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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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الخليفية  المبرة  مؤسسة  استضافت 
رايـــــات للمنح  لــبــرنــامــج  الــتــعــريــفــي  الـــيـــوم 
 2023-2022 ــــي  ــــدراسـ الـ لـــلـــعـــام  الــــدراســــيــــة 
بــنــادي الـــرفـــاع الــشــرقــي.  واشــتــمــل الــلــقــاء 
المستجدين  الطلبة  جميع  حضره  الــذي 
بن  نــورة  ترحيبة من  كلمة  العام على  لهذا 
هندي رئيس قسم برنامج رايات بالمؤسسة، 
حــيــث عـــرف الــلــقــاء الــطــلــبــة بــشــكــل أعــمــق 
وّضــح  كما  وبرامجها،  وأهــدافــهــا  المؤسسة 
وكان  العامة.  وقوانينه  رايات  برنامج  مزايا 
من  وخريجة  خريج  المشاركين  ضمن  من 
ــات وبــرنــامــج إثــــراء، تحدثا عن  بــرنــامــج رايـ
الحياة الجامعية وما يقدمه برنامج رايات 
الشخصية  وتــطــويــر  مــمــيــزات  مــن  للطلبة 
ــذا  ــة الــمــكــتــســبــة مــــن هـ ــئـ ــيـ ــبـ ــل والـ لـــأفـــضـ
البرنامج. ويأتي برنامج رايات بالتوافق مع 
المقاعد  زيــادة  إلى  الرامية  المؤسسة  رؤية 
البحريني  للشباب  الــمــطــروحــة  الــدراســيــة 
الـــطـــمـــوح ومــنــحــهــم الـــمـــزيـــد مـــن الــفــرص 
واٍع  جيل  وخلق  العالي  تعليمهم  لمواصلة 
ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات لــإســهــام الــفــاعــل في 

المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.
عشرة  الثانية  الدفعة  اختيار  تــم  وقــد 
أفضل  واخــتــيــار  التقديم  طلبات  فــرز  بعد 
التحصيل  بناًء على  للبرنامج  المتقدمين 
الشخصية  والمقابلة  واالنشطة  األكاديمي 
والمشاركة في األعمال التطوعية، واجتياز 
مراحل التقديم. كما تم تقديم منحة سمو 
للطب  آل خليفة  بنت حمد  مــوزة  الشيخة 
للجراحين  الملكية  الكلية  مــع  بــالــتــعــاون 

الطبية،  الــبــحــريــن  - جــامــعــة  إيــرلــنــدا  فــي 
ــب الــســمــو  ــاحــ بــــاإلضــــافــــة الــــــى مـــنـــحـــة صــ
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

للجامعات الخاصة.
ويقدم البرنامج عدة مزايا للطلبة، من 
الجامعية،  الــرســوم  جميع  تغطية  ضمنها 
الحوافز  واعــتــمــاد  الــكــتــب،  رســـوم  فيها  بما 
بــنــاًء  الــتــي يــتــم منحها  الــشــهــريــة  الــمــالــيــة 
عــلــى الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، بـــاإلضـــافـــة الــى 
وخلق  تطويرية  ودورات  عمل  ورش  توفير 
الــقــطــاعــيــن الحكومي  فــي  تــدريــبــيــة  فـــرص 
والخاص. كما يقدم البرنامج بطاقة رايات 
عــالوة على  المزايا،  العديد من  توفر  التي 
الــمــســاهــمــة فــي خــدمــة الــمــجــتــمــع وتــعــزيــز 
دوريــة  اجتماعات  وعقد  التطوعي،  العمل 

تعليمية وترفيهية.
مجلس  رئيس  قالت  المناسبة،  وبهذه 
أمـــنـــاء مــؤســســة الـــمـــبـــرة الــخــلــيــفــيــة سمو 
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة: »نرحب 
بطلبتنا المستجدين في برنامج رايات إلى 
دائًما  ونتطلع  الخليفية،  المبرة  مؤسسة 
إلى احتضان مجموعة متميزة من الطلبة 
البحريني.  للشباب  المتنوعة  برامجنا  في 
أكبر  تحقيق  على  الطلبة  أبناءنا  ونشجع 
قــــدر مـــن االســـتـــفـــادة مـــن الـــلـــقـــاءات وورش 
تكون  مــا  دائــًمــا  ألنها  ننظمها  التي  العمل 
الــمــزيــد  لتحقيق  بــاحــتــيــاجــاتــهــم  مــرتــبــطــة 
مــن الــنــمــو والــتــطــور وبــنــاء الــمــهــارات التي 
ســتــســاعــدهــم فــي حــيــاتــهــم الــجــامــعــيــة اآلن 

وبعد االلتحاق بسوق العمل«.

للمنح  رايــــــات  بـــرنـــامـــج  أن  إلــــى  يـــشـــار 
من  الطلبة  تمكين  إلـــى  يــهــدف  الــدراســيــة 
طموحاتهم،  إلى  والوصول  التميز  تحقيق 
والــمــهــارات  بالمعرفة  تــزويــدهــم  عــن  فــضــاًل 
ــات إلـــى  ــ ــ وأخــــالقــــيــــات الـــعـــمـــل. ويـــســـعـــى رايـ
منحهم  عبر  التفوق  على  طلبته  تشجيع 
الــمــالــيــة، ويــهــدف بشكل أســاســي  الــحــوافــز 
إلــــى تــرســيــخ مــفــاهــيــم الــمــواطــنــة والــــوالء 

والمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن.
قد  رايـــات  برنامج  أن  بالذكر  والجدير 
عـــام 2011،  مــنــذ  دراســـيـــة  مــنــحــة  قـــدم 367 
حيث يبلغ عدد الطالب المندرجين حاليًا 
في البرنامج 111 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ 
تخصصا   48 المتوافرة  التخصصات  عــدد 

الــدوســري جامعيا، باإلضافة إلى 183 خريجًا. سنان  ربيعة  خالد  العميد  تــرأس 
االجــتــمــاع  الشمالية  المحافظة  مــحــافــظ  نــائــب 
بالمحافظة،  للمسؤولين  الــتــشــاوري  األســبــوعــي 
الــمــرئــي؛ حيث  الـــذي عــقــد عــبــر تقنية االتــصــال 
الشراكة  ركز خالل االجتماع على ضــرورة تفعيل 
ــج الــتــي  ــرامــ ــبــ ــي الـــفـــعـــالـــيـــات والــ الــمــجــتــمــعــيــة فــ
ســتــقــيــمــهــا الــمــحــافــظــة خــــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، 
وشــــدد عــلــى ضــــرورة الــبــدء فــي وضـــع الــتــصــورات 
لــالســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة الــمــقــبــلــة الــتــي تشمل 
الــعــيــد الــوطــنــي الــمــجــيــد وعـــيـــد جـــلـــوس جــاللــة 
الملك المعظم ويوم المرأة البحرينية واالحتفال 
بيوم شرطة البحرين. كما تطرق خالل االجتماع 
إلى أهمية البدء في االستعدادات لختام مسابقة 
الــرابــح األكــبــر فــي نسختها الــســادســة، وفـــي هــذا 
الصدد بين محمد العصفور أخصائي أول برامج 
انطبقت  قـــد  الــمــســابــقــة  مــعــايــيــر  أن  اجــتــمــاعــيــة 
عــلــى 28 مــشــاركــا مــن الــجــنــســيــن، وجــــار الــتــعــاون 
مع جمعية أصدقاء الصحة للعمل على تخفيف 

الــهــدف  يــحــقــق  بــمــا  الطبيعية  الــمــعــدالت  إلـــى  األوزان 
ــاد العميد  مــن إقــامــة وتــنــظــيــم الــمــســابــقــة.  بــعــدهــا أشــ
برنامج  لدعم  المحافظة  فريق  يبذلها  التي  بالجهود 
عالي  مــركــزي  فــي  تطبيقه  سيتم  الـــذي  طبيبك  اخــتــر 

الصحي وجابر الصباح الصحي.

رئيس  حسين  سامية  كشفت 
سمو  بــجــائــزة  واإلعــــالم  التسويق 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الــنــســخــة  أن  الـــتـــطـــوعـــي  لــلــعــمــل 
الحالية من الجائزة تقام برعاية 
وشـــركـــة  ــن،  ــريـ ــحـ ــبـ الـ  stc شـــركـــة 
البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
ــبـــك(، مـــؤكـــدة هــمــيــة الــــدور  ــيـ )جـ
ــات  ــسـ ــؤسـ الــــــــذي تـــضـــطـــلـــع بـــــه مـ
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــشــــركــــات 
المختلفة في دعم مسيرة العمل 
البحرين،  مملكة  فــي  الــتــطــوعــي 
والبنوك  الشركات  أن  إلى  مشيرة 
البحرينية كانت ومازالت صاحبة 
الــــدور الـــرائـــد فــي تــعــزيــز مفهوم 
الــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة تــجــاه 
مـــنـــظـــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
الفرص  كل  تدعم  كما  بالمملكة، 
التي تسهم في إبراز مكانة مملكة 

البحرين عربيًا وعالميًا.
ــة حـــســـيـــن إن  ــيـ ــامـ وقــــالــــت سـ
شركة  مــع  المجتمعية  الــشــراكــة 
الخليج  وشـــركـــة  الــبــحــريــن،   stc
لــــصــــنــــاعــــة الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
ــبــــك(، تـــؤكـــد الـــــــدور الــمــهــم  ــيــ )جــ

الذي تلعبه الشركات والمؤسسات 
األهلي  العمل  دعــم  فــي  الوطنية 
ــن، الـــــذي  ــريــ ــحــ ــبــ فـــــي مـــمـــلـــكـــة الــ
شــهــد تــطــورًا كــبــيــرًا فــي الــســنــوات 
الجائزة  أن  إلــى  الفتًة  الماضية، 
بــــاتــــت الـــــيـــــوم واحــــــــــدة مـــــن أهــــم 
الــجــوائــز الــتــطــوعــيــة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، وقـــد أســهــمــت فـــي إبـــراز 
ــة لــمــمــلــكــة  ــوقــ ــرمــ ــمــ الــــمــــكــــانــــة الــ
الــبــحــريــن وتــطــويــر عــالقــتــهــا مع 

الشخصيات المؤثرة في مختلف 
والتطوعية  االعالمية  المجاالت 
العربي،  المستوى  على  واألهلية 
بــاإلضــافــة الـــى الــتــعــريــف بــريــادة 
ورقي النظام المدني الذي تتمتع 

به مملكتنا الغالية.
تــوافــقــا  هـــنـــاك  أن  ــت  ــافــ وأضــ
الطيبة  الكلمة  جمعية  بين  تاما 
على  للجائزة  الداعمين  والــرعــاة 
ــع والـــبـــرامـــج  ــاريـ ــشـ ــمـ مـــســـانـــدة الـ
الرائدة التي تضطلع بها منظمات 
المجتمع المدني، وتوفير المناخ 
اإلبــداع  من  لمزيد  لها  اإليجابي 
واالبــتــكــار واالســتــفــادة مــن أفضل 
الممارسات والتجارب في المجال 

التطوعي والتنموي. 
معربًة  تصريحها  واختتمت 
عن بالغ شكرها وتقديرها للرعاة 
الداعمين للجائزة الذين جسدوا 
المشترك  الوطني  العمل  مفهوم 
التنمية  بـــرامـــج  دعـــم  خـــالل  مـــن 
ــة الــمــبــادرات  ــايـ الــمــجــتــمــعــيــة ورعـ
في  الرائدة  والتنموية  التطوعية 

مملكة البحرين.
أن جــائــزة  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 

ســمــو الــشــيــخ عيسى بــن عــلــي آل 
خــلــيــفــة لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي يــتــم 
مــنــحــهــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر مــن 
احتفاالت  مع  بالتزامن  عــام،  كل 

الــــيــــوم الـــعـــربـــي لـــلـــتـــطـــوع الــــذي 
يصادف 15 من سبتمبر، وتنظمها 
بالتعاون  الطيبة  الكلمة  جمعية 

مع االتحاد العربي للتطوع.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــشـــــيـــــخ 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن مــحــمــد 
رئيس  آل خليفة  راشـــد  بــن 
للشؤون  األعــلــى  المجلس 
ــي مــكــتــبــه  ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
محمد  الــمــســتــشــار  أمـــــس، 
عــبــدالــســالم األمـــيـــن الــعــام 
لمجلس حكماء المسلمين 
العليا  الــلــجــنــة  ــام  عــ أمــيــن 

لأخوة اإلنسانية.
ورحــــــــب بـــالـــمـــســـتـــشـــار، 
ــه تــحــيــات  ــيــ ــل إلــ ــقـ الـــــــذي نـ
ــر  ــ ــبـ ــ ــلــــة اإلمـــــــــــــام األكـ فــــضــــيــ
ــور أحــــمــــد الـــطـــيـــب  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
شيخ األزهر الشريف رئيس 
مجلس حكماء المسلمين، 
حــيــث ثــمــن الــــــدور الــكــبــيــر 
لــفــضــيــلــة شــيــخ األزهـــــر في 
دعم قيم التسامح والحوار 
بــيــن األديــــان ونــشــر الــســالم 
وتعزيز  العالم  شعوب  بين 
الــــــتــــــضــــــامــــــن اإلســـــــالمـــــــي 
لــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــة مــــخــــتــــلــــف 

التحديات.
وبـــــــحـــــــث الـــــجـــــانـــــبـــــان 
الــــعــــالقــــات الـــطـــيـــبـــة الـــتـــي 

للشؤون  األعلى  المجلس  تجمع 
البحرين  مملكة  فــي  اإلســالمــيــة 
بـــمـــجـــلـــس حـــكـــمـــاء الــمــســلــمــيــن 
بالجهود  مشيًدا  تعزيزها،  وسبل 
بــهــا مــجــلــس حكماء  الــتــي يــقــوم 
ــز الــــســــالم  ــزيــ ــعــ ــتــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن لــ
واألخوة اإلنسانية، كما استعرضا 
ذات  الــــمــــوضــــوعــــات  مـــــن  عــــــــــدًدا 
له  االهــتــمــام الــمــشــتــرك، كــمــا حمَّ
وأطيب  تحياته  خــالــص  الرئيس 
األكــبــر  اإلمــــام  لفضيلة  تــمــنــيــاتــه 

رئيس المجلس.
المستشار  أعــرب  جانبه،  من 
ــن شــكــره  ــدالـــســـالم عــ ــبـ مــحــمــد عـ

ــره لــلــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن  ــديـ ــقـ وتـ
آل خليفة  ــد  راشــ بـــن  مــحــمــد  بـــن 
عــلــى الـــلـــقـــاء، وتـــقـــديـــره الــعــمــيــق 
ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ ــهـــود مـــمـــلـــكـــة الـ ــجـ لـ
والعمل  والسالم  التعايش  تعزيز 
المجلس  به  يقوم  الذي  المتميز 
ــة  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــلــ ــ األعــ
بـــرئـــاســـتـــه فــــي تــنــمــيــة الـــعـــالقـــات 
الوثيقة والشراكات بين المجلس 
ــة  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــلــ ــ األعــ
ــكـــمـــاء الــمــســلــمــيــن،  ــلـــس حـ ومـــجـ
والـــعـــمـــل مـــًعـــا لــنــشــر الــوســطــيــة 

واالعتدال والسالم حول العالم.

أعــلــنــت مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
تمديد التسجيل ببرنامج »اختر طبيبك« بمركز 
الشيخ جابر الصباح ومركز عالي الصحي حتى 
يوم غد األربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

ودعــــت مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــيــة 
المشار  الصحية  للمراكز  التابعين  المواطنين 
إلــيــهــا الخــتــيــار طــبــيــب الــعــائــلــة عــبــر الــمــوقــع 
وذلــك   ،www.phc.gov.bh اإللــكــتــرونــي 
المفضل  الطبيب  ِقــبــل  مــن  خدمتهم  لضمان 
ــه بــعــد انـــتـــهـــاء الــمــدة  ــى أنــ لـــديـــهـــم، مـــنـــّوهـــة إلــ
المحددة للتسجيل سيتم توزيع من لم يقوموا 

بالتسجيل بحسب الشواغر المتبقية.
وأضافت مراكز الرعاية الصحية األولية أّن 
برنامج »اختر طبيبك« يأتي استمرارًا لتطوير 
ِوفــقــًا  الــبــحــريــن  بمملكة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 

لمفهوم طّب العائلة، ويندرج ضمن الخطة الوطنية 
الــهــيــكــل  تـــطـــويـــر  ــهـــدف  بـ  ،)2025–2016( لــلــصــحــة 
الــمــؤســســي الــصــحــي لــيــمــتــاز بــالــتــنــافــســيــة والـــجـــودة 

العالية.
وتابعت أّن »اختر طبيبك« يأتي كجزء من مشروع 
الذاتي وبما يدعم أهداف برنامــج الضمــان  التسيير 
توفير  إلى  يسعى  الــذي  )صحتـي(  الوطنـي  الصحــي 
يتماشى مع  مــا  وهـــو  ــرة،  ــ واألسـ الطبيب  بــيــن  عــالقــة 
الخدمات  جودة  لتحسين  للعالج  العالمية  المعايير 
وذلك  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  نهج  ِوْفــق  المقدمة 
مــن خــالل أهــدافــه الــمــوضــوعــة وتــحــديــدا زيـــادة رضا 
ــن الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة وضـــمـــان  الــمــســتــفــيــديــن مــ
اســتــمــراريــتــهــا وتــعــزيــز الــخــدمــات الــوقــائــيــة والكشف 
إتاحة خدمة  إلى جانب ميزة  األمــراض،  المبكر عن 

التطبيب عن ُبعد.

ال���م���ل���ك وول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال�������وزراء 

ي��ع��زي��ان ف���ي ���س��ح��اي��ا ف��ي�����س��ان��ات ب��اك�����س��ت��ان
بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
برقية  المعظم  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
تــعــزيــة ومــــواســــاة إلــــى فــخــامــة الـــرئـــيـــس الــدكــتــور 
اإلسالمية،  باكستان  رئيس جمهورية  علوي  عارف 
التي اجتاحت عددا  وذلك في ضحايا الفيضانات 
اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  فــي  المناطق  مــن 
والــتــي أســفــرت عــن ســقــوط الــعــديــد مــن الضحايا 

والمصابين وما خلفته من أضرار.
وقد أعرب جاللته في البرقية عن خالص تعازيه 
الباكستاني  الــرئــيــس  لــفــخــامــة  مــواســاتــه  وصــــادق 
وألهالي وذوي الضحايا ولشعب جمهورية باكستان 
اإلسالمية، راجيًا جاللته المولى القدير أن يتغمد 
أهلهم  ويلهم  ومغفرته،  رحمته  بواسع  المتوفين 
ــزاء، وأن يمن  ــعـ وذويـــهـــم جــمــيــل الــصــبــر وحــســن الـ
اهلل  وأن يحفظ  العاجل،  بالشفاء  المصابين  على 
جمهورية باكستان اإلسالمية وشعبها الشقيق من 

كل سوء ومكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 

برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور 
اإلسالمية،  باكستان  رئيس جمهورية  علوي  عارف 
التي اجتاحت عددا  وذلك في ضحايا الفيضانات 
مــن الــمــنــاطــق فــي جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 
والمصابين،  الضحايا  سقوط  عــن  أســفــرت  والــتــي 

والعديد من األضرار.
وأعـــــرب ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة عـــن بــالــغ تــعــازيــه 
الباكستاني  الــرئــيــس  لفخامة  مــواســاتــه  وخــالــص 
جــمــهــوريــة  ــعـــب  ولـــشـ ــا  ــايـ الـــضـــحـ وذوي  وألهـــــالـــــي 
باكستان اإلسالمية، سائاًل اهلل عّز وجل أن يتغمد 
أهلهم  ويلهم  ومغفرته،  رحمته  بواسع  المتوفين 
وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على 
المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية 
سوء  كل  من  الشقيق  وشعبها  اإلسالمية  باكستان 

ومكروه.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة 
وزراء  السيد محمد شهباز شريف رئيس  إلى دولة 

} رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك المعظم.جمهورية باكستان اإلسالمية. 

موؤ�س�س�سة المبرة الخليفية ترحب بالطلبة الم�ستجدين في برنامج رايات..

زي�������ادة ال���م���ق���اع���د ال���درا����ش���ي���ة ال���م���ط���روح���ة ل��ل�����ش��ب��اب ال��ب��ح��ري��ن��ي

جائزة عي�سى بن علي للعمل التطوعي اأ�سهمت في اإبراز مكانة المملكة

} سامية حسين.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الصناعة 
لمكافحة  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  تــوصــيــة  الــعــربــيــة 
لدول  الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات 
مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة 
منتج  مــن  المجلس  دول  واردات  على  اإلغـــراق 
بــطــاريــات الــمــحــركــات ذات الــمــكــابــس، ســعــة 32 
من  الــمــصــدرة  أو  منشأ  ذات  أمــبــيــر   225 حــتــى 

جمهورية تركيا وجمهورية الهند.

لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  عام  مدير  وأفــاد 
الــمــمــارســات الـــضـــارة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة األســتــاذ 
فيصل بن عبداهلل المهيدب بأن قرار اللجنة الوزارية 
باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناًء على تقارير 
الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمــانــة  مكتب 
مجلس  لــدول  العامة  باألمانة  الدولية  التجارة  فــي 
التحقيق  مراحل  دراسة جميع جوانب  بعد  التعاون، 
األطــراف  تعليقات  بجميع  األخــذ  تــم  إذ  المختلفة، 

ذوي العالقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.

رئي�س المجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية ي�سيد بجهود

مجل�س حكماء الم�سلمين لتعزيز ال�سالم والأخوة الإن�سانية

ف���ر����س ر����س���وم ل��م��ك��اف��ح��ة الإغ��������راق ع��ل��ى ال�������واردات 

وال��ه��ن��د ت��رك��ي��ا  م��ن  ال��م��ح��رك��ات  ب��ط��اري��ات  م��ن  الخليجية 

في إطار زيارة حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
الصديقة،  الفرنسية  للجمهورية 
عــقــد الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد الـــزيـــانـــي وزيـ ــ راشـ
ــاريـــس أمــــس اجــتــمــاًعــا مع  ــي بـ فـ
الـــســـيـــدة كـــاثـــريـــن كـــولـــونـــا وزيــــرة 
أوروبــــــا والــــشــــؤون الــخــارجــيــة في 

الجمهورية الفرنسية.
وخـــالل االجــتــمــاع، هــنــأ وزيــر 
كاثرين كولونا  السيدة  الخارجية 
متمنيا  منصبها،  مــهــام  بتوليها 
ــاح، مــنــوًهــا  ــنـــجـ لــهــا الــتــوفــيــق والـ
بــأهــمــيــة الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بها 
المعظم  الملك  الجاللة  صاحب 
لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة ولــقــائــه 
فخامة الرئيس الفرنسي إمانويل 
الصداقة  لتعزيز عالقات  ماكرون 

والــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــن 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، واالرتـــقـــاء 
بــمــســتــوى الــتــعــاون الــثــنــائــي إلــى 
مــســتــويــات أشــمــل لــمــا مـــن شــأنــه 

خدمة المصالح المشتركة.
السيدة  أشـــادت  جانبها،  مــن 

ــا بــــزيــــارة جــاللــة  ــونـ ــولـ ــاثـــريـــن كـ كـ
ــلـــك الـــمـــعـــظـــم لــلــجــمــهــوريــة  ــمـ الـ
الــفــرنــســيــة والــتــي تــأتــي فــي إطــار 
ــتـــح آفــــاق  ــلـــديـــن فــــي فـ ــبـ ــبــــة الـ رغــ
أوســــع لــلــتــعــاون بــيــنــهــمــا، مــنــوهــة 
والمتنامي  المتطور  بالمستوى 

حرص  مــؤكــدة  الثنائي،  للتعاون 
التعاون  آفــاق  توسيع  على  فرنسا 
المجاالت  كافة  في  المملكة  مع 
بــمــا  الـــمـــشـــتـــرك  ــام  ــمــ ــتــ االهــ ذات 
ــادلـــة،  ــبـ ــتـ ــمـ ــدم الـــمـــصـــالـــح الـ ــخــ يــ
وأهـــمـــيـــة عــقــد اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 

ــة الــبــحــريــنــيــة الــفــرنــســيــة  ــوزاريــ الــ
هذا  خــالل  باريس  في  المشتركة 

العام.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــرى خـــــــــالل االجـ
البلدين  التعاون بين  بحث مسار 
ــزه  ــزيــ ــعــ الــــصــــديــــقــــيــــن وســــــبــــــل تــ
المجاالت  كافة  فــي  بــه  واالرتــقــاء 
الملك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا 
ــيــــس  ــرئــ ــم وفـــــخـــــامـــــة الــ ــظــ ــعــ ــمــ الــ
الــفــرنــســي، ومــتــابــعــة الــعــمــل على 
تنفيذ اتفاقات ومذكرات التفاهم 
وتنمية  الــبــلــديــن،  بــيــن  الــمــوقــعــة 
في  المشترك  والتنسيق  التعاون 
والدبلوماسي،  السياسي  المجال 
ــة إلـــــى بـــحـــث تـــطـــورات  ــافــ بــــاإلضــ
في  واألمنية  السياسية  األوضـــاع 
الــمــنــطــقــة، وعـــــدد مـــن الــقــضــايــا 
مــحــل االهــتــمــام الــمــشــتــرك على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وزيرة اأوروبا وال�سوؤون الخارجية الفرن�سية

} وزير الخارجية خالل االجتماع المشترك.

تمديد الت�سجيل ببرنامج »اختر طبيبك« بمركز ال�سيخ

الأربعاء غد  حتى  ال�سحي  عالي  ومركز  ال�سباح  جابر 
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} جانب من اللقاء المشترك.

} العميد خالد ربيعة سنان.

ــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  أيـ
السجن  عقوبة  الجنائية  العليا 
ــه  ــتــ ــعـــد إدانــ الـــمـــؤبـــد آلســــيــــوي بـ
بجلب 2 كيلو من مادة الهيروين 
بقصد االتجار بها وترويجها كما 
دينار  ألــف   50 المحكمة  غرمته 
البالد  عن  نهائيا  بإبعاده  وأمــرت 
ومــصــادرة  الــعــقــوبــة  تنفيذ  عــقــب 
المضبوطات، فيما كانت محكمة 
أول درجة عاقبت آخر بالحبس 3 
أشهر لحيازة مادة إباحية فقط، 
بعد أن برأته المحكمة من تهمة 

بيع وتعاطي المواد المخدرة.
ــة  ــعـ ــواقـ وتــــعــــود تـــفـــاصـــيـــل الـ
الــمــواد  مكافحة  إدارة  تلقي  إلــى 
بقيام  تفيد  معلومات  الــمــخــدرة 
المخدرة  المواد  بتهريب  المتهم 
دلت  حيث  البحرين،  داخـــل  إلــى 
أنــــه سيحضر  عــلــى  الــمــعــلــومــات 
دولته  مــن  البحرين  مملكة  الــى 
المخدرة  المواد  ومعه  اآلسيوية 
ــادر الـــســـريـــة  ــمــــصــ وقـــــد اكـــــــدت الــ
بيانات  ورصــدت  المعلومات  تلك 
ــى  ــه إلـ ــ ــولـ ــ ــــد وصـ ــوعـ ــ الـــمـــتـــهـــم ومـ

مملكة البحرين.
وفــــي الـــيـــوم الــمــحــدد وحـــال 
مطار  عــبــر  االول  الــمــتــهــم  قــــدوم 
البحرين الدولي تم تفتيشه من 
الــجــمــارك وتحويل  قــبــل ضــابــط 
ــى الـــمـــســـار األحـــمـــر  ــ حــقــيــبــتــه إلـ
ــر فــــي حــقــيــبــتــه عــلــى  ــثـ ــيـــث عـ حـ
لفافتين من قصدير تحتوي على 
مادة الكريستال وبها مادة الشبو 
والثانية  جــــرام،  كيلو   1.15 تـــزن 
تزن  الهيروين  تحتوي على ماده 

حوالي 2 كيلو جرام.
وقال المتهم خالل التحقيق 
ســيــســتــقــبــلــه  ثـــانـــيـــا  شـــخـــصـــا  إن 
ــام  ــه قـ ــيـ ــلـ يــــعــــرفــــه، وعـ ــه ال  ــنـ ــكـ ولـ
ــبــــر االتــــصــــال  ــال بـــــه عــ ــ ــــصـ ــاالتـ ــ بـ
المرئي فتم القبض على المتهم 
الـــثـــانـــي، وبـــاســـتـــكـــمـــال تــحــريــات 
المتهم  دور  أن  اتــضــح  الــشــرطــة 
االول في تهريب المواد المخدرة 
بــطــريــقــة فــنــيــة واحـــتـــرافـــيـــة الــى 
االتــجــار  بــقــصــد  المملكة  داخــــل 
مــبــالــغ مالية،  مــقــابــل  والــتــرويــج 
حيث أنكر المتهم الثاني عالقته 

بالمادة المخدرة.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ وأشـــــــــــــــارت الــ
الثانية  الــمــتــهــم  بــــراءة  حــيــثــيــات 
المخدر  الهيروين  بيع  تهمة  من 
وتعاطيها إلى ان األحكام يجب أن 
تبنى على األدلة التي يقتنع بها 
المتهم  إلدانـــة  المحكمة  قاضي 
يحصل  أن  ويـــجـــب  ــه،  ــبـــراءتـ لـ أو 
على هذه العقيدة بما يجري من 
فيه  يــشــاركــه  وال  بنفسه  تحقيق 

الــقــانــون أن  غــيــره، وال يصح فــي 
بصحة  العقيدة  تلكم  في  يدخل 
عليها  قضاؤه  أقــام  التي  الواقعة 

أو بعدم صحتها حكما ِلسواه.
وأفــــــــــــــــادت الــــمــــحــــكــــمــــة فـــي 
ــبــــراءة أنــهــا بعد  أســـبـــاب حــكــم الــ
الـــدعـــوى وأحـــاطـــت  أن مــحــصــت 
ــة الــثــبــوت الــتــي  ــأدلـ بــظــروفــهــا وبـ
قام الدليل عليها بشأن ما نسب 
ــة  ــى الــمــتــهــم ووازنــــــت بــيــن أدلـ إلــ
وتشككت  الريبة  داخلتها  النفي، 
أن  ورأت  اإلثبات ضده  في صحة 
عن  قـــاصـــر  األوراق  فـــي  الــدلــيــل 
األمر  إلدانــتــه،  الكفاية  بلوغ حد 
المحكمة  معه  تطمئن  ال  الــذي 
المتهم  إلى  ارتكاب ما نسب  إلى 
وتــعــتــد بـــإنـــكـــاره ومــــا تــمــســك به 
ثــم يتعين عليها  دفـــاع ومــن  مــن 
عمال بنص المادة 255 من قانون 
اإلجــــــــراءات الــجــنــائــيــة الــقــضــاء 
بـــبـــراءة الــمــتــهــم مــمــا أســنــد إليه 
األسباب قضت  فلهذه  اتهام،  من 

ببراءة المتهم.
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محميد احملميد

أول السطر:
التوجيهات الملكية السامية، وأمر صاحب 
ولي  سمو  الملك  جاللة  نائب  الملكي  السمو 
العهد رئيس مجلس الوزراء، في صرف قسيمة 
للمساهمة  الحكومية،  المدارس  لطلبة  مالية 
ومستلزماتها  الــمــدرســيــة  الحقيبة  توفير  فــي 
تعريفي،  ويــوم  تعليمي  ملف  ضمن  األساسية، 
ــادرة كــريــمــة ومـــشـــكـــورة، لــتــعــزيــز الــعــمــلــيــة  ــبــ مــ
األمــــور،  أولـــيـــاء  لــظــروف  ــاة  ومـــراعـ التعليمية، 
وتستحق كل الثناء والعرفان، وعظيم التقدير 
واالمـــتـــنـــان، لــلــقــيــادة الــحــكــيــمــة حــفــظــهــا اهلل 

ورعاها.
للعلم فقط:

والــريــاضــي المخضرم  رحــم اهلل اإلعــالمــي 
األستاذ ماجد سلطان، فقد رحل بعد أن أمتعنا 
بــفــنــه وقــلــمــه ومـــواقـــفـــه الــوطــنــيــة والــريــاضــيــة 
المشرفة.. رحم اهلل صاحب كلمة الحق والقلم 
الشجاع.. في كل مرة كان عضوا فاعال في لجنة 
التاريخية  الكتب  لتأليف  أو  رياضي،  العتزال 
عن الرياضة البحرينية.. فمن يا ترى سيكتب 
التعازي  خالص  ســلــطــان..؟؟  ماجد  عــن  كتابا 
والـــمـــواســـاة ألشــقــائــه الـــكـــرام مــحــمــد وحــمــود 
اإلعالمية  واألســرة  الكريمة،  وعائلته  سلطان، 

الرياضية.
للعلم كذلك:

الــبــحــريــن لتنمية  فــعــلــت »جــمــعــيــة  حــســنــا 
بالمشاركة  والمتوسطة«  الصغيرة  المؤسسات 
التأهيل  بــرامــج  ضــمــن  الــوطــنــيــة  المجتمعية 
ــب لـــلـــمـــحـــكـــوم عـــلـــيـــهـــم بـــالـــعـــقـــوبـــات  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
البديلة.. والتي تأتي بعد إعالن غرفة التجارة 
الـــبـــرنـــامـــج.. مثل  ذات  فـــي  لــلــمــشــاركــة  كـــذلـــك 
التي  المجتمعية  الــحــضــاريــة  الــمــبــادرات  هــذه 
تصب فــي نــجــاح تــوجــهــات وبــرامــج الــدولــة هي 
الدعم  مــن  المزيد  تستحق  والــتــي  المطلوبة، 

واإلبراز اإلعالمي.
قروض املتقاعدين من القطاع اخلاص:

مــتــقــاعــد بــحــريــنــي مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
أن  ))أود  فــيــهــا:  يـــقـــول  غــاضــبــة  بــرســالــة  بــعــث 
ــنــــدوق الــتــقــاعــد  ــى أن صــ ــ ــفـــت انــتــبــاهــكــم إلـ ألـ
مع  التعامل  فــي  للغاية  غريبة  سياسة  لديهم 
الخاص..  قطاع  من  المتقاعدين  المواطنين 
الحكومة  المتقاعدون من  المثال،  على سبيل 
ولكن  عامين،  كل  قرضهم  لتجديد  الحق  لهم 
يتعين  فهو  الخاص  القطاع  في  يعمل  كان  إذا 
عليه تسوية المبلغ بالكامل أواًل، بغض النظر 
عــن فــتــرة ســـداد قــرضــه 5، 10 أو 20 عــامــا، ثم 
قرضا  يطلب  لــكــي  ذلـــك،  بــعــد  سنتين  ينتظر 

جديدا((..!!
أي  عــنــدمــا يطبقون  الــمــواطــن:  ويــتــســاءل 
السياسة  نفس  يطبقون  فإنهم  جــديــد،  قــانــون 

الخاص،  والقطاع  الــعــام  القطاع  مــن  كــل  على 
لهم  فإن  بالقرض،  األمر  يتعلق  عندما  فلماذا 

طريقة مختلفة..؟؟
ويضيف المواطن، لقد طرحت هذا السؤال 
البريد  عبر  الــرد  وكــان  التقاعد،  صندوق  على 
اإللــكــتــرونــي: ))أن الـــمـــادة الــثــانــيــة مــن الــقــرار 
بــشــأن شــروط  لــســنــة 2002  تــأمــيــنــات   )1( ــم  رقـ
وأوضاع وحاالت االستبدال والمبالغ المطلوب 
تنص  بــاالســتــبــدال  العمل  إيــقــاف  مقابل  ردهـــا 
على: »مــع مــراعــاة أحــكــام هــذا الــقــرار يستبدل 
المعاش في حدود 25% من قيمته، وبحد أقصى 
قــــدره عــشــرون ألـــف ديـــنـــار، وذلــــك قــبــل إضــافــة 
المنح المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس 
بنظام   1979 لسنة   )12( رقــم  بالنيابة  الـــوزراء 
المعاش  لصاحب  يــجــوز  وال  العائلية،  المنح 
االستبدال مرة ثانية إال بعد فوات مدة سنتين 
عــلــى األقـــل عــلــى تــاريــخ ســـداد آخـــر قــســط من 
االستبدال األخير، كما ال يجوز استبدال كسر 
الدينار((.. ويؤكد المواطن أن الرد غير مفهوم 
للتأمين  العامة  الهيئة  إلــى  ومنا  مقنع..  وال 
االجتماعي، مع جزيل الشكر وعظيم االمتنان.

مالحظة واجبة:
صحيح أن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
بــــدأت فـــي الــتــقــلــص، مـــع الـــعـــودة إلــــى الــحــيــاة 
حــضــوريــا،  الـــدراســـة  وعــــودة  عــمــومــا،  الطبيعية 
ــكـــون هــنــاك  ــكـــن مــــن األهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان أن يـ ولـ
وآلية واضحة في حال حدوث إصابة  استعداد 
ــة.. فــهــل من  ــدرســ لـــفـــيـــروس كــــورونــــا فـــي أي مــ

استعداد وجاهزية ألي طارئ..؟؟ 
**مالحظة أخرى:

نقل  وباصات  حافالت  وأصحاب  مؤسسات 
ــــول األجـــانـــب وغــيــر  الــطــلــبــة يــشــتــكــون مـــن دخـ
في  الــعــادلــة  غــيــر  لمنافستهم  لــهــم  الــمــرخــص 
قيام  كذلك  نشهد  أن  المتوقع  ومن  التوصيل، 
بعض البحرينيين والبحرينيات غير المرخص 
يستوجب  الــذي  األمــر  التوصيل،  بخدمة  لهم 
المشكلة، مع معالجة  وقــوع  قبل  األمــر  دراســة 
البحرينيين  عند  وإنــســانــيــا  قانونيا  المسألة 
دون  بالتوصيل  يقومون  الــذيــن  والبحرينيات 

ترخيص.    
آخر السطر:

قـــــرارات اإلتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم، 
الصادرة مؤخرا بشأن تخصيص أماكن جلوس 
الفرق والجماهير في المدرجات، بطريقة غير 
المعتاد عليها، والتي وصفت من البعض بأنها 
لــذكــرهــا«..!! بحاجة إلعــادة  داعـــي  ــرارات »ال  قــ
فلم  لذلك..  والمبررات  األسباب  وبيان  النظر، 
ــأن تصدر  يــعــد الــزمــن والـــوضـــع الــيــوم يــقــبــل بـ
قرارات عاجلة للتنفيذ أو الغرامات والعقوبات، 
دون بيان وتوضيح.. وحتى تكون القرارات أكثر 

فاعلية وشراكة وتفهم من الجميع.

malmahmeed7@gmail.com

قرو�ض المتقاعدين

 من القطاع الخا�ض

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

أكد السيد أسامة بن أحمد 
التنمية  ــر  وزيــ الــعــصــفــور  خــلــف 
ــيـــة، حـــــرص الـــــــوزارة  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــمــكــيــن األســــر 
الــبــحــريــنــيــة الــمــنــتــجــة، وذلــــك 
عبر توفير مختلف أوجه الدعم 
المالئم لهذه األسر، مشيرًا إلى 
المنتجة،  لألسر  مركز سترة  أن 
ومــجــمــع الــعــاصــمــة لــمــنــتــجــات 
إحدى صور  البحرينية،  األيــدي 
الدعم الذي توفره وزارة التنمية 
االجــتــمــاعــيــة لـــألســـر الــمــنــتــجــة 
ــل بــــجــــد واخـــــــالص  ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
لــوضــع بــصــمــتــهــا الــتــنــمــويــة في 

المجتمع.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل زيــــارتــــه 
الــتــفــقــديــة لــمــركــز ســتــرة لألسر 
الــمــنــتــجــة، ومــجــمــع الــعــاصــمــة 
البحرينية،  ــدي  األيــ لمنتجات 
ــة عــــــدد مــــن مـــســـؤولـــي  ــقـ ــرافـ ــمـ بـ
ــلـــع عـــلـــى مــا  الــــــــــوزارة، حـــيـــث اطـ
تقدمه هذه األســر من منتجات 
ذاته  الوقت  منافسة، مشيدًا في 
البحرينية  األســــر  حققته  بــمــا 
المنتجة من رصيد وطني زاخر 
المجتمع  لتنمية  بـــاإلنـــجـــازات 
واإلسهام في االقتصاد الوطني، 
الــمــنــتــجــة  األســــــر  وأن  الســـيـــمـــا 
لــديــهــا حـــس االبــتــكــار واالبـــــداع 
المميزة  المنتجات  صناعة  في 
والفريدة من نوعها، والممزوجة 

ساهم  مما  البحرينية،  بالهوية 
في توفير حزمة من التسهيالت 
ــة الــــجــــاذبــــة لـــألســـر  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــمــنــتــجــة، لـــتـــشـــارك بــأفــكــارهــا 
جهة،  مــن  المميزة  ومشاريعها 
المحلية  األســـواق  في  وتسوقها 
لتمكينها من  أخـــرى،  جــهــٍة  مــن 
االســتــمــرار والــثــبــات فــي الــســوق 
بـــحـــيـــث تــــتــــحــــول هــــــــذه األســــــر 
مـــن مـــحـــدودة الـــدخـــل إلـــى أســر 
ــة القـــتـــصـــادهـــا  ــ ــمـ ــ مــنــتــجــة وداعـ
الـــذاتـــي والــمــحــلــي، وبــمــا يسهم 
الـــتـــنـــمـــيـــة  دورة  ــيـــط  ــشـ ــنـ تـ فــــــي 

المجتمعية بمملكة البحرين.
ويـــقـــدم مــركــز ســتــرة لــألســر 
ــة خـــــدمـــــات مـــتـــعـــددة  ــتـــجـ ــنـ ــمـ الـ

المنزلية  المنتجات  ألصــحــاب 
إنتاج  ورواد األعــمــال، من خــالل 
ــن الــمــنــتــجــات  وصـــنـــاعـــة عــــدد مـ
والمخلالت  كالبهارات  الغذائية 
ــبـــان  والــطــحــيــن والـــقـــهـــوة واألجـ
جانب  إلــى  وتغليفها،  وتعبئتها 
مــنــح الــرخــصــة الــصــحــيــة لــهــذه 
ــــك  ــيــــة وذلـ ــغــــذائــ ــتـــجـــات الــ ــنـ ــمـ الـ
بالتنسيق مع وزارة الصحة، مما 
منتجات  ثقة  تعزيز  فــي  ســاهــم 
األســـــــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــــع أفـــــراد 
الــمــجــتــمــع، وكـــذلـــك مـــع كــبــرى 
مراكز التسوق عبر إيجاد منافذ 
البحريني  بــالــمــنــتــج  لــلــتــعــريــف 
وبما  صحيحة  بصورة  وتسويقه 
ــود بــالــنــفــع االيـــجـــابـــي عــلــى  ــعـ يـ

أصحاب المشاريع المنتجة.
ويــعــتــبــر مــجــمــع الــعــاصــمــة 
لــمــنــتــجــات األيـــــدي الــبــحــريــنــيــة 
إحـــــــدى الـــحـــاضـــنـــات الـــريـــاديـــة 
والـــداعـــمـــة لــلــمــشــروع الــوطــنــي 
لــتــنــمــيــة األســـــــــر، عـــبـــر تــقــديــم 
مـــــنـــــظـــــومـــــة مـــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
ــة الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــورة واألنـ ــطــ ــتــ ــمــ الــ
تساهم في توفير بيئة نموذجية، 
الخدمات  المجمع  يــوفــر  حيث 
الـــمـــســـانـــدة لـــمـــشـــروعـــات األســـر 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، إلــــى  ــتـــجـ ــنـ ــمـ الـ
جــــانــــب الـــمـــســـاحـــات الــمــجــهــزة 
فـــي الــمــجــمــع لـــعـــرض وتــســويــق 
األســر، فضاًل عن  منتجات هذه 
المتخصصة  الـــبـــرامـــج  تــقــديــم 

لتدريب وتأهيل مشروعات األسر 
المسجلة بالوزارة، وذلك لتعزيز 
والتسويقية  االنتاجية  العملية 
برامج  جانب  إلى  لمشروعاتهم، 
الخاصة  المشاريع  وتنمية  إدارة 
احــتــرافــيــة، حيث ساهم  بــصــورة 
الريادة  روح  تنمية  في  المجمع 
ــع،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ لـــــــــدى أصـــــــحـــــــاب الـ
ــى الـــــــمـــــــوروث  ــ ــلـ ــ والــــــحــــــفــــــاظ عـ
عبر  البحرين  لمملكة  الثقافي 
ــم ورعــــايــــة أصــــحــــاب الــمــهــن  ــ دعـ
والصناعات التقليدية واحتضان 
ــبـــهـــم، األمــــــر الــــــذي جــعــل  مـــواهـ
المعالم  أحــد  العاصمة  مجمع 
ــزوار  ــلــ ــزة لــ ــيـ ــمـ ــمـ الــــحــــضــــاريــــة الـ

والسياح بمختلف جنسياتهم. 

خالل زيارته التفقدية لمركز �صترة ومجمع العا�صمة.. الع�صفور:

ق�����س�����ض ن����ج����اح الأ������س�����ر ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال��م��ن��ت��ج��ة 

ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة  دورة  ت��ن�����س��ي��ط  ف���ي  اأ���س��ه��م��ت 

} جانب من الجولة التفقدية.

المؤيد  توفيق  بــن  أيــمــن  السيد  أشـــاد 
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــأهــداف 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــة الـــسـ ــبـ ــاحـ ــيــــم جــــائــــزة صـ وقــ
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمـــيـــرة 
لــتــقــدم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، والــرامــيــة الــى 
ــيـــاســـات الــتــحــفــيــزيــة  دعـــــم وتــشــجــيــع الـــسـ
لبرامج التوازن بين الجنسين والعمل على 
تعزيز اسهامات المرأة في عملية التنمية، 
بناًء  المجاالت،  شتى  في  ريادتها  وترسيخ 
رائــدة،  وطنية  وخطط  استراتيجيات  على 
مؤكًدا حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة 
للمرأة،  األعلى  المجلس  جهود  دعــم  على 
ومساندة كافة المبادرات والبرامج الداعمة 
لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة مــن أجـــل تــقــدمــهــا في 

مختلف المجاالت. 
وزارة شؤون  اعــالن  بمناسبة  ذلك  جاء 
الــشــبــاب والــريــاضــة مــشــاركــتــهــا فــي جــائــزة 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية 

في دورتها السابعة للعام 2022. 
المؤيد  توفيق  بن  أيمن  السيد  وأشــار 
الشباب  شــؤون  وزارة  مشاركة  ملف  أن  الــى 
ــلــــى الــــعــــديــــد مــن  ــيــــركــــز عــ والـــــريـــــاضـــــة ســ
بينها  الــوزارة من  التي طرحتها  المبادرات 
الــوزارة  قدمتها  التي  والفعاليات  البرامج 
الجنسين،  بين  الــتــوازن  لبرامج  المحفزة 
ــرأة وتــهــيــئــتــهــا لــتــبــوء  ــمــ مــــبــــادرات تـــقـــدم الــ
الشبابية،  الــمــجــاالت  فــي  قــيــاديــة  مناصب 
وخلق بيئة داعمة إلدماج احتياجات المرأة 
والــــتــــوازن بــيــن الــجــنــســيــن، بــاإلضــافــة الــى 
والــمــبــادرات  اإلنــجــازات  حصر  على  العمل 
الــتــي قــامــت بــهــا الــــــوزارة بــمــا يــتــوافــق مع 

معايير التقدم للجائزة.
الـــســـمـــو  ــة  ــبــ ــاحــ صــ جـــــائـــــزة  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ

ــم لــتــقــدم  ــيــ ــراهــ ــنـــت إبــ األمـــــيـــــرة ســبــيــكــة بـ
ــوزارات  الـ ألفضل  تمنح  البحرينية  الــمــرأة 
ــة والــــخــــاصــــة  ــيــ ــومــ ــكــ والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــحــ
المتميزة في مجاالت دعم وتمكين وتقدم 
تهدف  حــيــث  الــعــامــلــة،  البحرينية  الــمــرأة 
إلــــى ابــــــراز جـــهـــود الـــــــــوزارات والــمــؤســســات 
المجتمع  ومــؤســســات  والــخــاصــة  الرسمية 
المرأة  لتقدم  الداعمين  واألفـــراد  المدني 
البحرينية، وتشجيع تلك المؤسسات على 
الخارجية  والــشــركــات  المؤسسي  التمثيل 
واإلسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو 
ــاج  وادمـ البحرينية  الــمــرأة  وتمكين  تــقــدم 
احتياجاتها في التنمية، وتشجيع الوزارات 
والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات 
المجتمع المدني على بناء قدرات وخبرات 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة واالســـتـــفـــادة مـــن هــذه  ــمـ الـ

القدرات والخبرات في تنمية المجتمع.

»ال�سباب والريا�سة« ت�سارك في جائزة الأميرة �سبيكة لتقدم المراأة البحرينية

} وزير شؤون الشباب والرياضة.

عـــدلـــت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا 
الــجــنــائــيــة عــقــوبــة الــســجــن 7 ســنــوات إلــى 
الــســجــن 3 ســنــوات لــمــوظــف ســابــقــا بأحد 
المعاهد التدريبية استغل سلطات العمل 
نظام  إلـــى  بــالــدخــول  وقـــام  لــه  الممنوحة 
التأمين االجتماعي وغّير راتبه أكثر من 3 
مرات بهدف الحصول على معاش تعاقدي 
الــخــدمــة، وعلى  مــن  الــخــروج  مرتفع عند 
الرغم من استبعاده من العمل بعد كشف 
إلى  الدخول  تمكن مجددا من  فإنه  أمــره 
الــنــظــام االلــكــتــرونــي وقـــام بــزيــادة معاشه 
تغريمه  المحكمة  أيــدت  فيما  التقاعدي، 

15 ألف دينار.
العامة  إلــى اإلدارة  ورد  قــد  بــالغ  وكــان 
من  االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة 
في  تعيينه  تم  المتهم  بــأن  يفيد  المعهد 
المعهد منذ عام 2008 براتب 1950 شهريا 
بالتأمينات  بــيــانــاتــه  إدراج  ذلـــك  اثـــر  وتـــم 

الصالحيات  استغل  انــه  إال  االجتماعية، 
الــمــمــنــوحــة لـــه مـــن قــبــل صـــاحـــب الــعــمــل 
العامة  الهيئة  نظام  على  بالدخول  وقــام 
تسجيله  عقد  وزور  االجتماعي  للتأمين 
إلـــى 2100 شهريا  راتــبــه  وغــّيــر  إلــكــتــرونــيــا 
ديـــنـــارا وبعد  إلـــى 2774  ــام عــدلــه  عـ وبــعــد 
مجددا  دخــل  العمل  من  المتهم  استبعاد 
السري  بالرقم  احتفظ  كونه  النظام  إلــى 
وأصبح  ديــنــار،   3300 بجعله  راتــبــه  وعـــدل 
ــفـــوق مــــا هــو  ــبــــا تـــقـــاعـــديـــا يـ يــتــقــاضــى راتــ

مستحق له.
كان  المتهم  أن  التحقيقات  وكشفت 
مسؤوال عن إدخال بيانات الموظفين في 
وتحديث  للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  مــوقــع 
الــرواتــب فــي الــمــوقــع، وأنــه قــام باستغالل 
عدة  راتبه  بتعديل  وقام  الصالحيات  تلك 
الــمــوقــع ورفــعــه مــن 1950 إلى  مـــرات على 
حتى  اإلدارة  عــلــم  دون  مـــن  ديـــنـــار   3300

تــم اســتــبــعــاده مــن الــعــمــل، إال أنـــه استغل 
احتفاظه بالرقم السري للموقع واستطاع 
بتعديل  وقام  النظام  إلى  الدخول مجددا 
راتبه إلى أن تم اكتشاف االمر عن طريق 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــأمــيــن وتــبــيــن حــصــول 
الــمــتــهــم عــلــى مــعــاش تــقــاعــدي أعــلــى من 

المستحق.
إلــيــه  نــســب  مـــا  أنـــكـــر  الــمــتــهــم  أن  إال 
التي حصل عليها  الزيادات  أن كل  وادعــى 
كانت عن طريق مرؤوسيه الذين كان يتم 
الــزيــادة  وأن  آخــر  إلــى  مــن حين  تغييرهم 
اإلدارة  بموافقة  كانت  عليها  حصل  التي 
راتب  وحجز  العمل  من  استبعاده  أن  إلــى 
أن صــدر  إلـــى  يــحــصــل عليها  لــم  أشــهــر   7
الــعــمــالــيــة لصالحه  الــمــحــكــمــة  حــكــم مــن 
باستحقاقه الرواتب المتأخرة، فيما كشف 
تقرير الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
أن المتهم استفاد بأكثر من 15 ألف دينار 

ملكية  وتعود  تقاعدي  كمعاش  تم صرفها 
تلك األموال إلى الهيئة العامة للتأمين. 

في  أنــه  المتهم  إلــى  النيابة  وأســنــدت 
أمــن  بـــدائـــرة   2016   2015 عــامــي  غــضــون 
مملكة البحرين أدخل وغّير بيانات وسيلة 
تقنية المعلومات خاصة بإحدى المصالح 
للتأمين  الــعــامــة  الــهــيــئــة  هــي  الــحــكــومــيــة 
االجــتــمــاعــي عــلــى نــحــو مـــن شــأنــه إظــهــار 
بــيــانــات غــيــر حــقــيــقــيــة عــلــى أنــهــا بــيــانــات 
استعمل  كــمــا  استعمالها،  بنية  حقيقية 
عليه  بالمجني  خــاصــا  إلكترونيا  توقيعا 
هو المفتاح االلكتروني وكان ذلك لغرض 
احــتــيــالــي، واســتــولــى بـــدون مــســوغ قانوني 
الــمــمــلــوك للهيئة  الــنــقــدي  الــمــبــلــغ  عــلــى 
باالستعانة  االجتماعي  للتأمين  العامة 
بــطــرق احــتــيــالــيــة بـــأن قـــام بــالــتــدخــل في 
النحو  على  المعلومات  تقنية  نظام  عمل 

المبين بالتحقيقات.

ت��اع��ب ل���م���وظ���ف   7 م����ن  ب�����دل  ����س���ن���وات   3 ال�����س��ج��ن 

ل����زي����ادت����ه ال����ت����ق����اع����دي  م���ع���ا����س���ه  ب����ب����ي����ان����ات   

االستئناف  محكمة  رفضت 
العليا معارضة محكوم بالسجن 
7 سنوات مــدان ببيع جــواز مزور 
ــانـــت الــتــحــريــات  آلخـــــر، حــيــث كـ
األمـــنـــيـــة دّلـــــت عــلــى قـــيـــام شــاب 
باستخراج  عــاًمــا(   24( بحريني 
جــــــــوازات بــحــريــنــيــة مــــــــزّورة فــي 
اكتساب  لطالبي  وبيعها  تــركــيــا 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة نــظــيــر 
بعد  طائلة  مبالغ  على  حصوله 
طالبي  مـــن  ضــحــايــاه  ُيـــوهـــم  أن 
ــاب الــجــنــســيــة بـــــأن لــديــه  ــسـ ــتـ اكـ

نفوذا وعالقات.
وتـــشـــيـــر تــفــاصــيــل الــقــضــيــة 
قيام  مفادها  ورود معلومات  إلى 

ببيع  )المتهم(  بحريني  شخص 
جـــــــــوازات بــحــريــنــيــة ألشـــخـــاص 
الجنسية  اكتساب  ينوون  أجانب 
وغير  ملتوية  بطرق  البحرينية 

قانونية.
قيام  على  الــتــحــريــات  ودلـــت 
المتهم بعرض خدماته والترويج 
لها لدى عدد من األشخاص من 
واألجانب،  البحرينية  الجنسية 
ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــــي اسـ ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ ــمــ والــ
وتسهيل  الــبــحــريــنــيــة  الـــجـــوازات 
مــادي؛  بمقابل  عليها  الحصول 
ــي حــقــيــقــة األمــــــر يــقــوم  وهـــــو فــ
في  البحرينية  الجوازات  بتزوير 

الخارج.

ودلت المعلومات على قيامه 
بـــعـــرض خـــدمـــاتـــه عــلــى شخص 
عربي )المتهم الثالث الذي يبلغ 
وافق  59 سنة(، حيث  العمر  من 
االخير على دفع مبلغ 300 ألف 
الجواز ظًنا  إصــدار  دينار مقابل 
منه أن المتهم لديه نفوذ ويقوم 
بــتــســهــيــل عــمــلــيــة حــصــولــه على 
المذكور،  المبلغ  مقابل  الــجــواز 
ــر سيقوم  وهـــو فـــي حــقــيــقــة األمــ
بحرينيا  ســفــر  جــــواز  بتسليمه 
ــــذي  مـــــــــزورا مـــقـــابـــل الـــمـــبـــلـــغ الـ

سيدفعه.
البحث  عــمــلــيــات  وبــتــكــثــيــف 
الــمــتــهــم  أن  اتــــضــــح  ــري  ــتــــحــ والــ

تــواصــل مــع أشــخــاص فــي تركيا 
ــراد  ــمـ وأرســـــــل إلـــيـــهـــم الــــجــــواز الـ
ــه مــن  ــمـ ــلـ ــتـ ــره والـــــــــذي اسـ ــ ـــزويــ ــ تـ
من  يبلغ  )الــذي  الثاني  المتهم 
آالف   10 مقابل  40 سنة(  العمر 
دينار، وكان ذلك الجواز لشخص 
آخــر قد فقد جــوازه بعد سرقته 
ولــــم يــقــم بــعــمــل بــــالغ بــفــقــدانــه 

الجواز.
واتضح أن المتهم بعدما تم 
إعادة الجواز إليه من تركيا عبر 
شركة توصيل دولية وتمت عملية 
التزوير بالجواز اتفق مع المتهم 
جــواز  يستلم  أن  الـــجـــواز  طــالــب 
السوبرماركت،  إحــدى  في  سفره 

المتفق  والـــزمـــان  الــمــكــان  وفـــي 
عــلــيــهــمــا حــضــرت الــشــرطــة وتــم 

القبض على المتهمين.
وّجــهــت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
الــمــتــهــمــيــن أنـــهـــمـــا فــــي غــضــون 
األول  الــمــتــهــم   ،2021 نــوفــمــبــر 
طــــلــــب وقـــــبـــــل لـــنـــفـــســـه عــطــيــة 
وذلــك  مــزعــوم،  نــفــوذ  الستعمال 
بــــأن طــلــب مـــن الــمــتــهــم الــثــالــث 
استعمال  مقابل  دينار  ألف   300
نفوذ مزعوم لدى مسؤولي شؤون 
ــوزات واإلقـــامـــة  ــجــ الــجــنــســيــة والــ
بحريني،  سفر  جــواز  الستخراج 
كما أسندت إلى الثاني أنه سرق 
ــر،  ــواز الــســفــر الــمــمــلــوك آلخـ ــ جـ

وكان ذلك من مسكنه.
الــمــتــهــمــيــن اشــتــركــا  كــمــا أن 
مع  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق 
المحرر  تزوير  في  مجهول  آخــر 
الخاص  السفر«  »جــواز  الرسمي 
بالمجني عليه المنسوب صدوره 
والــجــوزات  الجنسية  شـــؤون  إلــى 
بأن أمّدوا ذلك المجهول بجواز 
ســـفـــر الــمــجــنــي عــلــيــه وبـــيـــانـــات 
ــث الــشــخــصــيــة  ــالــ ــثــ ــم الــ ــهـ ــتـ ــمـ الـ
فـــتـــمـــكـــن ذلــــــك الـــمـــجـــهـــول مــن 
اصــــطــــنــــاع صـــفـــحـــة الـــبـــيـــانـــات 
الــشــخــصــيــة ولــصــقــهــا بــالــجــواز 
على  بــنــاًء  الجريمة  تلك  وتــمــت 

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.

�سفر ج����واز  ت��زوي��ر  ق�سية  ف��ي  ���س��ن��وات   7 ب��ال�����س��ج��ن  م��ح��ك��وم  م��ع��ار���س��ة  رف�����ض 

كيلو هيروين  2 لآ�سيوي جلب  الموؤبد  تاأييد 

ح��ب�����ض اآ���س��ي��وي اأت��ل��ف ���س��راف��ا اآل��ي��ا 

ت��اب��ع��ا لأح�����د ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة
صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة تلقت بالغًا 
من مديرية شرطة محافظة العاصمة، مفاده القبض على شخص آسيوي 
بمنطقة  البنوك  تابع ألحد  آلي  صــراف  بإتالف جهاز  لقيامه  الجنسية 

القضيبية.
وقد باشرت النيابة استجواب المتهم وواجهته باألدلة القائمة ضده 
جهاز  شاشة  بإتالفه  فأقر  الجريمة؛  بمكان  الخاص  األمني  وبالتصوير 
الصراف اآللي بواسطة أداة صلبة، ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسه 
إليه تهمة اإلتالف العمد،  احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت 
للمحاكمة  المتهم  إلحــالــة  تمهيدًا  التحقيق  إجــــراءات  استكمال  وجــار 

الجنائية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16230/pdf/1-Supplime/16230.pdf?fixed3297
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/1306926
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306885
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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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الــبــهــاق مـــرض يــســبــب ظــهــور بــقــع يــفــقــد فــيــهــا الــجــلــد لـــونـــه، وقــد 
يزيد  مــا  وعـــادة  مــن جسمك،  أي جــزء  فــي  الجلد  الــحــالــة  هــذه  تصيب 
حجم هذه البقع مع الوقت إذا لم يبدأ المريض العالج الصحيح على 
أشــارت  عالجي  كريم  ظهر  االخــيــرة  الفترة  فــي  المختص.  الطبيب  يــد 
بأنه  استخدامه  على  الموافقة  بعد   )FDA( والـــدواء  الــغــذاء  ادارة  اليه 
مازن  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  للبهاق.  نهائي  وحل  ثــورة عالجية 
رئيس استشاري األمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الملك حمد 

الجامعي سنتعرف كل ما يخص البهاق والعالجات الجديدة.
• ما هو البهاق؟ وما هي أسبابه؟

البهاق هو مرض مناعي جلدي مزمن مكتسب، شائع نسبًيا حيث 
يتراوح معدل انتشاره بين 0.1 و%2. 

يتميز البهاق بظهور بقع فاتحة على الجلد نتيجة مهاجمة الخاليا 
المناعية للخاليا الصبغية ما يؤدي إلى فقدان الخاليا الصبغية. 

ال تزال أسباب ظهور البهاق غير معروفة بشكل كامل، غير أن العوامل 
الوراثية والنفسية والبيئية تلعب دورا في ظهور المرض ونشاطه.

• ما هي األعراض؟ وهل تظهر بشكل مفاجئ أم تدريجي؟
يظهر البهاق عادًة على شكل بقع فاتحة على الجلد بدون أعراض 

)غالبا تكون بدون ألم أو حكة على سبيل المثال(. 
إجهاد  أو حتى  جـــروح  أو  حـــروق شمسية  الــمــرض  قــد يسبق ظــهــور 
في  مــكــان  أي  وعــلــى  أي عمر  فــي  البقع  هــذه  تظهر  أن  يمكن  عــاطــفــي، 

الجسم، يتراوح حجمها بين بضعة مليمترات والسنتيمترات.
مكان  المرض  ظهور  عن  عبارة  وهــي  كوبنر،  بظاهرة  البهاق  يتميز 

حرق سابق مثال أو جرح.
األشخاص  بعض  فلدى  المرض؛  بنشاط  التنبؤ  يستطيع  أحــد  ال 
وقد  يكون محدودا  اآلخر  البعض  ولدى  االنتشار،  المرض سريع  يكون 

ينحسر ثم ُيشفى من دون تدخل طبي.
• هل من الضروري ظهور البهاق في كل أجزاء الجسم حتى يشخص 

بأنه بهاق؟
كال؛ كما ذكرنا في السابق، حجم بقع البهاق يختلف من شخص إلى 

اخر وكذلك رقع االنتشار.
• هل للبهاق أنواع؟

نــعــم؛ هــنــاك عــدة تصنيفات لــلــمــرض، أشــهــرهــا الــبــهــاق الــجــزئــي أو 

فرعية  أنواعا  الجزئي  غير  البهاق  يشمل  الجزئي.  وغير  )المقطعي(، 
كالشامل، الطرفي، والمخاطي.
• كيف يكون التشخيص؟

إلى  استناًدا  مباشًرا؛  الحاالت  معظم  في  البهاق  تشخيص  يكون 
التاريخ المرضي والفحص السريري، ويمكن تسهيل تشخيص البهاق 
المكبرة  أو  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــبــاح  اســتــخــدام  خـــالل  مــن 
الطبية. في حاالت نادرة، عندما يكون التشخيص غير واضح، قد يتم 

االستعانة بالخزعة الجلدية لفحصها مجهريا.
• مــؤخــرا تــم اعــتــمــاد دواء جــديــد فــعــال.. مــا رأيــكــم فــيــه؟ ومــا هي 

خطوات العالج الصحيح؟
أوبزيلورا لعالج  والعقاقير األمريكية كريم  إدارة االغذية  اعتمدت 

الجلدية  للبقع  ويستخدم  فأكثر،  عاما   12 لعمر  الجزئي  غير  البهاق 
وليس لألغشية المخاطية وعلى مساحات محددة.

 أظهرت التجارب السريرية التي استمرت 24 أسبوعا تحسن %30 
بعض  ظهرت  كما  ملحوظا،  تحسنا  الوجه  منطقة  في  المرضى  من 
اآلثار الجانبية: كالحكة واالحمرار في منطقة تطبيق الكريم، نزالت 

البرد، الصداع، حمى والتهاب المسالك البولية.
وحالته  الــمــريــض  كعمر  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  الــبــهــاق  عـــالج  يعتمد 
والمساحات  االنتشار  مناطق  ونشاطه،  البهاق  نــوع  العامة،  الصحية 
الــمــصــابــة. تــتــدرج الــعــالجــات الــمــتــاحــة حــالــيــا مــن كــريــمــات موضعية 
الضوئية  األشعة  الموضعية،  الكالسينيورين  ومثبطات  كالكورتيزون 
بتقييم  المعالج  الطبيب  يــقــوم  الصبغية.  الــخــاليــا  ــة  وزراعــ والــلــيــزر، 

الوضع الصحي للمريض وتحديد نوع العالج المناسب.
إشــراف  تــكــون تحت  أن  الــعــالجــات يجب  ــواع  أنـ عـــام، جميع  بشكل 
استخدام  الجانبية، فمثال سوء  اآلثــار  لتجنب  أمــراض جلدية  طبيب 
كــريــمــات الــكــورتــيــزون يـــؤدي إلـــى تــرقــق فــي الــجــلــد وظــهــور الشعيرات 

العنكبوتية.
يــتــوافــر فــي مستشفى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــعــالج بــاألشــعــة 
من  تعد  والــتــي  )االكــزايــمــر(  الليزر  وعــالج  البنفسجية  فــوق  الضوئية 
الــعــالج حول  فــكــرة  وتتمحور  الــبــهــاق،  لــعــالج  الطبية  األجــهــزة  أحـــدث 

تنشيط الخاليا الصبغية وتثبيط الخاليا المناعية المهاجمة لها.
 يــحــضــر الــمــريــض فــي الــغــالــب جلستين إلـــى ثـــالث جــلــســات في 

األسبوع لعدة شهور بحسب االستجابة للعالج.
في حاالت قليلة، عندما تكون المساحة المصابة بالبهاق أكثر من 
40% من الجسم، وعندما ال يستجيب للعالجات السابقة، قد يكون حل 
إزالة الصبغة خيارا مطروحا. وقد ال يلجأ الطبيب المعالج إلى هذا 
المريض؛  تغيير في نمط حياة  يترتب عليه من  لما  نــادرا  إال  الخيار 
الحماية  تــوفــر  الــتــي  الصبغية  الــخــاليــا  إزالــــة  تــعــنــي  الــصــبــغــة  فـــإزالـــة 
لطبقات الجلد من أشعة الشمس. حينها يتعين على المريض تجنب 

أشعة الشمس ووضع كريمات الحماية بشكل دائم.
المزمنة  المناعية  االمــراض  يعتبر من  أسلفنا  كما  البهاق  مرض 
التي يصعب التنبؤ بنشاطها. فقد ُيشفى المريض ليعاوده بعد أشهر 

أو سنوات ويحتاج إلى العالج من جديد.

عالج البهاق يعتمد على عدة عوامل

.. والدواء الجديد وحده ال يكفي 
ــعــــودة إلــــى الــــمــــدارس حــمــاس  ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف الــ
المدرسة  والمعلمين.  األمــور  وأولياء  الطلبة  ينتاب  شديد 
معرفيا  ويــتــطــورون  األطــفــال  فيه  يتعلم  الــذي  المكان  هــي 
واجتماعيا، فجميعنا لدينا ذكريات جميلة تطّل علينا بداية 

كل عام دراسي.
العام قد تختلف نظرا   ولكن العودة إلى الدراسة هذا 

إلى العودة الكلية، فلم يعد للدراسة عن بعد مكان اآلن.
الــمــتــحــدة، تسببت جائحة  لــألمــم  تــقــريــر  ووفــقــا آلخـــر 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــي »أكـــبـــر اضــطــراب 
أثرت على  العالم، حيث  أنحاء  التعليم في جميع  بأنظمة 

1.6 مليار متعلم في 190 دولة«.
المدارس  إلــى  للعودة  األطفال  ماليين  يستعد  وبينما 
إلــى  الـــذهـــاب  أن  الثقيلة  الــســابــقــة  الــفــتــرة  أثــبــتــت  أن  بــعــد 
والمراهقين،  األطــفــال  لتعلم  الــطــرق  أفضل  هــو  الــمــدرســة 
العواقب  استمرار  بسبب  تحديات،  يخلو من  لن  األمــر  فإن 
بعد  األوالد  لــعــودة  وأيــضــا  وتــحــوراتــه،  لكوفيد-19  الصحية 
فترة االنقطاع عن الدراسة عند بعض العائالت التي فضلت 

الدراسة من المنزل.
ــا مــحــدقــيــن فـــي أجــهــزة  ــيــ بــعــد أن أمـــضـــوا عـــامـــا دراســ
الكمبيوتر، قد يخوض اآلباء معركة إلعداد أطفالهم للعودة 
إلـــى الــمــدرســة، بــالــتــزامــن مــع تقليص وقـــت بــقــائــهــم أمــام 

الشاشات.
إلغاء  وعدم  التوازن،  أهمية  يؤكدون  الخبراء  بأن  علما 

وقت الشاشة تماما.
فهناك بعض التوصيات التي علينا االلتزام بها لنضمن 
باالستيقاظ  اآلن  من  نبدأ  أن  علينا  صحيا..  دراسيا  عاما 
مبكرا، وتناول وجبة اإلفطار في وقت يشبه موعد المدرسة، 
أو  والقراءة  الطلق،  الهواء  النشاط في  بنوع من  القيام  ثم 

الذهاب إلى المكتبة. 
اليومية  الــوقــايــة  تعزيز  يجب  الصحية  الناحية  ومــن 
من  التأكد  المهم  السالمة، فمن  تدابير  وفحص  المتعددة 
والحرص  العامة  الصحة  بتوصيات  طفلك  مدرسة  التزام 
على حمل حقيبة مدرسية مناسبة لعمره وحجمه للحفاظ 
على ظهور أطفالنا، ويجب أن نستمع إلى مخاوف أطفالنا 
إذ قـــد يــكــون لــديــهــم مـــخـــاوف مـــن زمــيــل أو شــخــص مـــا أو 

يتعرض للتنمر مثال.
ــد لـــلـــفـــحـــص الــــــــــدوري لــصــحــة  ــوعــ ــب تـــحـــديـــد مــ ــجــ ويــ
طفلك سنويا، للتأكد من مناعته ونموه ونظره، ووضع نظام 
للنوم فقد أوشك الصيف على االنتهاء. عاد الروتين وعلينا 
الــرجــوع إلـــى االلـــتـــزام فــي الــمــنــزل والتقليل مــن الــخــروج، 
السريعة  الوجبات  وتجنب  الصحي  األكــل  إلعـــداد  والــعــودة 

الخارجية.
ــا أيــــام الــصــيــف الشقية  ــ ــا شــهــر أغــســطــس.. وداعـ ــ وداعـ
على  اآلن  ونحن  رحلت سريعا  أنــك  واعلم  وداعــا  المرحة.. 

أتم استعداد للعودة إلى الدراسة.
عاما دراسيا سعيدا 

Back to school
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الم�ضت�ضفى الخليجي االأمريكي يعلن ان�ضمام اأحد 

اأبرز خبراء جراحة التجميل الدوليين اإلى طاقمه
الــدكــتــور  انــضــمــام  األمــريــكــي  الخليجي  المستشفى  يــعــلــن 
ــرز الــخــبــراء الــدولــيــيــن فــي جــراحــة  مــايــكــل ســالــيــفــاراس، أحـــد أبـ
التجميل والحاصل على شهادة البورد البرازيلي واألوروبي، إلى 

فريقه المميز من االستشاريين واألخصائيين.
ــم جـــراحـــي التجميل  ــد أهـ  ويــعــد الــدكــتــور ســالــيــفــاراس أحـ
والــتــرمــيــم فـــي الــمــنــطــقــة ويــتــمــتــع بــخــبــرة 25 ســنــة فـــي مــجــال 
في  المميز  بأسلوبه  ويشتهر  والترميمية،  التجميلية  الجراحة 
بأقل قدر  أماًنا  العالج باستخدام تقنيات فنية متقدمة واألكثر 
من التدخل الجراحي، لتبدو نتائج عملياته التجميلية طبيعية 

وغير مصطنعة. 

كــمــا يــشــتــهــر الــدكــتــور ســالــيــفــاراس بــعــالج الــعــديــد 
والتلفزيون  السينما  عــالــم  فــي  الــبــارزة  األســمــاء  مــن 

العديد  في  الفاعلة  وبمشاركته  والموضة،  واألزيــاء 
والمجالت  التلفزيونية  القنوات  في  البرامج  من 
الــشــهــيــرة فــي منطقة الــشــرق األوســــط والــعــالــم. 

إضــافــة إلـــى ذلـــك، شـــارك بــانــتــظــام فــي برنامج 
»جـــويـــل« الــشــهــيــر عــلــى قــنــاة MBC حــوالــي 10 

وسلط  واســعــة،  شعبية  أكسبه  مما  ســنــوات، 
الـــضـــوء عــلــى مــواهــبــه ومـــهـــاراتـــه وأســلــوبــه 

الفريد في العالج.
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ويبدأ  نهايتها  من  الصيفية  العطلة  تقترب 
عام دراسي جديد، وهي الفترة التي يشعر فيها 
اآلباء واألطفال بالقلق والتوتر من العودة إلى 
متزايدة  وعناية  عديدة  تحضيرات  الــمــدارس.. 
هذا العام بعد فترة انقطاع عند بعض األسر، ما 
هي االجراءات والنصائح الصحيحة لعام دراسي 
التالي  الــمــقــال  فــي  مــا سنتعرفه  هـــذا  صــحــي؟ 
العائلة  استشاري طب  وردة حسن  الدكتورة  مع 

بمستشفى رويال البحرين.
ــزءا كــبــيــرا مــن حياتهم  يــقــضــي أطــفــالــنــا جــ
الــيــومــيــة بـــالـــمـــدرســـة، مـــا يــعــرضــهــم لــإصــابــة 
يمكننا  فماذا  المعدية..  األمــراض  من  بالكثير 
أن نفعل كآباء وأمهات لحماية اطفالنا وتقليل 

فرصة إصابتهم بهذه األمراض؟ 
1- تعليم الطفل العادات الصحية

أو مشاركة  - عدم لمس عيونهم 
األكواب واألواني مع األصدقاء.

- عدم مشاركة الكمامات أو 
في  وجودهم  أثناء  بها  اللعب 

المدرسة.
ــم بــشــكــل  ــهـ ــديـ أيـ - غـــســـل 
مــــــتــــــكــــــرر وتــــــجــــــنــــــب لـــمـــس 

وجوههم.
بشكل  اليدين  تعقيم   -
مـــــتـــــكـــــرر عـــــنـــــد مــــالمــــســــة 

األسطح واألشخاص.
المناديل  استخدام   -

عند العطس.
- غخبار والديهم بأي 

أعراض مرضية.

2- الحصول على اللقاحات
لــنــتــأكــد مـــن حــصــول أطــفــالــنــا عــلــى جميع 
الـــلـــقـــاحـــات والــتــطــعــيــمــات الـــخـــاصـــة بــفــئــاتــهــم 

العمرية.
ــال الـــخـــاص  ــ ــفـ ــ  لــــهــــذا، راجـــــــع طـــبـــيـــب األطـ
بـــك لــلــتــأكــد مـــن حـــصـــول طــفــلــك عــلــى جميع 
التطعيمات التي يحتاج إليها، بما في ذلك لقاح 

األنفلونزا الموسمية.
 Quadrivalent seasonal influenza vaccine
الذي يحمي من 4 أنواع من الفيروسات الشائعة 

H3N2 و H1N1 : بما فيها
3- تعزيز جهاز المناعة

ــاء بإعطاء  هــنــاك اهــتــمــام مــتــزايــد بــيــن اآلبــ
األطـــفـــال مــكــمــالت، مــثــل جــرعــات إضــافــيــة من 
عليك  يجب  ولكن  واوميجا(،  ود  )سي  فيتامين 
ــًمــــا اســـتـــشـــارة طــبــيــب طــفــلــك قــبــل إعــطــائــه  دائــ

مكمالت من أي نوع.
األمريكية  األكــاديــمــيــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر   
ــكــــمــــالت  ــالــــمــ بــ تــــــوصــــــي  ال  األطــــــــفــــــــال  لـــــطـــــب 
والفيتامينات لألطفال األصحاء الذين يتبعون 
نظاًما غذائًيا متنوًعا، ومن األفضل أن يحصلوا 

على الفيتامينات من األطعمة المتنوعة.
4 الحصول على القسط الكافي من النوم

قلة  أو  السيئ  النوم  أن  إلى  الــدراســات  تشير 
النوم يمكن أن يؤثر على األطفال  عدد ساعات 
بعدة طرق: ضعف التركيز، والسمنة، واالكتئاب.
مــن صحة  مهًما  ــزًءا  جـ ليس فقط  والــنــوم   
إنه  بل  والعقلية،  والعاطفية  الجسدية  الطفل 
أدائه  وكيفية  النمو  في عملية  مهما  دوًرا  يلعب 

في المدرسة.

5. التغذية الصحيحة
يعد اإلفطار حًقا أهم وجبة في اليوم عندما 
وجبة  تحديد  تــم  وقــد  بــالــطــالب.  األمـــر  يتعلق 
فــطــور مــتــوازنــة مــن الــبــروتــيــن والــكــربــوهــيــدرات 
المعقدة كعامل مهم لوظيفة الدماغ والحفاظ 

على مستوى ثابت من الطاقة خالل اليوم.
ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن األطفال الذين 
يتناولون وجبة اإلفطار بانتظا، هم أكثر عرضة 
وتــنــاول  الكافية  الــغــذائــيــة  العناصر  الســتــهــالك 
والكوليسترول.  الكلية  الدهون  من  أقل  كميات 
وبالمثل، فإن الحديد وفيتامين )ب( وفيتامين 
األطــفــال  لـــدى   %60 إلـــى   %20 بنسبة  أعــلــى  )د( 
مقارنة  بانتظام  اإلفطار  وجبة  يتناولون  الذين 

بمن ال يتناولونها.
6. غسل اليدين

يعّد غسل اليدين بالماء والصابون مدة 20 
انتشار  لمنع  الطرق  أهــم  من  األقــل  على  ثانية 
الــمــرض فــي الــفــصــول الــدراســيــة وفــي أي مكان 

آخر.
ــال مـــع الــجــراثــيــم،  ــفـ عــنــدمــا يــتــالمــس األطـ
يمكنهم بسهولة نشر تلك الجراثيم، وخاصة إذا 

فركوا عيونهم أو خدشوا أنوفهم.
بشكل  أيديهم  غسل  كيفية  أطفالكم  عّلموا 
يــفــعــلــون ذلــــك )بـــعـــد تنظيف  صــحــيــح، ومـــتـــى 
أنوفهم، واستخدام الحمام، وقبل تناول الطعام(. 
بالمرض  اإلصابة  تقليل خطر  في  يساعد  هذا 

ومن ثم نقل العدوى إلى اآلخرين.
ــى األمـــــــراض  ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــا لـ ــقــ وفــ
األمريكي، عندما يكون غسل اليدين غير متاح، 
الذي يحتوي على 60% على  اليدين  فإن معقم 

األقل من الكحول هو ثاني أفضل طريقة لقتل 
الجراثيم.

7. ممارسة التمارين يوميا
األقل  على  ساعة  مــدة  الرياضة  ممارسة  إن 
سيحصل  كما  أفــضــل،  نــوم  على  الطفل  تساعد 
عــلــى نــتــائــج صــحــيــة أفـــضـــل، وقـــــدرة عــلــى إدارة 

التوتر، فضال عن أداء أفضل في المدرسة.
8. تقليل وقت الشاشة

يــجــب أن يــقــتــصــر وقــــت الــشــاشــة عــلــى أقــل 
الــهــواتــف  ــذا يشمل  وهـ الــيــوم،  فــي  مــن ساعتين 
الفيديو  وألعاب  اللوحية  واألجهزة  والتلفزيون 

وأجهزة الكمبيوتر.
ويمكن أن يقلل نوع الضوء المنبعث من هذه 
الشاشات من مستويات الميالتونين، وذلك يزيد 
إيقاع  يعطل  أن  يمكن  كما  الــنــوم،  صعوبة  مــن 

الجسم الطبيعي خالل اليوم.
9 إجراء فحوص منتظمة للسمع والبصر: 

ــراء فــحــوص الــرؤيــة والسمع  تــأكــدي مــن إجـ
بالطفل،  الــخــاص  الطبيب  لــدى  روتيني  بشكل 
والسمعية  البصرية  اإلعــاقــات  تــؤدي  أن  فيمكن 
تـــؤثـــر فـــي الــتــعــلــم  إلــــى مــشــاكــل ســلــوكــيــة، وأن 

والتطوير.
10 التأكد من شرب كميات كافية من الماء:

 يساعد شرب الماء على منع التعب وتحسين 
الحالة المزاجية والهضم.

أكـــواب من  بــتــنــاول مــا ال يقل عــن 5  ينصح 
أكــواب في  إلى 10  الماء يوميا، ويفضل شرب 8 

أجواء الصيف الحارة.

الدكتور مازن رئيس لـ»الخليج الطبي«: 

العوامل الوراثية والنف�ضية لها دور في ظهور المر�ض ون�ضاطه

الدكتورة وردة ح�ضن 

تقدم ن�ضائح للحفاظ على �ضحة طفلك في المدر�ضة

الــبــهــاق مـــرض يــســبــب ظــهــور بــقــع يــفــقــد فــيــهــا الــجــلــد لـــونـــه، وقــد 
يزيد  مــا  وعـــادة  مــن جسمك،  أي جــزء  فــي  الجلد  الــحــالــة  هــذه  تصيب 
حجم هذه البقع مع الوقت إذا لم يبدأ المريض العالج الصحيح على 
أشــارت  عالجي  كريم  ظهر  االخــيــرة  الفترة  فــي  المختص.  الطبيب  يــد 
بأنه  استخدامه  على  الموافقة  بعد   )FDA( والـــدواء  الــغــذاء  ادارة  اليه 
مازن  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  للبهاق.  نهائي  وحل  ثــورة عالجية 
رئيس استشاري األمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الملك حمد 

الجامعي سنتعرف كل ما يخص البهاق والعالجات الجديدة.
• ما هو البهاق؟ وما هي أسبابه؟

البهاق هو مرض مناعي جلدي مزمن مكتسب، شائع نسبًيا حيث 
يتراوح معدل انتشاره بين 0.1 و%2. 

يتميز البهاق بظهور بقع فاتحة على الجلد نتيجة مهاجمة الخاليا 
المناعية للخاليا الصبغية ما يؤدي إلى فقدان الخاليا الصبغية. 

ال تزال أسباب ظهور البهاق غير معروفة بشكل كامل، غير أن العوامل 
الوراثية والنفسية والبيئية تلعب دورا في ظهور المرض ونشاطه.

• ما هي األعراض؟ وهل تظهر بشكل مفاجئ أم تدريجي؟
يظهر البهاق عادًة على شكل بقع فاتحة على الجلد بدون أعراض 

)غالبا تكون بدون ألم أو حكة على سبيل المثال(. 
إجهاد  أو حتى  جـــروح  أو  حـــروق شمسية  الــمــرض  قــد يسبق ظــهــور 
في  مــكــان  أي  وعــلــى  أي عمر  فــي  البقع  هــذه  تظهر  أن  يمكن  عــاطــفــي، 

الجسم، يتراوح حجمها بين بضعة مليمترات والسنتيمترات.
مكان  المرض  ظهور  عن  عبارة  وهــي  كوبنر،  بظاهرة  البهاق  يتميز 

حرق سابق مثال أو جرح.
األشخاص  بعض  فلدى  المرض؛  بنشاط  التنبؤ  يستطيع  أحــد  ال 
وقد  يكون محدودا  اآلخر  البعض  ولدى  االنتشار،  المرض سريع  يكون 

ينحسر ثم ُيشفى من دون تدخل طبي.
• هل من الضروري ظهور البهاق في كل أجزاء الجسم حتى يشخص 

بأنه بهاق؟
كال؛ كما ذكرنا في السابق، حجم بقع البهاق يختلف من شخص إلى 

اخر وكذلك رقع االنتشار.
• هل للبهاق أنواع؟

نــعــم؛ هــنــاك عــدة تصنيفات لــلــمــرض، أشــهــرهــا الــبــهــاق الــجــزئــي أو 

فرعية  أنواعا  الجزئي  غير  البهاق  يشمل  الجزئي.  وغير  )المقطعي(، 
كالشامل، الطرفي، والمخاطي.
• كيف يكون التشخيص؟

إلى  استناًدا  مباشًرا؛  الحاالت  معظم  في  البهاق  تشخيص  يكون 
التاريخ المرضي والفحص السريري، ويمكن تسهيل تشخيص البهاق 
المكبرة  أو  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــبــاح  اســتــخــدام  خـــالل  مــن 
الطبية. في حاالت نادرة، عندما يكون التشخيص غير واضح، قد يتم 

االستعانة بالخزعة الجلدية لفحصها مجهريا.
• مــؤخــرا تــم اعــتــمــاد دواء جــديــد فــعــال.. مــا رأيــكــم فــيــه؟ ومــا هي 

خطوات العالج الصحيح؟
أوبزيلورا لعالج  والعقاقير األمريكية كريم  إدارة االغذية  اعتمدت 

الجلدية  للبقع  ويستخدم  فأكثر،  عاما   12 لعمر  الجزئي  غير  البهاق 
وليس لألغشية المخاطية وعلى مساحات محددة.

 أظهرت التجارب السريرية التي استمرت 24 أسبوعا تحسن %30 
بعض  ظهرت  كما  ملحوظا،  تحسنا  الوجه  منطقة  في  المرضى  من 
اآلثار الجانبية: كالحكة واالحمرار في منطقة تطبيق الكريم، نزالت 

البرد، الصداع، حمى والتهاب المسالك البولية.
وحالته  الــمــريــض  كعمر  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  الــبــهــاق  عـــالج  يعتمد 
والمساحات  االنتشار  مناطق  ونشاطه،  البهاق  نــوع  العامة،  الصحية 
الــمــصــابــة. تــتــدرج الــعــالجــات الــمــتــاحــة حــالــيــا مــن كــريــمــات موضعية 
الضوئية  األشعة  الموضعية،  الكالسينيورين  ومثبطات  كالكورتيزون 
بتقييم  المعالج  الطبيب  يــقــوم  الصبغية.  الــخــاليــا  ــة  وزراعــ والــلــيــزر، 

الوضع الصحي للمريض وتحديد نوع العالج المناسب.
إشــراف  تــكــون تحت  أن  الــعــالجــات يجب  ــواع  أنـ عـــام، جميع  بشكل 
استخدام  الجانبية، فمثال سوء  اآلثــار  لتجنب  أمــراض جلدية  طبيب 
كــريــمــات الــكــورتــيــزون يـــؤدي إلـــى تــرقــق فــي الــجــلــد وظــهــور الشعيرات 

العنكبوتية.
يــتــوافــر فــي مستشفى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــعــالج بــاألشــعــة 
من  تعد  والــتــي  )االكــزايــمــر(  الليزر  وعــالج  البنفسجية  فــوق  الضوئية 
الــعــالج حول  فــكــرة  وتتمحور  الــبــهــاق،  لــعــالج  الطبية  األجــهــزة  أحـــدث 

تنشيط الخاليا الصبغية وتثبيط الخاليا المناعية المهاجمة لها.
 يــحــضــر الــمــريــض فــي الــغــالــب جلستين إلـــى ثـــالث جــلــســات في 

األسبوع لعدة شهور بحسب االستجابة للعالج.
في حاالت قليلة، عندما تكون المساحة المصابة بالبهاق أكثر من 
40% من الجسم، وعندما ال يستجيب للعالجات السابقة، قد يكون حل 
إزالة الصبغة خيارا مطروحا. وقد ال يلجأ الطبيب المعالج إلى هذا 
المريض؛  تغيير في نمط حياة  يترتب عليه من  لما  نــادرا  إال  الخيار 
الحماية  تــوفــر  الــتــي  الصبغية  الــخــاليــا  إزالــــة  تــعــنــي  الــصــبــغــة  فـــإزالـــة 
لطبقات الجلد من أشعة الشمس. حينها يتعين على المريض تجنب 

أشعة الشمس ووضع كريمات الحماية بشكل دائم.
المزمنة  المناعية  االمــراض  يعتبر من  أسلفنا  كما  البهاق  مرض 
التي يصعب التنبؤ بنشاطها. فقد ُيشفى المريض ليعاوده بعد أشهر 

أو سنوات ويحتاج إلى العالج من جديد.

عالج البهاق يعتمد على عدة عوامل

.. والدواء الجديد وحده ال يكفي 
ــعــــودة إلــــى الــــمــــدارس حــمــاس  ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف الــ
المدرسة  والمعلمين.  األمــور  وأولياء  الطلبة  ينتاب  شديد 
معرفيا  ويــتــطــورون  األطــفــال  فيه  يتعلم  الــذي  المكان  هــي 
واجتماعيا، فجميعنا لدينا ذكريات جميلة تطّل علينا بداية 

كل عام دراسي.
العام قد تختلف نظرا   ولكن العودة إلى الدراسة هذا 

إلى العودة الكلية، فلم يعد للدراسة عن بعد مكان اآلن.
الــمــتــحــدة، تسببت جائحة  لــألمــم  تــقــريــر  ووفــقــا آلخـــر 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــي »أكـــبـــر اضــطــراب 
أثرت على  العالم، حيث  أنحاء  التعليم في جميع  بأنظمة 

1.6 مليار متعلم في 190 دولة«.
المدارس  إلــى  للعودة  األطفال  ماليين  يستعد  وبينما 
إلــى  الـــذهـــاب  أن  الثقيلة  الــســابــقــة  الــفــتــرة  أثــبــتــت  أن  بــعــد 
والمراهقين،  األطــفــال  لتعلم  الــطــرق  أفضل  هــو  الــمــدرســة 
العواقب  استمرار  بسبب  تحديات،  يخلو من  لن  األمــر  فإن 
بعد  األوالد  لــعــودة  وأيــضــا  وتــحــوراتــه،  لكوفيد-19  الصحية 
فترة االنقطاع عن الدراسة عند بعض العائالت التي فضلت 

الدراسة من المنزل.
ــا مــحــدقــيــن فـــي أجــهــزة  ــيــ بــعــد أن أمـــضـــوا عـــامـــا دراســ
الكمبيوتر، قد يخوض اآلباء معركة إلعداد أطفالهم للعودة 
إلـــى الــمــدرســة، بــالــتــزامــن مــع تقليص وقـــت بــقــائــهــم أمــام 

الشاشات.
إلغاء  وعدم  التوازن،  أهمية  يؤكدون  الخبراء  بأن  علما 

وقت الشاشة تماما.
فهناك بعض التوصيات التي علينا االلتزام بها لنضمن 
باالستيقاظ  اآلن  من  نبدأ  أن  علينا  صحيا..  دراسيا  عاما 
مبكرا، وتناول وجبة اإلفطار في وقت يشبه موعد المدرسة، 
أو  والقراءة  الطلق،  الهواء  النشاط في  بنوع من  القيام  ثم 

الذهاب إلى المكتبة. 
اليومية  الــوقــايــة  تعزيز  يجب  الصحية  الناحية  ومــن 
من  التأكد  المهم  السالمة، فمن  تدابير  وفحص  المتعددة 
والحرص  العامة  الصحة  بتوصيات  طفلك  مدرسة  التزام 
على حمل حقيبة مدرسية مناسبة لعمره وحجمه للحفاظ 
على ظهور أطفالنا، ويجب أن نستمع إلى مخاوف أطفالنا 
إذ قـــد يــكــون لــديــهــم مـــخـــاوف مـــن زمــيــل أو شــخــص مـــا أو 

يتعرض للتنمر مثال.
ــد لـــلـــفـــحـــص الــــــــــدوري لــصــحــة  ــوعــ ــب تـــحـــديـــد مــ ــجــ ويــ
طفلك سنويا، للتأكد من مناعته ونموه ونظره، ووضع نظام 
للنوم فقد أوشك الصيف على االنتهاء. عاد الروتين وعلينا 
الــرجــوع إلـــى االلـــتـــزام فــي الــمــنــزل والتقليل مــن الــخــروج، 
السريعة  الوجبات  وتجنب  الصحي  األكــل  إلعـــداد  والــعــودة 

الخارجية.
ــا أيــــام الــصــيــف الشقية  ــ ــا شــهــر أغــســطــس.. وداعـ ــ وداعـ
على  اآلن  ونحن  رحلت سريعا  أنــك  واعلم  وداعــا  المرحة.. 

أتم استعداد للعودة إلى الدراسة.
عاما دراسيا سعيدا 

Back to school
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الم�ضت�ضفى الخليجي االأمريكي يعلن ان�ضمام اأحد 

اأبرز خبراء جراحة التجميل الدوليين اإلى طاقمه
الــدكــتــور  انــضــمــام  األمــريــكــي  الخليجي  المستشفى  يــعــلــن 
ــرز الــخــبــراء الــدولــيــيــن فــي جــراحــة  مــايــكــل ســالــيــفــاراس، أحـــد أبـ
التجميل والحاصل على شهادة البورد البرازيلي واألوروبي، إلى 

فريقه المميز من االستشاريين واألخصائيين.
ــم جـــراحـــي التجميل  ــد أهـ  ويــعــد الــدكــتــور ســالــيــفــاراس أحـ
والــتــرمــيــم فـــي الــمــنــطــقــة ويــتــمــتــع بــخــبــرة 25 ســنــة فـــي مــجــال 
في  المميز  بأسلوبه  ويشتهر  والترميمية،  التجميلية  الجراحة 
بأقل قدر  أماًنا  العالج باستخدام تقنيات فنية متقدمة واألكثر 
من التدخل الجراحي، لتبدو نتائج عملياته التجميلية طبيعية 

وغير مصطنعة. 

كــمــا يــشــتــهــر الــدكــتــور ســالــيــفــاراس بــعــالج الــعــديــد 
والتلفزيون  السينما  عــالــم  فــي  الــبــارزة  األســمــاء  مــن 

العديد  في  الفاعلة  وبمشاركته  والموضة،  واألزيــاء 
والمجالت  التلفزيونية  القنوات  في  البرامج  من 
الــشــهــيــرة فــي منطقة الــشــرق األوســــط والــعــالــم. 

إضــافــة إلـــى ذلـــك، شـــارك بــانــتــظــام فــي برنامج 
»جـــويـــل« الــشــهــيــر عــلــى قــنــاة MBC حــوالــي 10 

وسلط  واســعــة،  شعبية  أكسبه  مما  ســنــوات، 
الـــضـــوء عــلــى مــواهــبــه ومـــهـــاراتـــه وأســلــوبــه 

الفريد في العالج.
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ويبدأ  نهايتها  من  الصيفية  العطلة  تقترب 
عام دراسي جديد، وهي الفترة التي يشعر فيها 
اآلباء واألطفال بالقلق والتوتر من العودة إلى 
متزايدة  وعناية  عديدة  تحضيرات  الــمــدارس.. 
هذا العام بعد فترة انقطاع عند بعض األسر، ما 
هي االجراءات والنصائح الصحيحة لعام دراسي 
التالي  الــمــقــال  فــي  مــا سنتعرفه  هـــذا  صــحــي؟ 
العائلة  استشاري طب  وردة حسن  الدكتورة  مع 

بمستشفى رويال البحرين.
ــزءا كــبــيــرا مــن حياتهم  يــقــضــي أطــفــالــنــا جــ
الــيــومــيــة بـــالـــمـــدرســـة، مـــا يــعــرضــهــم لــإصــابــة 
يمكننا  فماذا  المعدية..  األمــراض  من  بالكثير 
أن نفعل كآباء وأمهات لحماية اطفالنا وتقليل 

فرصة إصابتهم بهذه األمراض؟ 
1- تعليم الطفل العادات الصحية

أو مشاركة  - عدم لمس عيونهم 
األكواب واألواني مع األصدقاء.

- عدم مشاركة الكمامات أو 
في  وجودهم  أثناء  بها  اللعب 

المدرسة.
ــم بــشــكــل  ــهـ ــديـ أيـ - غـــســـل 
مــــــتــــــكــــــرر وتــــــجــــــنــــــب لـــمـــس 

وجوههم.
بشكل  اليدين  تعقيم   -
مـــــتـــــكـــــرر عـــــنـــــد مــــالمــــســــة 

األسطح واألشخاص.
المناديل  استخدام   -

عند العطس.
- غخبار والديهم بأي 

أعراض مرضية.

2- الحصول على اللقاحات
لــنــتــأكــد مـــن حــصــول أطــفــالــنــا عــلــى جميع 
الـــلـــقـــاحـــات والــتــطــعــيــمــات الـــخـــاصـــة بــفــئــاتــهــم 

العمرية.
ــال الـــخـــاص  ــ ــفـ ــ  لــــهــــذا، راجـــــــع طـــبـــيـــب األطـ
بـــك لــلــتــأكــد مـــن حـــصـــول طــفــلــك عــلــى جميع 
التطعيمات التي يحتاج إليها، بما في ذلك لقاح 

األنفلونزا الموسمية.
 Quadrivalent seasonal influenza vaccine
الذي يحمي من 4 أنواع من الفيروسات الشائعة 

H3N2 و H1N1 : بما فيها
3- تعزيز جهاز المناعة

ــاء بإعطاء  هــنــاك اهــتــمــام مــتــزايــد بــيــن اآلبــ
األطـــفـــال مــكــمــالت، مــثــل جــرعــات إضــافــيــة من 
عليك  يجب  ولكن  واوميجا(،  ود  )سي  فيتامين 
ــًمــــا اســـتـــشـــارة طــبــيــب طــفــلــك قــبــل إعــطــائــه  دائــ

مكمالت من أي نوع.
األمريكية  األكــاديــمــيــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر   
ــكــــمــــالت  ــالــــمــ بــ تــــــوصــــــي  ال  األطــــــــفــــــــال  لـــــطـــــب 
والفيتامينات لألطفال األصحاء الذين يتبعون 
نظاًما غذائًيا متنوًعا، ومن األفضل أن يحصلوا 

على الفيتامينات من األطعمة المتنوعة.
4 الحصول على القسط الكافي من النوم

قلة  أو  السيئ  النوم  أن  إلى  الــدراســات  تشير 
النوم يمكن أن يؤثر على األطفال  عدد ساعات 
بعدة طرق: ضعف التركيز، والسمنة، واالكتئاب.

مــن صحة  مهًما  ــزًءا  جـ ليس فقط  والــنــوم   
إنه  بل  والعقلية،  والعاطفية  الجسدية  الطفل 
أدائه  وكيفية  النمو  في عملية  مهما  دوًرا  يلعب 

في المدرسة.

5. التغذية الصحيحة
يعد اإلفطار حًقا أهم وجبة في اليوم عندما 
وجبة  تحديد  تــم  وقــد  بــالــطــالب.  األمـــر  يتعلق 
فــطــور مــتــوازنــة مــن الــبــروتــيــن والــكــربــوهــيــدرات 
المعقدة كعامل مهم لوظيفة الدماغ والحفاظ 

على مستوى ثابت من الطاقة خالل اليوم.
ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن األطفال الذين 
يتناولون وجبة اإلفطار بانتظا، هم أكثر عرضة 
وتــنــاول  الكافية  الــغــذائــيــة  العناصر  الســتــهــالك 
والكوليسترول.  الكلية  الدهون  من  أقل  كميات 
وبالمثل، فإن الحديد وفيتامين )ب( وفيتامين 
األطــفــال  لـــدى   %60 إلـــى   %20 بنسبة  أعــلــى  )د( 
مقارنة  بانتظام  اإلفطار  وجبة  يتناولون  الذين 

بمن ال يتناولونها.
6. غسل اليدين

يعّد غسل اليدين بالماء والصابون مدة 20 
انتشار  لمنع  الطرق  أهــم  من  األقــل  على  ثانية 
الــمــرض فــي الــفــصــول الــدراســيــة وفــي أي مكان 

آخر.
ــال مـــع الــجــراثــيــم،  ــفـ عــنــدمــا يــتــالمــس األطـ
يمكنهم بسهولة نشر تلك الجراثيم، وخاصة إذا 

فركوا عيونهم أو خدشوا أنوفهم.
بشكل  أيديهم  غسل  كيفية  أطفالكم  عّلموا 
يــفــعــلــون ذلــــك )بـــعـــد تنظيف  صــحــيــح، ومـــتـــى 
أنوفهم، واستخدام الحمام، وقبل تناول الطعام(. 
بالمرض  اإلصابة  تقليل خطر  في  يساعد  هذا 

ومن ثم نقل العدوى إلى اآلخرين.
ــى األمـــــــراض  ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــا لـ ــقــ وفــ
األمريكي، عندما يكون غسل اليدين غير متاح، 
الذي يحتوي على 60% على  اليدين  فإن معقم 

األقل من الكحول هو ثاني أفضل طريقة لقتل 
الجراثيم.

7. ممارسة التمارين يوميا
األقل  على  ساعة  مــدة  الرياضة  ممارسة  إن 
سيحصل  كما  أفــضــل،  نــوم  على  الطفل  تساعد 
عــلــى نــتــائــج صــحــيــة أفـــضـــل، وقـــــدرة عــلــى إدارة 

التوتر، فضال عن أداء أفضل في المدرسة.
8. تقليل وقت الشاشة

يــجــب أن يــقــتــصــر وقــــت الــشــاشــة عــلــى أقــل 
الــهــواتــف  ــذا يشمل  وهـ الــيــوم،  فــي  مــن ساعتين 
الفيديو  وألعاب  اللوحية  واألجهزة  والتلفزيون 

وأجهزة الكمبيوتر.
ويمكن أن يقلل نوع الضوء المنبعث من هذه 
الشاشات من مستويات الميالتونين، وذلك يزيد 
إيقاع  يعطل  أن  يمكن  كما  الــنــوم،  صعوبة  مــن 

الجسم الطبيعي خالل اليوم.
9 إجراء فحوص منتظمة للسمع والبصر: 

ــراء فــحــوص الــرؤيــة والسمع  تــأكــدي مــن إجـ
بالطفل،  الــخــاص  الطبيب  لــدى  روتيني  بشكل 
والسمعية  البصرية  اإلعــاقــات  تــؤدي  أن  فيمكن 
تـــؤثـــر فـــي الــتــعــلــم  إلــــى مــشــاكــل ســلــوكــيــة، وأن 

والتطوير.
10 التأكد من شرب كميات كافية من الماء:

 يساعد شرب الماء على منع التعب وتحسين 
الحالة المزاجية والهضم.

أكـــواب من  بــتــنــاول مــا ال يقل عــن 5  ينصح 
أكــواب في  إلى 10  الماء يوميا، ويفضل شرب 8 

أجواء الصيف الحارة.

الدكتور مازن رئيس لـ»الخليج الطبي«: 

العوامل الوراثية والنف�ضية لها دور في ظهور المر�ض ون�ضاطه

الدكتورة وردة ح�ضن 

تقدم ن�ضائح للحفاظ على �ضحة طفلك في المدر�ضة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16230/pdf/1-Supplime/16230.pdf?fixed3297
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/1306909
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306908
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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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الــبــهــاق مـــرض يــســبــب ظــهــور بــقــع يــفــقــد فــيــهــا الــجــلــد لـــونـــه، وقــد 
يزيد  مــا  وعـــادة  مــن جسمك،  أي جــزء  فــي  الجلد  الــحــالــة  هــذه  تصيب 
حجم هذه البقع مع الوقت إذا لم يبدأ المريض العالج الصحيح على 
أشــارت  عالجي  كريم  ظهر  االخــيــرة  الفترة  فــي  المختص.  الطبيب  يــد 
بأنه  استخدامه  على  الموافقة  بعد   )FDA( والـــدواء  الــغــذاء  ادارة  اليه 
مازن  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  للبهاق.  نهائي  وحل  ثــورة عالجية 
رئيس استشاري األمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الملك حمد 

الجامعي سنتعرف كل ما يخص البهاق والعالجات الجديدة.
• ما هو البهاق؟ وما هي أسبابه؟

البهاق هو مرض مناعي جلدي مزمن مكتسب، شائع نسبًيا حيث 
يتراوح معدل انتشاره بين 0.1 و%2. 

يتميز البهاق بظهور بقع فاتحة على الجلد نتيجة مهاجمة الخاليا 
المناعية للخاليا الصبغية ما يؤدي إلى فقدان الخاليا الصبغية. 

ال تزال أسباب ظهور البهاق غير معروفة بشكل كامل، غير أن العوامل 
الوراثية والنفسية والبيئية تلعب دورا في ظهور المرض ونشاطه.

• ما هي األعراض؟ وهل تظهر بشكل مفاجئ أم تدريجي؟
يظهر البهاق عادًة على شكل بقع فاتحة على الجلد بدون أعراض 

)غالبا تكون بدون ألم أو حكة على سبيل المثال(. 
إجهاد  أو حتى  جـــروح  أو  حـــروق شمسية  الــمــرض  قــد يسبق ظــهــور 
في  مــكــان  أي  وعــلــى  أي عمر  فــي  البقع  هــذه  تظهر  أن  يمكن  عــاطــفــي، 

الجسم، يتراوح حجمها بين بضعة مليمترات والسنتيمترات.
مكان  المرض  ظهور  عن  عبارة  وهــي  كوبنر،  بظاهرة  البهاق  يتميز 

حرق سابق مثال أو جرح.
األشخاص  بعض  فلدى  المرض؛  بنشاط  التنبؤ  يستطيع  أحــد  ال 
وقد  يكون محدودا  اآلخر  البعض  ولدى  االنتشار،  المرض سريع  يكون 

ينحسر ثم ُيشفى من دون تدخل طبي.
• هل من الضروري ظهور البهاق في كل أجزاء الجسم حتى يشخص 

بأنه بهاق؟
كال؛ كما ذكرنا في السابق، حجم بقع البهاق يختلف من شخص إلى 

اخر وكذلك رقع االنتشار.
• هل للبهاق أنواع؟

نــعــم؛ هــنــاك عــدة تصنيفات لــلــمــرض، أشــهــرهــا الــبــهــاق الــجــزئــي أو 

فرعية  أنواعا  الجزئي  غير  البهاق  يشمل  الجزئي.  وغير  )المقطعي(، 
كالشامل، الطرفي، والمخاطي.
• كيف يكون التشخيص؟

إلى  استناًدا  مباشًرا؛  الحاالت  معظم  في  البهاق  تشخيص  يكون 
التاريخ المرضي والفحص السريري، ويمكن تسهيل تشخيص البهاق 
المكبرة  أو  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــبــاح  اســتــخــدام  خـــالل  مــن 
الطبية. في حاالت نادرة، عندما يكون التشخيص غير واضح، قد يتم 

االستعانة بالخزعة الجلدية لفحصها مجهريا.
• مــؤخــرا تــم اعــتــمــاد دواء جــديــد فــعــال.. مــا رأيــكــم فــيــه؟ ومــا هي 

خطوات العالج الصحيح؟
أوبزيلورا لعالج  والعقاقير األمريكية كريم  إدارة االغذية  اعتمدت 

الجلدية  للبقع  ويستخدم  فأكثر،  عاما   12 لعمر  الجزئي  غير  البهاق 
وليس لألغشية المخاطية وعلى مساحات محددة.

 أظهرت التجارب السريرية التي استمرت 24 أسبوعا تحسن %30 
بعض  ظهرت  كما  ملحوظا،  تحسنا  الوجه  منطقة  في  المرضى  من 
اآلثار الجانبية: كالحكة واالحمرار في منطقة تطبيق الكريم، نزالت 

البرد، الصداع، حمى والتهاب المسالك البولية.
وحالته  الــمــريــض  كعمر  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  الــبــهــاق  عـــالج  يعتمد 
والمساحات  االنتشار  مناطق  ونشاطه،  البهاق  نــوع  العامة،  الصحية 
الــمــصــابــة. تــتــدرج الــعــالجــات الــمــتــاحــة حــالــيــا مــن كــريــمــات موضعية 
الضوئية  األشعة  الموضعية،  الكالسينيورين  ومثبطات  كالكورتيزون 
بتقييم  المعالج  الطبيب  يــقــوم  الصبغية.  الــخــاليــا  ــة  وزراعــ والــلــيــزر، 

الوضع الصحي للمريض وتحديد نوع العالج المناسب.
إشــراف  تــكــون تحت  أن  الــعــالجــات يجب  ــواع  أنـ عـــام، جميع  بشكل 
استخدام  الجانبية، فمثال سوء  اآلثــار  لتجنب  أمــراض جلدية  طبيب 
كــريــمــات الــكــورتــيــزون يـــؤدي إلـــى تــرقــق فــي الــجــلــد وظــهــور الشعيرات 

العنكبوتية.
يــتــوافــر فــي مستشفى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــعــالج بــاألشــعــة 
من  تعد  والــتــي  )االكــزايــمــر(  الليزر  وعــالج  البنفسجية  فــوق  الضوئية 
الــعــالج حول  فــكــرة  وتتمحور  الــبــهــاق،  لــعــالج  الطبية  األجــهــزة  أحـــدث 

تنشيط الخاليا الصبغية وتثبيط الخاليا المناعية المهاجمة لها.
 يــحــضــر الــمــريــض فــي الــغــالــب جلستين إلـــى ثـــالث جــلــســات في 

األسبوع لعدة شهور بحسب االستجابة للعالج.
في حاالت قليلة، عندما تكون المساحة المصابة بالبهاق أكثر من 
40% من الجسم، وعندما ال يستجيب للعالجات السابقة، قد يكون حل 
إزالة الصبغة خيارا مطروحا. وقد ال يلجأ الطبيب المعالج إلى هذا 
المريض؛  تغيير في نمط حياة  يترتب عليه من  لما  نــادرا  إال  الخيار 
الحماية  تــوفــر  الــتــي  الصبغية  الــخــاليــا  إزالــــة  تــعــنــي  الــصــبــغــة  فـــإزالـــة 
لطبقات الجلد من أشعة الشمس. حينها يتعين على المريض تجنب 

أشعة الشمس ووضع كريمات الحماية بشكل دائم.
المزمنة  المناعية  االمــراض  يعتبر من  أسلفنا  كما  البهاق  مرض 
التي يصعب التنبؤ بنشاطها. فقد ُيشفى المريض ليعاوده بعد أشهر 

أو سنوات ويحتاج إلى العالج من جديد.

عالج البهاق يعتمد على عدة عوامل

.. والدواء الجديد وحده ال يكفي 
ــعــــودة إلــــى الــــمــــدارس حــمــاس  ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف الــ
المدرسة  والمعلمين.  األمــور  وأولياء  الطلبة  ينتاب  شديد 
معرفيا  ويــتــطــورون  األطــفــال  فيه  يتعلم  الــذي  المكان  هــي 
واجتماعيا، فجميعنا لدينا ذكريات جميلة تطّل علينا بداية 

كل عام دراسي.
العام قد تختلف نظرا   ولكن العودة إلى الدراسة هذا 

إلى العودة الكلية، فلم يعد للدراسة عن بعد مكان اآلن.
الــمــتــحــدة، تسببت جائحة  لــألمــم  تــقــريــر  ووفــقــا آلخـــر 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــي »أكـــبـــر اضــطــراب 
أثرت على  العالم، حيث  أنحاء  التعليم في جميع  بأنظمة 

1.6 مليار متعلم في 190 دولة«.
المدارس  إلــى  للعودة  األطفال  ماليين  يستعد  وبينما 
إلــى  الـــذهـــاب  أن  الثقيلة  الــســابــقــة  الــفــتــرة  أثــبــتــت  أن  بــعــد 
والمراهقين،  األطــفــال  لتعلم  الــطــرق  أفضل  هــو  الــمــدرســة 
العواقب  استمرار  بسبب  تحديات،  يخلو من  لن  األمــر  فإن 
بعد  األوالد  لــعــودة  وأيــضــا  وتــحــوراتــه،  لكوفيد-19  الصحية 
فترة االنقطاع عن الدراسة عند بعض العائالت التي فضلت 

الدراسة من المنزل.
ــا مــحــدقــيــن فـــي أجــهــزة  ــيــ بــعــد أن أمـــضـــوا عـــامـــا دراســ
الكمبيوتر، قد يخوض اآلباء معركة إلعداد أطفالهم للعودة 
إلـــى الــمــدرســة، بــالــتــزامــن مــع تقليص وقـــت بــقــائــهــم أمــام 

الشاشات.
إلغاء  وعدم  التوازن،  أهمية  يؤكدون  الخبراء  بأن  علما 

وقت الشاشة تماما.
فهناك بعض التوصيات التي علينا االلتزام بها لنضمن 
باالستيقاظ  اآلن  من  نبدأ  أن  علينا  صحيا..  دراسيا  عاما 
مبكرا، وتناول وجبة اإلفطار في وقت يشبه موعد المدرسة، 
أو  والقراءة  الطلق،  الهواء  النشاط في  بنوع من  القيام  ثم 

الذهاب إلى المكتبة. 
اليومية  الــوقــايــة  تعزيز  يجب  الصحية  الناحية  ومــن 
من  التأكد  المهم  السالمة، فمن  تدابير  وفحص  المتعددة 
والحرص  العامة  الصحة  بتوصيات  طفلك  مدرسة  التزام 
على حمل حقيبة مدرسية مناسبة لعمره وحجمه للحفاظ 
على ظهور أطفالنا، ويجب أن نستمع إلى مخاوف أطفالنا 
إذ قـــد يــكــون لــديــهــم مـــخـــاوف مـــن زمــيــل أو شــخــص مـــا أو 

يتعرض للتنمر مثال.
ــد لـــلـــفـــحـــص الــــــــــدوري لــصــحــة  ــوعــ ــب تـــحـــديـــد مــ ــجــ ويــ
طفلك سنويا، للتأكد من مناعته ونموه ونظره، ووضع نظام 
للنوم فقد أوشك الصيف على االنتهاء. عاد الروتين وعلينا 
الــرجــوع إلـــى االلـــتـــزام فــي الــمــنــزل والتقليل مــن الــخــروج، 
السريعة  الوجبات  وتجنب  الصحي  األكــل  إلعـــداد  والــعــودة 

الخارجية.
ــا أيــــام الــصــيــف الشقية  ــ ــا شــهــر أغــســطــس.. وداعـ ــ وداعـ
على  اآلن  ونحن  رحلت سريعا  أنــك  واعلم  وداعــا  المرحة.. 

أتم استعداد للعودة إلى الدراسة.
عاما دراسيا سعيدا 

Back to school
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الم�ضت�ضفى الخليجي االأمريكي يعلن ان�ضمام اأحد 

اأبرز خبراء جراحة التجميل الدوليين اإلى طاقمه
الــدكــتــور  انــضــمــام  األمــريــكــي  الخليجي  المستشفى  يــعــلــن 
ــرز الــخــبــراء الــدولــيــيــن فــي جــراحــة  مــايــكــل ســالــيــفــاراس، أحـــد أبـ
التجميل والحاصل على شهادة البورد البرازيلي واألوروبي، إلى 

فريقه المميز من االستشاريين واألخصائيين.
ــم جـــراحـــي التجميل  ــد أهـ  ويــعــد الــدكــتــور ســالــيــفــاراس أحـ
والــتــرمــيــم فـــي الــمــنــطــقــة ويــتــمــتــع بــخــبــرة 25 ســنــة فـــي مــجــال 
في  المميز  بأسلوبه  ويشتهر  والترميمية،  التجميلية  الجراحة 
بأقل قدر  أماًنا  العالج باستخدام تقنيات فنية متقدمة واألكثر 
من التدخل الجراحي، لتبدو نتائج عملياته التجميلية طبيعية 

وغير مصطنعة. 

كــمــا يــشــتــهــر الــدكــتــور ســالــيــفــاراس بــعــالج الــعــديــد 
والتلفزيون  السينما  عــالــم  فــي  الــبــارزة  األســمــاء  مــن 

العديد  في  الفاعلة  وبمشاركته  والموضة،  واألزيــاء 
والمجالت  التلفزيونية  القنوات  في  البرامج  من 
الــشــهــيــرة فــي منطقة الــشــرق األوســــط والــعــالــم. 

إضــافــة إلـــى ذلـــك، شـــارك بــانــتــظــام فــي برنامج 
»جـــويـــل« الــشــهــيــر عــلــى قــنــاة MBC حــوالــي 10 

وسلط  واســعــة،  شعبية  أكسبه  مما  ســنــوات، 
الـــضـــوء عــلــى مــواهــبــه ومـــهـــاراتـــه وأســلــوبــه 

الفريد في العالج.
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ويبدأ  نهايتها  من  الصيفية  العطلة  تقترب 
عام دراسي جديد، وهي الفترة التي يشعر فيها 
اآلباء واألطفال بالقلق والتوتر من العودة إلى 
متزايدة  وعناية  عديدة  تحضيرات  الــمــدارس.. 
هذا العام بعد فترة انقطاع عند بعض األسر، ما 
هي االجراءات والنصائح الصحيحة لعام دراسي 
التالي  الــمــقــال  فــي  مــا سنتعرفه  هـــذا  صــحــي؟ 
العائلة  استشاري طب  وردة حسن  الدكتورة  مع 

بمستشفى رويال البحرين.
ــزءا كــبــيــرا مــن حياتهم  يــقــضــي أطــفــالــنــا جــ
الــيــومــيــة بـــالـــمـــدرســـة، مـــا يــعــرضــهــم لــإصــابــة 
يمكننا  فماذا  المعدية..  األمــراض  من  بالكثير 
أن نفعل كآباء وأمهات لحماية اطفالنا وتقليل 

فرصة إصابتهم بهذه األمراض؟ 
1- تعليم الطفل العادات الصحية

أو مشاركة  - عدم لمس عيونهم 
األكواب واألواني مع األصدقاء.

- عدم مشاركة الكمامات أو 
في  وجودهم  أثناء  بها  اللعب 

المدرسة.
ــم بــشــكــل  ــهـ ــديـ أيـ - غـــســـل 
مــــــتــــــكــــــرر وتــــــجــــــنــــــب لـــمـــس 

وجوههم.
بشكل  اليدين  تعقيم   -
مـــــتـــــكـــــرر عـــــنـــــد مــــالمــــســــة 

األسطح واألشخاص.
المناديل  استخدام   -

عند العطس.
- غخبار والديهم بأي 

أعراض مرضية.

2- الحصول على اللقاحات
لــنــتــأكــد مـــن حــصــول أطــفــالــنــا عــلــى جميع 
الـــلـــقـــاحـــات والــتــطــعــيــمــات الـــخـــاصـــة بــفــئــاتــهــم 

العمرية.
ــال الـــخـــاص  ــ ــفـ ــ  لــــهــــذا، راجـــــــع طـــبـــيـــب األطـ
بـــك لــلــتــأكــد مـــن حـــصـــول طــفــلــك عــلــى جميع 
التطعيمات التي يحتاج إليها، بما في ذلك لقاح 

األنفلونزا الموسمية.
 Quadrivalent seasonal influenza vaccine
الذي يحمي من 4 أنواع من الفيروسات الشائعة 

H3N2 و H1N1 : بما فيها
3- تعزيز جهاز المناعة

ــاء بإعطاء  هــنــاك اهــتــمــام مــتــزايــد بــيــن اآلبــ
األطـــفـــال مــكــمــالت، مــثــل جــرعــات إضــافــيــة من 
عليك  يجب  ولكن  واوميجا(،  ود  )سي  فيتامين 
ــًمــــا اســـتـــشـــارة طــبــيــب طــفــلــك قــبــل إعــطــائــه  دائــ

مكمالت من أي نوع.
األمريكية  األكــاديــمــيــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر   
ــكــــمــــالت  ــالــــمــ بــ تــــــوصــــــي  ال  األطــــــــفــــــــال  لـــــطـــــب 
والفيتامينات لألطفال األصحاء الذين يتبعون 
نظاًما غذائًيا متنوًعا، ومن األفضل أن يحصلوا 

على الفيتامينات من األطعمة المتنوعة.
4 الحصول على القسط الكافي من النوم

قلة  أو  السيئ  النوم  أن  إلى  الــدراســات  تشير 
النوم يمكن أن يؤثر على األطفال  عدد ساعات 
بعدة طرق: ضعف التركيز، والسمنة، واالكتئاب.
مــن صحة  مهًما  ــزًءا  جـ ليس فقط  والــنــوم   
إنه  بل  والعقلية،  والعاطفية  الجسدية  الطفل 
أدائه  وكيفية  النمو  في عملية  مهما  دوًرا  يلعب 

في المدرسة.

5. التغذية الصحيحة
يعد اإلفطار حًقا أهم وجبة في اليوم عندما 
وجبة  تحديد  تــم  وقــد  بــالــطــالب.  األمـــر  يتعلق 
فــطــور مــتــوازنــة مــن الــبــروتــيــن والــكــربــوهــيــدرات 
المعقدة كعامل مهم لوظيفة الدماغ والحفاظ 

على مستوى ثابت من الطاقة خالل اليوم.
ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن األطفال الذين 
يتناولون وجبة اإلفطار بانتظا، هم أكثر عرضة 
وتــنــاول  الكافية  الــغــذائــيــة  العناصر  الســتــهــالك 
والكوليسترول.  الكلية  الدهون  من  أقل  كميات 
وبالمثل، فإن الحديد وفيتامين )ب( وفيتامين 
األطــفــال  لـــدى   %60 إلـــى   %20 بنسبة  أعــلــى  )د( 
مقارنة  بانتظام  اإلفطار  وجبة  يتناولون  الذين 

بمن ال يتناولونها.
6. غسل اليدين

يعّد غسل اليدين بالماء والصابون مدة 20 
انتشار  لمنع  الطرق  أهــم  من  األقــل  على  ثانية 
الــمــرض فــي الــفــصــول الــدراســيــة وفــي أي مكان 

آخر.
ــال مـــع الــجــراثــيــم،  ــفـ عــنــدمــا يــتــالمــس األطـ
يمكنهم بسهولة نشر تلك الجراثيم، وخاصة إذا 

فركوا عيونهم أو خدشوا أنوفهم.
بشكل  أيديهم  غسل  كيفية  أطفالكم  عّلموا 
يــفــعــلــون ذلــــك )بـــعـــد تنظيف  صــحــيــح، ومـــتـــى 
أنوفهم، واستخدام الحمام، وقبل تناول الطعام(. 
بالمرض  اإلصابة  تقليل خطر  في  يساعد  هذا 

ومن ثم نقل العدوى إلى اآلخرين.
ــى األمـــــــراض  ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــا لـ ــقــ وفــ
األمريكي، عندما يكون غسل اليدين غير متاح، 
الذي يحتوي على 60% على  اليدين  فإن معقم 

األقل من الكحول هو ثاني أفضل طريقة لقتل 
الجراثيم.

7. ممارسة التمارين يوميا
األقل  على  ساعة  مــدة  الرياضة  ممارسة  إن 
سيحصل  كما  أفــضــل،  نــوم  على  الطفل  تساعد 
عــلــى نــتــائــج صــحــيــة أفـــضـــل، وقـــــدرة عــلــى إدارة 

التوتر، فضال عن أداء أفضل في المدرسة.
8. تقليل وقت الشاشة

يــجــب أن يــقــتــصــر وقــــت الــشــاشــة عــلــى أقــل 
الــهــواتــف  ــذا يشمل  وهـ الــيــوم،  فــي  مــن ساعتين 
الفيديو  وألعاب  اللوحية  واألجهزة  والتلفزيون 

وأجهزة الكمبيوتر.
ويمكن أن يقلل نوع الضوء المنبعث من هذه 
الشاشات من مستويات الميالتونين، وذلك يزيد 
إيقاع  يعطل  أن  يمكن  كما  الــنــوم،  صعوبة  مــن 

الجسم الطبيعي خالل اليوم.
9 إجراء فحوص منتظمة للسمع والبصر: 

ــراء فــحــوص الــرؤيــة والسمع  تــأكــدي مــن إجـ
بالطفل،  الــخــاص  الطبيب  لــدى  روتيني  بشكل 
والسمعية  البصرية  اإلعــاقــات  تــؤدي  أن  فيمكن 
تـــؤثـــر فـــي الــتــعــلــم  إلــــى مــشــاكــل ســلــوكــيــة، وأن 

والتطوير.
10 التأكد من شرب كميات كافية من الماء:

 يساعد شرب الماء على منع التعب وتحسين 
الحالة المزاجية والهضم.

أكـــواب من  بــتــنــاول مــا ال يقل عــن 5  ينصح 
أكــواب في  إلى 10  الماء يوميا، ويفضل شرب 8 

أجواء الصيف الحارة.

الدكتور مازن رئيس لـ»الخليج الطبي«: 

العوامل الوراثية والنف�ضية لها دور في ظهور المر�ض ون�ضاطه

الدكتورة وردة ح�ضن 

تقدم ن�ضائح للحفاظ على �ضحة طفلك في المدر�ضة

الــبــهــاق مـــرض يــســبــب ظــهــور بــقــع يــفــقــد فــيــهــا الــجــلــد لـــونـــه، وقــد 
يزيد  مــا  وعـــادة  مــن جسمك،  أي جــزء  فــي  الجلد  الــحــالــة  هــذه  تصيب 
حجم هذه البقع مع الوقت إذا لم يبدأ المريض العالج الصحيح على 
أشــارت  عالجي  كريم  ظهر  االخــيــرة  الفترة  فــي  المختص.  الطبيب  يــد 
بأنه  استخدامه  على  الموافقة  بعد   )FDA( والـــدواء  الــغــذاء  ادارة  اليه 
مازن  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  للبهاق.  نهائي  وحل  ثــورة عالجية 
رئيس استشاري األمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الملك حمد 

الجامعي سنتعرف كل ما يخص البهاق والعالجات الجديدة.
• ما هو البهاق؟ وما هي أسبابه؟

البهاق هو مرض مناعي جلدي مزمن مكتسب، شائع نسبًيا حيث 
يتراوح معدل انتشاره بين 0.1 و%2. 

يتميز البهاق بظهور بقع فاتحة على الجلد نتيجة مهاجمة الخاليا 
المناعية للخاليا الصبغية ما يؤدي إلى فقدان الخاليا الصبغية. 

ال تزال أسباب ظهور البهاق غير معروفة بشكل كامل، غير أن العوامل 
الوراثية والنفسية والبيئية تلعب دورا في ظهور المرض ونشاطه.

• ما هي األعراض؟ وهل تظهر بشكل مفاجئ أم تدريجي؟
يظهر البهاق عادًة على شكل بقع فاتحة على الجلد بدون أعراض 

)غالبا تكون بدون ألم أو حكة على سبيل المثال(. 
إجهاد  أو حتى  جـــروح  أو  حـــروق شمسية  الــمــرض  قــد يسبق ظــهــور 
في  مــكــان  أي  وعــلــى  أي عمر  فــي  البقع  هــذه  تظهر  أن  يمكن  عــاطــفــي، 

الجسم، يتراوح حجمها بين بضعة مليمترات والسنتيمترات.
مكان  المرض  ظهور  عن  عبارة  وهــي  كوبنر،  بظاهرة  البهاق  يتميز 

حرق سابق مثال أو جرح.
األشخاص  بعض  فلدى  المرض؛  بنشاط  التنبؤ  يستطيع  أحــد  ال 
وقد  يكون محدودا  اآلخر  البعض  ولدى  االنتشار،  المرض سريع  يكون 

ينحسر ثم ُيشفى من دون تدخل طبي.
• هل من الضروري ظهور البهاق في كل أجزاء الجسم حتى يشخص 

بأنه بهاق؟
كال؛ كما ذكرنا في السابق، حجم بقع البهاق يختلف من شخص إلى 

اخر وكذلك رقع االنتشار.
• هل للبهاق أنواع؟

نــعــم؛ هــنــاك عــدة تصنيفات لــلــمــرض، أشــهــرهــا الــبــهــاق الــجــزئــي أو 

فرعية  أنواعا  الجزئي  غير  البهاق  يشمل  الجزئي.  وغير  )المقطعي(، 
كالشامل، الطرفي، والمخاطي.
• كيف يكون التشخيص؟

إلى  استناًدا  مباشًرا؛  الحاالت  معظم  في  البهاق  تشخيص  يكون 
التاريخ المرضي والفحص السريري، ويمكن تسهيل تشخيص البهاق 
المكبرة  أو  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــبــاح  اســتــخــدام  خـــالل  مــن 
الطبية. في حاالت نادرة، عندما يكون التشخيص غير واضح، قد يتم 

االستعانة بالخزعة الجلدية لفحصها مجهريا.
• مــؤخــرا تــم اعــتــمــاد دواء جــديــد فــعــال.. مــا رأيــكــم فــيــه؟ ومــا هي 

خطوات العالج الصحيح؟
أوبزيلورا لعالج  والعقاقير األمريكية كريم  إدارة االغذية  اعتمدت 

الجلدية  للبقع  ويستخدم  فأكثر،  عاما   12 لعمر  الجزئي  غير  البهاق 
وليس لألغشية المخاطية وعلى مساحات محددة.

 أظهرت التجارب السريرية التي استمرت 24 أسبوعا تحسن %30 
بعض  ظهرت  كما  ملحوظا،  تحسنا  الوجه  منطقة  في  المرضى  من 
اآلثار الجانبية: كالحكة واالحمرار في منطقة تطبيق الكريم، نزالت 

البرد، الصداع، حمى والتهاب المسالك البولية.
وحالته  الــمــريــض  كعمر  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  الــبــهــاق  عـــالج  يعتمد 
والمساحات  االنتشار  مناطق  ونشاطه،  البهاق  نــوع  العامة،  الصحية 
الــمــصــابــة. تــتــدرج الــعــالجــات الــمــتــاحــة حــالــيــا مــن كــريــمــات موضعية 
الضوئية  األشعة  الموضعية،  الكالسينيورين  ومثبطات  كالكورتيزون 
بتقييم  المعالج  الطبيب  يــقــوم  الصبغية.  الــخــاليــا  ــة  وزراعــ والــلــيــزر، 

الوضع الصحي للمريض وتحديد نوع العالج المناسب.
إشــراف  تــكــون تحت  أن  الــعــالجــات يجب  ــواع  أنـ عـــام، جميع  بشكل 
استخدام  الجانبية، فمثال سوء  اآلثــار  لتجنب  أمــراض جلدية  طبيب 
كــريــمــات الــكــورتــيــزون يـــؤدي إلـــى تــرقــق فــي الــجــلــد وظــهــور الشعيرات 

العنكبوتية.
يــتــوافــر فــي مستشفى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــعــالج بــاألشــعــة 
من  تعد  والــتــي  )االكــزايــمــر(  الليزر  وعــالج  البنفسجية  فــوق  الضوئية 
الــعــالج حول  فــكــرة  وتتمحور  الــبــهــاق،  لــعــالج  الطبية  األجــهــزة  أحـــدث 

تنشيط الخاليا الصبغية وتثبيط الخاليا المناعية المهاجمة لها.
 يــحــضــر الــمــريــض فــي الــغــالــب جلستين إلـــى ثـــالث جــلــســات في 

األسبوع لعدة شهور بحسب االستجابة للعالج.
في حاالت قليلة، عندما تكون المساحة المصابة بالبهاق أكثر من 
40% من الجسم، وعندما ال يستجيب للعالجات السابقة، قد يكون حل 
إزالة الصبغة خيارا مطروحا. وقد ال يلجأ الطبيب المعالج إلى هذا 
المريض؛  تغيير في نمط حياة  يترتب عليه من  لما  نــادرا  إال  الخيار 
الحماية  تــوفــر  الــتــي  الصبغية  الــخــاليــا  إزالــــة  تــعــنــي  الــصــبــغــة  فـــإزالـــة 
لطبقات الجلد من أشعة الشمس. حينها يتعين على المريض تجنب 

أشعة الشمس ووضع كريمات الحماية بشكل دائم.
المزمنة  المناعية  االمــراض  يعتبر من  أسلفنا  كما  البهاق  مرض 
التي يصعب التنبؤ بنشاطها. فقد ُيشفى المريض ليعاوده بعد أشهر 

أو سنوات ويحتاج إلى العالج من جديد.

عالج البهاق يعتمد على عدة عوامل

.. والدواء الجديد وحده ال يكفي 
ــعــــودة إلــــى الــــمــــدارس حــمــاس  ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف الــ
المدرسة  والمعلمين.  األمــور  وأولياء  الطلبة  ينتاب  شديد 
معرفيا  ويــتــطــورون  األطــفــال  فيه  يتعلم  الــذي  المكان  هــي 
واجتماعيا، فجميعنا لدينا ذكريات جميلة تطّل علينا بداية 

كل عام دراسي.
العام قد تختلف نظرا   ولكن العودة إلى الدراسة هذا 

إلى العودة الكلية، فلم يعد للدراسة عن بعد مكان اآلن.
الــمــتــحــدة، تسببت جائحة  لــألمــم  تــقــريــر  ووفــقــا آلخـــر 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــي »أكـــبـــر اضــطــراب 
أثرت على  العالم، حيث  أنحاء  التعليم في جميع  بأنظمة 

1.6 مليار متعلم في 190 دولة«.
المدارس  إلــى  للعودة  األطفال  ماليين  يستعد  وبينما 
إلــى  الـــذهـــاب  أن  الثقيلة  الــســابــقــة  الــفــتــرة  أثــبــتــت  أن  بــعــد 
والمراهقين،  األطــفــال  لتعلم  الــطــرق  أفضل  هــو  الــمــدرســة 
العواقب  استمرار  بسبب  تحديات،  يخلو من  لن  األمــر  فإن 
بعد  األوالد  لــعــودة  وأيــضــا  وتــحــوراتــه،  لكوفيد-19  الصحية 
فترة االنقطاع عن الدراسة عند بعض العائالت التي فضلت 

الدراسة من المنزل.
ــا مــحــدقــيــن فـــي أجــهــزة  ــيــ بــعــد أن أمـــضـــوا عـــامـــا دراســ
الكمبيوتر، قد يخوض اآلباء معركة إلعداد أطفالهم للعودة 
إلـــى الــمــدرســة، بــالــتــزامــن مــع تقليص وقـــت بــقــائــهــم أمــام 

الشاشات.
إلغاء  وعدم  التوازن،  أهمية  يؤكدون  الخبراء  بأن  علما 

وقت الشاشة تماما.
فهناك بعض التوصيات التي علينا االلتزام بها لنضمن 
باالستيقاظ  اآلن  من  نبدأ  أن  علينا  صحيا..  دراسيا  عاما 
مبكرا، وتناول وجبة اإلفطار في وقت يشبه موعد المدرسة، 
أو  والقراءة  الطلق،  الهواء  النشاط في  بنوع من  القيام  ثم 

الذهاب إلى المكتبة. 
اليومية  الــوقــايــة  تعزيز  يجب  الصحية  الناحية  ومــن 
من  التأكد  المهم  السالمة، فمن  تدابير  وفحص  المتعددة 
والحرص  العامة  الصحة  بتوصيات  طفلك  مدرسة  التزام 
على حمل حقيبة مدرسية مناسبة لعمره وحجمه للحفاظ 
على ظهور أطفالنا، ويجب أن نستمع إلى مخاوف أطفالنا 
إذ قـــد يــكــون لــديــهــم مـــخـــاوف مـــن زمــيــل أو شــخــص مـــا أو 

يتعرض للتنمر مثال.
ــد لـــلـــفـــحـــص الــــــــــدوري لــصــحــة  ــوعــ ــب تـــحـــديـــد مــ ــجــ ويــ
طفلك سنويا، للتأكد من مناعته ونموه ونظره، ووضع نظام 
للنوم فقد أوشك الصيف على االنتهاء. عاد الروتين وعلينا 
الــرجــوع إلـــى االلـــتـــزام فــي الــمــنــزل والتقليل مــن الــخــروج، 
السريعة  الوجبات  وتجنب  الصحي  األكــل  إلعـــداد  والــعــودة 

الخارجية.
ــا أيــــام الــصــيــف الشقية  ــ ــا شــهــر أغــســطــس.. وداعـ ــ وداعـ
على  اآلن  ونحن  رحلت سريعا  أنــك  واعلم  وداعــا  المرحة.. 

أتم استعداد للعودة إلى الدراسة.
عاما دراسيا سعيدا 

Back to school
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الم�ضت�ضفى الخليجي االأمريكي يعلن ان�ضمام اأحد 

اأبرز خبراء جراحة التجميل الدوليين اإلى طاقمه
الــدكــتــور  انــضــمــام  األمــريــكــي  الخليجي  المستشفى  يــعــلــن 
ــرز الــخــبــراء الــدولــيــيــن فــي جــراحــة  مــايــكــل ســالــيــفــاراس، أحـــد أبـ
التجميل والحاصل على شهادة البورد البرازيلي واألوروبي، إلى 

فريقه المميز من االستشاريين واألخصائيين.
ــم جـــراحـــي التجميل  ــد أهـ  ويــعــد الــدكــتــور ســالــيــفــاراس أحـ
والــتــرمــيــم فـــي الــمــنــطــقــة ويــتــمــتــع بــخــبــرة 25 ســنــة فـــي مــجــال 
في  المميز  بأسلوبه  ويشتهر  والترميمية،  التجميلية  الجراحة 
بأقل قدر  أماًنا  العالج باستخدام تقنيات فنية متقدمة واألكثر 
من التدخل الجراحي، لتبدو نتائج عملياته التجميلية طبيعية 

وغير مصطنعة. 

كــمــا يــشــتــهــر الــدكــتــور ســالــيــفــاراس بــعــالج الــعــديــد 
والتلفزيون  السينما  عــالــم  فــي  الــبــارزة  األســمــاء  مــن 

العديد  في  الفاعلة  وبمشاركته  والموضة،  واألزيــاء 
والمجالت  التلفزيونية  القنوات  في  البرامج  من 
الــشــهــيــرة فــي منطقة الــشــرق األوســــط والــعــالــم. 

إضــافــة إلـــى ذلـــك، شـــارك بــانــتــظــام فــي برنامج 
»جـــويـــل« الــشــهــيــر عــلــى قــنــاة MBC حــوالــي 10 

وسلط  واســعــة،  شعبية  أكسبه  مما  ســنــوات، 
الـــضـــوء عــلــى مــواهــبــه ومـــهـــاراتـــه وأســلــوبــه 

الفريد في العالج.
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ويبدأ  نهايتها  من  الصيفية  العطلة  تقترب 
عام دراسي جديد، وهي الفترة التي يشعر فيها 
اآلباء واألطفال بالقلق والتوتر من العودة إلى 
متزايدة  وعناية  عديدة  تحضيرات  الــمــدارس.. 
هذا العام بعد فترة انقطاع عند بعض األسر، ما 
هي االجراءات والنصائح الصحيحة لعام دراسي 
التالي  الــمــقــال  فــي  مــا سنتعرفه  هـــذا  صــحــي؟ 
العائلة  استشاري طب  وردة حسن  الدكتورة  مع 

بمستشفى رويال البحرين.
ــزءا كــبــيــرا مــن حياتهم  يــقــضــي أطــفــالــنــا جــ
الــيــومــيــة بـــالـــمـــدرســـة، مـــا يــعــرضــهــم لــإصــابــة 
يمكننا  فماذا  المعدية..  األمــراض  من  بالكثير 
أن نفعل كآباء وأمهات لحماية اطفالنا وتقليل 

فرصة إصابتهم بهذه األمراض؟ 
1- تعليم الطفل العادات الصحية

أو مشاركة  - عدم لمس عيونهم 
األكواب واألواني مع األصدقاء.

- عدم مشاركة الكمامات أو 
في  وجودهم  أثناء  بها  اللعب 

المدرسة.
ــم بــشــكــل  ــهـ ــديـ أيـ - غـــســـل 
مــــــتــــــكــــــرر وتــــــجــــــنــــــب لـــمـــس 

وجوههم.
بشكل  اليدين  تعقيم   -
مـــــتـــــكـــــرر عـــــنـــــد مــــالمــــســــة 

األسطح واألشخاص.
المناديل  استخدام   -

عند العطس.
- غخبار والديهم بأي 

أعراض مرضية.

2- الحصول على اللقاحات
لــنــتــأكــد مـــن حــصــول أطــفــالــنــا عــلــى جميع 
الـــلـــقـــاحـــات والــتــطــعــيــمــات الـــخـــاصـــة بــفــئــاتــهــم 

العمرية.
ــال الـــخـــاص  ــ ــفـ ــ  لــــهــــذا، راجـــــــع طـــبـــيـــب األطـ
بـــك لــلــتــأكــد مـــن حـــصـــول طــفــلــك عــلــى جميع 
التطعيمات التي يحتاج إليها، بما في ذلك لقاح 

األنفلونزا الموسمية.
 Quadrivalent seasonal influenza vaccine
الذي يحمي من 4 أنواع من الفيروسات الشائعة 

H3N2 و H1N1 : بما فيها
3- تعزيز جهاز المناعة

ــاء بإعطاء  هــنــاك اهــتــمــام مــتــزايــد بــيــن اآلبــ
األطـــفـــال مــكــمــالت، مــثــل جــرعــات إضــافــيــة من 
عليك  يجب  ولكن  واوميجا(،  ود  )سي  فيتامين 
ــًمــــا اســـتـــشـــارة طــبــيــب طــفــلــك قــبــل إعــطــائــه  دائــ

مكمالت من أي نوع.
األمريكية  األكــاديــمــيــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر   
ــكــــمــــالت  ــالــــمــ بــ تــــــوصــــــي  ال  األطــــــــفــــــــال  لـــــطـــــب 
والفيتامينات لألطفال األصحاء الذين يتبعون 
نظاًما غذائًيا متنوًعا، ومن األفضل أن يحصلوا 

على الفيتامينات من األطعمة المتنوعة.
4 الحصول على القسط الكافي من النوم

قلة  أو  السيئ  النوم  أن  إلى  الــدراســات  تشير 
النوم يمكن أن يؤثر على األطفال  عدد ساعات 
بعدة طرق: ضعف التركيز، والسمنة، واالكتئاب.

مــن صحة  مهًما  ــزًءا  جـ ليس فقط  والــنــوم   
إنه  بل  والعقلية،  والعاطفية  الجسدية  الطفل 
أدائه  وكيفية  النمو  في عملية  مهما  دوًرا  يلعب 

في المدرسة.

5. التغذية الصحيحة
يعد اإلفطار حًقا أهم وجبة في اليوم عندما 
وجبة  تحديد  تــم  وقــد  بــالــطــالب.  األمـــر  يتعلق 
فــطــور مــتــوازنــة مــن الــبــروتــيــن والــكــربــوهــيــدرات 
المعقدة كعامل مهم لوظيفة الدماغ والحفاظ 

على مستوى ثابت من الطاقة خالل اليوم.
ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن األطفال الذين 
يتناولون وجبة اإلفطار بانتظا، هم أكثر عرضة 
وتــنــاول  الكافية  الــغــذائــيــة  العناصر  الســتــهــالك 
والكوليسترول.  الكلية  الدهون  من  أقل  كميات 
وبالمثل، فإن الحديد وفيتامين )ب( وفيتامين 
األطــفــال  لـــدى   %60 إلـــى   %20 بنسبة  أعــلــى  )د( 
مقارنة  بانتظام  اإلفطار  وجبة  يتناولون  الذين 

بمن ال يتناولونها.
6. غسل اليدين

يعّد غسل اليدين بالماء والصابون مدة 20 
انتشار  لمنع  الطرق  أهــم  من  األقــل  على  ثانية 
الــمــرض فــي الــفــصــول الــدراســيــة وفــي أي مكان 

آخر.
ــال مـــع الــجــراثــيــم،  ــفـ عــنــدمــا يــتــالمــس األطـ
يمكنهم بسهولة نشر تلك الجراثيم، وخاصة إذا 

فركوا عيونهم أو خدشوا أنوفهم.
بشكل  أيديهم  غسل  كيفية  أطفالكم  عّلموا 
يــفــعــلــون ذلــــك )بـــعـــد تنظيف  صــحــيــح، ومـــتـــى 
أنوفهم، واستخدام الحمام، وقبل تناول الطعام(. 
بالمرض  اإلصابة  تقليل خطر  في  يساعد  هذا 

ومن ثم نقل العدوى إلى اآلخرين.
ــى األمـــــــراض  ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــا لـ ــقــ وفــ
األمريكي، عندما يكون غسل اليدين غير متاح، 
الذي يحتوي على 60% على  اليدين  فإن معقم 

األقل من الكحول هو ثاني أفضل طريقة لقتل 
الجراثيم.

7. ممارسة التمارين يوميا
األقل  على  ساعة  مــدة  الرياضة  ممارسة  إن 
سيحصل  كما  أفــضــل،  نــوم  على  الطفل  تساعد 
عــلــى نــتــائــج صــحــيــة أفـــضـــل، وقـــــدرة عــلــى إدارة 

التوتر، فضال عن أداء أفضل في المدرسة.
8. تقليل وقت الشاشة

يــجــب أن يــقــتــصــر وقــــت الــشــاشــة عــلــى أقــل 
الــهــواتــف  ــذا يشمل  وهـ الــيــوم،  فــي  مــن ساعتين 
الفيديو  وألعاب  اللوحية  واألجهزة  والتلفزيون 

وأجهزة الكمبيوتر.
ويمكن أن يقلل نوع الضوء المنبعث من هذه 
الشاشات من مستويات الميالتونين، وذلك يزيد 
إيقاع  يعطل  أن  يمكن  كما  الــنــوم،  صعوبة  مــن 

الجسم الطبيعي خالل اليوم.
9 إجراء فحوص منتظمة للسمع والبصر: 

ــراء فــحــوص الــرؤيــة والسمع  تــأكــدي مــن إجـ
بالطفل،  الــخــاص  الطبيب  لــدى  روتيني  بشكل 
والسمعية  البصرية  اإلعــاقــات  تــؤدي  أن  فيمكن 
تـــؤثـــر فـــي الــتــعــلــم  إلــــى مــشــاكــل ســلــوكــيــة، وأن 

والتطوير.
10 التأكد من شرب كميات كافية من الماء:

 يساعد شرب الماء على منع التعب وتحسين 
الحالة المزاجية والهضم.

أكـــواب من  بــتــنــاول مــا ال يقل عــن 5  ينصح 
أكــواب في  إلى 10  الماء يوميا، ويفضل شرب 8 

أجواء الصيف الحارة.

الدكتور مازن رئيس لـ»الخليج الطبي«: 

العوامل الوراثية والنف�ضية لها دور في ظهور المر�ض ون�ضاطه

الدكتورة وردة ح�ضن 

تقدم ن�ضائح للحفاظ على �ضحة طفلك في المدر�ضة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16230/pdf/1-Supplime/16230.pdf?fixed3297
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/1306907
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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 زيارة ميدانية مل�شروع تو�شعة ال�شركة العامة للدواجن.. املبارك:

 تبّني املبادرات وامل�شاريع الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي

�ص�ؤون  وزير  املبارك  نا�صر  بن  وائل  املهند�س  اأّكد 

يف  اال�صتمرار  على  ال�زارة  حر�س  والزراعة،  البلديات 

الغذائي  االأمن  بتعزيز  الكفيلة  وامل�صاريع  املبادرات  تبّني 

واحلي�انية  الزراعية  املنتجات  من  بعدٍد  االإنتاج  وزيادة 

وال�صمكية مبا ُيعّزز املخزون الغذائي اال�صرتاتيجي ململكة 

�صمن  وذلك  الذاتي،  االكتفاء  حتقيق  اأجل  من  البحرين 

اال�صرتاتيجية ال�طنية لالأمن الغذائي، الفًتا اإىل الدور التي 

الغذائية  االحتياجات  ت�فري  ال�طنية يف  ال�صركات  ت�ؤّديه 

باململكة.

والزراعة  البلديات  �ص�ؤون  وزير  قيام  لدى  ذلك    جاء 

بزيارة ميدانية اإىل ال�صركة العامة للدواجن، لالطالع على 

م�صروع الت��صعة لزيادة الطاقة االإنتاجية من بي�س املائدة 

برفقة  البحرين  ململكة  اال�صرتاتيجي  الغذائي  واملخزون 

احلي�انية  الرثوة  وكيل  اأحمد حممد ح�صن  خالد  الدكت�ر 

وعدد من امل�ص�ؤولني ب�كالة الرثوة احلي�انية، حيث كان 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  زينل  حممد  �صامي  ا�صتقبالهم  يف 

الرئي�س  عيناتي  وائل  وال�صيد  للدواجن  العامة  ال�صركة 

التنفيذي لل�صركة وعدد من م�ص�ؤويل ال�صركة. 

  وخالل الزيارة، قال املبارك اإّن ال�صركة العامة للدواجن 

تعترب من ال�صركات ال�طنية الرائدة يف جمال اإنتاج بي�س 

�صي�صهم  والذي  الت��صعة  م�صروع  اأهمية  م�ؤكًدا  املائدة. 

م�صرًيا  املائدة.  بي�س  من  البحرين  اإنتاج مملكة  زيادة  يف 

االإنتاج  حت�صني  يف  ت�صهم  مبمار�صات  ال�زارة  التزام  اإىل 

القطاع اخلا�س لال�صتثمار يف  الزراعي واحلي�اين، ودعم 

القطاعات  من  باعتبارها  واحلي�انية  الزراعية  املجاالت 

احلي�ية املهمة واالأ�صا�صية الأمن اململكة الغذائي.

املحفزات  تقدمي  على  باحلر�س  املبارك    ونّ�ه 

لال�صتثمار  اخلا�س  القطاع  ال�صتقطاب  والت�صهيالت 

يف  اأ�صا�صياً  �صريكاً  باعتباره  الغذائي  االأمن  جمال  يف 

اال�صرتاتيجية ال�طنية لالأمن الغذائي، واأو�صح

باأّن م�صاريع تعزيز االإنتاج الزراعي واحلي�اين حتظى 

التنم�ية  للم�صاريع  ال�زارية  اللجنة  ومتابعة  باهتمام 

والبنية التحتية برئا�صة ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ووزير البنية التحتية.

  كما اأ�صاف باأّن ال�زارة �صعت اإىل تط�ير ا�صرتاتيجية 

تنّ�ع م�صادر الغذاء يف دعم االأمن الغذائي ململكة البحرين، 

وذلك من خالل ت�فري خدمات امل�صاعدة التقنية يف تط�ير 

تن�يع الغذاء يف مملكة البحرين وتعزيز برنامج املخزون 

ال�طنية  اال�صرتاتيجية  �صمن  الغذاء  من  اال�صرتاتيجي 

لالأمن الغذائي وحتديد اخليارات البديلة مل�صادر الغذاء.

جمل�س  رئي�س  زينل  حممد  �صامي  اأو�صح  جانبه،    من 

الت��صعة  م�صروع  باأّن  للدواجن  العامة  ال�صركة  اإدارة 

لزيادة الطاقة االإنتاجية من بي�س املائدة واملخزون الغذائي 

اال�صرتاتيجي ململكة البحرين ي�صهد ن�صباً متقّدمة باالإجناز 

باأّن هذا امل�صروع �صي�صهم  وقد �صارف على االكتمال، مبّيناً 

يف رفع م�صت�ى االإنتاج خالل عام واحد من ت�صغيله بعد 

عمليات الت��صعة والتط�ير، ومقّدراً ل�زارة �ص�ؤون البلديات 

والزراعة جه�دها يف تنفيذ املبادرات التي تدعم ملف االأمن 

الغذائي باململكة، باالإ�صافة اإىل دعمها امل�صتمر لل�صركة من 

خالل ن�صر الغطاء النباتي من زراعة االأ�صجار �صديقة البيئة 

التي تعمل كم�صدات للرياح والتي ت�صاهم يف ت�فري بيئة 

م�صتدامة م�اتية لتطلعات اململكة �صمن خطة الت�صجري.

الأعمال ت�شمل 3 جممعات خمتلفة وبكلفة 200 األف دينار.. الوداعي:

النتهاء من اأعمال تطوير عدد من الطرق بجنو�شان نهاية �شبتمرب

م�صطفى ال�صاخ�ري:

املنطقة  يف  البلدي  املجل�س  ع�ص�  اأكد 

�صيد  الدكت�ر  االأوىل  الدائرة  ممثل  ال�صمالية 

�ص�ؤون  وزارة  بدء  ال�داعي  ابراهيم  �صرب 

الطرق  تاأهيل  اعادة  م�صروع  بتنفيذ  االأ�صغال 

قرية  يف   506  ،504  ،502 املجمعات  يف 

جن��صان ويتم اإجناز امل�صروع �صمن احلزمة 

بداأ  حيث  الطرق،  قطاع  مل�صاريع  الثانية 

العمل بتنفيذ امل�صروع يف 17 اأبريل 2022م 

ويت�قع االنتهاء من اأعمال امل�صروع يف نهاية 

األف   200 امل�صروع  تكلفة  ان  مبينا  �صبتمرب، 

دينار بحريني.

الطرق  تاأهيل  اإن م�صروع  ال�داعي   وقال 

اإ�صرتاتيجية  �صمن  يندرج  جن��صان  يف 

احلك�مة يف االإهتمام مب�صاريع تاأهيل الطرق 

ال�صاحلة  ال�صحية  البيئة  وت�فري  القرى  يف 

التنفيذية  االأعمال  وجرت  ال�صكان،  ملعي�صة 

وزير  من  مبا�صرة  بت�جيهات  للم�صروع 

احل�اج  ح�صن  بن  اإبراهيم  املهند�س  االأ�صغال 

وباإ�صراف وكيل وزارة االأ�صغال ال�صيخ م�صعل 

بن حممد بن اأحمد اآل خليفة وال�كيل امل�صاعد 

ومتابعة  عبداللطيف  كاظم  املهند�س  للطرق 

م�صاريع  اإدارة  يف  والفني  التنفيذي  الطاقم 

و�صيانة الطرق املهند�صني اإهاب الريان وبدر 

الدين علم وحمم�د عادل اخلدري.

واأ�صار �صرب ال�داعي اىل اأن اأعمال امل�صروع 

ت�صمل اإعادة تاأهيل 50 طريًقا وتتمثل يف اإزالة 

الطرق  واإعادة ر�صف  القدمية  االأ�صفلت  طبقة 

وممرات اخلدمة لال�صتخدام امل�صتدام، واإن�صاء 

واإن�صاء  االأمطار،  مياه  لتجميع  نقطة   35

امل�صتقبلي،  لال�صتخدام  االأر�صية  القن�ات 

واإعادة ان�صاء مرتفعات تخفيف ال�صرعة وفق 

امل�ا�صفات اجلديدة، و�صباغة خط�ط الطرق.

ال�داعي  �صرب  االأوىل  الدائرة  ممثل  واأكد   

على اأنه تعزيًزا جله�د العمل و�صمان ل�صالمة 

املنفذة  ال�صركة  قبل  من  التنفيذية  االإجراءات 

مع  امل�قع  زيارة  على  احلر�س  مت  للم�صروع 

فريق مهند�صي ق�صم �صيانة الطرق ومهند�س 

ال�صركة املنفذة للم�صروع والتدقيق يف خرائط 

وتنظيم  اإجنازها  مت  التي  واالأعمال  امل�صروع 

تنفيذ  �صالمة  من  للتحقق  ميدانية  ج�لة 

امل�صروع.

�شيد �شرب الوداعي

لزيادة ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات.. مراكز الرعاية ال�شحية الأولية:

 متديد الت�شجيل بربنامج »اخرت طبيبك« مبركزين �شحيني حتى الأربعاء

االأولية  ال�صحية  الرعاية  مراكز  اأعلنت 

طبيبك(  )اخرت  بربنامج  الت�صجيل  عن متديد 

عايل  ومركز  ال�صباح  جابر  ال�صيخ  مبركز 

ال�صحي حتى 31 اأغ�صط�س اجلاري.

االأولية  ال�صحية  الرعاية  مراكز  ودعت 

امل�صار  ال�صحية  للمراكز  التابعني  امل�اطنني 

امل�قع  عرب  العائلة  طبيب  الختيار  اإليها 

وذلك   ،www.phc.gov.bh االإلكرتوين 

ل�صمان خدمتهم من قبل الطبيب املف�صل لديهم، 

من�هًة باأنه بعد انتهاء املدة املحددة للت�صجيل 

على  بالت�صجيل  يق�م�ا  مل  من  ت�زيع  �صيتم 

ح�صب ال�ص�اغر املتبقية.

واأ�صافت مراكز الرعاية ال�صحية االأولية، 

ا�صتمراًرا  ياأتي  طبيبك(  )اخرت  برنامج  اأن 

البحرين  مبملكة  ال�صحية  اخلدمات  لتط�ير 

�صمن  ويندرج  العائلة،  طب  ملفه�م  وفقاً 

 ،)2025-2016( لل�صحة  ال�طنية  اخلطة 

بهدف تط�ير الهيكل امل�ؤ�ص�صي ال�صحي ليمتاز 

بالتناف�صية واجل�دة العالية.

كجزء  ياأتي  طبيبك(  )اخرت  باأن  وتابعت 

من م�صروع الت�صيري الذاتي ومبا يدعم اأهداف 

)�صحتي(  ال�طني  ال�صحي  ال�صمان  برنامج 

الطبيب  بني  عالقة  ت�فري  اإىل  ي�صعى  والذي 

واالأ�صرة، وه� ما يتما�صى مع املعايري العاملية 

للعالج لتح�صني ج�دة اخلدمات املقدمة وفق 

من  وذلك  االأولية،  ال�صحية  الرعاية  نهج 

اأهدافه امل��ص�عة وحتديداً زيادة ر�صا  خالل 

و�صمان  ال�صحية  اخلدمات  من  امل�صتفيدين 

ال�قائية  اخلدمات  وتعزيز  ا�صتمراريتها 

والك�صف املبكر عن االأمرا�س، اإىل جانب ميزة 

اإتاحة خدمة التطبيب عن ُبعد.

)اخرت  بربنامج  الت�صجيل  اأن  اإىل  ي�صار 

�صمن  ياأتي  ال�صمالية  املحافظة  يف  طبيبك( 

املرحلة الثانية من الربنامج الذي مت البدء فيه 

تباًعا  تطبيقه  يتم  اأن  على  املحرق،  مبحافظة 

مبختلف حمافظات مملكة البحرين.

بعد لقائه الوكيل امل�شاعد للطرق بوزارة الأ�شغال 

املرباطي: ربع مليون دينار مل�شكلة اأمطار ال�شاية

البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  قال 

غازي املرباطي اإن وزارة االأ�صغال حددت ما 

يقارب ربع ملي�ن دينار بحريني مل�صروع 

ال�صاية  اإ�صكان  منطقة  اأمطار  �صبكة  اإن�صاء 

يف الب�صيتني جممع 228.

ملرا�صالتنا  متابعًة  املرباطي:  وتابع 

ال�صاأن وملتابعة بع�س  ال�زارة يف هذا  مع 

ال�كيل  التقينا  فقد  االأخرى،  امل�ا�صيع 

االأحد.  عبداللطيف   كاظم  للطرق  امل�صاعد 

واأكد ال�كيل اأن امل�صروع و�صل اإىل مرحلة 

يتم  اأن  املت�قع  ومن  املناق�صات.  اإعداد 

الفرتة  امل�صروع خالل  هذا  قدًما يف  امل�صي 

املقبلة.

خلفية  املجل�س  رئي�س  واأو�صح 

االإ�صكان  وزارة  قامت  حينما  امل��ص�ع: 

ال�صاية،  اإ�صكان  م�صروع  باإن�صاء  امل�قرة 

وه� م�صروع كبري ويح�صب �صمن اإجنازات 

ُحفر   9 اأن�صاأت  فاإنها  واحلك�مة،  ال�زارة 

�صبكة  عن  ا  ع��صً االأمطار  مياه  لتجميع 

منذ  املجل�س  تابع  وبالتايل،  االأمطار. 

ال  احلفر  اأن  باعتبار  امل�صاألة  هذه  البداية 

بيئية  م�صاكل  ت�صبب  وقد  بالغر�س،  تفي 

وخط�رة على ال�صالمة واالأمن، واحلمد هلل 

اأن مرا�صالتنا قد اأثمرت بنجاح.

اأما ب�صاأن م�صري احلفر الت�صع احلالية، 

مل�اقف  وتخ�صي�صها  ردمها  يتم  ف�ص�ف 

العامة، وذلك مبا يلبي  �صيارات وللمنفعة 

احتياجات اأهايل املنطقة الكرام.

»ال�شمالية«: البدء يف و�شع 

الت�شورات لال�شتحقاقات الوطنية املقبلة

�صنان  ربيعة  خالد  العميد  تراأ�س 

الدو�صري نائب حمافظ املحافظة ال�صمالية 

االجتماع االأ�صب�عي الت�صاوري للم�صئ�لني 

باملحافظة، والذي عقد عرب تقنية االت�صال 

على  االجتماع  خالل  ركز  حيث  املرئي، 

يف  املجتمعية  ال�صراكة  تفعيل  �صرورة 

الفعاليات والربامج التي �صتقيمها املحافظة 

�صرورة  على  و�صدد  املقبلة،  الفرتة  خالل 

لال�صتحقاقات  الت�ص�رات  و�صع  يف  البدء 

ال�طنية املقبلة والتي ت�صمل العيد ال�طني 

املعظم  امللك  جاللة  جل��س  وعيد  املجيد 

بي�م  واالحتفال  البحرينية  املراأة  وي�م 

�صرطة البحرين.

اأهمية  اإىل  االجتماع  خالل  تطّرق  كما 

م�صابقة  خلتام  اال�صتعدادات  يف  البدء 

ويف  ال�صاد�صة،  ن�صختها  يف  االأكرب  الرابح 

اأخ�صائي  الع�صف�ر  حممد  بني  ال�صدد  هذا 

امل�صابقة  معايري  اأن  اجتماعية  برامج  اأول 

قد انطبقت على 28 م�صارًكا من اجلن�صني 

اأ�صدقاء  جمعية  مع  التعاون  ويجري 

اإىل  االأوزان  تخفيف  على  للعمل  ال�صحة 

من  الهدف  يحقق  مبا  الطبيعية  املعدالت 

اإقامة وتنظيم امل�صابقة. 

التي  باجله�د  العميد  اأ�صاد  بعدها 

اخرت  برنامج  لدعم  املحافظة  فريق  يبذلها 

مركزي  يف  تطبيقه  �صيتم  والذي  طبيبك 

عايل ال�صحي وجابر ال�صباح ال�صحي.

من  عدد  طرح  مت  االجتماع  ختام  ويف 

اإدارات  يف  العمل  تط�ير  بهدف  امل�ا�صيع 

واأق�صام املحافظة.

من جمعية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة البحرينية

�شفري البحرين يف نيودلهي يلتقي بوفد من رجال الأعمال

�صفري  القع�د،  عبدالرحمن  ال�صفري  التقى 

مملكة البحرين لدى جمه�رية الهند، وفًدا من 

رجال االأعمال من جمعية امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية 

الدكت�ر  برئا�صة  البحرينية،  واملت��صطة 

الديري، وذلك على هام�س زيارة  عبداحل�صن 

ال�فد اإىل جمه�رية الهند.

من  لعدد  بزيارات  ال�فد  وقام  هذا، 

ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات الهندية، ولقاء نارايان 

ال�صغر  متناهية  امل�ؤ�ص�صات  وزير  راين،  تات� 

امل�ص�ؤولني  من  وعدد  واملت��صطة  وال�صغرية 

بجمه�رية الهند.
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اإدارة التدريب تقيم حفل تخريج دورة »حتقيقات و�شائل التوا�شل االجتماعي«
اأقامت اإدارة التدريب بح�صور العميد ب�صام حممد املعراج مدير 

عام الإدارة العامة ملكافحة الف�صاد والأمن القت�صادي والإلكرتوين 

الجتماعي«،  التوا�صل  و�صائل  »حتقيقات  دورة  تخريج  حفل 

التي نظمتها اإدارة التدريب بالتن�صيق مع املركز امل�صرتك ملكافحة 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �صفارة  مع  وبالتعاون  الإرهاب 

مب�صاركة عدد من منت�صبي وزارة الداخلية.

وبهذه املنا�صبة، اأكد مدير عام الإدارة العامة ملكافحة الف�صاد 

والأمن القت�صادي والإلكرتوين اأن تنظيم هذه الربامج والدورات 

ياأتي يف اإطار ا�صرتاتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها وزير 

العام،  الأمن  قبل �صعادة رئي�س  الداخلية ومبتابعة م�صتمرة من 

مثل  تنظيم  اأهمية  موؤكًدا  الوزارة،  منت�صبي  باأداء  الرتقاء  بهدف 

اأداء  يف  ت�صهم  اإيجابية  وغايات  اأهداف  من  لها  ملا  الدورات  هذه 

املهام والواجبات بكفاءة، معرًبا عن �صكره وتقديره ملمثلي �صفارة 

الوليات املتحدة الأمريكية، وللقائمني على تنظيم هذه الدورة.

�صقل  �صاأنها  من  وموا�صيع  برامج  على  الدورة  وا�صتملت 

مهارات موظفني الوزارة واإك�صابهم قدرات جديدة توؤهلهم خلو�س 

جتارب واقع العمل.

بالتعاون مع نادي حماربي ال�شرطان

»بنفت« تنظم رحلة ترفيهية اإىل ال�شينما للأطفال حماربي ال�شرطان

قامت �صركة بنفت، ال�صركة املبتكرة والرائدة يف جمال 

التكنولوجيا املالية وخدمة املعامالت املالية الإلكرتونية يف 

مملكة البحرين، موؤخًرا بتنظيم مبادرة بال�صراكة مع نادي 

حماربي ال�صرطان التابع جلمعية اأمنية طفل لدعم الأطفال 

مر�صى  من  الأطفال  ل�صطحاب  وذلك  ال�صرطان،  حماربي 

ال�صرطان لق�صاء يوم ممتع وم�صاهدة فيلم يف �صينما جممع 

عن  وذووهم  امل�صاركون  الأطفال  عرب  اإذ  باجلفري،  الواحة 

�صعادتكم  بهذه املبادرة الإن�صانية املتاأ�صلة من قيم املجتمع 

�صركة  قيم  مع  املبادرة  هذه  وتتما�صى  املرتابط.  البحريني 

البحريني.  املجتمع  دعم  يف  وم�صوؤوليتها  الرئي�صية  بنفت 

يف  مل�صاهماتها  ال�صركة  لتعزيز  رئي�صية  خطوة  تعد  كما 

هادفة  موؤ�ص�صية  مبادرات  من خالل  الجتماعية  امل�صوؤولية 

العمل  ثقافة  وت�صجع  للمجتمع  بالنتماء  الإح�صا�س  تعزز 

مدير  الكوهجي،  عادل  �صّرح  املنا�صبة،  وبهذه  ال�صحية. 

�صركة  يف  املوؤ�ص�صية  والت�صالت  العامة  العالقات  اأول 

بنفت، بالقول: »نعتز بكل املبادرات الإن�صانية ل �صيما دعم  

نادي حماربي ال�صرطان، حيث يتما�صى ذلك مع قيم �صركة 

من  لالأفراد  موؤثرة  جتارب  لتقدمي  الدوؤوب  و�صعيها  بنفت 

جميع اأوجه احلياة يف جميع م�صاعيهم. تاأتي هذه املبادرة 

كجزء من رغبة �صركة بنفت يف تو�صيع نطاق م�صوؤوليتها 

الجتماعية لت�صمل جميع �صرائح جمتمعنا البحريني ودعم 

من  املزيد  دعم  اإىل  ونتطلع  الهادفة.  املوؤ�ص�صات  هذه  مثل 

املبادرات املهمة يف جمتمعنا وحتويل ذلك كجزء من الثقافة 

ال�صائدة يف حميط موظفينا كذلك«.

عادل الكوهجي

»e-Evolve«و »Evolve« بنك البحرين الوطني يتعاون مع عدد من اجلهات التدريبية لدعم براجمه ال�شيفية
 )NBB( الوطني  البحرين  بنك  دخل 

من  جمموعة  مع  تعاونية  �صراكات  يف 

داخل  التدريب  ومعاهد  موؤ�ص�صات  اأبرز 

لأحدث  الالزم  الدعم  لتوفري  وذلك  اململكة، 

 »Evolve« ال�صيفية  التدريبية  براجمه 

وقع  مبدئية،  وكخطوة   .»e-Evolve«و

البحرين  معهد  من  كل  مع  اتفاقيات  البنك 

 )BIBF( واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 

البحرين  وخليج  البحرين  واإجناز 

»اإمييك«  ومعهد  املالية  للتكنولوجيا 

للتدريب و�صركة مدى للرتجمة واأكادميية 

على  اجلهات  هذه  عملت  حيث  امل�صعفني، 

فرتة  طوال  الالزم  التدريبي  الدعم  تقدمي 

يوليو  �صهري  خالل  املمتدة  الربنامج 

واأغ�صط�س 2022.

حجي  بو  دانة  علقت  املنا�صبة،  وبهذه 

رئي�س تنفيذي للموارد الب�صرية وال�صتدامة 

يف جمموعة بنك البحرين الوطني بقولها: 

عدد  مع  �صراكات  عقد  من  بتمكننا  »نعتز 

من املوؤ�ص�صات واملعاهد التدريبية املرموقة 

لرباجمنا  طرحنا  عرب  وذلك  اململكة،  يف 

الذي   ،e-Evolveو  Evolve ال�صيفية 

من  واعد  جيل  خللق  خاللهما  من  نهدف 

ال�صباب البحريني املتميز«.

من جهته، �صرح الدكتور اأحمد ال�صيخ 

للدرا�صات  البحرين  معهد  عام  مدير 

»نفخر   :)BIBF( واملالية  امل�صرفية 

الذي  الوطني  البحرين  بنك  مع  بتعاوننا 

ُيعد من اأعرق املوؤ�ص�صات املالية الرائدة يف 

اململكة«. 

�صوزي  قالت  الربنامج،  على  وتعليًقا 

يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  الزيرة 

املالية:  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 

 Evolve برنامج  يف  م�صاركتنا  »تاأتي 

يف  املتمثلة  وتطلعاتنا  اأهدافنا  اإطار  �صمن 

وتزويدهم  ال�صبابية،  الكفاءات  تطوير 

معرفتهم  لتعزيز  التدريبية  بالفر�س 

باآليات العمل و�صقل مهاراتهم، ل �صيما يف 

جمال التكنولوجيا املالية الذي يعد ركيزة 

اأ�صا�صية لنمو املجتمعات«.

عبدالعزيز  اآخر  جانب  من  و�صّرح 

اأكادميية  فريق  رئي�س  نائب  الق�صري 

املحلية  املواهب  اكت�صاف  »يعد  امل�صعفني: 

املتميزة عن�صًرا اأ�صا�صًيا لدفع عجلة التنمية 

ال�صراكة،  هذه  على  وتعليًقا  الوطنية«.  

العمليات يف معهد  اأحمد مطر مدير  �صّرح 

مع  التعاون  »ي�صرنا  للتدريب:  »اإمييك« 

الدعم  تقدمي  عرب  الوطني،  البحرين  بنك 

لربناجمه التدريبي ال�صيفي اجلديد. واإمنا 

تعك�س م�صاركتنا يف هذه املبادرة حر�صنا 

على امل�صاهمة بدورنا يف املجتمع املحلي«.

التنفيذي  املدير  �صرواين  هناء  وقالت 

لدى اإجناز البحرين: »ياأتي كل من برنامج 

مع  بالتوافق   e-Evolveو  Evolve
البحريني  ال�صباب  متكني  نحو  توجهاتنا 

تطوير  �صاأنها  من  التي  باملوارد  وتزويدهم 

كفاءاتهم و�صقل اإمكاناتهم«. 

وعلق من جهته مهدي �صالح النعيمي 

�صركة  يف  والرتجمة  الإ�صارة  لغة  مدرب 

اأن نتعاون  مدى: »اإنه ملن دواعي �صرورنا 

مع بنك البحرين الوطني لتدريب امل�صاركني 

.»e-Evolveو Evolve صمن برناجمي�
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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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أك��د المدير الع��ام لش��ؤون المدارس 
محمد مبارك أن وزارة التربية والتعليم 
قد بدأت التنس��يق مع جمي��ع المدارس 
الملكية  للتوجيهات  تنفي��ذًا  الحكومية 
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م، وأمر صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة نائب 
جاللة المل��ك ولي العهد رئيس الوزراء، 
بإقامة يوم تعريف��ي ألولياء األمور في 
المدارس الحكومية وتسليم أولياء األمور 
ملفًا يحتوي على المعلومات المتعلقة 
التعليمية وقسيمة  العملية  بانسيابية 
مالي��ة بقيم��ة 25 دين��ارًا تس��هم في 
توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
المعلومات  إل��ى  باإلضافة  األساس��ية، 
المتعلق��ة  واإلرش��ادات  والتعليم��ات 

بانسيابية العملية التعليمية.
وأوضح أن المدارس الحكومية ستقوم 
بدع��وة أولي��اء األم��ور لحض��ور األيام 
التعريفي��ة ف��ي الفترة م��ن 4 إلى 6 
سبتمبر 2022، ولفترات مفتوحة من 
الصباح حتى المس��اء، حيث ستتضمن 
اس��تقبااًل، وجول��ة تعريفي��ة لالطالع 
عل��ى أهم محط��ات الع��ام الدراس��ي 
الجديد والخطط التعليمية والدراسية 
واألنشطة المدرسية المقررة، واستالم 
للمل��ف التعريف��ي من قب��ل ولي أمر 
كل طال��ب وال��ذي يتضمن القس��يمة 
المالية، ومعلومات مهمة حول العام 
الدراسي، وبطاقات تعريفية، ونموذج 
الجدول الدراسي، والتقويم األكاديمي.

وتقدم بهذه المناس��بة بخالص الش��كر 
وعظيم التقدير لحض��رة صاحب الجاللة 
مل��ك الب��الد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملكي األمي��ر نائب جالل��ة الملك ولي 
العهد، على االهتم��ام الدائم بالعملية 
التعليمية ودعمها وتطويرها، بما يصب 
في صال��ح االرتق��اء بمخرج��ات التعليم 

وتعزيز التميز والتفوق الدراسي.
وأش��ار إلى أن الحصول على القس��يمة 
المالية ال يتطلب التس��جيل المسبق، 
حيث سيتم تسليمها لولي أمر الطالب 
في الي��وم التعريفي، كم��ا يجب إبراز 
بطاقة هوي��ة الطالب عند اس��تخدام 
القسيمة عند نقاط البيع في المحالت 
التجارية المخصصة، حيث إن القسيمة 

المالية تحمل رقمه الشخصي، ويمكن 
استخدامها في مختلف أقسام المحالت 
التجاري��ة، كما تحمل القس��يمة رقمًا 
تسلس��ليًا خاص��ًا تم تغطيت��ه بمادة 
قابلة للمس��ح، حيث س��يقوم الموظف 
ف��ي نقط��ة البي��ع بالمح��ل التج��اري 
باس��تالم القس��يمة المالي��ة للقي��ام 
بعملي��ة الدفع عن طريق مس��ح الرقم 
التسلس��لي، مش��يرًا إلى أن القس��يمة 

صالحة حتى تاريخ 15 أكتوبر 2022.
ولفت المدير العام لش��ؤون المدارس 
ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م إلى أنه 
يمك��ن اس��تخدام القس��يمة المالي��ة 
لدى مختلف أقس��ام المحالت التجارية 

التالية:
- مجموعة لولو البحرين هايبرماركت

- مجموعة الراشد )سنتربوينت(
- أسواق الحلي

- أسواق ميدوي
- شركة رامز العالمية للتجارة )البحرين(

- أسواق الجزيرة
- أسواق المنتزه

علمًا بأن القس��يمة مخصصة لعملية 
ش��راء واحدة فقط وبكامل المبلغ، وال 
يمك��ن اس��تخدامها في مح��ل آخر، أو 
في عملية ش��راء ثاني��ة، كما ال يمكن 
المالي��ة بمبل��غ  القس��يمة  اس��تبدال 

نقدي.
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 وزير التربية: قسيمة بـ25 دينارًا 
لكل طالب.. واليوم التعريفي من 4 إلى 9 سبتمبر 

تنفي��ذًا لتوجيه��ات حض��رة صاح��ب 
عيس��ى ب��ن  حم��د  المل��ك   الجالل��ة 

آل خليفة مل��ك البالد المعظم بتعزيز 
وإثراء المس��يرة التعليمي��ة ومواصلة 
وأم��ر  التعلي��م،  بمخرج��ات  االرتق��اء 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة نائب جاللة الملك 
ولي العهد بإقامة يوم تعريفي بكافة 
الم��دارس الحكومي��ة ألولي��اء األمور، 
أعل��ن وزي��ر التربي��ة والتعلي��م ماجد 
النعيمي عن مباشرة الوزارة فورًا اتخاذ 
اإلج��راءات إلقام��ة الي��وم التعريف��ي 
بكاف��ة الم��دارس الحكومي��ة ألولي��اء 
األم��ور وفق ج��دول زمني ل��كل مرحلة 
دراسية بدءًا من األحد 4 سبتمبر وحتى 

الثالثاء 6 سبتمبر من العام الجاري.
وق��ال الوزير إنه بناًء عل��ى التوجيهات 
الملكية الس��امية وأمر صاحب السمو 

الملكي نائب جاللة الملك ولي العهد 
استعدادًا لعودة الطلبة إلى المدارس 
حضوري��ًا بعد فترة الدراس��ة عن بعد 
ولتخفيف اآلثار المترتبة من ذلك على 
أولياء األمور س��يحتوي ملف كل طالب 

قس��يمة  على  الحكومي��ة  بالم��دارس 
مالي��ة بقيم��ة 25 دين��ارًا تس��هم في 
توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
األساس��ية باإلضافة إل��ى المعلومات 
المتعلق��ة  واإلرش��ادات  والتعليم��ات 

بانسيابية العملية التعليمية.
ورفع الوزير أس��مى آيات الشكر وعظيم 
االمتن��ان إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك المعظ��م عل��ى دع��م جاللته 
التعليمي��ة  للمس��يرة  المتواصل��ة 
واالهتم��ام بأبنائه الطلبة وتحفيزهم 
على تحقي��ق أفضل النتائ��ج، كما رفع 
الش��كر والتقدي��ر إلى صاحب الس��مو 
الملك��ي نائ��ب جالل��ة المل��ك ول��ي 
العهد على ما يوليه س��موه من رعاية 
التعليمي��ة  بالمنظوم��ة  واهتم��ام 
وإثرائها وتوفير البيئة التعليمية التي 

تحفز الطلبة على اإلبداع والتفوق.

وزير التربية والتعليم 

د. محمد مبارك

مبارك: تسليم القسيمة المالية ألولياء األمور 
بالمدارس الحكومية في اليوم التعريفي

 7 محالت تجارية لصرفها مع إبراز
بطاقة هوية الطالب عند نقاط البيع 

 البحرين تدعو مواطنيها 
في العراق إلى توخي الحيطة والحذر

دعت سفارة البحرين في بغداد كافة المواطنين 
البحرينيين الموجودي��ن في العراق إلى ضرورة 
توخ��ي الحيطة والح��ذر واالبتعاد ع��ن أماكن 
التجمع��ات، منوهة بض��رورة اتب��اع تعليمات 
الس��لطات المحلي��ة. ولطلب المس��اعدة يرجى 

التواصل على األرقام التالية:

- سفارة مملكة البحرين ببغداد:
009647814256980

- القنصلية العامة في النجف:
009647728672227

- مكتب المتابعة في وزارة الخارجية:
0097317227555

تمديد التسجيل بـ»اختر طبيبك« في مركزي 
»جابر الصباح« و»عالي« حتى 31 أغسطس

أعلن��ت مراكز الرعاية الصحية األولية عن تمديد التس��جيل ببرنامج 
»اختر طبيبك« بمركز الش��يخ جابر الصباح ومركز عالي الصحي حتى 

31 أغسطس الجاري.
ودع��ت المواطني��ن التابعين للمراكز الصحية المش��ار إليها الختيار 
طبيب العائلة عب��ر الموقع اإللكترون��ي www.phc.gov.bh، وذلك 
لضم��ان خدمتهم من قب��ل الطبيب المفضل لديه��م، منوهة بأنه 
بعد انتهاء المدة المحددة للتس��جيل س��يتم توزي��ع من لم يقوموا 

بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية.
وأضافت، أن برنامج )اختر طبيبك( يأتي اس��تمرارًا لتطوير الخدمات 
الصحية بالمملكة وفقًا لمفهوم طب العائلة، ويندرج ضمن الخطة 
الوطنية للصحة )2016– 2025(، بهدف تطوير الهيكل المؤسس��ي 

الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.

وتابعت بأن »اختر طبيبك« يأتي كجزء من مش��روع التسيير الذاتي 
وبم��ا يدعم أهداف برنامج الضم��ان الصحي الوطني )صحتي( والذي 
يس��عى إلى توفير عالقة بين الطبيب واألس��رة، وهو ما يتماشى مع 
المعايير العالمية للعالج لتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق نهج 
الرعاية الصحية األولية، وذلك من خالل أهدافه الموضوعة وتحديدًا 
زيادة رضا المستفيدين من الخدمات الصحية وضمان استمراريتها 
وتعزيز الخدمات الوقائية والكش��ف المبكر عن األمراض، إلى جانب 

ميزة إتاحة خدمة التطبيب عن ُبعد.
يشار إلى أن التسجيل ببرنامج )اختر طبيبك( في المحافظة الشمالية 
يأت��ي ضم��ن المرحل��ة الثانية م��ن البرنامج ال��ذي تم الب��دء فيه 
بمحافظ��ة المحرق، عل��ى أن يتم تطبيقه تباع��ًا بمختلف محافظات 

مملكة البحرين.

»الدفاع المدني« يشارك في الملتقى 
الخليجي بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية

بمناس��بة يوم المرأة اإلماراتية، ش��اركت 
اإلدارة العامة للدفاع المدني عبر االتصال 
المرئ��ي بالملتقى الخليج��ي تحت عنوان 
)واقع ملهم - مس��تقبل مستدام(، والذي 
يهدف إل��ى تس��ليط الضوء عل��ى جهود 
المرأة لتعزيز السالمة والحماية المدنية 
لضمان سالمة األرواح والممتلكات، حيث 
تم تب��ادل الخبرات ف��ي ذات المجال بين 
دول مجل��س التعاون الخليجي وترس��يخ 
س��بل التعاون فيما بينهم. واس��تعرضت 
رئيس ف��رع الرصد والتحلي��ل اإللكتروني 
بالدف��اع المدني النقيب علي��اء النعيمي، 
تجرب��ة مملك��ة البحري��ن ف��ي تمكي��ن 
ودعم المرأة في مجال اإلطفاء والس��المة 

والحماي��ة المدني��ة، و الجه��ود الوطنية 
والمب��ادرات والحم��الت التوعوي��ة الت��ي 
تقوم بها اإلدارة العام��ة للدفاع المدني 

ف��ي مملك��ة البحري��ن من خالل إش��راك 
العنصر النس��ائي، وتعزيز دورها الفعال 

في المسؤولية المجتمعية.
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مواصلة تبني المبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز األمن الغذائي

 المبارك: توسعة »العامة للدواجن« 
ستزيد إنتاج المملكة من بيض المائدة

أّك��د وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 
وائ��ل المبارك، ح��رص ال��وزارة على 
المب��ادرات  تبّن��ي  ف��ي  االس��تمرار 
والمش��اريع الكفيل��ة بتعزي��ز األمن 
الغذائ��ي وزي��ادة اإلنتاج بع��دٍد من 
والحيواني��ة  الزراعي��ة  المنتج��ات 
والسمكية بما ُيعّزز المخزون الغذائي 
االس��تراتيجي لمملك��ة البحرين من 
أجل تحقي��ق االكتف��اء الذاتي، وذلك 
الوطنية لألمن  االس��تراتيجية  ضمن 
الت��ي  ال��دور  إل��ى  الفت��ًا  الغذائ��ي، 
تؤّدي��ه الش��ركات الوطنية في توفير 

االحتياجات الغذائية بالمملكة.
وق��ال المب��ارك ل��دى قيام��ه بزيارة 
ميدانية إلى الشركة العامة للدواجن، 
لالطالع على مشروع التوسعة لزيادة 
الطاقة اإلنتاجي��ة من بيض المائدة 
االس��تراتيجي  الغذائ��ي  والمخ��زون 
لمملكة البحرين، إّن الش��ركة العامة 
للدواجن تعتبر من الشركات الوطنية 
الرائدة في مجال إنتاج بيض المائدة. 
مؤك��دًا أهمي��ة مش��روع التوس��عة 
وال��ذي سيس��هم ف��ي زي��ادة إنت��اج 
مملك��ة البحرين من بي��ض المائدة. 
مش��يرًا إلى التزام الوزارة بممارسات 
تس��هم في تحس��ين اإلنتاج الزراعي 
والحيوان��ي، ودع��م القط��اع الخاص 
لالس��تثمار ف��ي المج��االت الزراعي��ة 
والحيوانية باعتباره��ا من القطاعات 

الحيوي��ة المهم��ة واألساس��ية ألمن 
المملكة الغذائي.

  ون��ّوه المبارك بالح��رص على تقديم 
المحفزات والتس��هيالت الس��تقطاب 
القطاع الخاص لالس��تثمار في مجال 
ش��ريكًا  باعتب��اره  الغذائ��ي  األم��ن 
أساس��يًا ف��ي االس��تراتيجية الوطنية 
لألمن الغذائي، وأوضح بأّن مش��اريع 
تعزي��ز اإلنت��اج الزراع��ي والحيوان��ي 
تحظ��ى باهتم��ام ومتابع��ة اللجن��ة 
الوزاري��ة للمش��اريع التنموية والبنية 
التحتية برئاس��ة معالي الشيخ خالد 
بن عب��د اهلل آل خليف��ة نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية.
 كم��ا أضاف ب��أّن الوزارة س��عت إلى 

تطوي��ر اس��تراتيجية تن��ّوع مص��ادر 
الغ��ذاء ف��ي دع��م األم��ن الغذائ��ي 
لمملك��ة البحري��ن، وذل��ك من خالل 
التقنية  المس��اعدة  توفي��ر خدم��ات 
ف��ي تطوير تنويع الغ��ذاء في مملكة 
البحري��ن وتعزي��ز برنام��ج المخزون 
ضم��ن  الغ��ذاء  م��ن  االس��تراتيجي 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 
وتحدي��د الخي��ارات البديل��ة لمصادر 

الغذاء.
  م��ن جانب��ه، أوض��ح رئي��س مجلس 
إدارة الشركة العامة للدواجن سامي 
زين��ل بأّن مش��روع التوس��عة لزيادة 
الطاقة اإلنتاجي��ة من بيض المائدة 
االس��تراتيجي  الغذائ��ي  والمخ��زون 

نس��بًا  يش��هد  البحري��ن  لمملك��ة 
متقّدم��ة باإلنج��از وق��د ش��ارف على 
االكتم��ال، مبّين��ًا بأّن هذا المش��روع 
سيسهم في رفع مستوى اإلنتاج خالل 
ع��ام واحد من تش��غيله بعد عمليات 
التوس��عة والتطوي��ر، مق��ّدرًا لوزارة 
والزراع��ة جهودها  البلديات  ش��ؤون 
في تنفيذ المبادرات التي تدعم ملف 
األم��ن الغذائي بالمملك��ة، ودعمها 
الغط��اء  بنش��ر  للش��ركة  المس��تمر 
النبات��ي م��ن زراعة األش��جار صديقة 
البيئ��ة التي تعمل كمص��دات للرياح 
وتس��اهم في توفير بيئة مس��تدامة 
مواتي��ة لتطلع��ات المملك��ة ضمن 

خطة التشجير.

 العصفور: مواصلة تمكين األسر 
البحرينية المنتجة وتقديم الدعم لها

أك��د وزي��ر التنمي��ة االجتماعية أس��امة العصفور، 
حرص الوزارة على مواصلة تمكين األسر البحرينية 
المنتج��ة، وذل��ك عبر توفي��ر مختلف أوج��ه الدعم 
المالئ��م لهذه األس��ر، مش��يرًا إلى أن مركز س��ترة 
لألس��ر المنتجة، ومجمع العاصمة لمنتجات األيدي 
البحريني��ة، إح��دى صور الدع��م الذي توف��ره وزارة 
التنمية االجتماعية لألسر المنتجة التي تعمل بجد 

وإخالص لوضع بصمتها التنموية في المجتمع.
جاء ذل��ك خالل زيارت��ه التفقدية إلى مركز س��ترة 
لألس��ر المنتجة، ومجمع العاصمة لمنتجات األيدي 
البحريني��ة، بمرافق��ة عدد م��ن مس��ؤولي الوزارة، 
حي��ث اطلع على ما تقدمه هذه األس��ر من منتجات 
منافسة، مش��يدًا في الوقت ذاته بما حققته األسر 
البحرينية المنتجة من رصيد وطني زاخر باإلنجازات 
لتنمية المجتمع واإلس��هام ف��ي االقتصاد الوطني، 
الس��يما وأن األس��ر المنتج��ة لديها ح��س االبتكار 
واإلبداع في صناعة المنتجات المميزة والفريدة من 
نوعها، والممزوجة بالهوية البحرينية، مما س��اهم 
في توفير حزمة من التس��هيالت الحكومية الجاذبة 
لألس��ر المنتج��ة، لتش��ارك بأفكارها ومش��اريعها 
المميزة من جهة، وتس��وقها في األسواق المحلية 
من جهٍة أخ��رى، لتمكينها من االس��تمرار والثبات 
في الس��وق بحيث تتحول هذه األس��ر من محدودة 
الدخل إلى أس��ر منتجة وداعم��ة القتصادها الذاتي 
والمحل��ي، وبما يس��هم في تنش��يط دورة التنمية 

المجتمعية بمملكة البحرين.
ويقدم مركز سترة لألسر المنتجة خدمات متعددة 
ألصح��اب المنتج��ات المنزلي��ة ورواد األعمال، من 
خالل إنت��اج وصناعة عدد من المنتج��ات الغذائية 
كالبهارات والمخلالت والطحي��ن والقهوة واألجبان 
وتعبئته��ا وتغليفه��ا، إل��ى جان��ب من��ح الرخصة 
الصحية لهذه المنتجات الغذائية وذلك بالتنس��يق 
مع وزارة الصحة، مما ساهم في تعزيز ثقة منتجات 
األسر البحرينية مع أفراد المجتمع، وكذلك مع كبرى 
مراكز التس��وق عبر إيجاد مناف��ذ للتعريف بالمنتج 
البحرين��ي وتس��ويقه بص��ورة صحيح��ة وبما يعود 

بالنفع اإليجابي على أصحاب المشاريع المنتجة.
كم��ا يعتب��ر مجم��ع العاصم��ة لمنتج��ات األي��دي 

البحريني��ة إح��دى الحاضن��ات الريادي��ة والداعم��ة 
للمشروع الوطني لتنمية األسر، عبر تقديم منظومة 
من الخدمات المتطورة واألنشطة التي تساهم في 
توفير بيئ��ة نموذجية، حيث يوفر المجمع الخدمات 
المس��اندة لمش��روعات األس��ر المنتجة البحرينية، 
إلى جانب المس��احات المجهزة في المجمع لعرض 
وتس��ويق منتج��ات هذه األس��ر، فضاًل ع��ن تقديم 
البرام��ج المتخصص��ة لتدريب وتأهيل مش��روعات 
األس��ر المس��جلة بالوزارة، وذلك لتعزي��ز العملية 

اإلنتاجي��ة والتس��ويقية لمش��روعاتهم، إلى جانب 
برام��ج إدارة وتنمي��ة المش��اريع الخاص��ة بص��ورة 
احترافي��ة، حي��ث س��اهم المجم��ع في تنمي��ة روح 
الري��ادة ل��دى أصح��اب المش��اريع، والحف��اظ على 
الموروث الثقافي لمملكة البحرين عبر دعم ورعاية 
أصح��اب المه��ن والصناعات التقليدي��ة واحتضان 
مواهبه��م، األمر ال��ذي جعل مجم��ع العاصمة أحد 
المعالم الحضارية المميزة للزوار والسياح بمختلف 

جنسياتهم.

الزياني يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية 
الفرنسية تعزيز التعاون في كافة المجاالت

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  عق��د 
عبداللطي��ف ب��ن راش��د الزياني، في 
باري��س أم��س، اجتماعا م��ع وزيرة 
ف��ي  الخارجي��ة  والش��ؤون  أوروب��ا 
كاثري��ن  الفرنس��ية  الجمهوري��ة 
كولونا، وذلك ف��ي إطار زيارة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، مل��ك الب��الد المعظ��م، 

حفظه اهلل ورعاه، إلى فرنسا.
وخالل االجتماع، هنأ الزياني الوزيرة 
كولونا على توليه��ا مهام منصبها، 
متمنيا له��ا التوفيق والنجاح، منوها 
بأهمي��ة الزي��ارة الت��ي يق��وم به��ا 
المعظ��م  المل��ك  الجالل��ة  صاح��ب 
ولقائه  الفرنس��ية  الجمهوري��ة  إلى 
بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لتعزي��ز عالقات الصداقة والش��راكة 
االستراتيجية بين البلدين، واالرتقاء 
إل��ى  الثنائ��ي  التع��اون  بمس��توى 

مستويات أشمل لما من شأنه خدمة 
المصالح المشتركة.

من جانبها، أش��ادت كولون��ا بزيارة 
جاللة الملك المعظم إلى الجمهورية 
الفرنس��ية التي تأتي في إطار رغبة 

البلدين في فتح آفاق أوس��ع للتعاون 
المتطور  بالمستوى  بينهما، منوهة 
الثنائ��ي،  للتع��اون  والمتنام��ي 
مؤك��دة حرص فرنس��ا على توس��يع 
آفاق التعاون م��ع المملكة في كافة 

المج��االت ذات االهتمام المش��ترك 
المتبادل��ة،  المصال��ح  يخ��دم  بم��ا 
وأهمي��ة عقد اجتماع اللجنة الوزارية 
المشتركة في  الفرنس��ية  البحرينية 

باريس خالل هذا العام.
وج��رى خ��الل االجتماع، بحث مس��ار 
التع��اون بي��ن البلدي��ن الصديقين 
وس��بل تعزيزه واالرتقاء به في كافة 
المج��االت تنفي��ذًا لتوجيهات جاللة 
الملك المعظم والرئيس الفرنس��ي، 
ومتابعة العمل على تنفيذ اتفاقات 
ومذك��رات التفاه��م الموقع��ة بين 
البلدين، وتنمية التعاون والتنس��يق 
المش��ترك ف��ي المج��ال السياس��ي 
والدبلوماس��ي، باإلضاف��ة إلى بحث 
تطورات األوضاع السياسية واألمنية 
في المنطقة، وعدد من القضايا محل 
االهتمام المش��ترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

 »ديوان الرقابة« يفوز 
في مسابقة بحثية خليجية

فازت س��مية المي��ر ومريم طال��ب من دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة، بالمس��ابقة الخامس��ة لمجل��س التع��اون للبح��وث 
والدراس��ات في مجال الرقابة والمحاسبة، عن بحثهما المشترك 
والمقدم ضمن موضوع »أتمتة العمل الرقابي ودوره في تطوير 
األداء«. وأعلن��ت لجن��ة التدري��ب والتطوير للعاملي��ن بدواوين 
الرقابة المالية والمحاس��بة بدول مجل��س التعاون لدول الخليج 
العربية أسماء الفائزين بالمسابقة على هامش اجتماعها ال�31 
الذي عقد مؤخرًا عبر االتصال المرئي. وتقدم للمسابقة 14 بحثًا 
من جميع أجهزة الرقابة العليا لدول مجلس التعاون للمنافس��ة 
في المسابقة التي شملت 3 مواضيع هي »أتمتة العمل الرقابي 
ودوره ف��ي تطوي��ر األداء«، ال��ذي فازتا به المي��ر وطالب، و»دور 
األجهزة الرقابية في التدقيق في ظل األزمات الطارئة«، حيث فاز 
ب��ه البحث المقدم من علي النعمة من ديوان المحاس��بة بدولة 
قط��ر، و»رقاب��ة األداء على أه��داف التنمية المس��تدامة«، الذي 
ف��از به بالمركز األول البحث المقدم من س��لوى المال من ديوان 
المحاس��بة القطري، فيما فاز بالمرك��ز الثاني البحث المقدم من 

أبرار عبدالوهاب من ديوان المحاسبة في دولة الكويت.
على صعيد متصل، اّطلعت لجنة التدريب والتطوير على مسودة 
الخطة االستراتيجية للتدريب لمدة 3 سنوات والتي أعدها ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية في مملكة البحرين، وأوصت بأن تعطى 
األجهزة األعضاء وقتًا إضافيًا لمراجعتها وتحديد المبادرات التي 
سيتم تنفيذها خالل الفترة المعنية )2023 – 2025(، وتلك التي 
س��يتم ترحليها للس��نوات المقبلة، على أن تزود األجهزة األمانة 

العامة بمرئياتها مطلع سبتمبر المقبل.
واتفق أعضاء اللجنة خالل اجتماعهم على مشروع خطة التدريب 
لع��ام 2023 والتي تضمنت 5 برامج هي »مؤش��رات قياس أداء 
وح��دات الرقاب��ة الداخلي��ة« و»الرقاب��ة على القط��اع الصحي« 
و»المستجدات في معايير IFRSs« و»الرقابة المعاصرة في زمن 
التكنولوجيا« و»تقييم أداء الخطط االس��تراتيجية«، حيث سترفع 
إل��ى وكالء الدواوين بدول مجلس التع��اون للتوصية باعتمادها 

من قبل رؤساء الدواوين.

سفير البحرين في نيودلهي 
يلتقي وفدًا من رجال أعمال الهند

التقى س��فير البحرين لدى الهند السفير عبدالرحمن القعود، 
وف��ًدا من رج��ال األعمال م��ن جمعية المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوسطة البحرينية، برئاس��ة الدكتور عبدالحسن الديري، 

وذلك على هامش زيارة الوفد إلى جمهورية الهند.
وقام الوفد بزيارات لعدد من الشركات والمؤسسات الهندية، 
ولقاء وزير المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

نارايان تاتو راني وعدد من المسؤولين بجمهورية الهند.

 »الحكمة للمتقاعدين« 
تستعد للمؤتمر العربي 
السادس سبتمبر المقبل

العربي  المؤتمر  س��يعقد 
والتأمين�����ات  للتقاع�����د 
بنس������خته  االجتماعي��ة 
مدين��ة  ف��ي  السادس��ة 
المصري��ة  الش��يخ  ش��رم 
 28 م��ن  الفت��رة  خ��الل 
س��بتمبر   29 وحت����ى 
وزي��ر  برعاي��ة  المقب��ل، 
الدكتور  المص��ري  المالية 
معي��ط  محم��د  أحم�����د 
مجلس  رئي��س  وبحض��ور 

المجل��س  رئي��س  للمتقاعدي��ن  الحكم��ة  جمعي��ة  إدارة 
 األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل
آل خليفة، والذي سيشّرف المؤتمر بإلقاء الكلمة االفتتاحية. 
وبمش��اركة عدد كبير من الجهات الرسمية يتقدمهم رئيس 
البرلم��ان العرب��ي ع��ادل عبدالرحمن العس��ومي، وعدد من 
الن��واب والش��وريين وأعضاء غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 
ومجموع��ة م��ن االختصاصيين واالقتصاديين لالس��تثمارات 
المالية وممثل عن مصرف البحرين المركزي، ونائب الرئيس 

التنفيذي للهيئة العامة العامة للتأمين االجتماعي.
كما سيش��ارك رؤس��اء الجمعيات التقاعدية ف��ي دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، ومحافظ��و هيئ��ة الضم��ان االجتماعي 
والرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان االجتماعي بالرياض، 
وعدد م��ن المختصي��ن االقتصاديي��ن وممثلو المؤسس��ات 

الوطنية والمدنية. 
وم��ن جمهوري��ة مصر العربية س��وف يش��ارك وزي��ر المالية 
المص��ري ورئي��س البن��ك المرك��زي ورئيس هيئ��ة الضمان 
االجتماع��ي ورئيس الهيئ��ة العامة للرقاب��ة المالية ووكيل 
وزارة الخارجي��ة المص��ري واألمي��ن الع��ام للرابط��ة الدولية 
للضمان االجتماع��ي »ISSA«، باإلضافة إل��ى صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/30/watan-20220830.pdf?1661835695
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/1023317
https://alwatannews.net/article/1023341


العدد:  5068
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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ولي  الملك  نائب جاللة  تــرأس 
الملكي  السمو  صــاحــب  العهد 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
االعــتــيــادي  االجــتــمــاع  خليفة، 
الــــوزراء،  لمجلس  األســبــوعــي 
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
ــدايــة االجــتــمــاع، أشــاد  وفـــي ب
ــاء  ــقـ ــلـ ــج الـ ــائـ ــتـ ــنـ ــس بـ ــلـ ــجـ ــمـ الـ
شارك  الذي  التشاوري  األخــوي 
ــالد الــمــعــظــم  ــ ــب ــ فـــيـــه عـــاهـــل ال
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
وشمل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس 
السيسي،  عبدالفتاح  الشقيقة 
ورئيس دولة اإلمارات العربية 
ــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة صــاحــب  ال
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
المملكة  ــاهـــل  وعـ نــهــيــان،  آل 
الشقيقة  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
عبدهللا  الملك  الجاللة  صاحب 
ــــذي  ــثــانــي بـــن الــحــســيــن، وال ال
ــقــصــر الــجــمــهــوري  عــقــد فـــي ال
بجمهورية  العلمين  مدينة  في 
الــعــربــيــة، مــؤكــدا أهمية  مــصــر 
ــلــقــاءات األخــويــة  مــثــل هـــذه ال
ــعــالقــات األخــويــة  ــم ال فـــي دعـ
البلدان  بين  واإلســتــراتــيــجــيــة 
ــة، وتــعــزيــز  ــ ــعـ ــ الــشــقــيــقــة األربـ
المتبادل  والتنسيق  الــتــشــاور 
لكل ما من شأنه وحدة الموقف 
والمصير بين األشقاء إزاء كل 
ــتــحــديــات الــمــصــيــريــة الــتــي  ال
تواجهها المنطقة، والعمل على 
ــة الــعــربــيــة  نــصــرة قــضــايــا األمــ

وشعوبها.
لتوجيهات  وتــنــفــيــذا  بــعــدهــا، 
بتعزيز  المعظم  ــبــالد  ال عــاهــل 
التعليمية  الــمــســيــرة  وإثــــــراء 
بمخرجات  االرتقاء  ومواصلة 
السمو  أمـــر صــاحــب  الــتــعــلــيــم، 
الملكي نائب جاللة الملك ولي 
ــوم تــعــريــفــي  ــ ــعــهــد بــإقــامــة ي ال
الحكومية  الـــمـــدارس  بجميع 
ألولــــيــــاء األمـــــــور يـــقـــدم فــيــه 
التعليمية  ــهــيــئــات  ال ــاء  أعـــضـ
واإلدارية بالمدارس الحكومية 
ــا عـــن الـــعـــام الـــدراســـي  شـــرحـ
الجديد، واالستعدادات لتوفير 
بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة تــحــفــز عــلــى 

المدارس  في  والتميز  التفوق 
ــيــاء  الــحــكــومــيــة، وتــســلــيــم أول
األمـــــــور مــلــفــا يـــحـــتـــوي عــلــى 
والتعليمات  المعلومات  جميع 
واإلرشادات المتعلقة بانسيابية 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتــعــزيــز 
مخرجاتها خالل العام الدراسي 
الجديد، وبناًء على التوجيهات 
صاحب  مــن  السامية  الملكية 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  الــجــاللــة 
ــر صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي  أمــ
العهد،  ولي  الملك  جاللة  نائب 
إلــى  الطلبة  لــعــودة  اســتــعــدادا 
فترة  بعد  حضوريا  ــمــدارس  ال
ولتخفيف  بــعــد  عــن  ــة  الـــدراسـ
على  ذلــك  مــن  المترتبة  ــار  اآلثـ
أولياء األمور، بأن يحتوي ملف 
كل طالب بالمدارس الحكومية 
في  تسهم  مالية  قسيمة  على 
ــر الــحــقــيــبــة الــمــدرســيــة  ــوفــي ت

ومستلزماتها األساسية.
ــك أعـــــــرب الــمــجــلــس  ــ ــ ــى ذل ــ ــ إل
بمناسبة العام الدراسي الجديد 
أمــنــيــاتــه  عـــن   2023  -  2022
والهيئتين  لــلــطــلــبــة  الــتــوفــيــق 
بمختلف  واإلداريـــة  التعليمية 
ُيكلل  وأن  الدراسية،  المراحل 
والــتــفــوق،  بالتميز  ــعــام  ال هـــذا 
مبادرات  مواصلة  على  وحــث 
ــخــدمــات  تــطــويــر الــتــعــلــيــم وال
التعليمية بالمدارس الحكومية.

ثم وافق المجلس على تحديث 
شامل للتدقيق على الشهادات 
العلمية  والمؤهالت  الجامعية 
ــمــا يـــدعـــم تــســريــع وتــســهــيــل  ب
أن  على  المواطنين،  توظيف 
بالشكل  التدقيق  فيها  يراعى 
العلمية  المؤهالت  على  الــالزم 
التخصصية  بالمهن  الــخــاصــة 
والهندسة  الطب  مجاالت  في 
وغــيــرهــا بــحــســب اإلجـــــراءات 

المتبعة.
ــعــدهــا، أعــــرب الــمــجــلــس عن  ب
مواساته  وخالص  تعازيه  بالغ 
لــحــكــومــة وشـــعـــب جــمــهــوريــة 
باكستان اإلسالمية في ضحايا 
الناجمة  والسيول  الفيضانات 
ــار الــمــوســمــيــة غير  عـــن األمـــطـ
الــمــســبــوقــة الـــتـــي اجــتــاحــت 
هللا  سائاًل  المناطق،  من  عــددا 

المتوفين  يتغمد  أن  وجــل  عــّز 
وأن  ومغفرته،  رحمته  بواسع 
بالشفاء  المصابين  على  يــمــنَّ 

العاجل.

المنامة - بنا

قسيمة مالية في ملف كل طالب لتوفير الحقيبة ومستلزماتها
تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية لتسهيل توظيف المواطنين... نائب جاللة الملك يأمر:

الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

29 أغسطس 2022

@BahrainCPNews

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

الذي  التشاوري  األخوي  اللقاء  بنتائج  اإلشادة 
شـــارك فيه حضرة صاحب الجاللـــة ملك البالد 
مصر  رؤساء  وشمل  ورعاه،  هللا  حفظه  المعظم 

واإلمارات واألردن.

نائب  سمو  السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
جاللة الملك ولي العهد يأمر بإقامة يوم تعريفي 
األمور ملفًا  أولياء  وتسليم  الحكومية  بالمدارس 
بانســـيابية  المتعلقة  المعلومات  علـــى  يحتوي 
العملية التعليمية وقســـيمة مالية تســـهم في 

توفير الحقيبة المدرسية.

الجديد  الدراســـي  العام  بمناســـبة  التمنيات 
والهيئتيـــن  للطلبـــة  بالتوفيـــق   2023-2022

التعليمية واإلدارية بمختلف المراحل الدراسية.

تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلمية بما يدعم تســـريع وتسهيل 

توظيف المواطنين.

تعزية حكومة وشعب جمهورية باكستان اإلسالمية 
في ضحايا الفيضانات والسيول.

القرض  اتفاقيتي  بالتصديق على  مشروع قانون 
والضمان بين حكومـــة مملكة البحرين وصندوق 

أبوظبي للتنمية.

االتفاقيـــة اإلطارية واتفاقيتي  التصديق على 
البحرين  مملكة  حكومـــة  بين  والضمان  الوكالة 

والبنك اإلسالمي للتنمية.

اســـتمالك عدد من العقـــارات للمنفعة العامة 
للتطوير العمراني والمشاريع اإلسكانية.

نـائـب جـاللة المـلـك ولي العهد 
يترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

أوالً: الموافقة على المذكرات 
التالية:

1. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بـــــشـــــأن مــــــشــــــروع قــــانــــون 
بــالــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــتــي 
القرض والضمان بين حكومة 
ــدوق  مــمــلــكــة الــبــحــريــن وصــن
أبـــوظـــبـــي لــلــتــنــمــيــة لــتــمــويــل 
نقل  شبكات  تطوير  مشروع 
بالمرحلة  الــمــرتــبــطــة  ــمــيــاه  ال

الثانية من محطة الدور.
2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
حول التصديق على االتفاقية 
الوكالة  واتفاقيتي  اإلطــاريــة 
مملكة  حكومة  بين  والضمان 

الــبــحــريــن والــبــنــك اإلســالمــي 
ــتــمــويــل الــمــرحــلــة  لــلــتــنــمــيــة ل
تحسين  مشروع  من  الثانية 
ــع الـــمـــيـــاه مــن  ــ ــوزي ــ ــقـــل وت ونـ

محطة الدور.
3. مـــذكـــرة وزيـــــرة اإلســكــان 
بشأن  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
اســتــمــالك عــدد مــن الــعــقــارات 
ــامـــة لــلــتــطــويــر  ــعـ لــلــمــنــفــعــة الـ
الـــعـــمـــرانـــي والـــمـــشـــروعـــات 

اإلسكانية.
4. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بــشــأن رد الــحــكــومــة عــلــى 3 
اقــتــراحــات بــرغــبــة واقــتــراح 
بــقــانــون مــقــدمــة مــن مجلس 
النواب واقتراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثــم 
ــة  ــ ــوزاري ــ خــــالل الـــتـــقـــاريـــر ال
الـــمـــرفـــوعـــة مــــن الــــــــوزراء 
بـــــشـــــأن نــــتــــائــــج زيــــــــــارات 
للمملكة  ــوزراء  ــ ــ ال مــن  ــدد  عـ
الشقيقة  السعودية  العربية 
التعاون  تعزيز  في  ودورهـــا 
العمل  مــجــاالت  فــي  الثنائي 
ــمـــواصـــالت  والـــبـــلـــديـــات والـ
واالتـــــــصـــــــاالت والـــتـــنـــمـــيـــة 
ــة، كـــمـــا أخـــذ  ــ ــي ــاعــ ــمــ ــ ــت االجــ
بالمشاركات  علمًا  المجلس 
وزيــارات  للوزراء  الخارجية 
مملكة  إلى  األجنبية  الوفود 
البحرين خالل شهر سبتمبر 

.2022

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

إقامة يوم تعريفي 
بجميع المدارس 

الحكومية ألولياء 
األمور

تمويل تطوير ثاني 
مراحل شبكات 

نقل المياه من 
محطة الدور

استمالك عدد 
من العقارات 

للمنفعة العامة 
للتطوير العمراني
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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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التنين الخرافي
اختلفـــت العديـــد مـــن األقاويـــل حـــول “التنيـــن”، وذلـــك في األســـاطير 
والقصـــص المتعلقـــة بثقافات الشـــعوب، والتـــي وصفته بأنـــه كائن كبير 
لـــه أجنحـــة أو نـــوع مـــن الزواحـــف ينفـــث النـــار مـــن فمـــه، كمـــا تعددت 
التفسيرات في عصرنا الحديث التي تقول إنه يشبه السحلية الضخمة 
أو الثعبـــان، وبســـبب االنتشـــار الرهيب الذي حظي بـــه التنين في العالم 
من الشـــرق إلى الغـــرب، أجرى الباحثـــون العديد من الدراســـات لمعرفة 
فيمـــا إذا كان التنيـــن حيوانـــا أســـطوريا أم حقيقيا، حيث لـــم تكن تخلو 
ثقافة من قصص التنين، ذلك الوحش الرهيب الدموي كما يقولون، لكن 
المشـــككين يؤكدون أنه ال وجود لهذا األمـــل الذي يزعمه الباحثون ألنه 

حيوان خرافي لم يرد ذكره إال في األساطير.
ومـــن هنـــا أعزائي قـــراء عمـــود عالم متغيـــر، فإنني رحت أجـــري ناحية 
بعض الشخصيات التي تستخدم قوتها في التسلط بفرض آرائها إلجبار 
من حولها على مســـايرتها في كل أمر، وإال فالقطيعة والعقاب تترقبهم، 
كذلك هي شخصية التنين بالضبط، وإذ إنني أرى أنه ال خير في تسطير 
روايتـــه أصـــاً وكل مـــا جـــرى حولهـــا مـــن اختـــاف، إال في نقـــل الوعي 
التـــام بأهمية تهذيب الصفات الشـــخصية وتنميتها إيجاًبـــا. فكما يعتبر 
الباحثـــون التنيـــن كائنـــا أســـطوريا خرافيا ال وجود له إال في األســـاطير 
المرويـــة، فقد توقفـــت أمام االختاف حول رمزيتـــه، وأراكم كذلك في 
فسحة التأمل اآلن.. فشخصية التنين ترى في نفسها السيطرة والنفوذ، 
خطيـــرة فـــي أذاهـــا، ال تعـــرف معنـــى تقديـــر الـــذات، فا تحســـن تقدير 
اآلخرين، ســـيئة العشـــرة تماًما، لذلـــك فالحذر واجب من أية شـــخصية 
ترونها هائجة تارة وزاحفة تارة أخرى ال هم لها إال أن تتضخم وتعيش 
حيـــاة أطول، فهناك من يعتبر التنين من الحيوانات المعمرة. شـــخصية 
التنين، تعشـــق النـــار والتمرد، وجودها غير حقيقـــي، وما نيرانها إال أذى 

يشتعل ليأكل وجودها في حياة تبدو أجمل بالمحبة بين المخلوقات.
وهذه رســـالة مقصودة لمـــن يعرف فعلًيا أنه كالتنيـــن الخرافي بأخاقه 
الزائفـــة التـــي تجني عليه باألســـاس، كمـــا يلحق فتات نيرانـــه اآلخرين، 
فيزهـــو بهـــم ناحية األمل الجديد، كي تبدأ بهـــم حكاية أخرى نحو دحر 
قـــوى شـــخصية وهميـــة، ألنهـــا حراقـــة ذاتها ال غيـــر، لـــذا فالحديث عن 

خرافة هو خرافة أصاً.

د. حورية الديري

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فرحة أولياء األمور بالتوجيهات الملكية السامية وأوامر سمو ولي العهد
إن اإلنجـــازات الكبيـــرة التي حققتها مملكـــة البحرين في الحقل 
التربـــوي والتعليمـــي والقفـــزات الرائـــدة لـــم تأت من فـــراغ، إنما 
بفضـــل الدعـــم الكبيـــر الـــذي توليـــه القيـــادة للعلـــم والتربية في 
مختلف جوانبها، حتى وصلت البحرين بفضل من هللا إلى أعلى 
المراتب العالمية وبشـــهادة التقاريـــر والمنظمات الدولية، وتأتي 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من لدن ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، وأوامر ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه، بتخصيص قسيمة مالية لكل طالب بالمدارس 
الحكومية للمساهمة في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
لتخفيـــف األعباء المالية على أولياء األمـــور، وكذلك إقامة يوم 
تعريفـــي بـــكل المدارس الحكوميـــة ألولياء األمـــور وفق جدول 
زمني لكل مرحلة دراســـية، اســـتكماال لاهتمـــام الكبير والرعاية 
الخاصـــة التـــي تحظـــى بهـــا مســـيرة التربيـــة والتعليم مـــن لدن 

القيادة.
إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، تقوم بمجهودات جبارة في 
دعـــم العمليـــة التربويـــة والتعليمية بـــكل المفاهيـــم والمقاييس 
واألبعاد، وأصبحت تعطي دروسا رائعة في معاني العمل المثمر 
المجـــدي الـــذي ال يأتـــي إال بالنجـــاح والتميـــز والتقـــدم، وكذلـــك 
االرتقـــاء بحركـــة التنمية ودفعهـــا خطوات متقدمـــة، وما يدعو 
للفخـــر فـــي هذا البلـــد العزيز هو تســـخير كل اإلمكانيـــات لراحة 
المواطن وحرص القيادة على تحقيق األهداف المرجوة، ورأينا 
يـــوم أمـــس كيـــف غصـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بردود 
األفعـــال وفرحـــة أوليـــاء األمـــور الغامـــرة بالتوجيهـــات الملكية 
الســـامية، وهذا االهتمام بأجيال المستقبل وبناة الغد، ومن قبل 
ذلـــك كان التخفيف على المواطن مـــن تداعيات كورونا، بالحزم 
المالية والتوجيهات، من أجل استقرار وراحة األسرة البحرينية 

التي تأتي في المقام األول لدى القيادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

 ثاني ممرضة بحرينية أكاديمية، هي عائشة يوسف عبدهللا الزياني المولودة 
بالمحـــرق “أم المـــدن” فـــي )1922م(، وفقـــًا لكتاب “المحـــرق رواد ومبدعون 
)2000م(”، نتابع ســـيرتها اليوم بعد عرض ســـيرة أربعة رواد: الدكتور راشـــد 
فليفـــل )1931م(، والدكتور علي فخـــرو )1932م(، والدكتور إبراهيم يعقوب 

)1935م(، والممرضة البحرينية األولى فاطمة الزياني )1918م(.
التحقـــت بمدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة للبنـــات )1933م(، وأصبحت مدرســـة 
بمدرســـة الهداية الخليفيـــة بالمنامة )1933 - 1934م(، وبمدرســـة التمريض 
والقابـــات ببغـــداد )1941م(، وأصبحـــت ممرضة بمستشـــفى غـــازي بالعراق 
)1941 - 1942م(، وتنقلـــت للعمـــل كممرضـــة وقابلـــة بيـــن مملكـــة البحرين، 
واإلحساء، والرياض، والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية )1942 - 
1946م(، والتحقت بالتمريض والتوليد بمستشفى النعيم )1947 - 1952م(، 
وتولـــت رئاســـة مستشـــفى الحد للـــوالدة – دار يوكـــو حاليًا - منـــذ افتتاحها 

)1952م( حتى )1958م(.
ومن حيث إسهاماتها االجتماعية، تعتبر من الرعيل األول من بنات البحرين 
الاتـــي درســـن التمريض، حيـــث تحدين “الظـــروف والمعوقـــات التي كانت 
تعيشها المرأة البحرينية آنذاك، وعندما تخرجت كانت تعمل صيفا لتمريض 

أبناء وطنها، وتنقلت للعمل بين البحرين والمملكة العربية السعودية لتؤدي 
واجبهـــا منطلقـــة مـــن واجبهـــا القومـــي وحبهـــا عملهـــا، ومارســـت التمريض 
والتوليد بمستشـــفى النعيم مـــع الدكتور “ديوريج” والدكتور “ســـنو”، وتمت 
على يدها والدة الكثيرين من أبناء البحرين”. ويذكرها خليل الذوادي: “وقد 
شعرت بذلك وأنا طفل عندما كنت أتردد على مستشفى الحد لتلقي العاج، 
فبعد وفاة والدتي يرحمها هللا اعتبرتني ابنًا لها حريصة على أن أنال أفضل 
العـــاج والـــدواء، وكانت بيدهـــا الكريمة تجرعنـــي الدواء الـــازم. كان هذا 
جيل من الممرضات البحرينيات الاتي عشـــقن مهنتهن وتفانين في خدمة 
نســـاء مجتمعهن، فقد كانت المرحومة عائشة بنت يوسف الزياني وفاطمة 
بنـــت علـــي بن إبراهيـــم الزياني مـــن أوائل الممرضـــات البحرينيـــات، وكانتا 
موضـــع احترام وتقدير من مجتمع البحرين لتقديمهما الخدمات اإلنســـانية 
للجميـــع، وكانت الثقة فيهما إلى أبعد الحدود، كما كانت هناك ثقة أيضًا في 
األطباء، والطبيبات البحرينيات الاتي التحقن بالمستشـــفى الحكومي في 

كل التخصصات”.
رحلـــت الزيانـــي، رحمهـــا هللا فـــي )2010م( ولهـــا ابـــن وابنـــة، ابنهـــا الدكتور 

عبدالعزيز بوليلة وابنتها فاطمة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

 رواد التنمية الصحية بالمحرق... الممرضة عائشة يوسف عبداهلل الزياني )5(

إنـــا للـــه وإنـــا إليه راجعـــون، اللهـــم اجعل قبره روضـــة من ريـــاض الجنة وال 
تجعله حفرة من حفر النار. الشك أن أفعال الفرد وتصرفاته والسجايا التي 
يواجـــه بها غيـــره في تعاماته هي ما تنعكس وتعود عليه بالنفع في حياته 
وبعـــد رحيلـــه، وإذا كان إرضاء الناس غاية ال تدرك، فـــإن باإلمكان أن يترك 
الفرد بأعماله وأفعاله وســـجاياه ومعاماتـــه مع غيره أثرًا طيبًا يبقى له بعد 

زواله من هذه الحياة.
فقد تلقيت كغيري ببالغ الحزن واألســـى وأنا خارج الباد نبأ وفاة المرحوم 
األخ الغالـــي علـــى قلوب الجميع ماجد ســـلطان “بومعاذ”، وال أدري بماذا أبدأ 
وبمـــاذا أنهي مقالـــي عن هذا الرجل اإلنســـان الخلوق المحب، فا أســـتطيع 
أن أوفي حق هذا اإلنســـان الذي عرفته عن قرب منذ أكثر من 30 عاًما، كما 
أننـــي اقتربت منه أكثر حينما كنت رئيســـا للجنة المنظمة لدوري الشـــركات 

والمؤسسات لكرة القدم لموسمين متتالين.
كان بومعـــاذ نصوحـــا ومتعاونـــا وحكيًما إلى أبعد الحدود، وكنت أستشـــيره 
في كثير من األمور التي تهم الرياضة وسبل تطويرها في مملكتنا الحبيبة، 

كمـــا كنت أســـتعين بـــه ليكون عريفـــا للحفل الذي كنـــا نقيمه لتكريـــم الفرق 
الفائـــزة ألنني كنت معجًبا جدا بأســـلوبه الجميل والبســـيط والتلقائي بعيدا 
عن التصنع، إذ كان الجميع يســـتمع له بكل شـــغف، ألن كلماته كانت صادقة 

ونابعة من القلب.
الشك أن الوسط الرياضي عموما قد فجع بوفاة بومعاذ، فقد كان المرحوم 
من نخبة اإلعاميين الرياضيين في البحرين من خال تاريخ عمله الطويل 
والحافـــل، وقـــد عاصـــر العديد مـــن المحطـــات المهمة فـــي تاريـــخ الرياضة 
البحرينية والخليجية، وكان الفقيد يتمتع بروح طيبة وســـمو أخاق عالية 
وابتســـامة ال تفـــارق محيـــاه، إضافـــة إلـــى عاقاتـــه الطيبة مـــع الجميع، كما 
عرفت عنه مساهماته اإليجابية في توثيق العديد من الكتب في المكتبات 

الرياضية.
اللهم اغفر له وثبته عند الســـؤال واجعل قبره مد بصره، وإلى جنات الخلد 
بومعـــاذ وإنـــا لله وإنا إليه راجعـــون. فالذكر يبقى زمانًا بعـــد صانعه.. وخالد 

الذكر باإلحسان مقرونا.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ماجد... اإلنسان

تجار ال يرحمون 
 عقود طويلة وحكومة البحرين تقدم كل التسهيات الممكنة 
للتجار والقطاعـــات االقتصادية المختلفـــة والمتنوعة، وعلى 
رأســـها البنوك والمصارف، وهي سياســـة حكيمة أسهمت في 
تحويـــل البحريـــن لبقعـــة مضيئة وحيـــة باألعمال واألنشـــطة 
التجارية التي فتحت أبواب الرزق على مصراعيها للكثيرين.

لكـــن ما حصل فـــي فترة الجائحـــة، وارتفاع تكاليف الشـــحن 
الدولـــي، أثبـــت أن هناك تجارا ال يرحمـــون، وال يرأفون بحال 
الناس، واألسهل أن تقتطع جزءا من لحم وشحم هذا التاجر، 

على أن تخفض ربحيته دينارا واحدا.
هـــذا الحال المؤســـف، يظهر الجحـــود ونكران جميـــل الدولة، 
وعـــدم االهتمام بحال شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، والتي 
تكثر شـــكاويهم مرغمين بسبب ارتفاع كلفة األغذية، والمواد 

االستهاكية األساسية، وعدد وال حرج.
الحال أضحى اليوم أن كل تاجر يضع ببســـاطة األســـعار التي 
يراهـــا مناســـبة له هـــو، ولمزاجيتـــه وظروفـــه، دون وضع أية 
اعتبارات أخرى، خصوصًا فـــي “الهايبرماركتات” التي حولت 
“التخفيضـــات والعروض” إلى مســـالخ للنـــاس، ممن يحاولون 
ترقيـــع الحـــال، وترميمه، “وتمشـــية” أمور المصـــرف اليومية 

التي جمدت حياتهم، ونكدتها، وأي تنكيد؟
يجـــب أن تكـــون هنـــاك رقابة حقيقيـــة وجادة على األســـعار، 
وجهـــد بذلـــك، ويجـــب أن تفعـــل المحاســـبة، لمـــن يســـتغلون 
المتغيـــرات االقتصاديـــة الراهنـــة لاســـتثراء علـــى غيرهـــم، 
كمـــا أن التجـــار مدعـــوون ألن يتقوا هللا بربحيتهـــم، فا ضير 
مـــن إنقاصهـــا قليا لوجـــه هللا ثم لوطنهم، فهـــي بذلك تجارة 

مربحة، لكنهم ال يعلمون.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مؤسسسة المبرة الخليفية ترحب بالطلبة المستجدين في برنامج رايات خالل اليوم التعريفي
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المنامة - بنا

استقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة، فـــي مكتبه أمس، 
األمين العام لمجلس حكماء المســـلمين 

المستشار محمد عبدالسالم.
ورحب الشـــيخ عبدالرحمن بالمستشار، 
األزهـــر  لـــه تحيـــات شـــيخ  نقـــل  الـــذي 
حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف 
المســـلمين اإلمـــام األكبر أحمـــد الطيب، 
حيث ثمـــن الـــدور الكبير لشـــيخ األزهر 
فـــي دعم قيـــم التســـامح والحـــوار بين 
األديان ونشر السالم بين شعوب العالم 
وتعزيـــز التضامـــن اإلســـالمي لمواجهة 

مختلف التحديات.
الطيبـــة  العالقـــات  الجانبـــان  وبحـــث 
التـــي تجمـــع المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية في مملكة البحرين بمجلس 
تعزيزهـــا،  وســـبل  المســـلمين  حكمـــاء 

مشـــيًدا بالجهود التـــي يقوم بها مجلس 
الســـالم  لتعزيـــز  المســـلمين  حكمـــاء 
اســـتعرضا  كمـــا  اإلنســـانية،  واألخـــوة 
عـــدًدا مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
لـــه الرئيـــس خالـــص  المشـــترك، كمـــا حمَّ
تحياتـــه وأطيـــب تمنياته لإلمـــام األكبر 
أعـــرب  مـــن جانبـــه،  المجلـــس.  رئيـــس 
المستشـــار محمد عبدالسالم عن شكره 
وتقديـــره للشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة على اللقاء، وتقديره 
العميـــق لجهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز التعايش والسالم والعمل المتميز 
الذي يقوم به المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية في تنمية العالقات الوثيقة 
األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  والشـــراكات 
للشـــؤون اإلســـالمية ومجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين، والعمل مًعا لنشـــر الوسطية 

واالعتدال والسالم حول العالم.

تعزيز التضامن اإلسالمي واألخوة اإلنسانية لمواجهة التحديات

المنامة - وزارة الداخلية

اإلماراتيـــة،  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  شـــاركت 
المدني عبر االتصال المرئي بالملتقى 
الخليجـــي تحـــت عنـــوان “واقع ملهم 
- مســـتقبل مســـتدام”، والـــذي يهدف 
إلى تسليط الضوء على جهود المرأة 
لتعزيـــز الســـالمة والحمايـــة المدنيـــة 

لضمان ســـالمة األرواح والممتلكات، 
إذ تم تبادل الخبرات في ذات المجال 
بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
وترســـيخ ســـبل التعاون فيما بينهم. 
ســـعد  عليـــاء  النقيـــب  واســـتعرضت 
النعيمي رئيس فرع الرصد والتحليل 
اإللكترونـــي بالدفاع المدنـــي، تجربة 
مملكـــة البحريـــن فـــي تمكيـــن ودعم 

المـــرأة في مجال اإلطفاء والســـالمة 
والحماية المدنية، والجهود الوطنية 
التوعويـــة  والحمـــالت  والمبـــادرات 
التـــي تقوم بهـــا اإلدارة العامة للدفاع 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المدنـــي 
النســـائي،  العنصـــر  إشـــراك  خـــالل 
وتعزيز دورها الفعال في المسؤولية 

المجتمعية.

“الدفاع المدني” تشارك في الملتقى الخليجي بيوم المرأة اإلماراتية

االرتقاء بمستوى التعاون مع فرنسا إلى مستويات أشمل

نتطلع دائما إلى احتضان مجموعة متميزة من الطلبة

متابعة العمل على تنفيذ اتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة

تقديم منحة سمو األمير خليفة بن سلمان للجامعات الخاصة... سمو الشيخة زين بنت خالد:

فـــي إطار زيارة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، إلـــى الجمهورية الفرنســـية 
الصديقـــة، عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
فـــي باريس أمـــس، اجتماًعا مـــع وزيرة أوروبا والشـــؤون 

الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وخالل االجتماع، هنأ وزير الخارجية كاثرين كولونا على 
توليها مهـــام منصبها، متمنيا لها التوفيق والنجاح، منوًها 
بأهميـــة الزيـــارة التـــي يقـــوم بها صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظم إلى الجمهورية الفرنسية ولقائه الرئيس الفرنسي 

أمانويـــل مكـــرون لتعزيـــز عالقـــات الصداقـــة والشـــراكة 
االستراتيجية بين البلدين الصديقين، واالرتقاء بمستوى 
التعاون الثنائي إلى مســـتويات أشمل لما من شأنه خدمة 
المصالـــح المشـــتركة. مـــن جانبها، أشـــادت كولونـــا بزيارة 
جاللة الملك المعظم إلى الجمهورية الفرنســـية التي تأتي 
فـــي إطـــار رغبـــة البلديـــن فـــي فتح آفـــاق أوســـع للتعاون 
بينهمـــا، منوهـــة بالمســـتوى المتطـــور والمتنامـــي للتعاون 
الثنائي، مؤكدة حرص فرنســـا على توســـيع آفاق التعاون 
مـــع المملكة فـــي جميع المجاالت ذات االهتمام المشـــترك 
بما يخدم المصالح المتبادلة، وأهمية عقد اجتماع اللجنة 

الوزارية البحرينية الفرنسية المشتركة في باريس خالل 
هـــذا العام. وجرى خـــالل االجتماع، بحث مســـار التعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقين وســـبل تعزيـــزه واالرتقاء به في 
جميـــع المجـــاالت تنفيًذا لتوجيهات جاللـــة الملك المعظم 
والرئيـــس الفرنســـي، ومتابعة العمل علـــى تنفيذ اتفاقات 
ومذكـــرات التفاهم الموقعة بيـــن البلدين، وتنمية التعاون 
والتنسيق المشـــترك في المجال السياسي والدبلوماسي، 
إضافة إلـــى بحث تطورات األوضاع السياســـية واألمنية 
فـــي المنطقة، وعدد من القضايا محل االهتمام المشـــترك 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

الخليفيـــة،  المبـــرة  مؤسســـة  نظمـــت 
لبرنامـــج  التعريفـــي  اليـــوم  األحـــد، 
للعـــام  الدراســـية  للمنـــح  “رايـــات” 
بنـــادي   ،2023  -  2022 الدراســـي 
الرفاع الشرقي، بحضور جميع الطلبة 

المستجدين لهذا العام.
وتـــم خـــالل اللقـــاء الـــذي بـــدأ بكلمـــة 
ترحيبيـــة مـــن رئيـــس قســـم برنامـــج 
رايـــات بالمؤسســـة نـــورة بـــن هنـــدي، 
تعريف الطلبة عن المؤسسة وأهدافها 
وبرامجهـــا، ومزايـــا برنامـــج “رايـــات” 

وقوانينه العامة.
 كما شـــارك في اليوم التعريفي خريج 
وخريجة من برنامج “رايات” وبرنامج 
“إثـــراء”، تحدثا عن الحيـــاة الجامعية 
وما يقدمه برنامج “رايات” للطلبة من 
مميزات وتطوير الشـــخصية لألفضل 

والبيئة المكتسبة من هذا البرنامج.
بالتوافـــق  “رايـــات”  برنامـــج  ويأتـــي   
مـــع رؤيـــة المؤسســـة الراميـــة لزيـــادة 
المقاعد الدراســـية المطروحة للشباب 
البحرينـــي الطمـــوح ومنحهـــم مزيـــدا 
مـــن الفرص لمواصلـــة تعليمهم العالي 
متســـلح  ومثقـــف  واٍع  جيـــل  وخلـــق 
بالعلـــم والمعرفة وقـــادر على مواجهة 
فـــي  الفاعـــل  لإلســـهام  التحديـــات 
المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.

 وتـــم اختيـــار الدفعـــة الثانية عشـــرة، 
بعـــد فـــرز طلبـــات التقديـــم واختيـــار 

بنـــاًء  للبرنامـــج  المتقدميـــن  أفضـــل 
على التحصيل األكاديمي واألنشـــطة 
والمقابلة الشـــخصية والمشـــاركة في 
األعمـــال التطوعية، واجتيـــاز مراحل 
التقديـــم، كمـــا تـــم تقديم منحة ســـمو 
الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفة 
للطـــب بالتعـــاون مـــع الكليـــة الملكيـــة 
جامعـــة   – إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
البحرين الطبيـــة، باإلضافة إلى منحة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
للجامعـــات  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

الخاصة.
 ويقـــدم البرنامـــج مزايا عـــدة للطلبة، 
مـــن ضمنهـــا تغطيـــة جميـــع الرســـوم 
الجامعيـــة، بمـــا فيهـــا رســـوم الكتـــب، 
الشـــهرية  الماليـــة  الحوافـــز  واعتمـــاد 
التـــي يتم منحها بنـــاًء على التحصيل 
العلمـــي، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر ورش 
عمـــل ودورات تطويرية وخلق فرص 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  تدريبيـــة 
والخـــاص، كما يقـــدم البرنامج بطاقة 
“رايـــات” التي توفر العديد من المزايا، 
عـــالوة علـــى المســـاهمة فـــي خدمـــة 
المجتمـــع وتعزيـــز العمـــل التطوعـــي، 
تعليميـــة  دوريـــة  اجتماعـــات  وعقـــد 

وترفيهية.
 وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس 
أمناء مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
فـــي  المســـتجدين  بطلبتنـــا  “نرحـــب 

برنامـــج رايـــات إلـــى مؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة، ونتطلع دائًما إلى احتضان 
فـــي  الطلبـــة  مجموعـــة متميـــزة مـــن 
برامجنـــا المتنوعـــة للشـــباب البحرين 
ونشـــجع أبناءنـــا الطلبة علـــى تحقيق 
أكبـــر قدر من االســـتفادة من اللقاءات 
ألنهـــا  ننظمهـــا  التـــي  العمـــل  وورش 
دائًمـــا ما تكون مرتبطـــة باحتياجاتهم 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن النمـــو والتطـــور 
وبناء المهارات التي ستســـاعدهم في 
حياتهم الجامعية اآلن وبعد االلتحاق 

إلى سوق العمل”.
 يشـــار إلـــى أن برنامج “رايـــات” للمنح 
الدراســـية يهـــدف إلى تمكيـــن الطلبة 
مـــن تحقيـــق التميـــز والوصـــول إلـــى 
تزويدهـــم  عـــن  فضـــالً  طموحاتهـــم، 
وأخالقيـــات  والمهـــارات  بالمعرفـــة 

العمل.
 ويســـعى “رايات” إلى تشـــجيع طلبته 
علـــى التفـــوق عبـــر منحهـــم الحوافـــز 
الماليـــة، ويهدف بشـــكل أساســـي إلى 
ترســـيخ مفاهيـــم المواطنـــة والـــوالء 
والمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن.

يذكر أن برنامج “رايات” قد قدم 367 
منحة دراسية منذ العام 2011، حيث 
يبلـــغ عدد الطـــالب المندرجيـــن حاليا 
في البرنامج 111 طالبا وطالبة، بينما 
يبلـــغ عدد التخصصـــات المتوافرة 48 
تخصصـــا جامعيـــا، باإلضافة إلى 183 

خريجا.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

   بيان املركز املايل املوحد النصف السنوي

كام يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

31 ديسمرب 302021 يونيو 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 12,557,461  7,756,840 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,248,068  2,725,686 ودائع قانونية

 46,733,939  41,523,938 االستثامرات

 6,722,191  7,464,057 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 5,006,275  5,186,210 حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية

 10,168,970  5,216,050 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 47,024  96,709 تكاليف رشاء مؤجلة

 915,654  1,419,392 موجودات أخرى

 454,543  371,169 ممتلكات ومعدات

 326,732  372,463 موجودات غري ملموسة

 85,180,857  72,132,514 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 13,205,626  8,167,503 املطالبات القامئة

 25,586,216  19,918,865 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 5,375,402  931,317 مستحقات رشكات إعادة التأمني

 4,084,181  4,158,710 مطلوبات أخرى

 17,360,288 19,246,266 املخصصات الفنية

 65,611,713  52,422,661 مجموع املطلوبات

 633,555  558,226 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 185,801  )288,782(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )6,308,032( )5,617,411(الخسائر املرتاكمة

 18,935,589  19,151,627 مجموع حقوق املساهمني

 85,180,857  72,132,514 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملشاركني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

9,811,371  8,656,495 إجاميل االشرتاكات

)3,577,354( )5,150,398(االسرتدادات و االستحقاقات

)1,145,327( )1,172,331(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 5,088,690  2,333,766 االشرتاكات املكتسبة

 )3,112,949( )2,823,744(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 268,532  433,023 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )2,844,417( )2,390,721(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 1,332,127  5,667,351 الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 3,576,400  5,610,396 صايف االشرتاكات املكتسبة

 )الخسارة( / الربح  يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة 

العادلة من خالل  الربح أو الخسارة
)2,257,007(  148,105 

 70,463  19,698 دخل االرباح

 3,794,968  3,373,087 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )5,441,815( )4,354,055(املطالبات املتكبدة

 3,805,122  2,747,754 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )2,066,050( )1,732,570(رسوم الوكالة

 )35,231( )9,849(حصة املضارب 

 30,242  34,035 عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )3,707,732( )3,314,685(مجموع املرصوفات

 87,236  58,402 الفائض للفرتة املحول إىل صندوق املشاركني

 2,951  )133,731(التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 90,187  )75,329(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفرتة

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملساهمني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 6,933,488  7,119,054 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )2,970,590( )2,559,766(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 4,559,288  3,962,898 

 )285,433( )284,477(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 51,822  60,240 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 4,335,051  3,729,287 

 )888,229( )506,051(الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )153,207( )253,088(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 2,687,851  3,575,912 صايف األقساط املكتسبة

 503,618  499,673 دخل الفوائد

 245,615  194,173 رسوم إدارة

 2,066,050  1,732,570 رسوم الوكالة

 35,231  9,849 حصة املضارب

 )200,102( )207,596(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 68,186  -   دخل االستثامر - صايف

 10,690  265 إيرادات أخرى

 2,228,934  2,729,288 

 5,417,139  5,804,846 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )7,040,812( )5,429,904(املطالبات املتكبدة

 4,878,476  2,739,567 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )2,162,336( )2,690,337(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )425,266( )203,181(تكاليف الرشاء

 )1,349,552( )1,327,007(تكاليف املوظفني

 )1,012,397( )861,390(مرصوفات عامة وإدارية

 -    )14,904(مخصص انخفاض قيمة االستثامرات

 23,982  )17,406()اإلنخفاض(/ عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

)2,423,888( )2,763,233( 

 )4,925,569( )5,114,225(مجموع املطالبات واملرصوفات

 491,570  690,621 صايف الربح للفرتة

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الربح أو الخسارة يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )82,663( )474,583(  التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 408,907  216,038 مجموع الدخل الشامل للفرتة

   بيان املركز املايل النصف السنوي

كام يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة
30 يونيو 2022

مدققة
31 ديسمرب 2021

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 8,346,811  6,318,728 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,982,816  2,460,434 ودائع قانونية

 30,582,306  24,910,766 االستثامرت

 3,489,846  5,592,267 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 808,191  807,852 حصة رشكات إعادة التكافل من اإلحتياطات الفنية

 3,495,002  3,273,546 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 47,024  96,709 تكاليف رشاء مؤجلة

 4,368  5,943 موجودات غري ملموسة

 106,329  84,356 موجودات ثابتة

 771,503  1,011,772 موجودات أخرى

 49,634,196  44,562,373 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 25,586,216  19,918,865 مطلوبات مرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 1,593,818  1,840,498 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 1,913,722  737,210 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 2,728,091  2,934,446 مطلوبات أخرى

 8,248,503  9,205,310 اإلحتياطات الفنية

 40,070,350  34,636,329 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 634,019  692,421 الفائض املحتفظ به

 )464( )134,195(إحتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 633,555  558,226 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )4,397,966( )3,606,000(الخسائر املرتاكمة

 65,657  )288,782(إحتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 8,930,291  9,367,818 مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني

 49,634,196  44,562,373  وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات واملصاريف لصندوق املشاركني النصف السنوي

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,811,371  8,656,495 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )3,577,354( )5,150,398(االسرتدادات و االستحقاقات

 1,332,127  5,667,351 الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 148,105  )2,257,007()خسارة( / دخل  االستثامر - صايف

 7,714,249  6,916,441 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,066,050( )1,732,570(رسوم الوكالة

 5,648,199  5,183,871 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 5,648,199  5,183,871 صايف االشرتاكات

 )3,112,949( )2,823,744(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 2,535,250  2,360,127 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )1,145,327( )1,172,331(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 268,532  433,023 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 1,658,455  1,620,819 االشرتاكات املكتسبة

 70,463  19,698 دخل االرباح

 30,242  34,035 عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 1,759,160  1,674,552 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )5,441,815( )4,354,055(املطالبات املتكبدة

 3,805,122  2,747,754 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )35,231( )9,849(حصة املضارب 

 87,236  58,402 الفائض للفرتة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل النصف السنوي الخاص باملساهمني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 2,101,281  1,742,419 رسوم الوكالة واملضاربة

 245,615  194,173 رسوم إدارة

 30,914  -   دخل  االستثامر

 107,801  119,425 دخل االرباح

 )200,102( )207,596(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 2,285,509  1,848,421 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,154,903( )884,215(مرصوفات عامة وإدارية

 )332,631( )119,028(تكاليف الرشاء

 )49,506( )53,212(رسوم إدارة االستثامر

 )1,537,040( )1,056,455(مجموع املرصوفات

 748,469  791,966 الربح للفرتة 

البيانات املالية مراجعة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة 

الرشكة بتاريخ 21 أغسطس 2022، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

الهالل اليف ش.م.ب. و الهالل تكافل ش.م.ب. مرخصتان من قبل مرصف البحرين املركزي.

رقام التسجيل التجاري 70934 و 71181.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  17589800 +973

سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

  جهاد الحمييض

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

سعيد حتحوت

 )الرئيس التنفيذي(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/506830020743.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5068/columns/773168.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5068#pdf55096



