة من أجل تعزيز صحة وســـامة الجميع بروح 

فريق البحرين الواحد.
وخال الزيارة، أشـــاد رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
بالجهـــود الكبيرة لكافة منتســـبي القطاع الصحي في 
مملكة البحرين والذين ســـاهموا فـــي تحقيق المملكة 

ألعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي.
وتضمنت الزيارة االطاع على عدد من مرافق المجمع 
لاطمئنـــان علـــى ســـير تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة، 
واالطـــاع علـــى آخـــر التطورات فـــي عـــاج المرضى 
عمومـــًا، والحاالت القائمة لفيـــروس كورونا خصوصًا، 
في ظل ما تقوم به المستشـــفيات الحكومية بالتعاون 
مـــع كافـــة أجهـــزة القطـــاع الصحـــي العـــام مـــن جهود 

متواصلة لحفظ سامة كافة أفراد المجتمع.
كمـــا قام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة بزيارة 
تفقديـــة للمخازن المركزية ومخازن مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، حيث تـــم الوقوف على آليـــات توفير األدوية 
توافـــر  أهميـــة  مؤكـــًدا  تعزيـــز حوكمتهـــا،  ومســـارات 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وتنفيـــذ  األدويـــة  كافـــة 
الكفيلـــة بتغطيـــة المخـــزون الدوائي بشـــكل مســـتدام 
فـــي المملكة، وتلبية احتياجـــات المرضى من األدوية 

والمواد الطبية.
مـــن جانبها، أشـــادت وزيرة الصحة بالـــدور الذي يقوم 
بـــه المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي تطويـــر المنظومة 

الصحيـــة؛ والذي يأتي انطاًقا من التوجيهات الملكية 
السامية لصاحب الجالة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ســـعًيا نحو تطوير الخدمات الصحية 
المقدمـــة في مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر 
لرئيس المجلس األعلى للصحة على زيارته التفقدية، 
مؤكـــدة حـــرص الـــوزارة على مواصلـــة تعزيـــز التقدم 
الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على 

مختلف المستويات بما يحقق أهدافه المنشودة.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الخارجية

وصـــل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، إلى عّمـــان أمس في زيارة 
رســـمية للمملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة تســـتغرق يوميـــن، يجري 
بتعزيـــز  تتعلـــق  مباحثـــات  خالهـــا 
بيـــن  األخويـــة  العاقـــات  وتنميـــة 
البلدين الشـــقيقين وبحـــث القضايا 
محـــل االهتمـــام المشـــترك إقليميـــا 

ودوليا.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى 

مطـــار الملكـــة عليـــاء الدولـــي نائب 
الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وشـــؤون المغتربين أيمـــن الصفدي، 
وســـفير مملكة البحريـــن لدى عمان 
المملكـــة  وســـفير  الرويعـــي،  أحمـــد 
مملكـــة  لـــدى  الهاشـــمية  األردنيـــة 
البحرين عميد الســـلك الدبلوماسي 
العـــدوان،  وريـــكات  صالـــح  رامـــي 
وزارة  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 

الخارجية وشؤون المغتربين.

وزير الخارجية يصل إلى األردن

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

شـــاركت النيابـــة العامـــة، أمـــس 
االثنيـــن، فـــي النـــدوة التفاعلية 
الطفـــل  حمايـــة  قواعـــد  بشـــأن 
خـــال مرحلـــة التحقيـــق، التـــي 
نظمتهـــا األمانـــة العامة بمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وخـــال النـــدوة، ناقـــش رئيـــس 
النيابـــة بنيابـــة األســـرة والطفل 
اإلجـــراءات  الفاضـــل،  أحمـــد 
الواجـــب اتباعهـــا مـــع األطفـــال 
المجنـــي عليهـــم وســـبل إصاح 
الضـــرر الناتج عـــن الجريمة، كما 
مريـــم  النيابـــة  وكيـــل  ناقشـــت 
الغيص موضوع الدعم النفســـي 
والقانونـــي الـــذي يتلقـــاه الطفل 
أثناء التحقيق وأوجه المساعدة 

القانونية التي تقدم له.
عمـــان  ســـلطنة  واســـتعرضت   
حمايـــة  مجـــال  فـــي  تجربتهـــا 
الطفـــل خـــال فتـــرة التحقيـــق، 
وأوضـــح أعضاء النيابـــة العامة 
بسلطنة عمان أن القانون يكفل 
الحماية الجنائية للطفل، موفرا 
الحمايـــة الكاملة لـــه خال فترة 

التحقيق.
 وتأتـــي هـــذه الندوة بنـــاًء على 
العمـــوم  النـــواب  توصيـــات 
بـــدول  العاميـــن  والمدعيـــن 
مجلس التعاون الخليجي بشأن 
عقـــد نـــدوات تفاعليـــة لتجارب 
الـــدول األعضـــاء فـــي موضوع 
فتـــرة  خـــال  الطفـــل  حمايـــة 

التحقيق.

ندوة عن معالجة أضرار الجريمة بحق األطفال

المنامة - بنا

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
أمـــس اإلثنين، نائب األمين العام 
لمجلـــس الدفـــاع األعلى الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة. وبعد 

أن رحـــب رئيـــس هيئـــة األركان 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بنائـــب 
الدفـــاع األعلى، تم خـــال اللقاء 
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

رئيس األركان يلتقي عبداهلل بن أحمد

جهــود صحيــة مميـــــزة فــي “عاشــوراء”
500 كيس دم يرفد البنك المركزي... وزيرة الصحة:

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، بمكتبها بمقر 
الوزارة أمس، اللجنة التنســـيقية لموســـم عاشـــوراء 
لعام 1444 هـ برئاسة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 

لمراكز الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر.
وثمنـــت الوزيرة الجهود التـــي بذلتها اللجنة المكونة 
مـــن كافـــة أجهـــزة القطاعـــات الصحيـــة الحكوميـــة 
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  وتوفيـــر  لتأميـــن 

الصحية الازمة إلحياء هذه المناسبة.
وخـــال اللقـــاء، أكـــدت أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
ملـــك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم متواصل مـــن الحكومة 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
ماضيـــة في تعزيـــز وصون الحريـــات الدينية انبثاقا 
مـــن القيم والمبادئ اإلنســـانية النبيلـــة التي تحرص 
علـــى حمايتهـــا وترســـيخها، فـــي ظل مـــا تحظى بها 
من رعاية ملكية ســـامية، جعلت من مملكة البحرين 
أنموذجـــا فـــي التعدديـــة واالحترام والتســـامح على 

مستوى العالم.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بالعمل الـــدؤوب والمنظم 

الذي تم بذله بجهود مشـــتركة وعلى أكمل وجه من 
اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء.

وأعربت عن شكرها لكل الكوادر الطبية والتمريضية 
والخدمات الصحية المساندة من مختلف القطاعات 
الصحية الحكومية على ما قدموه من جهود ٌمقدرة 

ساهمت في إنجاح مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، ال 
سيما من خال عيادة اإلمام الحسين الطبية الواقعة 
في محافظة العاصمة، وحملة اإلمام الحسين للتبرع 
بالدم في النسخة الرابعة والعشرين، والتي حصدت 

أكثر من 500 كيس دم سيرفد بنك الدم المركزي.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة تستقبل اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء

رفع القدرات المهنية لمنتسبي “ديوان الرقابة”

“النيابة” تطعن باالستئناف على حكم براءة المعتدي على المعاق

42 موظفاً حاصلون على مؤهالت مهنية... أحمد بن محمد:

أكـــد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة مواصلة 
االســـتثمار بالكـــوادر البشـــرية والكفـــاءات 
الوطنية عبر التدريب والتطوير والنهوض 
إلـــى  بقدراتهـــم المهنيـــة والفنيـــة، مشـــيرا 
حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه 
ودعمهم للحصول علـــى المؤهات المهنية 
بمـــا  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  المعتمـــدة 
ينعكـــس علـــى مســـتوى األداء والخدمـــات 
المقدمـــة. جاء ذلك خال اســـتقباله، أمس 
االثنين، المدقق في إدارة الرقابة النظامية 
علـــى  حصولـــه  بمناســـبة  شـــهاب،  حســـن 
المؤهـــل المهنـــي )CMA(، حيـــث هنأه على 
هـــذا اإلنجـــاز متمنيا لـــه مزيدا مـــن التقدم 

والنجاح.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأضـــاف 

واإلدارية أن الديوان يهتم بتدريب وتأهيل 
ومســـتوياتهم  قدراتهـــم  ورفـــع  موظفيـــه 
المهنية والفنية، مـــن خال خطط وبرامج 
تنفـــذ باســـتمرار فـــي هـــذا المجـــال تعتمـــد 
عـــن  الصـــادرة  العالميـــة  الرقابـــة  معاييـــر 
المنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابة 

الماليـــة العامـــة والمحاســـبة )اإلنتوســـاي(، 
ال ســـيما المتعلقـــة بالشـــهادات التخصصية 
عـــن  شـــهاب  عّبـــر  مـــن جهتـــه،  والمهنيـــة. 
ســـعادته بهذا اإلنجاز، مشـــيدا بالدعم الذي 
وفره له الديوان ليتمكن من الحصول على 
هذا المؤهل المهم، مشيرا إلى أنه سيواصل 

تعزيز قدراته ورفع مستواه المهني والفني 
علـــى مختلف المســـتويات. يذكر أن ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة يطبـــق برنامجا 
للتأهيـــل المهنـــي من خال نظـــام االبتعاث 
لنيـــل إحـــدى المؤهـــات المهنيـــة المعتمدة 
والمحاســـبة  التدقيـــق  فـــي مجـــال  دوليـــا 
 ،)CMA, ACCA, CPA, CIA, CISA( مثـــل
ويبلـــغ عـــدد الموظفين الفنييـــن الحاصلين 
على مؤهات مهنية حتى شـــهر أغســـطس 
الجـــاري 42 موظفـــا، يشـــكلون نحو 45 % 
مـــن إجمالـــي الفنييـــن العامليـــن بالديوان. 
لــــ  CMA وهـــي اختصـــار  وتمنـــح شـــهادة 
 Certified Management Accountant
أي شـــهادة المحاســـب اإلداري المعتمد، من 
قبل معهد المحاســـبين اإلداريين بالواليات 
IMA، وهـــي شـــهادة  المتحـــدة األميركيـــة 

متقدمة ومعتمدة عالميا.

صرحـــت رئيس نيابـــة االســـتئناف بأن 
النيابـــة العامـــة كانـــت قد عكفـــت على 
دراسة أسباب ذلك الحكم فور صدوره 
وطعنـــت عليـــه باالســـتئناف في قضية 

شخص يعاني من إعاقة ذهنية.
جاء ذلك تعليقًا على ما نشر من صدور 
حكـــم عـــن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
ببـــراءة المتهـــم المســـند إليـــه االعتداء 

علـــى عرض شـــخص يعاني مـــن إعاقة 
ذهنية.

تتابـــع  االســـتئناف  نيابـــة  أن  وأكـــدت 
األحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية 
بمختلف درجاتها بشـــكل دائـــم، وتبادر 
لمصلحـــة  عليهـــا  والطعـــن  بدراســـتها 
ومصلحـــة  العـــام،  والصالـــح  القانـــون 

المتهم إن كان لذلك وجه من القانون.

المنامة - بنا

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

المنامة - وزارة األشغال

استقبل وزير األشغال إبراهيم 
الحواج بمكتبه، ســـفير ماليزيا 
لدى مملكة البحرين شازريل بن 
زاهيران، حيث تم اســـتعراض 
مجاالت التعاون المشترك بين 
وخـــال  الصديقيـــن.  البلديـــن 
اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر األشـــغال 
بعمـــق العاقـــات الثنائية التي 
تربط بين البلدين وما تشـــهده 
مشـــيدا  ونمـــاء،  تطـــور  مـــن 
بالخبـــرات الماليزيـــة المتقدمة 
فـــي مجال األشـــغال والتعمير، 

وزارة  تطلـــع  عـــن  معربـــا 
األشـــغال إلـــى االســـتفادة مـــن 
الخبرات الماليزية في مختلف 
المجـــاالت. مـــن جهتـــه، أعرب 
السفير الماليزي عـــــن ســــروره 
لتنامي العاقـــات الثنائية بين 
البلدين، مشـــيدا بجهود وزارة 
األشـــغال فـــي مجـــال تحديث 
بمملكـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
البحريـــن، منوهـــا بمـــا تشـــهده 
البحريـــن من تقـــدم ونماء في 

مختلف الميادين.

االستعانة بالخبرات الماليزية

تأمين جميع األدوية وتلبية احتياجات المرضى
المملكة حققت أعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
بزيـــارة تفقديـــة أمس إلـــى مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
بحضور وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
علـــى المتابعـــة الميدانية لمســـتوى الخدمات الصحية 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، ومـــن بينهـــا متابعة 

عاج الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد19-(.
وفي مستهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبـــدهللا آل خليفة الدعم المتواصـــل والتوجيهات 
الســـديدة مـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
مـــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لكافة الجهود 
المبذولة من أجل تعزيز صحة وســـامة الجميع بروح 

فريق البحرين الواحد.
وخال الزيارة، أشـــاد رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
بالجهـــود الكبيرة لكافة منتســـبي القطاع الصحي في 
مملكة البحرين والذين ســـاهموا فـــي تحقيق المملكة 

ألعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي.
وتضمنت الزيارة االطاع على عدد من مرافق المجمع 
لاطمئنـــان علـــى ســـير تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة، 
واالطـــاع علـــى آخـــر التطورات فـــي عـــاج المرضى 
عمومـــًا، والحاالت القائمة لفيـــروس كورونا خصوصًا، 
في ظل ما تقوم به المستشـــفيات الحكومية بالتعاون 
مـــع كافـــة أجهـــزة القطـــاع الصحـــي العـــام مـــن جهود 

متواصلة لحفظ سامة كافة أفراد المجتمع.
كمـــا قام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة بزيارة 
تفقديـــة للمخازن المركزية ومخازن مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، حيث تـــم الوقوف على آليـــات توفير األدوية 
توافـــر  أهميـــة  مؤكـــًدا  تعزيـــز حوكمتهـــا،  ومســـارات 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وتنفيـــذ  األدويـــة  كافـــة 
الكفيلـــة بتغطيـــة المخـــزون الدوائي بشـــكل مســـتدام 
فـــي المملكة، وتلبية احتياجـــات المرضى من األدوية 

والمواد الطبية.
مـــن جانبها، أشـــادت وزيرة الصحة بالـــدور الذي يقوم 
بـــه المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي تطويـــر المنظومة 

الصحيـــة؛ والذي يأتي انطاًقا من التوجيهات الملكية 
السامية لصاحب الجالة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ســـعًيا نحو تطوير الخدمات الصحية 
المقدمـــة في مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر 
لرئيس المجلس األعلى للصحة على زيارته التفقدية، 
مؤكـــدة حـــرص الـــوزارة على مواصلـــة تعزيـــز التقدم 
الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على 

مختلف المستويات بما يحقق أهدافه المنشودة.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الخارجية

وصـــل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، إلى عّمـــان أمس في زيارة 
رســـمية للمملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة تســـتغرق يوميـــن، يجري 
بتعزيـــز  تتعلـــق  مباحثـــات  خالهـــا 
بيـــن  األخويـــة  العاقـــات  وتنميـــة 
البلدين الشـــقيقين وبحـــث القضايا 
محـــل االهتمـــام المشـــترك إقليميـــا 

ودوليا.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى 

مطـــار الملكـــة عليـــاء الدولـــي نائب 
الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وشـــؤون المغتربين أيمـــن الصفدي، 
وســـفير مملكة البحريـــن لدى عمان 
المملكـــة  وســـفير  الرويعـــي،  أحمـــد 
مملكـــة  لـــدى  الهاشـــمية  األردنيـــة 
البحرين عميد الســـلك الدبلوماسي 
العـــدوان،  وريـــكات  صالـــح  رامـــي 
وزارة  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 

الخارجية وشؤون المغتربين.

وزير الخارجية يصل إلى األردن

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/1-merged16015937.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/pdf-version/2022/5054#pdf54790
https://albiladpress.com/news/2022/5054/bahrain/771276.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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الرئيس السابق للمجلس الدولي للرياضة العسكرية يترشح بمدينة حمد

الدولـــي  المجلـــس  رئيـــس  يعتـــزم 
الســـابق  العســـكرية  للرياضـــة 
عبدالحكيم الشـــنو الترشـــح برلمانيًا 
بالمحافظـــة  الثامنـــة  الدائـــرة  عـــن 
المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي  الشـــمالية 
تحت شعار “المصداقية وإعادة بناء 

الثقة”.
يأتـــي  ترشـــحه  أن  الشـــنو  وأوضـــح 
اســـتكماالً لمســـيرة الخيـــر والعطـــاء 
المشـــرف  والتاريـــخ  واإلنجـــازات 
اإلصالحـــي  للمشـــروع  وتجســـيدًا 
المعظـــم واســـتجابة  الملـــك  لجاللـــة 

لرغبة الكثير من األهالي.
وقال “المجلس القادم يجب أن يضع 
فـــي اعتبـــاره إعـــادة بنـــاء الثقـــة مع 
جميـــع األطـــراف، بما يخـــدم مصالح 

الفجـــوة  اتســـعت  ان  بعـــد  الشـــعب، 
بينهـــم، ومن جانب آخر ينســـجم مع 

متطلبات المرحلة المقبلة للوطن”.
المقرونـــة  اإلرادة  أن  الشـــنو  وأكـــد 
أن  يجـــب  واألمانـــة  بالمصداقيـــة 
تكـــون عنوان هـــذه المرحلة لتحقيق 
الرشـــيدة  القيـــادة  إليـــه  تصبـــو  مـــا 
مـــن تطلعـــات الشـــعب الكريـــم الـــذي 
يســـتحق كل التضحيـــات وتكريـــس 
الجهـــود مـــن أجـــل حيـــاة كريمة لكل 

مواطن ومستقبل زاهر للبالد.
وزاد “إعـــادة بنـــاء الثقـــة وبـــث روح 
التفـــاؤل لدى الجميع تقوم على عدة 
ركائـــز ومقومـــات اساســـية البد منها 
والتـــي ال تخرج عـــن نطـــاق الكفاءة 
والمصداقيـــة واالمانـــة والقدرة على 

القيـــادة والتميـــز واالبتـــكار وتقديـــم 
الحلـــول البديلـــة التـــي ال تمـــس مـــن 
مـــع  وتنســـجم  المواطـــن  حقـــوق 
مســـاعي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة لتحقيق 

الرؤية االقتصادية 2030”.
وتابـــع “هـــي مضمـــون الرســـالة التى 
نحملها على عاتقنا للفصل التشريعي 

مســـيرتنا  تاريـــخ  فـــي  الســـادس 
الديموقراطية”.

وشـــدد الشـــنو علـــى أهميـــة الوعـــي 
المجتمعـــي في هـــذا المنطلـــق بعيدًا 
عن العواطف الختيار األجدر واألكفأ 
القـــادر علـــى تحقيـــق كل التطلعـــات 
بمـــا يتناســـب مـــع تحديـــات المرحلة 
المقبلة وتطلعات الحكومة الرشيدة.
يذكـــر أن الشـــنو يعتبـــر أول بحريني 
عضـــوا في اللجنـــة األولمبية الدولية 
ومناصب أخـــرى متفرقة، عالوة عن 
شـــغله مناصـــب عـــدة منهـــا المحلية، 
القاريـــة والدوليـــة، ولعل مـــن أبرزها 
للرياضـــة  الدولـــي  المجلـــس  رئاســـة 
وآســـيوي  عربـــي  كأول  العســـكرية 
يعتلـــي هـــذا المنصـــب منذ تأسيســـه 
عـــام 1948م والذي مـــن خالله تمكن 

مـــن تحقيـــق إنجازات غير مســـبوقة 
للمجلس عامة والعرب خاصة.

كونه  استثنائية  رئــاســتــه  تــعــد  كــمــا 
ــن خـــاللـــهـــا نـــحـــو الــكــثــيــر  مـــضـــى مــ
المتعلقة  ــيــة  ــدول ال الـــمـــبـــادرات  مــن 

باإلنسانية والسالم العالمي، 
استحسان  نــالــت  والــتــي 
والمنظمات  العالم  دول 

األخــــــرى، مــمــا أكــســبــه 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ شــــعــــبــــيــــة دول

والكثير  استثنائية 
من األوسمة لدول 

مـــخـــتـــلـــفـــة، 
باالضافة 

إلــــــــــــى 
وسام 

البحرين من الدرجة االولى وشهادتي 
دكتوراه فخرية وبروفيسور.

بالمحافظة  الثامنة  الدائرة  أن  يذكر 
الــشــمــالــيــة تــغــطــي مــديــنــة حــمــد من 
سوق واقف إلى الــدوار الثالث 
والـــجـــزء الــشــرقــي من 
الــــدوار الــرابــع إلــى 
الـــــــــــســـــــــــادس، 
ويـــــــــشـــــــــغـــــــــل 
مــقــعــدهــا حــالــيــا 
الـــنـــائـــب عــبــدهللا 
الحاصل  الـــذوادي 
 4166 عـــــلـــــى 
صــــوتــــا فــي 
االنتخابات 

الماضية.

أهمية الوعي 
المجتمعي بعيدًا 

عن العواطف 
الختيار األجدر 

واألكفأ

دعــا عــدد مــن المترشــحين البلدييــن المتوقعين باختــالف دوائرهم عبــر “البالد” 
لضــرورة زيــادة أعــداد المراكز الصحيــة لتخفيف العبء على مجمع الســلمانية، 
نظًرا لألعداد السكانية المضطردة وحجم التردد عليها، الفتين إلى أهمية جعل 

المراكز تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع وتشييد مراكز جديدة.

24 ساعة

أوضـــح المترشـــح البلـــدي المتوقع عن 
الدائـــرة الثامنـــة بالمحافظـــة الجنوبية 
علي الشـــيخ أهمية زيادة عـــدد المراكز 
الصحيـــة وتطويرهـــا لمـــا يتواكـــب مـــع 
زيـــادة الســـكان بغيـــة تلبيـــة حاجاتهـــم 

الصحية.
واقتـــرح الشـــيخ جعـــل كافـــة المراكـــز 
الصحية فـــي المملكة تعمـــل على مدار 
24 ســـاعة طـــوال أيام األســـبوع وذلك 
لســـد احتياجات المواطنين والمقيمين 

وبعض الحاالت الطارئة.
تلمـــس  خـــالل  “مـــن  الشـــيخ  وقـــال 
والتواصـــل  المواطنيـــن  احتياجـــات 
معهـــم، يمكـــن تقديـــر حوائـــج الدائـــرة 
وهـــي كثيرة، إذ تحتـــاج لتطوير الكثير 
مـــن الخدمات، وهنـــاك ملفـــات بحاجة 
لحلحلة، إضافة إلـــى أن العمل البلدي 

هـــو أســـاس رفاهيـــة المواطن في 
حيه ومسكنه”.

زيادة المراكز

البلدي  المترشح  أشــار  بــدوره، 
السادسة  الــدائــرة  عن  المتوقع 

بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة عــبــدهللا 
الشمالية  المحافظة  أن  إلـــى  عــاشــور 

بــاتــت الــيــوم واحــــدة مــن أكبر 
الكثافة  المحافظات من حيث 

الــســكــانــيــة وعــــدد الــقــاطــنــيــن بــهــا من 
لـ  تقريبا  يصلون  ومقيمين  مواطنين 
400 ألف نسمة، وهي المحافظة الثانية 
مــن بــعــد الــعــاصــمــة فــي عـــدد الــســكــان، 
موقع  في  المتوافرة  األرقـــام  وحسب 
وزارة الصحة اإللكتروني هناك 7 مراكز 

صحية بالمحافظة الشمالية وكل مركز 
مواطن  ألــف   50 مــن  أكثر  يخدم  منها 

ومقيم.
ال  الصحيـــة  المراكـــز  هـــذه  أن  وأكـــد 
وأن  األعـــداد  هـــذه  كل  تســـتوعب 
المحافظـــة بحاجـــة ماســـة إلـــى زيـــادة 
الصحيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  عددهـــا 

ألهالي المحافظة والمقيمين بها.
وقـــال عاشـــور”أنا مـــن أكبـــر المؤيديـــن 
لزيادة عدد المراكز الصحية بالمحافظة 
الشـــمالية؛ نظـــرا إلـــى الحاجـــة الكبيرة 

والماسة لها لخدمة الجميع”.
وتابـــع “دائرتنـــا وللـــه الحمـــد بهـــا 
األهالـــي  لكـــن  مركـــز صحـــي، 
الدائمـــة  ومطالباتهـــم 
المركـــز  جعلـــت  والمتكـــررة 
يخدم أهالي الدائرة والدوائر 
 24 الــــ  مـــدار  لهـــا علـــى  القريبـــة 
ســـاعة”، مبيًنا أنه ســـبق وأن كانت 
لهم مطالبـــات في المجلس البلدي 
ســـاعات  عـــدد  بزيـــادة  الشـــمالي 
الدوام بمركز عالـــي الصحي ليكون 
علـــى مـــدار الســـاعة ولكـــن الـــوزارة لم 

تستجب لذلك على حد قوله.
وأوضح عاشـــور أن المحافظة 
الشـــمالية تحـــوي العديـــد مـــن 

المســـاحات واألراضـــي المناســـبة لبناء 
مراكـــز صحيـــة جديـــدة فـــي مختلـــف 
الدوائـــر وبإمـــكان الـــوزارة وبالتنســـيق 
مـــع المجلس البلدي اقتراح عدة مواقع 
مختلفة ومناسبة لتكون أراض خاصة.

وبين أن خالل الفصل التشريعي الرابع 
وتحديـــًدا عندما كان عضـــوا بالمجلس 
البلدي، اقترح الزمالء بالمجلس العديد 
من المواقع واألراضي المناســـبة لتكون 

مواقع خدمية لوزارة الصحة.
واختتـــم “كل ما نحتاج إليه في دائرتنا 
أن تكـــون الخدمـــة علـــى مدار الســـاعة 
بـــدال مـــن إغـــالق المركـــز فـــي الثامنـــة 
مســـاًء، إلـــى جانـــب المطالبـــات بزيادة 
بعـــض الخدمـــات المقدمـــة للمرضى بها 

ومنها عيادة العالج الطبيعي”.

األعداد المضطردة

البلـــدي  العضـــو  ذلـــك، أشـــارت  إلـــى 
بالدائـــرة الثانيـــة عشـــر بالمحافظـــة 
أن  إلـــى  الـــدرازي  زينـــب  الشـــمالية 
كبيـــرة  الجغرافيـــة  رقعتهـــا  الدائـــرة 
وتشـــمل عدة قـــرى قديمـــة ومناطق 
جديـــدة وجميعهـــا مكتظة بالســـكان 
كونهـــا تشـــمل منطقة اللـــوزي وقرى 
كـــرزكان، المالكيـــة وصـــدد ومجمـــع 

واحـــد من قرية دمســـتان، وكل هذه 
المناطق تتبع مركز الكويت الصحي 
الذي قد تخطى طاقته االســـتيعابية 
لتقديمـــه خدمات طبيـــة للدائرة إلى 

جانب الدوائر أخرى.
وأوضحت أن مركز الكويت الصحي 
بصـــدد توســـعة مســـاحته مســـتقباًل 
وهذه التوســـعة لن تفي أيضا بأعداد 
الســـكان المتزايدة في ظـــل العمران 
وخارجهـــا،  الدائـــرة  فـــي  المضطـــرد 
وهناك الكثيـــر من األراضي الزراعية 
المعروفـــة بهـــا المنطقـــة الغربيـــة من 
تـــم تغييـــر تصنيفهـــا  البـــالد والتـــي 
الطلـــب  ظـــل  فـــي  ســـكنية  ألراٍض 

المتزايد على األراضي السكنية.
وقالت “لهذه األســـباب قمنـــا بتقديم 
مقتـــرح بناء مركز صحي في منطقة 
اللوزي ليستوعب األعداد المضطردة 
الكويـــت  مركـــز  علـــى  تتـــردد  التـــي 
الصحي إضافة إلى تحويل الســـكان 
الذيـــن سيســـكنون الدائرة مســـتقبال 

على المركز المنشود”.
وأثنـــت علـــى جهـــود اللجنـــة العليـــا 
لتخطيـــط  العمرانـــي  للتخطيـــط 
المناطـــق غيـــر المخططـــة والمناطق 
تحت الدراسة والتي يتم من خاللها 

تخصيص أراٍض للمشـــاريع وللمنفعة 
العامـــة والتـــي البد مـــن توافرها في 
كل دوائـــر المحافظـــات التـــي تلبـــي 
احتياجـــات ومتطلبـــات المواطنيـــن 

والقاطنين عليها.

تقليل العبء

وبين المترشـــح البلـــدي المتوقع عن 
الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية 
زكريا الخبـــاز، أن أقرب مركز صحي 
ألهالـــي منطقة القريـــة والجنبية هو 
“البديـــع” ويحتاج إلى إعادة بناء وال 
توجد به مساحة كافية لـ “الباركات”.

الجنبيـــة  المنطقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مســـاحتها أكبـــر وبهـــا أراض، إذ مـــن 
بهـــا  الممكـــن تشـــييد مركـــز صحـــي 
ليخـــدم منطقتـــي بـــوري ودمســـتان 
أو توفيـــر مركـــز آخـــر فـــي بـــوري أو 
االســـتعانة بمستشـــفى األمـــل ودعم 
أهالي منطقة بوري بالعالج المجاني.

وأوضـــح أن باإلمـــكان إنشـــاء مركـــز 
صحـــي آخـــر فـــي منطقـــة دمســـتان 
وكـــرزكان  وبـــوري  أهاليهـــا  ليخـــدم 

واللوزي.
واقتـــرح إنشـــاء مستشـــفى مركـــزي 
للمنطقـــة توفـــر فيه كافـــة الخدمات 
بحيـــث  واألقســـام،  والتخصصـــات 
المحافظـــة  منتصـــف  فـــي  يكـــون 
وتحديـــًدا على الشـــارع المـــؤدي إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية، ويتولى 
خدمـــة أهالـــي المناطـــق الغربية من 
منطقـــة القـــدم إلـــى مدينـــة ســـلمان 
وكرزكان، وسد حاجة الناس الملحة 
والضرورية، وتقليل العبء والضغط 
على مجمع السلمانية الطبي، إضافة 

إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

عدد المراكز الصحية الحالية ال يستوعب الزيادة السكانية
لفتحها 24 ساعة بدالً من غلقها 8 مساء... مترشحون بلديون لـ“^”:

عبدالحكيم الشنو 
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عبدالله عاشورزكريا الخباز زينب الدرازي

منال الشيخ

منال الشيخ

الذوادي: لبرامج انتخابية تتناسب 
مع المطالبات بمواجهة الغالء

^أعـــــــلـــــــن الـــمـــســـتـــشـــار 
ــد جـــاســـم  ــمـ ــحـ ــي مـ ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ال
الذوادي عن نيته للترشح في 
االنتخابات النيابية المقبلة عن 
بالمحافظة  الــعــاشــرة  ــرة  ــدائ ال

الجنوبية.
وقال إن من أهم الملفات التي 
يتضمنهـــا برنامجـــه االنتخابي 
والتوظيـــف،  البحرنـــة  ملـــف 
اإلسكان، المتقاعدين، الشباب، 

المـــرأة، المنظومـــة االقتصاديـــة والقضائية، التنمية المســـتدامة، 
النقابـــات، وملفـــات أخرى ســـيتم طرحها حال اســـتكمال الجانب 
القانونـــي بالترشـــح رســـميًا فـــي االنتخابـــات المقبلـــة. وذكـــر أن 
المرحلـــة القادمـــة تتطلـــب وضـــع برامـــج انتخابيـــة تتناســـب مع 
احتياجـــات المواطنين ومطالباتهم المســـتمرة فـــي زيادة دخلهم 
ومواجهة الغالء، وما يتطلب ذلك من معالجات اقتصادية عاجلة 

تحقق الرخاء للمواطنين ضمن إطار حقوقهم الدستورية.

محمد الذوادي

أبدى رجل األعمال علي الشـــيخ رغبته بالترشح 
بلدًيا عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية.

الملفـــات  مـــن  الكثيـــر  “هنـــاك  الشـــيخ  وقـــال 
والموضوعـــات التـــي أعتـــزم العمـــل عليهـــا كمـــا 
أبنـــاء  ورؤى  تطلعـــات  تحقيـــق  إلـــى  سأســـعى 
دائرتي وسأنتهج سياسة التواصل المستمر. من 
خـــالل تلمس احتياجـــات المواطنين والتواصل 
معهـــم، يمكن تقدير حوائج الدائرة وهي كثيرة، 
إذ تحتـــاج لتطوير الكثير مـــن الخدمات، وهناك 

ملفـــات بحاجة لحلحلة”. وأوضح أنه ســـيعلن عن برنامجـــه االنتخابي في الفترة 
المقبلة. واختتم الشيخ “العمل البلدي أساس رفاهية المواطن في حيه ومسكنه”.
يذكر أن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية تشـــمل الصخير، الدور، عســـكر، جو، 
جنـــوب الرفاع الشـــرقي، رفـــاع فيوز وعوالـــي ويمثلها في الوقـــت الحالي العضو 

البلدي بدر التميمي، الذي أبدى رغبة الترشح فيها برلمانًيا باالنتخابات المقبلة.
أما عن المترشحين البلديين المتوقعين فيها، هم: علي الرميحي، عبدهللا السعد، 

جاسم بوحمود، جاسم بن عريك، منال بن فارس وعلي الشيخ.

العمل البلدي أساس رفاهية المواطن
منال الشيخ

علي الشيخ 

المترشح علي الشيخ عن دائرة عسكر:

يعتزم محمد السندي الترشح بلدًيا عن الدائرة 
الثانيـــة بمحافظـــة المحـــرق فـــي االنتخابـــات 

المقبلة 2022. 
وعـــن ســـبب ترشـــحه، أوضح خـــالل حديثه لـ 
“البالد”: “ســـأعمل على تلبية احتياجات أهالي 
الدائـــرة ودعـــم الفعاليات المجتمعية واألســـر 
المنتجـــة وأنهض بالمجتمع مـــن خالل عزيمة 

الشباب”.
العامـــة  المرافـــق  بالحدائـــق،  “ســـأهتم  وتابـــع 

والبقـــع الخضـــراء وسأســـعى إليجـــاد مواقع التشـــجير إلى جانـــب وضع خطة 
زمنيـــة للمشـــاريع الزراعية التجميليـــة ومتابعة طلبات البنيـــة التحتية بجميع 
مجمعـــات الدائـــرة”. وأكـــد الســـندي ســـعيه لتطويـــر المركـــز الصحي الشـــمالي 
بالمحرق ليكون ضمن المستشـــفيات الحديثة. واختتم “سأنشـــر الوعي البلدي 

بطرق حديثة وأساليب مبتكرة”.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق تضم وسط المحرق “فريج ستيشن” 

ويترشح فيها حاليا بجانب السندي، محمود المالكي.

مترشح “فريج ستيشن”: سأهتم بالحدائق
منال الشيخ

محمد السندي

لتطوير المركز الصحي الشمالي
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الملفـــت للنظـــر أن كل األحزاب التي تحكم أو تتنافـــس على حكم البلدان، 
باســـتثناء كما قلنا األحزاب العربية، تشـــترك في مفهـــوم واحد يخص كل 
دولـــة من دول العالـــم، أال وهو مفهوم الهوية الخاصـــة بالوطن والمجتمع، 
بمعنـــى أن كل أحـــزاب العالـــم تلتزم بمفهوم هويتها الوطنيـــة وقيمها التي 
يؤمـــن بهـــا المجتمع، أما األحزاب العربية فجلها تبيع هوية الوطن للجهات 
الخارجيـــة، إمـــا كأحـــزاب تؤمـــن بالشـــعوبية على حســـاب الهويـــة العربية 
اإلســـامية، كحـــزب اإلخوان المســـلمين حينما أراد تســـليم البـــاد العربية 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، أو كما فعلـــت وتفعل حركت حمـــاس – والجهاد 
- التـــي أرادت بيـــع الهوية الفلســـطينية للشـــعوبية اإليرانيـــة، ومألت صور 
غزة بالمقبور قاســـم ســـليماني للترحـــم عليه، وطبلت لما يســـمونه بمحور 

المقاومة.
واإلخـــوان والفصائـــل الفلســـطينية يبررون شـــعوبيتهم إليـــران وتركيا بما 
يسمونه بالوحدة اإلسامية، أي إلحاق الهوية العربية اإلسامية وتاريخها 
وثقافتها وحضارتها اإلنســـانية بالثقافة التركية واإليرانية، والنوع الثاني 
أحزاب عميلة تبيع الوطن بكل ما فيه من أجل أن تبقى بالمشهد السياسي 

لتحقيـــق مصالحها. وهذه األحزاب العربيـــة يتم تحريكها ودعمها من قبل 
الاعبيـــن السياســـيين الخارجييـــن، لكـــن بشـــكل غير مباشـــر، وتتخذ عدة 
صـــور منهـــا بيانـــات الناطقيـــن الرســـميين للجهـــات السياســـية الدولية، أو 
بيانات دكاكين الشذوذ األخاقي، أو تصريحات البرلمانيين، أو ما تصدره 
مؤسســـات تسمى بمراكز األبحاث أو مؤسســـات الدفاع عن الديمقراطية، 
وهنـــاك تناغـــم كبيـــر بيـــن هـــذه الجهـــات فـــي إقامة حمـــات داعمـــة لهذه 
األحـــزاب العميلـــة تتمثل في اإلشـــادة ببطولة هذه األحـــزاب ودفاعها عن 
الديمقراطيـــة أو التباكي علـــى تقديم أعضاء هذه األحـــزاب للمحاكمة، أو 
التدخـــل بشـــؤون الوطـــن العربـــي وتهديده، أو نشـــر تقارير تفيـــد بتدهور 

صحة عضو أو أعضاء هذا الحزب.
إن هؤالء العماء من أعضاء هذه األحزاب العربية العميلة يمثلون أدوات 
ثمينة لهذه الجهات السياسية الدولية، ومعركتنا اآلن ليست مع أصدقائنا 
فـــي واشـــنطن ولندن وأوروبـــا، بل مع هـــذه األحزاب الشـــعوبية والعميلة، 
ومتـــى ما اســـتطعنا االنتصار على هذه األحزاب، فـــإن أصدقاءنا الغربيين 

حتما سيحسبون لنا ولهويتنا وسيادتنا ألف حساب.

لماذا تعيدون ترشحكم؟ 
كان يجـــب علـــى أعضـــاء المجلـــس النيابـــي الذين اتخذوا قـــرار خوض 
االنتخابـــات مـــن جديد أن يقيســـوا قيمتهـــم ووزنهم عند الشـــعب بعقد 
جلســـات “مصارحة واستشفاف” لإلرادة الشعبية، ولو أّن النتيجة كانت 
لصالحهـــم فـــإن لهم حـــق اإلقدام علـــى الخطـــوة، أما لو جـــاءت النتائج 
معاكســـة لتوقعاتهم أي أن الجمهـــور كان متذمرا وناقما على أدائهم فا 
حق لهم - أخاقيا - بالترشـــح مرة ثانية، فكلمة الفصل للناخبين الذين 

منحوا الثقة لكم.
ليـــس من حـــق أحد كائنا مـــن كان الزعم بـــأّن جمهور الناخبيـــن يدعمه، 
وهو في الحقيقة ال تربطه بهذا الجمهور أية عاقة من أي نوع، وبودنا 
التســـاؤل هنا هل يملك هؤالء شـــجاعة االســـتماع لرأي أي ناخب حول 
أدائـــه طـــوال الســـنوات األربـــع؟ الـــذي يؤســـف لـــه حقيقـــة أّن بعضا من 
األعضاء وجدوا الدعم من جمعياتهم رغم علمها – الجمعيات – بأدائهم 
الهزيـــل والمخجل طوال الســـنوات األربع من عمـــر المجلس، وكان على 

هذه الجمعيات اختيار آخرين ممن تتوفر لديهم الكفاءة والنزاهة. 
أغلبية الشعب صدموا وتعرضوا لـ “البهدلة والخذالن” من نوابهم هؤالء، 
ولن ينســـوا بســـهولة ما أصابهم من معاناة، وبالتالي ليس من السهل أن 
يغفـــروا لهم ويدفعوا الفواتير الباهظة والمرهقة. إننا نعتقد أّن حســـاب 
الجمهور لمن انقلب عليهم ســـيكون عســـيرا جدا، ولمن يعتقد أّن ذاكرة 
الناس ستنســـى بســـهولة نقول لهـــم إنكم واهمون.. وعليكـــم أن تتقبلوا 

نتائج العملية التي نتوقع أنها لن تكون في صالحكم. 
إّن اآلمـــال التي نعقدها وننتظرها أن يأتي مترشـــحون جدد ال يخذلون 
المواطـــن، وبادنـــا ولله الحمد زاخـــرة بالكفاءات فـــي كل التخصصات، 
ونحـــن واثقـــون أنهم قادرون علـــى التعاطي مع أعقد الملفـــات بحرفّية 
عالية وال تنقصهم النزاهة وال الكفاءة واألمانة. فقط نتمنى أن يتســـلح 
المواطـــن بالوعي والقدرة على اختيار أصحاب الكفاءات، وقد يتعرض 
المترشـــحون مـــن ذوي الكفـــاءة لهجوم من بعض األلســـن التي ال ترحم 
لمجـــرد االختاف في وجهات النظر، لكن هذا ال يجب أن يقلقهم ويفت 

عضدهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عمالة األحزاب العربية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لماذا نرمي 400 طن من المأكوالت في القمامة سنويا؟!
إن الجهـــود الرائعـــة التـــي تقوم بها جمعيـــة حفظ النعمـــة، تدفعنا إلى 
قـــراءة اســـتهاكنا للطعام جيـــدا، فوحدنا من يتحمل مســـؤولية هدر 
النعمـــة، والحقائـــق التي ذكرهـــا أعضاء مجلـــس إدارة الجمعية خال 
لقائهـــم “البـــاد” قبـــل أيام أصابتنـــا بصدمـــة، واســـتفزتنا ودفعتنا إلى 
مراجعـــة أمـــور كثيـــرة، ومن هـــذه الحقائـــق أن “القيمـــة الماليـــة لهدر 
الطعام ســـنويا 100 مليون دينار بســـبب رمي 400 طن من المأكوالت 
في القمامة، ونســـبة هدر األطعمة خال موسم عاشوراء من كل عام 
تعـــادل كميـــة هدر شـــهر رمضان الـــذي ترتفع فيه نســـبة هـــدر الطعام 

يوميا إلى 600 طن”.
يذكـــر كتاب “صناعة الجوع” لفرانســـيس موراليبـــه وجوزيف كولينز، 
والذي ترجمه ضمن سلسلة عالم المعرفة أحمد حسان عام 1983 “أن 
الغذاء في عالمنا أصبح ساحا سياسيا مستخدما ببراعة، وبا ضمير، 
في تذويب مقاومة الشـــعوب الفقيرة وإخضاعها لسياسة الدول التي 
تمســـك بمفاتيح مخازن الغال في العالم”، واليوم نرى ما يحدث في 
العالم من ارتباك واهتزاز األســـعار بسبب الحرب الروسية األوكرانية، 

وقضية االبتزاز الغذائي إن صح التعبير.
لذلـــك البـــد من كل مواطـــن ومقيم أن ينتبه إلى هـــذه القضية المقلقة 
بالفعل، وأن يســـاهم بشكل أو بآخر في القضاء على مظاهر اإلسراف 
فـــي هـــدر النعمـــة، وأن يترك االندفـــاع الكامـــل المدمر نحـــو تأويات 
وأفـــكار مثـــل “الخيـــر وايـــد” وغيرها، وياحبـــذا لو يخصـــص تلفزيون 
البحريـــن واإلذاعـــة كذلك برنامجـــا أو فواصل للتوعيـــة بقضية حفظ 
النعمـــة، وأن يقدم المعلومات الســـهلة للمواطن، بالتعاون مع الجمعية 
التي تقوم بالفعل بالتوعية المستمرة من خال المدارس والجامعات 
وريـــاض األطفـــال وإقامة األنشـــطة فـــي المناطق للحد من اإلســـراف 
وتعديل ســـلوك المســـتهلكين، فا شـــك أن لإلعام أهمية ودورا كأحد 
المحاور المهمة في مواجهة مشـــكلة اإلســـراف وهـــدر الطعام وكل ما 

يتعلق بميدان الغذاء.
شـــعوب كاملة ينخر الجوع عظامها، وتتقاتل على رغيف خبز، ونحن 
بـــكل قوانيـــن الجمـــع والطرح والضرب والقســـمة نرمـــي 400 طن من 

المأكوالت في القمامة سنويا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رائدنـــا اليوم أول طبيب بحريني، هـــو المفكر المعروف الدكتور علي محمد 
عبدالرحمـــن فخـــرو، مـــن مواليـــد مدينة المحـــرق “أم المـــدن” )1932م(، بعد 
ســـرد ســـير رفقائه رواد التنمية الصحية بالمحرق ومؤسسي القطاع الطبي 
والصحي بمملكة البحرين، الدكتور إبراهيم محمد يعقوب السعد، والدكتور 

راشد علي حسن فليفل.
بـــدأ الدكتـــور فخرو مشـــواره التعليمـــي في “مدرســـة المعاودة، ثـــم الهداية 
الخليفيـــة والمدرســـة الثانوية بالمنامة”، وبعدها “أرســـله والـــده إلى بيروت 
لدراسة الثانوية بالجامعة األميركية”، وحصل على “بعثة حكومية للدراسة 
بهـــذه الجامعة فـــي )1954م(، وتخرج من كلية الطب في )1958م(، والتحق 
ببرامـــج عمليـــة بالواليـــات المتحـــدة األميركية: كطبيب متمرن بمستشـــفى 
جامعـــة بايلـــور بمدينـــة واليـــة داالس )1958 - 1959م(، ثـــم كطبيـــب مقيم 
بمستشـــفى الجامعة بوالية أالباما )1959 - 1961م(، وأمضى الفترة )1963 
- 1965م( بمستشـــفيات متعـــددة، وبجامعـــة هارفـــرد، وحصل علـــى الزمالة 
فـــي األمراض الباطنيـــة وأمراض القلب، وعلى شـــهادة المجلـــس األميركي 

للطـــب الداخلـــي. بـــدأت حياتـــه المهنيـــة فـــي مملكـــة البحرين، كاستشـــاري 
أمـــراض باطنيـــة فـــي )1961 - 1963م(، واستشـــاري طـــب القلـــب، والمدير 
المســـاعد للخدمـــات الطبية فـــي )1966 - 1970م(، وعين كوزير للصحة في 
أول حكومة تشـــكل بعد االستقال )1971م( حتى )1982م(، ووزيرًا للتربية 
والتعليم )1982 - 1995م(، بعدها أصبح سفيرًا للبحرين في فرنسا، وبلجيكا، 
وأسبانيا، وسويسرا، وسفير لدى اليونسكو. عاد للباد في )2000م( ليتولى 

رئاسة مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث حتى )2004م(”.
للدكتور فخرو مســـاهمات وعضوية: رئيس جمعية الهال األحمر البحريني 
)1973 - 1981م(، و)1988 - 1995م(، وفي الكثير من الجمعيات والمنظمات 
المحلية والعربية والدولية، ومجلس أمناء الدراسات الفلسطينية، ومجلس 
أمناء منظمة إنماء الطفل العربية، والمكتب التنفيذي لليونسكو، والمجلس 
االستشـــاري للجامعـــة األميركيـــة فـــي بيـــروت، واللجنـــة التنفيذيـــة لمركـــز 
دراســـات الوحـــدة العربيـــة، وهـــذا غيض من فيـــض، من ســـيرته وعطاءاته 

المستدامة أطال هللا في عمره المديد.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور علي محمد عبدالرحمن فخرو )3(

موعد آخر مع الديناصور
كنـــت علـــى موعد غيـــر مجدول لزيـــارة متحف التاريـــخ الطبيعي ضمن 
الجولة السياحية لي في إحدى الدول األوروبية، وكما هو معروف فإن 
درجة التركيز العالية عند اإلنســـان تجـــذب إليه بعض األمور التي يفكر 
فيهـــا أو تجذبـــه تجاهها، ففي هذه المرة ذهبت إليهـــا عنوة وأنا أتجول 
بين القاعات، حيث التقيت الديناصورات، وجدت الهياكل والمجسمات 
ألقـــدم األنـــواع التي انقرضت منـــذ قرون، ما كدت أصـــدق األمر، لكنني 
تمالكت نفســـي رويـــًدا رويًدا، وأدركت قوة العاقـــة في الربط بين زرع 
األفكار وتقبل الواقع، وهنا اســـتحضرت مقاالتي الســـابقة عن شخصية 

الديناصور، الشخصية المتسلطة المتعجرفة.
نعم، التقيت الديناصور الحقيقي وكأننا على موعد محدد، ورحت ألتقط 
لـــه المزيـــد من الصور، وجلســـت في حالة تأمل فـــي هيكله العظمي وما 
تبقى منه.. وكأنني أتحدث إلى تلك الشخصية بحوار صريح، لتذكيرها 
بمـــا كانت عليه بين تلك الفصائل واألنـــواع المختلفة التي كانت تعيش 
معها في ذاك الزمان، وما آلت به الظروف واألزمان عليها، إذ اختفت من 
الوجود وبقي فتات عظامها يشـــاهده الـــزوار، هنا ثار الديناصور، وكأنه 
يحاول أن يردف الحديث معي ببطء شـــديد، وقد غلب عليه انخفاض 
الصـــوت مرتعًشـــا خوًفا أو خجاً، “فهو اآلن ال حـــول له وال قوة”، تركته 

با مباالة، ألنه ما عاد إال قصة وأثرا بخيره وشره.
فعاً التاريخ يسير بنا لألمام، وبه العديد من المحطات التي بإمكانها أن 
تســـجل ســـيرة هذا الديناصور أو ذاك، وهنا أرجع للواقع ولكل شخصية 
تعيـــش حيـــاة الديناصـــور، وأدعوها لزيـــارة ذاك المـــكان، وتحديًدا تلك 
القاعـــة، وأراهـــن علـــى مـــدة البقـــاء، فكلمـــا ارتفعـــت نظـــرات العين في 
ســـقف غيـــر محـــدود، زادت الهوة مـــع األرض التي تعز وترفـــع وتحمل، 
ولـــو أدرك هذا الشـــخص وذاك أن مآلهم هيكا وعظامـــا، وتاريخا يروى 
للعبر والحكم، وهذا ما سيحصل حتًما، فجميعنا في مسيرة حياة نؤدي 
رسالة ومهمة سامية نتعاضد مع الجميع كي تكتمل األدوار، فا نحتاج 
للقهر والظلم واألذى، الكل سيترك العمل والمناصب ولن تذكر منه حتى 
عظامه، إال بما صنع وأهدى، أعزائي القراء ليكن هذا المقال آخر سلسلة 
مقاالتنـــا حـــول شـــخصية الديناصـــور، وال أتوقع من يرتضي لنفســـه أن 
يكون كذلك، فأنا شخصًيا استمتعت وأنا أتجول في قاعة الطيور حيث 

الخير والمحبة والسام.

د. حورية الديري
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